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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة النقل       

 تجربة التشاركٌة 

 محطة الحاوٌات فً مرفأ الالذقٌةفً 



2 

 مرفـأ الالذقٌة

 الموقع الجغرافً لمرفأ الالذقٌة
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 :الخصائص الفنٌة لمرفأ الالذقٌة ولمحطة الحاوٌات
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 محطة الحاويات يرفأ انالرقيةإجًاني     انبياٌ

 يتر 3120 طىل يكسر األيىاج

 2يهيىٌ و 2.85 (بحر+ بر )انًساحة اإلجًانية 

 2يهيىٌ و1.35 يساحة انحىض انًائي

 2يهيىٌ و 1.4 يساحة انقسى انبري

 وعذدها وعًقها  ل األرصفةاطىأ
و  4280رصيف طىنها  23

    و 13.3-7وعًقها 

 و 800  

   13.3-12.3عًق 

 2و128000 عذد انًستىدعات ويساحاتها

 2و 500,000 2و 660,000 وانًساحة اإلجًانية عذد انساحات انًكشىفة

 2و 2600 انبراديساحة 

 آنية 249 أعذاد آنياته انبرية
 آنية 87

 (يىبايم 2 كاَتري 4يُها )

 قطعة 17 أعذاد آنياته انبحرية

 أنف طٍ(  40-35)  انطاقة انتخزيُية نصىايع انحبىب

 يهيىٌ طٍ 10 يهيىٌ طٍ 13 طاقة انًرفأ
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 المخطط التوجٌهً لتطوٌر مرفأ الالذقٌة
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 :الحاوٌاتالتسلسل الزمنً لمشروع إدارة محطة 
 التارٌخ الموضوع

 (UNDPدعم فنً من برنامج األمم المتحدة اإلنمائً )لتطوٌر وتحدٌث المرفأ  دراسة

 (ألف تشغٌل فعلً 600مقابل )ملٌون حاوٌة نمطٌة  1الطاقة  

2005-2006 

 (Management Contract with Revenue Sharing)اعتماد خٌار عقد اإلدارة مع تقاسم العائدات 

 بدء تحضٌر إضبارة اإلعالن

2007 

 إعالن استدراج العروض الخارجً 

 (دوالر 5000سعر اإلضبارة )جهة  14شراء اإلضبارة من قبل  تم

 جهات تقدمت للتأهٌل األولً 6

 تشغٌل محطتً حاوٌات فً بلدٌن مختلفٌن  -  :جهات تأهلت لتقدٌم العروض 4

 سنوات 3لمدة  ألف حاوٌة فً السنة فً المحطة 500أكثر من   -                                         

 مٌل بحري من الالذقٌة 200عدم تشغٌل محطة ضمن نطاق  -                                        

18/3/ 2008 

 17/8/2008 2008/ 20/8-17وتقٌٌمها خالل الفترة ( عروض 4)العروض الفنٌة  استالم

 20/8/2008 (.4من أصل  3)إعالن نتائج التأهٌل الفنً 

 29/8/2008-26استالم العروض المالٌة وتقٌٌمها خالل الفترة 

 .إعالن الفائز وتوقٌع مذكرة تفاهم لمناقشة مسودة العقد واالتفاق على كافة بنوده

26/8/2008 

 7/2/2009 (شركة محدودة المسؤولٌة)توقٌع العقد مع اإلئتالف الفائز 

 1/10/2009 مباشرة العمل فً تشغٌل المحطة من قبل اإلئتالف الفائز

 3/11/2009 األولً للمحطة بحضور وزٌر النقل الفرنسً دومٌنٌك بوسٌرو االفتتاح

 4/11/2010 الرسمً لتشغٌل محطة الحاوٌات برعاٌة السٌد رئٌس مجلس الوزراء االفتتاح



 :الفائز اإلئتالف

 Lattakia)شركة محطة حاوٌات الالذقٌة الدولٌة  - 

International Containers Terminal) 

CMA-CGM, Terminal Link, Souria Holding 

 المسؤولٌةشركة سورٌة محدودة -   
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 :الفائز اإلئتالفطبٌعة العقد مع 

 عقد إدارة مع تقاسم اإلٌرادات -

 .سنة 15 سنوات لٌصبح 5 سنوات، قابلة للتمدٌد 10مدة العقد  -

 .التزام الشركة المشغلة بتشغٌل وإعادة تأهٌل المحطة وفق أحدث المعاٌٌر المتبعة فً المرافئ المتطورة -

تستلم الشركة المشغلة اآللٌات والتجهٌزات الخاصة بعمل الحاوٌات، وتكون مسؤولة عن صٌانتها. 

 .ملٌون دوالر أمرٌكً 45االستثمار المطلوب من الشركة المشغلة  -

 ملٌون 6.2 صٌانة وإعادة تأهٌل -

 (تبقى فً المرفأ فً نهاٌة العقد)ملٌون  6.2 حاضنات 9شراء  -

 (ملكٌة الشركة المشغلة)ملٌون  32.6 آلٌات ومعدات وأنظمة  -

 .التزام الشركة المشغلة بتحقٌق حد أدنى ٌعادل ملٌون حاوٌة مكافئة فً السنة بدءاً من السنة الثالثة -

 (.إعارة)عامالً من المرفأ،  418التزام الشركة المشغلة بتوظٌف -

    :    تقاسم اإلٌرادات -
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 %61.05الالذقٌة  مرفأ  % 39.95الشركة المشغلة 
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 الخلفٌة القانونٌة للعقد
 

 .الخاص بنظام االستثمار فً مرفؤي الالذقٌة وطرطوس 2001لعام ( 67)المرسوم  -

فصل اإلدارة عن ، 35مادة )الخاص بالمإسسات والشركات العامة  2005لعام ( 2)القانون  -

 (.الملكٌة

 (.تسهٌالت مالٌة وضرٌبٌة) 2007لعام ( 8)قانون االستثمار  -

 (.ولٌس قانون عقود تورٌدات الجهة العامة) أحكام القانون المدنً  -

 . 2016لعام / 5/والذي صدر الحقاً بالقانون ( PPP)ٌوجد قانون خاص للتشاركٌة لم ٌكن  -
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 :النتائج اإلٌجابٌة لتشغٌل شركة محطة حاوٌات الالذقٌة 

 .  وضع هٌكلٌة جدٌدة للعمل بتناول وتسلٌم الحاوٌات وفق المعاٌٌر العالمٌة-

 ألتمتةوهو برنامج  ،(CATOS) كٌتوسأعمال المحطة بشراء برنامج  أتمتة-

 .العملٌة التشغٌلٌة فً المحطة

اإللكترونً  المنافستالربط مع  - الفوترة: )تطوٌر البرمجٌات الخاصة بؤعمال -

 (للجمارك

 .تطوٌر موقع المحطة على االنترنت لتقدٌم خدمات للزبائن-
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 :النتائج اإلٌجابٌة لتشغٌل شركة محطة حاوٌات الالذقٌة 

 إلٌها أشارت والتً عملها بدء قبل المرفأ فً سائدة كانت التً المشكالت  تجاوزمعظم تم-

 بخصوص (الخلفٌة) المرفأ لشركة الفنً العرض وثائق فً UNDP خبراء دراسات

 :وهً الحالة توصٌف

 .عدم وجود إدارة متكاملة للمحطة وللحاوٌات•

 .بالحاوٌات المرفئٌةاكتظاظ المنطقة  •

 .  عدم وجود منطقة مخصصة للكشف الجمركً و تفرٌغ البضائع من الحاوٌات•

 . عملٌات تخزٌن الحاوٌات وتعبئتها تتم من قبل األشخاص بشكل إفرادي•

 .وبالتالً ارتفاع معدل الحوادث عدم مراعاة أنظمة السالمة واألمان•

 .أخذ عملٌات تعبئة وتفرٌغ الحاوٌات مكانا من ساحة الحاوٌات•

 .استخدام الحاضنات لشوارع المٌناء•

اكتظاظ الساحات والطرق بالشاحنات وعدم وجود مواقف وعدم وجود نظام حجز و توزٌع دور •

 .للشاحنات
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 :النتائج اإلٌجابٌة لتشغٌل شركة محطة حاوٌات الالذقٌة 

 .المراقبة لألداء لعمل الحاوٌاتوتدنً مستوى التخطٌط و اإلشراف •

 .تدنً مستوٌات أنظمة المعلومات والتوثٌق•

 : زٌادة أرباح المرفأ مقارنة بما كان ٌحققه قبل عمل شركة المحطة•

 

 

 :2009-2008-2007 س.ل 1444= الواحدة متوسط ربح الحاوٌة 

 س.ل 6062= الواحدة متوسط ربح الحاوٌة  :2010-2011-2012-2013

 % . 420أي بنسبة •

 :سوٌة عمل السفن ومعدل التفرٌغ مما أدى إلى تقلٌل تناول الحاوٌات وتخزٌنها فً المرفؤرفع •

 %( 33)أٌام  8ٌوم إلى  12انخفاض زمن مكوث الحاوٌات المعبؤة من  •

 %(.38)حركة فً الساعة  18حركة فً الساعة إلى  13ارتفاع معدل تناول الحاوٌات من  •
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عثرات ونواقص تشغٌل شركة محطة حاوٌات الالذقٌة 

 :الدولٌة

 
  ًعدم تحقٌق البرنامج الزمنً لعدد الحاوٌات الملتزمة به شركة محطة الحاوٌات ف

 :عرضها الفنً

 

 

 

 

 

 

 

  عامل من عمال شركة المرفأ  418عدم استكمال تشغٌل(LPGC.) 

  آللٌات شركة مرفأ الالذقٌة التً تم  العائدهودفع كامل قٌمة القطع التبدٌلٌة  إستالمعدم
 .تسلٌمها إلٌها 

  بخطة تورٌد اآللٌات وفقاً للعرض الفنً خصوصاُ الحاضنات التسع اإللتزامعدم. 

  (س.ل 253.687.500)عدم تسدٌد المطالبات المالٌة كبدل تأجٌر آلٌات. 

 

 المحقق فعلٌاً  حسب الخطة الملتزمة به عدد الحاوٌات
 النقص

 588919 700000 السنة األولى للتشغٌل
111081 

 545544 840000 السنة الثانٌة للتشغٌل
294456 

 413224  1000000 السنة الثالثة للتشغٌل
586776 

 1547687 2540000 المجموع
992313 
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 :بنود التسوٌة

 (2013لعام  19بمصادقة مجلس الوزراء بالجلسة  )

 :المطلوبةتقدٌم المعدات والتجهٌزات  -أوالً 

 .حاضنات بالعقد 9من أصل  2013قٌام المحطة باستٌراد حاضنتٌن خالل عام  •

 .ملٌون دوالر 6.2تقدٌم كفالة مصرفٌة بقٌمة  •

 .ألف دوالر عند تورٌد كل حاضنة جدٌدة 700تحرٌر  •

 .ٌمنع إخراج الحاضنات من المحطة •

 .حاضنات حتى تارٌخه 5قدم •

 :تسدٌد المطالبات المالٌة -ثانٌا  
 

 

س .ل( 452.297.498)تسدٌد المبلغ المستحق كتعوٌض عن نقص تنفٌذ الخطة  •

علممى أقسمماط شممهرٌة لمممدة ثممالث س .ل/ 1,300,000,000/تممم تعممدٌلها لتصممب  

 .سنوات
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 :بنود التسوٌة

 (2013لعام  19بمصادقة مجلس الوزراء بالجلسة  )

 :اآللٌات المستلمة من المرفؤ -ثالثاً 

 

 .إعادة جمٌع اآللٌات غٌر المستعملة أو غٌر الالزمة خالل ستة أشهر من سرٌان التسوٌة •

 .إلغاء مطالبة المرفؤ بؤجور اآللٌات المسلمة •

، خممالل سممتة اشممهر مممن سممرٌان %95قٌممام المحطممة بتجهٌممز اآللٌممات المتبقٌممة للعمممل لممدٌها بنسممبة  •

 .التسوٌة

تمكممٌن المحطممة مممن التموٌممل المصممرفً لشممراء اآللٌممات الممواردة، دون تحمٌممل المرفممؤ أي أعبمماء أو  •

 .مسإولٌة

 
 :توظٌف العمال -رابعاً 

 

 
 (.عامل 160)القاهرة القوة االكتفاء بالعدد الحالً للعاملٌن فً محطة الحاوٌات خالل فترة  •

 .تدوٌر العمالة وفق متطلبات شركة المرفؤ •

 .اعتماد نظام اإلعارة الوارد فً قانون العاملٌن الموحد•
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 :بنود التسوٌة

 (2013لعام  19بمصادقة مجلس الوزراء بالجلسة  )

 :تعوٌض النقص فً عدد الحاوٌات بالمقارنة مع المخطط -خامساً 

 

 .اساسا لبدء القوة القاهرة 2011/ 3/ 15اعتماد تارٌخ  •

 452.297.498) قبممل التممارٌخ أعممال   التقصٌرالحاصملتقموم الشممركة بتسممدٌد تعموٌض النمماتج عممن  •

 .مجدوالً على ثالث سنوات مٌالدٌة من تارٌخ سرٌان التسوٌة، وبؤقساط شهرٌة( ملٌون لٌرة

 .ٌتم االلتزام بالعدد الفعلً المحقق بدالً من الحد األدنى المخطط طٌلة فترة القوة القاهرة •

ألمف حاوٌمة نمطٌمة فمً السمنة ممن  625تنتهً حالة القوة القماهرة عنمد وصمول عمدد الحاوٌمات إلمى  •

 (.وهو أعلى رقم تم تحقٌقه من شركة المرفؤ قبل توقٌع العقد) تارٌخ سرٌان التسوٌة 
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من اإلٌرادات اإلجمالٌة % 61.05المرفأ وفق نسبة  إٌرادات

 (2019/10/31 -2010)ألعوام 

 اإلٌراد العام

2010 1,627,638 

2011 1,265,483 

2012 1,055,652 

2013 1,995,784 

2014 4,366,239 

2015 8,116,185 

2016 17,116,996 

2017 19,744,077 

2018 18,194,750 

2019/10/31 14.557.209 

 األرقام بآالف اللٌرات السورٌة
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من اإلٌرادات اإلجمالٌة % 61.05المرفأ وفق نسبة  إٌرادات

 (2019/10/31 -2010)ألعوام 
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 وشكراً لحسن استماعكم


