
  )1( رقم الجدول
  2007 لعام العقبة ميناء في للسفن البحرية الخدمات بدالت

  للميناء والمغادرة القادمة السفن لكافة المالحي الوكيل/البحري الخط قبل من تسدد

  

 بدالت الخدمات البحرية/تاريخ التطبيق 
اعتبارا من 

16/2/2020  
 اعتباراً % 8زيادة 

  01/09/2021من 

  )4بدالت خدمات اإلرشاد للسفن (تشمل مرشد بحري وقارب خدمات وبحرية رباط عدد  
  لكل عملية  لكل عملية

  ( وتشمل ربط السفن على األرصفة وفكها وتحسب على أساس الحمولة القائمة المسجلة للسفينة ) 
  دينار 323  دينار 299  ) طن 5000لغاية (

  دينار 461  دينار 427  ) طن8000 -5001من(
  دينار 700  دينار 648  ) طن32000 -8001من(

  دينار 961  دينار 890  ) طن فما فوق 32001من (
  لكل قاطرة / الساعة او جزء الساعة  خدمات القطر للسفنبدالت 

  دينار 430  دينار 398  طن  45/25القاطرات المستخدمة إلدخال السفن إلى الرصيف/المرسى بقدرة سحب  -أ

  دينار 671  دينار 621  طن  80القاطرات المستخدمة إلدخال السفن إلى الرصيف/المرسى بقدرة سحب  -ب

        الرصيف/المرسىأو إخراج السفن من 
  دينار 309  دينار 286  طن 50000القاطرات المستخدمة لعمليات التأهب (داخل المياه اإلقليمية) للسفن حمولتها لغاية   -ج
  دينار 377  دينار 349  طن 50000القاطرات المستخدمة لعمليات التأهب (داخل المياه اإلقليمية) للسفن حمولتها اكبر من  -د
         

  دينار 7686  دينار 7117  القطر  -                   
  دينار 15371  دينار 14232  مكافحة الحرائق -                   
  دينار 23057  دينار 21349  الغرق أو الشحط -                   

        (تضاعف بدالت الخدمات في حال تقديمها خارج المياه اإلقليمية)

  لكل متر مكعب / الساعة او جزء الساعة  السفن بالمياه الصالحة للشرببدالت خدمات تزويد 

  دينار 38  دينار 35  تزويد السفن بالمياة الصالحة للشرب (شامل أجرة الماعونة). -أ
  دينار 119  دينار 110  تضاف للفقرة ( أ ) أجرة القارب الذي يقوم بقطر الماعونة -ب

  ساعة او جزء الساعةلكل   بدالت خدمات القوارب البحرية

  دينار 119  دينار 110  أجرة قارب لنقل اطقم السفن والمعدات والمواد وقطر المواعين.

  دينار 27  دينار 25  أجرة بحري رباط إضافي .



  
  )3( رقم الجدول

  العقبة ميناء في للسفن البحرية الخدمات لبدالت الموحدة التعرفة
  للميناء والمغادرة القادمة السفن لكافة المالحي الوكيل/البحري الخط قبل من تسدد

  

الحمولة القائمة المسجلة للباخرة 
)GRT( 

ميناء الحاويات ورصيف   ميناء العقبة القديم  
  مؤتة والمشترك

رصيف النفط ورصيف 
  )LPGالغاز النفطي ( 

رصيف االسمدة 
الشرقي والغربي 

  والشمالي
  الرصيف العسكري

رصيف الفوسفات 
  الجنوبي -الجديد 

  ميناء العقبة الجديد

 اعتباراً % 8زيادة 
  01/09/2021من 

من  اعتباراً % 8زيادة 
01/09/2021  

من  اعتباراً % 8زيادة 
01/09/2021  

 اعتباراً % 8زيادة 
  01/09/2021من 

 اعتباراً % 8زيادة 
  01/09/2021من 

 اعتباراً % 8زيادة 
  01/09/2021من 

 اعتباراً % 8زيادة 
  01/09/2021من 

 2886 4962 8764 2457 4249 2457 1527  م 100) طن و طول  5000لغاية (  
 4502 5265 9096 4581 4515 3652 3187 ) طن 8000 - 5001من (  
 4548 5931 9560 5045 5045 4382 4182 ) طن 32000 - 8001من (  
 4922 6173 10158 5577 6109 4648 4714 ) طن 50000 - 32001من (  
 5168 7626 10666 5856 6414 5710 4949 ) طن 65000 - 50001من (  
 5427 8007 11199 6149 6735 5995 5197 ) طن 80000 - 65001من (  
 5698 8407 11759 6456 7071 6295 5457 ) طن 95000 - 80001من (  
 5983 8828 12347 6779 7425 6610 5730 ) طن 110000 - 95001من (  
 6282 9269 12964 7118 7796 6940 6016 ) طن 125000 - 110001من (  
 6596 9733 13612 7474 8186 7287 6317 ) طن فما فوق  125000من (  

 
  اإليضاحات

 وفي " Firefighting"  الحريق ومكافحة"  Emergency Case" الطوارئ حاالت منها ويستثنى فقط السفن وخروج لدخول العادية الجوية الظروف في تطبق سوف التعرفة هذه ان )1
  حالياً. بها المعمول العادية التعرفة حسب احتسابها يتم سوف انه حيث"  Dead Ship“الذاتية  التوجيه اجهزة او لمحركاتها السفن استخدام تعذر حال

 العقبة ميناء في السفن وخروج دخول مناورات على تؤثر التي الجوية واالحوال التشغيل اجراءات في عليه منصوص هو ما غير السفن وخروج دخول في اضافية قاطرة اي استخدام عند )2
 حالياً. بها المعمول العادية التعرفة حسب احتسابها يتم فسوف

 .الجديد العقبة القديم وميناء العقبة ميناء في متر 60 عن طولها يقل ) والتيGRT( للباخرة مسجلة قائمة كحمولة 5000 لغاية السفن على% 50 خصم منح سيتم )3
 اآلتي: حسب السفن وخروج دخول لحركات عمل أيام 5 خالل للفاتورة المالحي الوكيل قبل من المبكر السداد حال في خصم منح سيتم )4

  ).LUMP-SUM( الباخرة وخروج دخول حركة لخدمة الفاتورة تاريخ من عمل أيام 5 خالل السداد تم حال في% 6 بنسبة المالحي للوكيل خصم منح سيتم  .أ
 الفاتورة. تاريخ من عمل ايام 5 خالل السداد تم حال في Standby tug التأهب عمليات خدمة % على2بنسبة  المالحي للوكيل خصم منح سيتم  .ب



ً  بها المعمول العادية للتعرفة وفقا احتسابها يتم سوف رباط) بحرية للشرب، الصالحة بالمياه السفن تزويد القوارب، (خدمات تقدم اخرى بحرية خدمات اي )5  في خصومات اي وبدون حاليا
 المبكر. السداد حال

ً  بها المعمول العادية للتعرفة وفقا احتسابها يتم سوف الرصيف نفس على او اخر رصيف الى رصيف من الباخرة شفتنة تم حال في )6  المبكر. السداد حال في خصومات اي وبدون حاليا
 ).Bunker Surcharge( الديزل اسعار فروقات تعرفة تطبيق يتم سوف النفطية، المشتقات اسعار زيادة تم حال في )7
 سوف 32000 عن) GRT( للباخرة المسجلة القائمة الحمولة تزيد التي السياحية والبواخر الحاويات لبواخر بالنسبة كان سبب ألي استخدامه وتعذر الجانبي األمامي الرفاص تعطل حال في )8

 .حاليا بها المعمول العادية للتعرفة وفقا احتسابها وسيتم إضافية قاطرة استخدام يتم
 ساعات للحركة . 3سيتم احتسابها بحد أدنى  (LNG)بواخر الغاز الطبيعي المسال  باستثناءطن إلدخال السفن الى الرصيف / المرسى  80في حال تم طلب القاطرات بقدرة سحب  )9

 .الواحد للبحري دينار 25 بمبلغ احتسابه يتم سوف )رباط بحرية 4( للسفن اإلرشاد خدمات بدالت في عليه منصوص هو ما غير إضافي رباط بحري أي ) 10
) دينار للساعة / جزء الساعة وبدون 110( حاليا بها المعمول العادية للتعرفة وفقاسوف يتم احتسابه  للسفن اإلرشاد خدمات بدالت في عليه منصوص هو ما غيرأي قارب رباط إضافي  ) 11

 أي خصومات في حال السداد المبكر .
  .سنوية لمراجعة تخضع سوف تطبيقها بعد التعرفة هذه ان ) 12
  


