ﻻﺋﺤﺔ
بدﻻت خدمات ميناء حاويات العقبﺔ
2019 لﺴنﺔ

صادرة عن
سلطﺔ منطقﺔ العقبﺔ اﻻقتصاديﺔ الخاصﺔ
المملكﺔ اﻻردنيﺔ الهاشميﺔ
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المادة ):(1
 .1تسمى هذه الﻼئحة "ﻻئحة ﻣﻌﺪلة لﻼئحة بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء حاويات الﻌقبة لسنة "2019
والصادرة بموﺟﺐ ﻗرار ﻣجلس ﻣفوضي سلطة الﻌقبة ﻣنطقة الﻌقبة اﻻﻗتصادية الخاصة رﻗم
) (549تاريﺦ .2019/06/19
 .2يﻌمل بهذه الﻼئحة اعتبارا ً ﻣن تاريﺦ نشرها بالجريﺪة الرسمية.
 .3تطبق هذه البﺪﻻت ضمن حﺪود ﻣيناء حاويات الﻌقبة.
 .4ﻻ يؤثر أي نص في هذه الﻼئحة على أي ﻗانون أو نظام يتﻌلق بالرسوم الجمركية أو أية
رسوم أو ضرائﺐ أخرى تفرض أو تطبق في ﻣنطقة الﻌقبة اﻻﻗتصادية الخاصة ،أو على أي
أﻣر أو ﻗرار يتم اصﺪاره وتوﺟيهه بصورة ﻗانونية وفقا ً لنظام القانون أو النظام.
 .5تسري أحكام هذه الﻼئحة على ﺟميع اﻻتفاﻗيات المبرﻣة بين شركة ﻣيناء حاويات الﻌقبة وبين
عمﻼئها فيما يتﻌلق بالخﺪﻣات التى تقﺪﻣها الشركة ﻣا لم يتم اﻻتفاق على خﻼف ذلك خطيا ً
بينهما.
المادة ):(2
يكون للكلمات والﻌبارات التالية حيثما وردت في هذه الﻼئحة المﻌاني المخصصة لها أدناه ﻣا
لم تﺪل القرينة على غير ذلك:
المملكﺔ
الﺴلطﺔ

:
:

الشركﺔ
التشريعات

:
:

ميناء الﺤاويات

:

خدمات ميناء الﺤاويات

:

بدﻻت
الﺤاويات

خدمات

ميناء :

العميل  /العمﻼء

:

المرسى

:

المملكة اﻷردنية الهاشمية
سلطة ﻣنطقة الﻌقبة اﻻﻗتصادية الخاصة المؤسسة بموﺟﺐ
ﻗانون ﻣنطقة الﻌقبة اﻻﻗتصادية الخاصة.
ﻣيناء حاويات الﻌقبة.
القوانين ،التﻌليمات ،واﻷنظمة ،القرارات الرسمية ،واﻻتفاﻗات
الﺪولية وأي أداة أخرى لها ﻗوة وتأثير القانون في المملكة.
ﻣيناء حاويات الﻌقبة ويشمل البنية التحتية والمﻌﺪات
والموﺟودات المنقولة وغير المنقولة للميناء
الخﺪﻣات التي تقﺪﻣها الشركة في ﻣيناء الحاويات والمبينة في
المادة ) (3ﻣن هذه الﻼئحة
أي بﺪﻻت خﺪﻣات وأﺟور وعوائﺪ وﻣصاريف وﻣستحقات
وغراﻣات وتﻌويضات تتﻌلق بخﺪﻣات ﻣيناء الحاويات ويشمل
ذلك أي إيجارات يتم تقاضيها ﻣن ﻗبل الشركة ﻣن الﻌمﻼء
والمتﻌلقة باستخﺪام أي ﻣرفق ﻣن ﻣرافق أو ﻣﻌﺪات ﻣيناء
الحاويات.
ﻣجهز السفينة ،والوكيل المﻼحي ،واصحاب البضائع،
والمخلص الجمركي وغيرهم ﻣن الزبائن أو المستخﺪﻣين
لميناء الحاويات.
ﻣناطق رسو السفن ضمن حﺪود المياه اﻹﻗليمية اﻷردنية
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الﺤموﻻت الﺴاﺋبﺔ
المخلص الجمركي

:
:

صاحب البضاعﺔ

:

الﺤاويﺔ

:

مناولﺔ الﺤاويات

:

البضاﺋع
)(Dangerous

الخطرة :

اليوم

:

التفريغ والتﺴليم المباشر

:

التفريغ

:

التﺤميل

:

المعدات

:

اي بضائع لم يتم تحميلها في حاويات.
الشخص الطبيﻌي أو المﻌنوي المجاز ﻣن ﻗبل الجهات الرسمية
المختصة لممارسة أعمال التخليص على البضائع والمﻌين ﻣن
ﻗبل ﻣستورد البضائع أو ﻣصﺪّرها ليكون وكيﻼً له في ﻣيناء
الحاويات.
ﻣالك البضاعة الواردة او الصادرة او الشخص المسؤول عن
البضاعة لفترة زﻣنية ﻣنذ استﻼم او تسليمها لمجهز السفينة او
وكيلها.
أي حاوية بما في ذلك الحاويات المسطحة ،والمنصات،
الحاويات المبردة ،والتنكات ،أو غيرها ﻣن الوحﺪات المصممة
لنقل البضائع وﻣجهزة بزوايا يتم التﻌاﻣل ﻣﻌها باستخﺪام
المﻌﺪات الميكانيكية بما يتفق ﻣع ﻣتطلبات السﻼﻣة ﻻتفاﻗية
سﻼﻣة الحاويات وإﻣا بالتزاﻣها بمواصفات ) ISOالمنظمة
الﺪولية لتوحيﺪ المقاييس والمﻌايير( أو تستطيع الرافﻌات
والغفات في الميناء التﻌاﻣل ﻣﻌها.
نقل البضائع ﻣن اﻷرصفة إلى أﻣاكن التخزين المخصصة
وتستيفها داخل أﻣاكن التخزين ثم إعادة تحميلها على الشاحنات
أو الﻌكس في حالة التصﺪير ضمن حﺪود ﻣناطق ﻣيناء
الحاويات.
البضائع الخطرة والمﻌبأة ،والمتفجرات حسبما هي ﻣﻌرفة في
الﺪليل البحري الﺪولي للبضائع الخطرة ،والمواد الكيماوية
الساﻣة أو الخطرة بصورتها السائبة أو الصلبة السائبة أو الغاز
المسال ،والمواد الضارة المحﺪدة باعتبارها ﻣلوثة للبحر في
الﺪليل البحري الﺪولي للبضائع الخطرة .وكذلك البضائع
المحملة على ظهر السفينة ويشمل ذلك اﻷخشاب وأي بضائع
أخرى ﻣن هذا القبيل تﻌتبر نتيجة لطيبﻌتها أو كميتها أو طريقة
تستيفها ﻗابلة بمفردها أو بمجموعها أن تشكل خطورة على
حياة أو صحة اﻷشخاص المتواﺟﺪين على ﻣتن السفينة أو
بالقرب ﻣنها أو ﻗابلة لتﻌريض سﻼﻣة السفينة للخطر.
عبارة عن  24ساعة  ،بحيث يبﺪأ ﻣن ﻣنتصف الليل وتحتسﺐ
بﺪل الخﺪﻣات لليوم او ﺟزء ﻣنه
 :تفريغ وتسليم البضائع ﻣباشرة ﻣن السفينة إلى الشاحنة أو
الﻌكس بﺪون أن تﻼﻣس هذه البضائع أرض الرصيف
تنزيل البضائع ﻣن السفينة إلى أرصفة ﻣيناء الحاويات بأية
وسيلة
رفع البضائع ﻣن ارصفة ﻣيناء الحاويات الى السفينة باي
وسيلة
أي أداة أو آلة أو ﺟهاز أو نظام أو لوازم تستخﺪم أو يراد
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الوقت المجاني
البضاﺋع
البضاﺋع
)(Hazardous
الطول اﻻجمالي
ذات

:

:
الخطرة :
:
اﻷغراض :

الﺴفن
المتعددة
زواﺋد اﻻبعاد

:

مجهز الﺴفينﺔ

:

العطل الرسميﺔ

:

الوكيل المﻼحي

:

التخزين

:

اﻹستفادوريﺔ
بضاﺋع الترانزيت

:

مناولﺔ الﺤاويات

:

بضاﺋع اﻷقطرمﺔ

:

استخﺪاﻣها ﻷغراض تقﺪيم خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات
الفترة التي يسمح للحاويات البقاء خﻼلها في الميناء ﻣن دون
أي بﺪﻻت خﺪﻣات بﻌﺪ تفريغها ﻣن السفينة أو ﻗبل تحميلها على
السفينة
كل ﻣادة طبيﻌية أو ﻣنتج حيواني أو زراعي أو صناعي
أي ﻣواد ذات طبيﻌة أو ﻣكونات خطرة حسﺐ المﺪونة
الصادرة عن المنظمة البحرية الﺪولية
اﻻداة التي تبين طول السفينة والموضحة باوراق التسجيل
الرسمية للسفينة
سفينة ﻻ تحمل عﻼﻣات دالة في عنابر السفينة و  /أو أوضاع
ﻣحﺪدة لتستيف الحاويات على سطح السفينة.
البضائع المشحونة بالحاويات والتي تزيﺪ عن الطول،
والﻌرض واﻻرتفاع القياسيين ،أو عن حافة الحاوية ،كما
وتشير الحاويات التي تختلف في أبﻌادها عن الطول،
والﻌرض أو اﻻرتفاع القياسيين للحاويات البحرية التي تحﺪدها
ﻣنظمة المﻌايير الﺪولية
ﻣن يقوم باستثمار السفينة لحسابة بوصفه ﻣالكا أو ﻣستأﺟرا لها
ويﻌتبر المالك ﻣجهزا حتى يثبت الﻌكس.
أي يوم يﻌلن عطلة رسمية ﻣن ﻗبل حكوﻣة المملكة اﻷردنية
الهاشمية.
الشخص الطبيﻌي أو المﻌنوي المجاز ﻣن ﻗبل الجهات الرسمية
المختصة لممارسة اعمال الوكالة المﻼحية للسفن والمﻌين ﻣن
ﻗبل ﻣجهز السفينة ليكون وكيﻼ له في ﻣيناء الحاويات.
إيﺪاع وحفظ البضائع في المواﻗع المخصصة في ﻣيناء
الحاويات.
التفريغ أو التحميل للحاويات ﻣن /إلى السفينة
البضائع الواردة برا ً أو بحرا ً إلى ﻣيناء الحاويات ﻣن بلﺪ خارج
المملكة والمرسلة بحرا ً أو برا ً إلى بلﺪ آخر خارج المملكة
والمﻌنونة على أنها "بضائع ترانزيت" في بيان حمولة السفينة
)المنافست(.
تﻌني نقل البضائع ﻣن اﻷرصفة إلى أﻣاكن التخزين
المخصصة وتستيفها داخل أﻣاكن التخزين ثم إعادة تحميلها
على الشاحنات أو الﻌكس في حالة التصﺪير ضمن حﺪود
ﻣناطق ﻣيناء الحاويات.
البضائع الواردة على السفن إلى ﻣيناء الحاويات والتي يﻌاد
تصﺪيرها عن طريق البحر على سفينة أخرى بنفس الصفة.
وﻻ يسمح لمثل هذه البضائع أن تغادر ﻣيناء الحاويات ﻣن
لحظة وصولها وحتى وﻗت إعادة شحنها.
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الﺴفينﺔ

:

التراكي )التلبيص(

:

أي ﻣركبة أو ﻣاعونة أو ﻣنصة عائمة ،يستخﺪم في أي نوع
ﻣن الﻌمليات في البحر أو في الموانئ أو أي وصف آخر
للسفن.
صف وربط السفينة أو المواعين بمحاذاة الرصيف.

المادة ):(3
تﻌمل الشركة على تقﺪيم كافة خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات وفقا ً لتقﺪيرها وأفضل ﻗﺪراتها
.1
وباستخﺪام المﻌﺪات والمواد والمرافق ذات الجودة الﻌالية والمناسبة لﻼستخﺪام المقصود لها.
 .2ﻻ تﻌتبر الشركة ﻣسؤولة عن أي أضرار أيا ً كان نوعها تنجم عن عمليات التأخير التي
تحﺪث أثناء تقﺪيم خﺪﻣاتها نتيجة ﻷية ظروف غير ﻣتوﻗﻌة وخارﺟة عن إرادتها.
 .3يلتزم المستخﺪم بتزويﺪ الشركة بكافة المﻌلوﻣات المطلوبة لتقﺪيم خﺪﻣاتها بكفاءة وفﻌالية
وﻹعﺪاد المطالبات المالية الخاصة بالخﺪﻣات وضمن الفترة الزﻣنية التي تحﺪدها الشركة.
وفي حالة عﺪم استﻼم المﻌلوﻣات في الوﻗت المحﺪد أو كون هذه المﻌلوﻣات غير ﻣكتملة ،فإنه
يحق للشركة أن تؤﺟل تقﺪيم الخﺪﻣات المطلوبة.
 .4تحتفظ الشركة بحقها باﻻطﻼع على كافة الوثائق الخاصة بالبضائع ﻣن أﺟل احتساب بﺪﻻت
خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المحﺪدة في هذه الﻼئحة ﻣع ﻣراعاة التشريﻌات ،ﻻ يجوز اﻹفصاح
عن المﻌلوﻣات الواردة في هذه الوثائق ﻷي طرف ثالث.
 .5يجوز للشركة أن تﻌلق أو توﻗف تقﺪيم خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات نتيجة لوﻗوع القوة القاهرة أو
في حالة عﺪم تسﺪيﺪ البﺪﻻت المستحقة عن هذه الخﺪﻣات .ويجوزللشركة في هذه الحالة أن
تتخذ أي إﺟراءات ﻗانونية وفقا ً للتشريﻌات للحجز على السفينة المﻌينة ضمن حﺪود ﻣيناء
الحاويات.
 .6تكون خﺪﻣات ﻣيناء حاويات الﻌقبة كما يلي:
 توفير اﻷرصفة الﻼزﻣة للسفن
 تقﺪيم الخﺪﻣات الﻼزﻣة للسفن أثناء اصطفافها بما في ذلك رفع أغطية الﻌنابر.
 ربط وفك الحاويات.
 تستيف وترتيﺐ الحاويات
 نقل الحاويات داخل ﻣيناء الحاويات.
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 تسليم واستﻼم الحاويات الكاﻣلة  FCLوالمجزئة LCL
 فحص درﺟة الحرارة والصيانة واﻻصﻼح للحاويات المبردة داخل ﻣيناء الحاويات
 فحص الحاله الفنية للحاويات.
 تخزين الحاويات داخل ﻣيناء الحاويات.
 ﺟرد الحاويات والبضائع اﻷخرى داخل ﻣيناء الحاويات.
 إعﺪاد التقارير الخاصة بحركة المﻌﺪات.
 ضبط البيانات والوثائق وتوثيقها بشكل يﺪوي أو باستخﺪام الحاسوب.
 تزويﺪ المياه الصالحة للشرب للسفن الراسية في ﻣيناء الحاويات.
 توزين الحاويات والشاحنات داخل ﻣيناء الحاويات.
 تقﺪيم أي خﺪﻣات أخرى ذات ﻗيمة ﻣضافة لخﺪﻣات ﻣيناء الحاويات.
المادة ):(4
يتم تقﺪيم خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات وتحصيل بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات على ﻣﺪار ) (24ساعة في
اليوم وطوال ) (365يوم في السنة .وتﻌمل ﻣكاتﺐ اﻹدارة الﻌاﻣة لميناء الحاويات ،لمﺪة خمسة أيام في
اﻷسبوع ﻣن يوم اﻷحﺪ ولغاية يوم الخميس ﻣن الساعة الثاﻣنة صباحا ً ولغاية الرابﻌة ﻣسا ًء ،باستثناء
أيام الﻌطل الرسمية واﻷعياد الوطنية.
المادة ):(5
يﻌتبر استخﺪام ﻣيناء الحاويات بمثابة ﻗبول لبﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات والشروط الخاصة بها ﻣن
ﻗبل ﺟميع السفن وﻣجهزيها والوكﻼء المﻼحيين ،باﻹضافة إلى أصحاب البضائع والمخلصين
الجمركيين والﻌمﻼء.
المادة ):(6
 .1تحﺪد بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات والشروط المتﻌلقة بها وفقا ً لما هو ﻣبين في الجﺪولين )أ( و
)ب( ﻣن هذه الﻼئحة.
 .2يجوز للشركة أن تمنح تخفيض على بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات في حال إبرام اتفاق خطي
وخاص ﻣع أي عميل ودون تمييز بنا ًء على الﻌﺪد اﻹﺟمالي للحاويات الذي يطلﺐ الﻌميل تقﺪيم
خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات إليها.
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 .3ﻻ تشتمل بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات أي ﻣصاريف تتﻌلق بتغطية بﺪﻻت الـتأﻣين على البضائع
أو الحاويات أو السفن أو المﻌﺪات التى ﻻ تﻌود ﻣلكيتها للشركة.
 .4تكون كافة بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المحﺪدة بهذه الﻼئحة بالﺪينار اﻷردني وتسﺪد فواتير
بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات بالﺪينار اﻷردني.
المادة ):(7
 .1تحتفظ الشركة بحقها في تﻌﺪيل بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات أو أي شروط واردة في هذه
الﻼئحة ﻣن حين ﻵخر بموﺟﺐ اشﻌار ﻣسبق وبﻌﺪ الحصول على ﻣوافقة السلطة .وبالنسبة
لبﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المتﻌلقة بالسفينة ،فيﻌتبر الموعﺪ الذي تغادر فيه السفينة ﻣيناء
الحاويات هو اﻷساس لتحﺪيﺪ البﺪﻻت التي يتم تطبيقها .أﻣا بالنسبة لبﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء
الحاويات المتﻌلقة بالبضائع ،فيﻌتبر الموعﺪ الذي تصﺪر فيه الفاتورة ﻣن ﻗبل الشركة هو
اﻷساس لتحﺪيﺪ البﺪﻻت التي يتم تطبيقها.
 .2للشركة الحق في رفض تقﺪيم الخﺪﻣات الخاصة بأي سفينة ليس لها وكيل يمثلها
المادة ):(8
 .1يلتزم الوكيل المﻼحي وفي ﻣوعﺪ أﻗصاه ) (24ساعة ﻗبل ﻣوعﺪ الوصول المتوﻗع للسفينة بأن
يقﺪم للشركة ،إﻣا بصورة خطية أو الكترونية كافة المﻌلوﻣات الﻼزﻣة ﻻحتساب بصورة
ﻣبﺪئية بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المستحقة على السفينة.
 .2بنا ًء على عملية اﻻحتساب المبﺪئي لبﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات ،يلتزم الوكيل المﻼحي
بتسﺪيﺪ خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المستحقة للشركة ﻗبل ﻣغادرة السفينة ،أو بتسليم كفالة بنكية
غير ﻗابلة للنقض يتم اصﺪارها ﻣن ﻗبل بنك أردني ﻣﻌتمﺪ أو بنك دولي ﻣﻌتمﺪ لﺪيه بنك
ﻣراسل ﻣحلي ،بحيث تكون صيغة الكفالة ﻣقبولة للشركة وبمبلغ ﻻ يقل عن ﻗيمة بﺪﻻت
خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المستحقة أو بتقﺪيم أي ضمان ﻣالي آخر ﻣقبول للشركة.
 .3بنا ًء على أي ﻣﻌلوﻣات إضافية يقﺪﻣها الوكيل المﻼحي للشركة ،تقوم الشركة باحتساب بﺪﻻت
خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات النهائية المستحقة على السفينة وإصﺪار فاتورة أصولية ،بحيث يتم
سﺪاد بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المستحقة بالكاﻣل خﻼل ﻣﺪة أﻗصاها ) (15خمسة عشر
يوﻣا ً تقويميا ً ﻣن تاريﺦ إصﺪار الفاتورة ،ﻣع اﻷخذ بﻌين اﻻعتبار الﺪفﻌة المقﺪﻣة بموﺟﺐ
أحكام المادة )) (2-8إن وﺟﺪت(.
 .4يتم احتساب فائﺪة تأخير على أي بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات تكون ﻣستحقة على الوكيل
المﻼحي وفقا ً ﻷحكام هذه الﻼئحة ولم يتم تسﺪيﺪها بالكاﻣل .ويتم فرض هذه الفائﺪة على بﺪﻻت
خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات غير المسﺪدة وذلك بمﻌﺪل ) (2%إثنان بالمائة شهريا ً ﻣن ﻗيمة
الفاتورة في حالة تسﺪيﺪ البﺪﻻت بﻌﺪ ﻣرور ﻣﺪة ) (15خمسة عشر يوﻣا ً إلى شهر واحﺪ ﻣن
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تاريﺦ استحقاﻗها ،وبمﻌﺪل ) (5%خمسة بالمائة شهريا ً ﻣن ﻗيمة الفاتورة في حالة تسﺪيﺪ
البﺪﻻت بﻌﺪ ﻣرور ﻣﺪة شهر واحﺪ إلى شهرين ﻣن تاريﺦ استحقاﻗها ،وبمﻌﺪل ) (8%ثمانية
بالمائة شهريا ُ ﻣن ﻗيمة الفاتورة في حالة تسﺪيﺪ البﺪﻻت بﻌﺪ ﻣرور ﻣﺪة شهرين ﻣن تاريﺦ
استحقاﻗها.
 .5في حال ﻗيام الوكيل المﻼحي بتقﺪيم كفالة بنكية غير ﻗابلة للنقض وفقا ً ﻷحكام المادة )،(2-8
تحتفظ الشركة بحقها في تسييل الكفالة البنكية دون إشﻌار ﻣسبق للوكيل المﻼحي ،وذلك
بمقﺪار ﻗيمة بﺪﻻت خﺪﻣات ﻣيناء الحاويات المستحقة ﻣضافا ً إليها أية فوائﺪ ﻣترتبة على هذه
البﺪﻻت وفقا ً ﻷحكام المادة ).(4-8
 .6في حال لم تظهر أية خﺪﻣات في هذه التﻌرفة ،على الﻌميل التقﺪم بطلﺐ خﺪﻣات الخاصة الى
الميناء الذي سيحﺪد اﻷسﻌار التي ينطوي عليها الﻌمل والحصول على ﻣوافقة الﻌميل ﻗبل
اﻻضطﻼع بالخﺪﻣة المطلوبة.
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الجزء 2
الجدول )أ(
بدﻻت خدمات ميناء حاويات العقبﺔ

 (1بدﻻت خدمات تراكي الﺴفن
)تﺪفع ﻣن ﻗبل الخط البحري  /الوكيل المﻼحي(
يبﺪأ احتساب بﺪﻻت خﺪﻣات التراكي عنﺪ ربط أول حبل ﻣن حبال السفينة بالرصيف أو المرسى أو أي
ﺟزء ﻣن أرض ﻣيناء الحاويات وينتهي عنﺪ فك آخر حبل ﻣن حبالها بالرصيف أو المرسى أو أي
ﺟزء ﻣن أرض ﻣيناء الحاويات )بالﺪينار اﻷردني(.
ﻓﺌﺔ الطول اﻹجمالي الﺴفينﺔ

لغاية 150م
ﻣن 150م 175-م
ﻣن 175م200-م
ﻣن 200م250-م
ﻣن 250م300-م
ﻣن 300م350-م
أطول ﻣن 350م

أول  12ساعﺔ أو أي جزء منها
242.9
280.7
323.8
404.8
485.8
566.7
647.7

زمن الرصيف للﺴاعﺔ أو أي جزء منها
19.4
23.7
27
33.5
41
47.5
54

الشروط:
 في حالة رسو سفن الﺪحرﺟة)الرورو( فإن طول السفينة يشمل ايضا طول الرﻣبة ،اذا استﻌملت. إذا ﻣا تﺪلت السفينة ﻣن طول الرصيف ،فإن البﺪﻻت تنطبق على طول السفينة بأكمله. سيتم تقريﺐ الزﻣن إلى ساعات لغايات إصﺪار الفواتير .ﻣثﻼً :سفينة وصلت الرصيف الساعة 6:31وغادرته  19:15تحسﺐ ﻣن  ،19:00 – 7:00وهكذا..
 (2بدﻻت تأخير الراﻓعات الجﺴريﺔ
وفقا ً لما تقرره إدارة الميناء يتم استيفاء البﺪﻻت التالية على تأخير الرافﻌات ﻗبل وخﻼل وبﻌﺪ
اﻻنتهاء ﻣن السفينة ،ويﺪفﻌها الوكيل:
 323.8دينار
بﻌﺪ  30دﻗيقة ﻣن التوﻗف لكل ساعة أو ﺟزء ﻣنها
الشروط:
ً
 -وتطبق أيضا في حالة اﻹلغاء أو التأخير وعﺪم التبليغ خﻼل أﻗل ﻣن  24ساعة.

 (3بدﻻت خدمات اﻻستفادوريﺔ )تﺤميل/تفريغ الﺤاويات(
)تﺪفع ﻣن ﻗبل الخط البحري /الوكيل المﻼحي(
تستوفى البﺪﻻت التالية على حاويات الوارد ،الصادر والترانزيت )العبور(
تفريغ/تحميل  42.100دينار لكل حركة
لغاية  20ﻗﺪم فارغة/ﻣﻌبأة
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أكثر ﻣن  20ﻗﺪم فارغة /ﻣﻌبأة
تستوفى البﺪﻻت التالية على حاويات اﻻقطرمﺔ
لغاية  20ﻗﺪم فارغة/ﻣﻌبأة
أكثر ﻣن  20ﻗﺪم فارغة /ﻣﻌبأة
الشروط:
-

-

تفريغ/تحميل  63.700دينار لكل حركة
تفريغ/تحميل  80.400دينار لكل حركة
تفريغ/تحميل  120.400دينار لكل حركة

تشمل البدﻻت اعﻼه العمل اﻹضاﻓي  ،والعطﻼت ،وطاقم العمل ،وراﻓعﺔ  ،وبدﻻت العمل وبدل تربيط الﺤاويات.
بدل خدمات اﻻقطرمﺔ أعﻼه تشمل دورة كاملﺔ أي من الﺴفينﺔ إلى الﺴاحﺔ الى الﺴفينﺔ.
ينطبق نصف قيمﺔ ﻓاتورةاﻻقطرمﺔ على الﺴفينﺔ القادمﺔ)تفريغ( ونصف قيمﺔ ﻓاتورةاﻻقطرمﺔ ينطبق على
الﺴفينﺔ المﻐادرة)تﺤميل(.
ﻓي حال واﻓق الميناء على استقبال الﺴفن ذات اﻷغراض المتعددة ﻓانﺔ يضاف الى البدﻻت ما نﺴبتﺔ . ٪ 25

 (4بدﻻت تﺤميل وتفريغ البضاﺋع الﺴاﺋبﺔ
تستوفى بﺪﻻت الخﺪﻣات المبينة في الﻼئحة على تفريغ/تحميل البضائع السائبة
 3.2دنانير لكل ﻣتر ﻣكﻌﺐ )حركة واحﺪة(
بضائع اﻻستيراد ،التصﺪير ،والﻌبور
ﻣثل اﻻستيراد/التصﺪير *) 2ضﻌف ﻗيمة بﺪﻻت
بضائع اﻻﻗطرﻣة
تحميل وتفريغ البضائع السائبة(
الشروط:
 يتم احتساب أﺟور ساعة تأخير للرافﻌة بالحﺪ اﻻدنى. إذا تم اشغال الرافﻌة لمﺪة تزيﺪ عن ساعة واحﺪة  ،يتم احتساب التﻌرفة لكل نصف ساعة وكماﺟاءت في البنﺪ " ) "2تأخير الرافﻌات الجسرية( .
(5

بدﻻت الخدمات المتعلقﺔ ببضاﺋع سفن الدحرجﺔ) الرورو(
تستوفى بﺪﻻت الخﺪﻣات المبينة في الﻼئحة على تفريغ/تحميل سفن بضائع الﺪحرﺟة

ﻣناولة الميناء
الشحن والتفريغ
)تﺪفع ﻣن ﻗبل الخط البحري /الوكيل المﻼحي( )تدفع من قبل اصحاب البضائع /المخلص الجمركي(
المركبات لغاية  3طن
المركبات ﻣن  10-3طن
المركبات  20-10طن
أكثر ﻣن  20طن
التربيط

 16.2دينار للوحﺪة
 21.6دينار للوحﺪة
 27دينار للوحﺪة
 32.4دينار للوحﺪة

 34دينار للوحﺪة
 49.7دينار للوحﺪة
 64.8دينار للوحﺪة
 86.4دينار للوحﺪة

 4.3دنانير لكل ﻣركبة
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الشروط:
 ﻻ يسمح بتفريغ أي ﻣركبات ﻣقطورة في ﻣيناء الحاويات. على المركبات المفرغة أن تغادر الميناء فورا ً وإﻻ سيتم استيفاء بدﻻت تخزين كما هو ﻣبين فيالبنﺪ .10
 يتحمل الخط البحري  /الوكيل المﻼحي الكلفة اﻹضافية لتنزيل المركبات غير المتحركة ذاتيا ًبمقﺪار ) (13دينار لكل ﻣركبة.
 لم يتم حساب أﺟور السائقين في هذه التﻌرفة. (6بدﻻت خدمات شفتنﺔ الﺤاويات على الﺴفن /رﻓع اغطيﺔ العنابر /صندوق المعدات) التربيط(
)يﺪفﻌها الخط البحري /الوكيل المﻼحي(
صنﺪوق المﻌﺪات,الشفتنه على الرصيف
شقتنة غطاء الﻌنابر
الحاويات على السفن

 102.500دينار لكل حركة
 84.200دينار لكل حركة
 70.100دينار لكل حركة

 (7بدﻻت خدمات المتعلقﺔ بالبضاﺋع الخطرة:
يستوفى بﺪﻻت اضافية بمقﺪار ) (%50ﻣن ﻣقﺪار البﺪﻻت المبينة في البنﺪ ) ، (3والبنﺪ)(9
ﻣن هذا الجﺪول عن ﺟميع الحاويات المحملة ببضائع خطرة وتنطبق هذه البﺪﻻت اﻻضافيه
) (%50ايضا على الحاويات الفارغة والتي كانت ﻣحملة بالمواد الخطرة ﻗي حالة عﺪم
ارفاﻗها بشهادة نظافة ﻗبل الوصول الى ﻣيناء الحاويات.
(8

بدﻻت خدمات المتعلقﺔ باستعمال معدات خاصﺔ
استخﺪام عﺪد خاصة )أسﻼك وسﻼسل وهياكل ،إلﺦ( خﻼل عملية تفريغ الحاويات سيتم احتسابها
على أساس ) (56.7دينار لكل استخﺪام باﻹضافة الى البﺪﻻت المبينة في البنﺪ رﻗم ) (3ﻣن هذا
الجﺪول .ويتم تطبيق هذا أيضا ً على البﺪﻻت المبينة في البنﺪ رﻗم ) (3ﻣن هذا الجﺪول والبﺪﻻت
المبينة في البنﺪ رﻗم ) (9ﻣن هذا الجﺪول ،باﻹضافة إلى أي حركات شفتنة إن وﺟﺪت.
كما ويجﺐ الحصول على الموافقة المسبقة ﻣن الشركة ﻣن أﺟل تفريغ أو تحميل أي بضائع سائبة
أو حاويات ﻣخالفة للمواصفات الﻌالمية ) .( NON-ISOوتخضع كل حالة على حﺪا ﻻتفاق
خاص بين الشركة والﻌميل.
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 (9بدﻻت خدمات مناولﺔ الﺤاويات
)تﺪفع ﻣن ﻗبل اصحاب البضائع /المخلص الجمركي(
لغاية  20ﻗﺪم
 64.8دينار
الحاويات المﻌبأة – تفريغ
 39.1دينار
الحاويات الفارغة – تفريغ
 39.1دينار
الحاويات المﻌبأة – تحميل
 39.1دينار
الحاويات المﻌبأة – بضائع الترانزيت

فﺌة ﻣا يزيﺪ عن  20ﻗﺪم
 97.2دينار
 58.3دينار
 58.3دينار
 58.3دينار

)يﺪفﻌها الخط البحري /الوكيل المﻼحي(
لغاية  20ﻗﺪم
 39.1دينار

فﺌة ﻣا يزيﺪ عن  20ﻗﺪم
 58.3دينار

الحاويات الفارغة –صادر
الشروط:
 تشمل البدﻻت حركة واحﺪة و بدﻻت ﻣناولة بوابة واحﺪة).دخول او خروج( (10بدﻻت خدمات التخزين

)بﺪﻻت تخزين الحاويات المﻌبأة تﺪفع ﻣن ﻗبل اصحاب البضائع /المخلص الجمركي  ،وبﺪﻻت تخزين
بضائع اﻷﻗطرﻣة /الحاويات الفارغة تﺪفع ﻣن ﻗبل الخط البحري/الوكيل المﻼحي(.
الحاويات المﻌبأة – وارد – صادر  -بضائع الترانزيت  -بضائع اﻷﻗطرﻣة
)لكل حاوية /اليوم(
فﺌة ﻣا يزيﺪ عن  20ﻗﺪم
فﺌة  20ﻗﺪم
 6يوم
 6يوم
اﻷيام المﻌفاة
 10.8دينار
 5.40دينار
بﻌﺪ اﻷيام المﻌفاة )) )(13-7لكل يوم(
 43.2دينار
 21.6دينار
بﻌﺪ اﻷيام المﻌفاة )) )(20-14لكل يوم(
 86.3دينار
 43.2دينار
وﻣا بﻌﺪ ذلك )لكل يوم(
الحاويات الفارغة  -وارد  -صادر  -بضائع الترانزيت  -بضائع اﻷﻗطرﻣة
)لكل حاوية في اليوم(
لغاية  20ﻗﺪم فﺌة ﻣا يزيﺪ عن  20ﻗﺪم
 7يوم
 7يوم
اﻷيام المﻌفاة
 13.0دينار
 6.5دينار
بﻌﺪاﻷيام المﻌفاة )) (14-8لكل يوم(
 25.9دينار
 13.0دينار
ﻣن اﻷيام )) (21-15لكل يوم(
 51.8دينار
 25.9دينار
وﻣا بﻌﺪ ذلك )لكل يوم(
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الحاويات التي تتجاوز القياسات،البضائع السائبة ،حاويات البضائع الخطرة ،ﻣﻌﺪات الﺪحرﺟة
 إن بﺪﻻت التخزين للحاويات التي تتجاوز القياسات هي ضﻌف البﺪﻻت أعﻼه للحاويات
المﻌبأة.
 بﺪﻻت تخزين بضائع السائبة )وراد/صادر/ترانزيت/اﻻﻗطرﻣة( ستكون  1.1دينار لكل ﻣتر
ﻣكﻌﺐ لكل يوم .وﻻ يطبق بنﺪ أيام التخزين المجانية على هذه البضائع .سيتم احتساب البﺪﻻت
ﻣن يوم تفريغ البضائع )الوارد او اﻻﻗطرﻣة( و للبضائع المصﺪرة سيتم احتساب البﺪﻻت ﻣن
يوم وصول البضائع إلى الميناء وحتى ﻣغادرة السفينة.
 سيتم استيفاء بﺪﻻت تخزين على حاويات المواد الخطرة )وارد/صادر/ترانزيت/اﻻﻗطرﻣة(
على أساس  16.2دينار لكل يوم تﺪفع ﻣن ﻗبل اصحاب البضاعة/المخلص الجمركي.باستثناء
اﻻﻗطرﻣة تﺪفع ﻣن ﻗبل الوكيل المﻼحي/الخط المﻼحي.
تنطبق هذه البﺪﻻت أيضا ً على أي حاويات تحمل بضائع تسيل أو تسرب .يحتفظ الميناء بحقه في
تغيير ﻣوﻗع التخزين والحفاظ على الحاويات التي بها تسريﺐ ضمن حﺪود الميناء والتي سيتم
استيفاء بﺪﻻت  81دينارا ً ﻣن ﻗبل شركة المﻼحة غير شاﻣلة بﺪﻻت التنظيف.
 يتم استيفاء بﺪﻻت على تخزين المركبات وﻣﻌﺪات الﺪحرﺟة )وارد/صادر/ترانزيت
/اﻻﻗطرﻣة( على أساس  21.6دينار في اليوم.
الشروط:
 بالنسبة للحاويات الواردة/بضائع اﻷﻗطرﻣة )باستثناء البضائع السائبة( ،يبﺪأ احتساب اﻹعفاء ﻣنيوم اﻻنتهاء ﻣن عملية تفريغ الحاوية ﻣن السفينة.
 أﻣا بالنسبة للحاويات الصادرة )فارغ/ﻣﻌبأ( )باستثناء البضائع السائبة( ،فيبﺪأ احتساب اﻹعفاءﻣن يوم دخول الحاوية لميناء الحاويات ولغاية التحميل على السفينة .
 (11بدﻻت خدمات الﺤاويات المبردة
)تﺪفع ﻣن ﻗبل اصحاب البضاعة/المخلص الجمركي  ،ﻣا عﺪا بضائع اﻻﻗطرﻣة حيث تﺪفع
البﺪﻻت ﻣن ﻗبل الخط البحري/الوكيل المﻼحي(
 26.4دينار لكل حاوية في اليوم
الحاويات لغاية  20ﻗﺪم
 42.3دينار لكل حاوية في اليوم
الحاويات أكبر ﻣن  20ﻗﺪم
الشروط:
 البﺪﻻت أعﻼه تشمل أثمان وأﺟور الربط والفك بنقاط الكهرباء ،وﻣراﻗبتها في ﻣيناء الحاويات. تحتسﺐ بﺪﻻت ال كهرباء ﻣن تاريﺦ ربطها بنقاط تزويﺪ الكهرباء داخل ﻣيناء الحاويات ،وتحتسﺐالبﺪﻻت باليوم الواحﺪ بالكاﻣل بغض النظر عن وﻗت الربط.
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 (12بدﻻت خدمات شفتنﺔ الﺤاويات ﻓي الﺴاحات
أي حركات شفتنة إضافية للحاويات داخل ﻣيناء الحاويات سيترتﺐ عليها بﺪﻻت ﻣقﺪارها ) (13دينار
عن كل حاوية لكل حركة .وتشمل أي تغيير في اﻻتجاه أو اسم السفينة بالنسبة للحاويات المصﺪرة
وإلغاء تصﺪير الحاويات )المﻌبأة والفارغة تﺪفع ﻣن ﻗبل الخط البحري  /الوكيل المﻼحي( والحاويات
التي سيتم نقلها لغاية المﻌاينة الجمركية ،وعزل الحاويات الفارغة وأي تحريك ﻣن ﻣنطقة إلى أخرى
في ﻣيناء الحاويات بنا ًء على طلﺐ الشاحن/المرسل إليه )تﺪفع ﻣن ﻗبل اصحاب البضاعة/المخلص
الجمركي( .
الشروط:
 سيتم احتساب أﺟور ﺟميع طلبات المﻌاينة الجمركية سواء تم نقل الحاوية الى ﻣوﻗع المﻌاينة أم ﻻ. (13بدﻻت خدمات استخدام القبان
)تﺪفع ﻣن ﻗبل اصحاب البضاعة/المخلص الجمركي(
 3.800دينار لكل استخﺪام

استخﺪام القبانات

الشروط:
 ﻻ تشمل البﺪﻻت أعﻼه أي شفتنة ﻗﺪ يتطلبه اﻷﻣر ،والتي سيتم احتسابها بشكل إضافي. (14بدﻻت إشﻐال المركبات البريﺔ للميناء بشكل غير ضروري:
)تﺪفع ﻣن ﻗبل الناﻗل(
على المركبات القادﻣة الى ﻣوﻗع الميناء للتحميل/التفريغ الحاويات ،سيتم احتساب بﺪل خﺪﻣات 10.8
دنانير عن كل ساعة ﻣكوث في حالة عﺪم خروج السيارات حال انتهاء أعمال ﻣشغل الميناء أو
الجمارك .ولكن سيتم احتساب ساعتين بﺪون بﺪﻻت وتمنح ﻣن لحظة إنهاء التحميل/التفريغ .لن يتم
فرض بﺪﻻت تخزين ﻣنفصلة على البضائع الموﺟودة على المركبة.
 (15بدﻻت خدمات اضاﻓيﺔ:
)للخﺪﻣات المقﺪﻣة بنا ًء على طلﺐ الخط البحري  /الوكيل المﻼحي وتﺪفع ﻣن ﻗبلهم(
 22.7دينار للوحﺪة
فتح ﺟوانﺐ الحاويات المغلقة
 22.7دينار للحاوية
تستيف الحاويات ﻣفتوحة الجوانﺐ
 22.7دينار للحاويات  20ﻗﺪم
تثبيت أغطية الحاويات
 34دينار للحاويات أكثر ﻣن  20ﻗﺪم
 22.7دينار للحاويات  20ﻗﺪم
تنظيف الحاوية
 34دينار للحاويات أكثر ﻣن  20ﻗﺪم
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 5.90دنانير لكل ﻻفتة
استﻌمال  /إزالة الﻼفتات
 1.10دينار لكل رصاصة
ترصيص/إزالة رصاص الحاوية
تﺪﻗيق رﻗم رصاص الحاوية على ﺟانﺐ السفينة  1.10دينار لكل رصاصة
 10.80دينار لكل حاوية
فتح الحاويات للﻌينات
 19.40دينار لكل حاوية
تثبيت للحاوية باستخﺪام الرافﻌة الشوكيه
ﻗياس الحاويات التي تتجاوز القياسات)زوائﺪ اﻻبﻌاد(  16.20دينار لكل حاوية
 500دينار لكل حاوية
تأخير تسجيل حاويات الصادر
غراﻣات الحاويات غير المصرح عنها ،أو المصرح عنها بشكل خاطئ ،أو المخزنة بشكل خاطئ ،أو
غير المغلفة بشكل صحيح:
 113.3دينار لكل حاوية
التصريح الخاطئ عن المواد الخطرة
الحاويات التي تتجاوز القياسات

 113.3دينار لكل حاوية

الشروط:
 ﻻ تشمل البﺪﻻت أعﻼه أي عملية شفتنة ﻗﺪ يتطلبه اﻷﻣر ،والتي سيتم احتسابها بشكل إضافي. غراﻣة الحاويات التي تتجاوز زوائﺪ اﻻبﻌاد بحيث تشمل كلفة ﻗياس البضائع ،ويﻌتبر ﻗرار الميناءنهائي في حال أي نزاع.
 الغراﻣات المتﻌلقة بالبضائع الخطرة والحاويات التي تتجاوز القياسات ﻻ تشمل أي عقوبات إضافيةتفرضها السلطات الحكوﻣية.
 (16بدﻻت الخدمات اﻻداريﺔ
إصﺪار الوثائق والتقارير
بﺪل تﻌﺪيل وثائق
بﺪﻻت تغير اسم السفينة أووﺟهة التصﺪير
إصﺪار تصريح دخول سنوي
إصﺪار تصريح دخول سنوي للمركبات
غراﻣة الشيكات المرتجﻌة

 5.4دنانير لكل وثيقة
 3.2دنانير لكل تﻌﺪيل
 37.8دينار لكل حاوية
 11.3دينار لكل تصريح
 28.6دينار لكل تصريح
 27دينار لكل حالة

الشروط:
 تطبق بﺪﻻت تﻌﺪيل البيانات وعلى سبيل التﻌﺪاد ﻻ الحصر على الحاﻻت التالية: ﻣن بضائع اﻗطرﻣة الى ﻣحلية وبالﻌكس
 عﺪم التصريح عن ﻣيناء التفريغ بﻌﺪ انتهاء الوﻗت المحﺪد ﻻتمام اﻻﺟراءات ووثائق الﻌمليات
 تغيير ﻣيناء التفريغ بﻌﺪ انتهاء الوﻗت المحﺪد ﻻتمام اﻻﺟراءات ووثائق الﻌمليات
 عﺪم التصريح عن اسم الباخرة التي سيتم التصﺪير عليها او/و السفينة الخارﺟة بﻌﺪ انتهاء
الوﻗت المحﺪد ﻻتمام اﻻﺟراءات ووثائق الﻌمليات
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 تغييراسم الناﻗل و/أو السفينة التي سيتم التصﺪيرعليها بﻌﺪ انتهاء الوﻗت المحﺪد ﻻتمام
اﻻﺟراءات ووثائق الﻌمليات
 أي تﻌﺪيل في البيانات يتﻌلق بشفتنة الحاوية أو البضائع السائبة ﻣن ﻣكان تخزين إلى أخرىسيترتﺐ عليه بﺪﻻت شفتنة .
 تفرض بﺪﻻت تغيير اسم السفينة او وﺟهة التصﺪير على الحاويات التي ُحجزت لسفينة ﻣحﺪدة ولمتُشحن عليها ﻷي سبﺐ كان ،وتشمل كﻼ ﻣن بﺪﻻت تﻌﺪيل المﻌلوﻣات وبﺪﻻت الشفتنة.
 (17بدﻻت خدمات تزويد بالمياه الصالﺤﺔ للشرب
تستوفى بﺪﻻت الخﺪﻣات التالية عن تزويﺪ السفن بالمياه الصالحة للشرب في ﻣيناء الحاويات:
تزويﺪ المياه الصالحة للشرب ﻣن الرصيف  17.3دينار لكل طن ﻣتري.
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الجزء الثاني
الجدول )ب(
بدﻻت خدمات التعبﺌﺔ والتفريغ
 (1بدﻻت خدمات التعبﺌﺔ والتفريغ
بضائع ﻣختلفة لكل حاوية لغاية  20ﻗﺪم
بضائع ﻣختلفة لكل حاوية أكبر ﻣن  20ﻗﺪم

 136.00دينار
 204.00دينار

الشروط:
تشمل البﺪﻻت شفتنة الحاوية ﻣن ﻣكان تخزينها وإعادتها وهي للبضائع التي تكون ﻣحزوﻣة أو ﻣجهزة
للتفريغ والتحميل او على طبالي ).(Palletized / Unitized Cargoوبالنسبة للبضائع المتفرﻗة
) ،(not utilizedسيتم اضافة بﺪﻻت خﺪﻣات اضافية بمقﺪار)  ( 113.30دينار لكل حاوية .وهذه
البﺪﻻت تشمل استخﺪام  4عمال ورافﻌة شوكية طاﻗة  3طن  .واي عمال أو أليات اضافة على ذلك يتم
احتساب بﺪﻻت اضافية كما هو ﻣبين في البنﺪ رﻗم ) (3ﻣن هذا الجﺪول.
 (2بدﻻت خدمات تفريغ المركبات
يتم احتساب بﺪﻻت خﺪﻣات تفريغ ﻣركبات الصالون )الصغيرة( حتى  2طن بمقﺪار ) (85.30دينار
لكل ﻣر كبة وتشمل الفك والتربيط .ويتم احتساب بﺪﻻت تفريغ المركبات التي يزيﺪ وزنها عن  2طن
بمقﺪار ) (113.30دينار لكل ﻣركبة .وتشمل هذه البﺪﻻت نقل الحاوية ﻣن ﻣكان تخزينها وإعادتها
إليه.
 (3بدﻻت العمال والمعدات المﺴتأجرة
يتم احتساب بﺪﻻت خﺪﻣات عن اي عمال أو ﻣﻌﺪات ﻣستأﺟرة ﻣن ﻗِبَل الﻌمﻼء للقيام بخﺪﻣات أخرى
غير الخﺪﻣات المشمولة ببﺪﻻت الخﺪﻣات الواردة في هذه الﻼئحة وفقا ً لما يلي:
العمال  ،والمراقبون ،عمال الراﻓعﺔ ،نجارين
المشرﻓون ،الكتبﺔ  ،المراقبون ،عمال الﺤجرات
اليات مناولﺔ الﺤاويات)راﻓعﺔ( من -1لﻐايﺔ  15طن
اليات مناولﺔ الﺤاويات)راﻓعﺔ( من -16لﻐايﺔ  25طن
اليات مناولﺔ الﺤاويات)راﻓعﺔ( من -26لﻐايﺔ  45طن
راﻓعﺔ شوكيﺔ  3طن
راﻓعﺔ شوكيﺔ  10طن
راﻓعﺔ شوكيﺔ  15طن
راﻓعﺔ شوكيﺔ  25طن
كراجه
ساحبﺔ تﻚ ماستر
تراكتور سﺤب

 2.20دينار للشخص الواحد ﻓي الﺴاعﺔ
 3.20دينار للشخص الواحد ﻓي الﺴاعﺔ
 22.70دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 39.90دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 56.70دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 17.30دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 22.70دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 28.10دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 45.30دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 5.90دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 34.00دينار ﻓي الﺴاعﺔ
 22.70دينار ﻓي الﺴاعﺔ

الشروط:
 يخضع تأﺟير هذه الخﺪﻣات والمﻌﺪات المبينة أعﻼه لمﺪى توفرها.
 يتم احتساب بﺪﻻت الخﺪﻣات بنا ًء على الطلﺐ اﻷساسي ،سواء تم اﻻستفادة ﻣنها أم ﻻ ،ﻣا لم
يلغى الطلﺐ ﻗبل ) (6ساعات ﻣن ﻣباشرة الﻌمل.
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