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  ): 1المادة (
" 2019حاويات العقبة لسنة  ميناء بدالت خدماتالئحة معدلة لالئحة تسمى هذه الالئحة " .1

رار مجلس مفوضي سلطة العقبة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ب قجوالصادرة بمو
 .19/06/2019خ تاري )549(

 تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من  .2
 تطبق هذه البدالت ضمن حدود ميناء حاويات العقبة. .3
الجمركية أو أية ال يؤثر أي نص في هذه الالئحة على أي قانون أو نظام يتعلق بالرسوم  .4

بة االقتصادية الخاصة، أو على أي قرسوم أو ضرائب أخرى تفرض أو تطبق في منطقة الع
 .النظامأمر أو قرار يتم اصداره وتوجيهه بصورة قانونية وفقاً لنظام القانون أو 

تسري أحكام هذه الالئحة على جميع االتفاقيات المبرمة بين شركة ميناء حاويات العقبة وبين  .5
ً عم  الئها فيما يتعلق بالخدمات التى تقدمها الشركة ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك خطيا

 بينهما.

  ):2المادة (
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها أدناه ما 

  لم تدل القرينة على غير ذلك:
  

  المملكة األردنية الهاشمية  :  المملكة
المؤسسة بموجب  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  :  سلطةال

  .منطقة العقبة االقتصادية الخاصةقانون 
  .ميناء حاويات العقبة  :  الشركة

التفاقات واواألنظمة، القرارات الرسمية،  التعليمات، القوانين،  :  التشريعات
  .لها قوة وتأثير القانون في المملكة الدولية وأي أداة أخرى

ميناء حاويات العقبة ويشمل البنية التحتية والمعدات   :  ميناء الحاويات
  للميناء والموجودات المنقولة وغير المنقولة

الخدمات التي تقدمها الشركة في ميناء الحاويات والمبينة في   :  خدمات ميناء الحاويات
  ) من هذه الالئحة3المادة (

بدالت خدمات ميناء 
  الحاويات

خدمات وأجور وعوائد ومصاريف ومستحقات أي بدالت   :
وغرامات وتعويضات تتعلق بخدمات ميناء الحاويات ويشمل 

من العمالء  ذلك أي إيجارات يتم تقاضيها من قبل الشركة
ام أي مرفق من مرافق أو معدات ميناء دوالمتعلقة باستخ

  الحاويات.
، ب البضائعواصحا ،يحمالكيل الالوالسفينة، و مجهز  :  العميل / العمالء

 ينمستخدمالأو  وغيرهم من الزبائن المخلص الجمركيو
  لميناء الحاويات.

  مناطق رسو السفن ضمن حدود المياه اإلقليمية   األردنية  :  المرسى
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  اي بضائع لم يتم تحميلها في حاويات.  :  الحموالت السائبة  
هات الرسمية الشخص الطبيعي أو المعنوي المجاز من قبل الج  :  المخلص الجمركي

المختصة لممارسة أعمال التخليص على البضائع والمعين من 
قبل مستورد البضائع أو مصدّرها ليكون وكيالً له في ميناء 

  .الحاويات
مالك البضاعة الواردة او الصادرة او الشخص المسؤول عن   :  صاحب البضاعة  

او البضاعة لفترة زمنية منذ استالم او تسليمها لمجهز السفينة 
  وكيلها.

بما في ذلك الحاويات المسطحة، والمنصات،  أي حاوية  :  الحاوية
أو غيرها من الوحدات المصممة  ،التنكاتالحاويات المبردة، و

لنقل البضائع ومجهزة بزوايا يتم التعامل معها باستخدام 
المعدات الميكانيكية بما يتفق مع متطلبات السالمة التفاقية 

المنظمة ( ISOبالتزامها بمواصفات سالمة الحاويات وإما 
الدولية لتوحيد المقاييس والمعايير) أو تستطيع الرافعات 

  .في الميناء التعامل معها الغفاتو
نقل البضائع من األرصفة إلى أماكن التخزين المخصصة   :  مناولة الحاويات

وتستيفها داخل أماكن التخزين ثم إعادة تحميلها على الشاحنات 
حالة التصدير ضمن حدود مناطق ميناء  أو العكس في

  .الحاويات
الخطرة  البضائع

)Dangerous(  

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 
واد الضارة المحددة باعتبارها ملوثة للبحر في المسال، والم

الدليل البحري الدولي للبضائع الخطرة. وكذلك البضائع 
المحملة على ظهر السفينة ويشمل ذلك األخشاب وأي بضائع 

أخرى من هذا القبيل تعتبر نتيجة لطيبعتها أو كميتها أو طريقة 
ى تستيفها قابلة بمفردها أو بمجموعها أن تشكل خطورة عل

حياة أو صحة األشخاص المتواجدين على متن السفينة أو 
  بالقرب منها أو قابلة لتعريض سالمة السفينة للخطر.

ساعة ، بحيث يبدأ من منتصف الليل وتحتسب  24عبارة عن   :  اليوم
  بدل الخدمات لليوم او جزء منه

نة إلى الشاحنة أو تفريغ وتسليم البضائع مباشرة من السفي :  :  التسليم المباشرالتفريغ و
  بدون أن تالمس هذه البضائع أرض الرصيف العكس

تنزيل البضائع من السفينة إلى أرصفة ميناء الحاويات بأية   :  التفريغ
  وسيلة

رفع البضائع من ارصفة ميناء الحاويات الى السفينة باي   :  التحميل
  وسيلة

خدم أو يراد أي أداة أو آلة أو جهاز أو نظام أو لوازم تست  :  المعدات
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  استخدامها ألغراض تقديم خدمات ميناء الحاويات
الفترة التي يسمح للحاويات البقاء خاللها في الميناء من دون   :  الوقت المجاني

من السفينة أو قبل تحميلها على  تفريغهابعد  بدالت خدماتأي 
  السفينة

  كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي  :  البضائع
 البضائع الخطرة

)Hazardous(  

أي مواد ذات طبيعة أو مكونات خطرة حسب المدونة   :
  الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية

االداة التي تبين طول السفينة والموضحة باوراق التسجيل   :  الطول االجمالي
  الرسمية للسفينة

ذات األغراض  السفن
  المتعددة

نابر السفينة و / أو أوضاع في ع عالمات دالةسفينة ال تحمل   :
  محددة لتستيف الحاويات على سطح السفينة.

البضائع المشحونة بالحاويات والتي تزيد عن الطول،   :  زوائد االبعاد  
والعرض واالرتفاع القياسيين، أو عن حافة الحاوية، كما 
وتشير الحاويات التي تختلف في أبعادها عن الطول، 

يين للحاويات البحرية التي تحددها والعرض أو االرتفاع القياس
  منظمة المعايير الدولية

لحسابة بوصفه مالكا أو مستأجرا لها سفينة من يقوم باستثمار ال  :  مجهز السفينة
  ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.

أي يوم يعلن عطلة رسمية من قبل حكومة المملكة األردنية   :  العطل الرسمية
  .الهاشمية

الجهات الرسمية  الشخص الطبيعي أو المعنوي المجاز من قبل  :  لمالحيالوكيل ا
المختصة لممارسة اعمال الوكالة المالحية للسفن والمعين من 

  قبل مجهز السفينة ليكون وكيال له في ميناء الحاويات.
إيداع وحفظ البضائع في المواقع المخصصة في ميناء   :  التخزين

  .الحاويات
  للحاويات من /إلى السفينة تفريغ أو التحميلال  :  اإلستفادورية

البضائع الواردة براً أو بحراً إلى ميناء الحاويات من بلد خارج       بضائع الترانزيت
براً إلى بلد آخر خارج المملكة  بحراً أوالمملكة والمرسلة 

والمعنونة على أنها "بضائع ترانزيت" في بيان حمولة السفينة 
  (المنافست).

نقل البضائع من األرصفة إلى أماكن التخزين تعني   :  لحاوياتمناولة ا
المخصصة وتستيفها داخل أماكن التخزين ثم إعادة تحميلها 

على الشاحنات أو العكس في حالة التصدير ضمن حدود 
  .مناطق ميناء الحاويات

الحاويات والتي يعاد  ءردة على السفن إلى مينااالبضائع الو  :  بضائع األقطرمة
الصفة. بنفس  ىرها عن طريق البحر على سفينة أخرتصدي

وال يسمح لمثل هذه البضائع أن تغادر ميناء الحاويات من 
  لحظة وصولها وحتى وقت إعادة شحنها.
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يستخدم في أي نوع ماعونة أو منصة عائمة، أو  بةأي مرك  :  السفينة
من العمليات في البحر أو في الموانئ أو أي وصف آخر 

  للسفن.
  .أو المواعين بمحاذاة الرصيف وربط السفينةصف   :  كي (التلبيص)الترا

  

    
  ):3المادة (
ً لتقديرها وأفض  .1 قدراتها  لتعمل الشركة على تقديم كافة خدمات ميناء الحاويات وفقا

  وباستخدام المعدات والمواد والمرافق ذات الجودة العالية والمناسبة لالستخدام المقصود لها.

ً كان نوعها تنجم عن عمليات التأخير التي  ال تعتبر الشركة  .2 مسؤولة عن أي أضرار أيا
  تحدث أثناء تقديم خدماتها نتيجة ألية ظروف غير متوقعة وخارجة عن إرادتها.

بتزويد الشركة بكافة المعلومات المطلوبة لتقديم خدماتها بكفاءة وفعالية  مستخدميلتزم ال  .3
دمات وضمن الفترة الزمنية التي تحددها الشركة. وإلعداد المطالبات المالية الخاصة بالخ

وفي حالة عدم استالم المعلومات في الوقت المحدد أو كون هذه المعلومات غير مكتملة، فإنه 
  خدمات المطلوبة.اليحق للشركة أن تؤجل تقديم 

احتساب بدالت تحتفظ الشركة بحقها باالطالع على كافة الوثائق الخاصة بالبضائع من أجل   .4
ميناء الحاويات المحددة في هذه الالئحة مع مراعاة التشريعات، ال يجوز اإلفصاح  ماتخد

  .ثرف ثالطي عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق أل

لق أو توقف تقديم خدمات ميناء الحاويات نتيجة لوقوع القوة القاهرة أو عيجوز للشركة أن ت  .5
الخدمات. ويجوزللشركة في هذه الحالة أن في حالة عدم تسديد البدالت المستحقة عن هذه 

ً للتشريعات للحجز على السفينة المعينة ضمن حدود ميناء  ذتتخ أي إجراءات قانونية وفقا
  الحاويات.

  كما يلي:تكون خدمات ميناء حاويات العقبة   .6

 للسفنزمة الة الفتوفير األرص 

  أغطية العنابر.تقديم الخدمات الالزمة للسفن أثناء اصطفافها بما في ذلك رفع 

 .ربط وفك الحاويات 

 تستيف وترتيب الحاويات  

 .نقل الحاويات داخل ميناء الحاويات 
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  تسليم واستالم الحاويات الكاملةFCL  والمجزئةLCL 

 داخل ميناء الحاويات ةفحص درجة الحرارة والصيانة واالصالح للحاويات المبرد 

  الفنية للحاويات. الحالهفحص 

 ل ميناء الحاويات.تخزين الحاويات داخ 

 .جرد الحاويات والبضائع األخرى داخل ميناء الحاويات 

 التقارير الخاصة بحركة المعدات. دادإع 

 .ضبط البيانات والوثائق وتوثيقها بشكل يدوي أو باستخدام الحاسوب 

 .تزويد المياه الصالحة للشرب للسفن الراسية في ميناء الحاويات 

 ميناء الحاويات. توزين الحاويات والشاحنات داخل 

 .تقديم أي خدمات أخرى ذات قيمة مضافة لخدمات ميناء الحاويات 

  ):4المادة (
) ساعة في 24يتم تقديم خدمات ميناء الحاويات وتحصيل بدالت خدمات ميناء الحاويات على مدار (

مسة أيام في خ الحاويات، لمدةاإلدارة العامة لميناء  وتعمل مكاتب) يوم في السنة. 365اليوم وطوال (
مساًء، باستثناء الرابعة األسبوع من يوم األحد ولغاية يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية 

  أيام العطل الرسمية واألعياد الوطنية.

  ):5المادة (
استخدام ميناء الحاويات بمثابة قبول لبدالت خدمات ميناء الحاويات والشروط الخاصة بها من  يعتبر

السفن ومجهزيها والوكالء المالحيين، باإلضافة إلى أصحاب البضائع والمخلصين قبل جميع 
 العمالء.الجمركيين و

  ):6المادة (
تحدد بدالت خدمات ميناء الحاويات والشروط المتعلقة بها وفقاً لما هو مبين في الجدولين (أ) و  .1

 (ب) من هذه الالئحة.

يناء الحاويات في حال إبرام اتفاق خطي يجوز للشركة أن تمنح تخفيض على بدالت خدمات م .2
وخاص مع أي عميل ودون تمييز بناًء على العدد اإلجمالي للحاويات الذي يطلب العميل تقديم 

 خدمات ميناء الحاويات إليها.
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خدمات ميناء الحاويات أي مصاريف تتعلق بتغطية بدالت الـتأمين على البضائع  بدالت ال تشتمل .3
 أو المعدات التى ال تعود ملكيتها للشركة.أو الحاويات أو السفن 

تكون كافة بدالت خدمات ميناء الحاويات المحددة بهذه الالئحة بالدينار األردني وتسدد فواتير  .4
 بدالت خدمات ميناء الحاويات بالدينار األردني.

  ):7المادة (
في هذه  تحتفظ الشركة بحقها في تعديل بدالت خدمات ميناء الحاويات أو أي شروط واردة .1

الالئحة من حين آلخر بموجب اشعار مسبق وبعد الحصول على موافقة السلطة. وبالنسبة 
لبدالت خدمات ميناء الحاويات المتعلقة بالسفينة، فيعتبر الموعد الذي تغادر فيه السفينة ميناء 

ء الحاويات هو األساس لتحديد البدالت التي يتم تطبيقها. أما بالنسبة لبدالت خدمات مينا
، فيعتبر الموعد الذي تصدر فيه الفاتورة من قبل الشركة هو بالبضائعالحاويات المتعلقة 

 األساس لتحديد البدالت التي يتم تطبيقها.

 هاللشركة الحق في رفض تقديم الخدمات الخاصة بأي سفينة ليس لها وكيل يمثل .2

  ):8المادة (
موعد الوصول المتوقع للسفينة بأن ) ساعة قبل 24يلتزم الوكيل المالحي وفي موعد أقصاه ( .1

كافة المعلومات الالزمة الحتساب بصورة  يقدم للشركة، إما بصورة خطية أو الكترونية
 مبدئية بدالت خدمات ميناء الحاويات المستحقة على السفينة.

بناًء على عملية االحتساب المبدئي لبدالت خدمات ميناء الحاويات، يلتزم الوكيل المالحي  .2
كفالة بنكية سليم خدمات ميناء الحاويات المستحقة للشركة قبل مغادرة السفينة، أو بتبتسديد 

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 ال يقل عن قيمة بدالت 

 لمستحقة أو بتقديم أي ضمان مالي آخر مقبول للشركة.خدمات ميناء الحاويات ا

يل المالحي للشركة، تقوم الشركة باحتساب بدالت كبناًء على أي معلومات إضافية يقدمها الو .3
خدمات ميناء الحاويات النهائية المستحقة على السفينة وإصدار فاتورة أصولية، بحيث يتم 

) خمسة عشر 15بالكامل خالل مدة أقصاها (سداد بدالت خدمات ميناء الحاويات المستحقة 
ً من تاريخ إصدار الفاتورة، مع األخذ بعين االعتبار الدفعة المقدمة بموجب  ً تقويميا يوما

 ) (إن وجدت).2- 8أحكام المادة (

يتم احتساب فائدة تأخير على أي بدالت خدمات ميناء الحاويات تكون مستحقة على الوكيل  .4
الالئحة ولم يتم تسديدها بالكامل. ويتم فرض هذه الفائدة على بدالت  المالحي وفقاً ألحكام هذه

ً من قيمة  إثنان) 2خدمات ميناء الحاويات غير المسددة وذلك بمعدل (% بالمائة شهريا
ً إلى شهر واحد من 15الفاتورة في حالة تسديد البدالت بعد مرور مدة ( ) خمسة عشر يوما
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ً من قيمة الفاتورة في حالة تسديد  خمسة) 5بمعدل (%تاريخ استحقاقها، و بالمائة شهريا
 ثمانية) 8البدالت بعد مرور مدة شهر واحد إلى شهرين من تاريخ استحقاقها، وبمعدل (%

ُ من قيمة الفاتورة في حالة تسديد البدالت بعد مرور مدة شهرين من تاريخ  بالمائة شهريا
 استحقاقها.

)، 2-8لة بنكية غير قابلة للنقض وفقاً ألحكام المادة (في حال قيام الوكيل المالحي بتقديم كفا .5
تحتفظ الشركة بحقها في تسييل الكفالة البنكية دون إشعار مسبق للوكيل المالحي، وذلك 
بمقدار قيمة بدالت خدمات ميناء الحاويات المستحقة مضافاً إليها أية فوائد مترتبة على هذه 

 ).4-8المادة (البدالت وفقاً ألحكام 

على العميل التقدم بطلب خدمات الخاصة الى  التعرفة،حال لم تظهر أية خدمات في هذه في  .6
الميناء الذي سيحدد األسعار التي ينطوي عليها العمل والحصول على موافقة العميل قبل 

 .ةاالضطالع بالخدمة المطلوب
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  2الجزء 
  الجدول (أ)

  بدالت خدمات ميناء حاويات العقبة
  

 تراكي السفن بدالت خدمات )1

  (تدفع من قبل الخط البحري / الوكيل المالحي)
يبدأ احتساب بدالت 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 
  .دينار األردني)(بال جزء من أرض ميناء الحاويات

  منها زمن الرصيف للساعة أو أي جزء        نهاساعة أو أي جزء م 12أول     السفينة الطول اإلجمالي فئة
  19.4          242.9          م150لغاية 

  23.7          280.7        م175- م 150من 
  27                   323.8        م200- م175من 
  33.5          404.8        م250- م200من 
  41          485.8        م300- م250من 
  47.5          566.7        م350- م300من 

  54          647.7          م350من  طولأ
  

  الشروط:
  ايضا طول الرمبة، اذا استعملت.  فإن طول السفينة يشملسفن الدحرجة(الرورو)   في حالة رسو -
 تنطبق على طول السفينة بأكمله. لبدالتافإن  تدلت السفينة من طول الرصيف،إذا ما  -
الفواتير. مثالً: سفينة وصلت الرصيف الساعة  إصدار ريب الزمن إلى ساعات لغاياتسيتم تق -

  وهكذا..، 19:00 – 7:00تحسب من  19:15وغادرته  6:31
  

 الجسرية   تأخير الرافعاتبدالت  )2

التالية على تأخير الرافعات قبل وخالل وبعد   البدالتوفقاً لما تقرره إدارة الميناء يتم استيفاء 
  ء من السفينة، ويدفعها الوكيل:االنتها

  دينار  323.8    لتوقف لكل ساعة أو جزء منها دقيقة من ا 30بعد 
  الشروط: 

 ساعة. 24وتطبق أيضاً في حالة اإللغاء أو التأخير وعدم التبليغ خالل أقل من  -
  
 

 بدالت خدمات االستفادورية (تحميل/تفريغ الحاويات) )3
 مالحي)(تدفع من قبل الخط البحري/ الوكيل ال

  الوارد، الصادر والترانزيت (العبور)التالية على حاويات البدالت  تستوفى 
  دينار لكل حركة  42.100تفريغ/تحميل       قدم فارغة/معبأة 20لغاية 
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  دينار لكل حركة  63.700تفريغ/تحميل       قدم فارغة/ معبأة 20أكثر من 
  حاويات االقطرمةالتالية على البدالت  تستوفى 

  دينار لكل حركة  80.400تفريغ/تحميل       قدم فارغة/معبأة 20لغاية 
  دينار لكل حركة 0120.40ل تفريغ/تحمي      قدم فارغة/ معبأة 20أكثر من 
  الشروط:

 . تربيط الحاوياتوبدل العمل  تبدالورافعة ، و وطاقم العمل،العمل اإلضافي ، والعطالت ،اعاله البدالت  تشمل  -
 السفينة.  الى ساحةالسفينة إلى ال من ورة كاملة أيتشمل دأعاله  بدل خدمات االقطرمة -
ينطبق على  االقطرمةفاتورة قيمةونصف  (تفريغ)على السفينة القادمة االقطرمةفاتورة قيمةينطبق نصف  -

 . (تحميل)ادرةغالسفينة الم
 ٪ . 25 دالت ما نسبتةفانة يضاف الى الب ذات األغراض المتعددةالسفن  استقبالفي حال وافق الميناء على  -

  
 بضائع السائبةالتحميل وتفريغ بدالت   )4

  بضائع السائبة    التستوفى بدالت الخدمات المبينة في الالئحة على تفريغ/تحميل 
   دنانير لكل متر مكعب (حركة واحدة) 3.2  بضائع االستيراد، التصدير، والعبور     
(ضعف قيمة بدالت  2مثل االستيراد/التصدير *       بضائع االقطرمة                                

  تحميل وتفريغ البضائع السائبة)
  الشروط:

  يتم احتساب أجور ساعة تأخير للرافعة  بالحد االدنى.  -

إذا تم اشغال الرافعة لمدة تزيد عن ساعة واحدة ، يتم احتساب التعرفة لكل نصف ساعة وكما  -
 الجسرية) . "  ( تأخير الرافعات2جاءت في البند "

   
 الدحرجة( الرورو) بدالت الخدمات المتعلقة ببضائع سفن   )5

  تستوفى بدالت الخدمات المبينة في الالئحة على تفريغ/تحميل سفن بضائع الدحرجة    
        
  مناولة الميناء                                  الشحن والتفريغ          

  )اصحاب البضائع/ المخلص الجمركي(تدفع من قبل   )الحيتدفع من قبل الخط البحري/ الوكيل الم(
    

  دينار للوحدة 34          دينار للوحدة 16.2    طن 3المركبات  لغاية 
  دينار للوحدة 49.7          دينار للوحدة 21.6    طن 10- 3المركبات من 

  دينار للوحدة 64.8          دينار للوحدة  27    طن 20-10المركبات 
  دينار للوحدة 86.4          دينار للوحدة 32.4            طن 20أكثر من 

  
    دنانير لكل مركبة 4.3                                 التربيط 
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  الشروط:
  ال يسمح بتفريغ أي مركبات مقطورة في ميناء الحاويات. -

هو مبين في تخزين كما بدالت  على المركبات المفرغة أن تغادر الميناء فوراً وإال سيتم استيفاء  -
 . 10البند 

يتحمل الخط البحري / الوكيل المالحي الكلفة اإلضافية لتنزيل المركبات غير المتحركة ذاتياً  -
 . ) دينار لكل مركبة13بمقدار (

 السائقين في هذه التعرفة. أجورلم يتم حساب  -
 
 تربيط) بدالت خدمات شفتنة الحاويات على السفن/ رفع اغطية العنابر/ صندوق المعدات( ال )6

  (يدفعها الخط البحري/ الوكيل المالحي)
  

  لكل حركة دينار  102.500 ,الشفتنه على الرصيف            صندوق المعدات
  دينار لكل حركة  84.200                                العنابرغطاء شقتنة           

   ر لكل حركةدينا 70.100                               الحاويات على السفن
  

 بدالت خدمات المتعلقة بالبضائع الخطرة: )7
) 9) ، والبند(3%) من مقدار البدالت المبينة في البند (50يستوفى بدالت اضافية بمقدار (

من هذا الجدول عن جميع الحاويات المحملة ببضائع خطرة وتنطبق هذه البدالت االضافيه 
محملة بالمواد الخطرة قي حالة عدم %) ايضا على الحاويات الفارغة والتي كانت 50(

  ارفاقها بشهادة نظافة قبل الوصول الى ميناء الحاويات.

 بدالت خدمات المتعلقة باستعمال معدات خاصة )8

(أسالك وسالسل وهياكل، إلخ) خالل عملية تفريغ الحاويات سيتم احتسابها  خاصةاستخدام عدد 
) من هذا 3البدالت المبينة في البند رقم ( الى) دينار لكل استخدام باإلضافة 56.7على أساس (

) من هذا الجدول والبدالت 3الجدول. ويتم تطبيق هذا أيضاً على البدالت المبينة في البند رقم (
  ) من هذا الجدول، باإلضافة إلى أي حركات شفتنة إن وجدت.9د رقم (نالمبينة في الب

 سائبةأجل تفريغ أو تحميل أي بضائع  كما ويجب الحصول على الموافقة المسبقة من الشركة من
التفاق  على حدا ). وتخضع كل حالة  (NON-ISO أو حاويات مخالفة للمواصفات العالمية

  بين الشركة والعميل. خاص
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 بدالت خدمات مناولة الحاويات )9

  )اصحاب البضائع/ المخلص الجمركي(تدفع من قبل 
  قدم  20 ما يزيد عن فئة    قدم 20لغاية                              

  دينار 97.2    دينار 64.8        تفريغ –الحاويات المعبأة 
  دينار 58.3    دينار 39.1        تفريغ – الفارغةالحاويات 

  دينار 58.3    دينار 39.1      تحميل  –الحاويات المعبأة 
  دينار 58.3    دينار 39.1    بضائع الترانزيت –الحاويات المعبأة 

 
  لوكيل المالحي)يدفعها الخط البحري/ ا(

  قدم  20 ما يزيد عن فئة    قدم 20لغاية                              
    دينار 58.3    دينار 39.1      صادر– الفارغةالحاويات 
  الشروط:

 مناولة بوابة واحدة.(دخول او خروج)بدالت  حركة واحدة و البدالت  تشمل  -
 

 بدالت خدمات التخزين  )10

، وبدالت تخزين  اصحاب البضائع/ المخلص الجمركيمن قبل  فعتد (بدالت تخزين الحاويات المعبأة
  الحاويات الفارغة  تدفع من قبل الخط البحري/الوكيل المالحي). بضائع األقطرمة/

  
  بضائع األقطرمة -  بضائع الترانزيت - صادر – وارد – الحاويات المعبأة

  اليوم)/(لكل حاوية   
  دمق  20 ما يزيد عن فئة  قدم 20فئة               

  يوم 6      يوم 6                               األيام المعفاة
  دينار 10.8                 دينار 5.40            وم)(لكل ي )(13-7( المعفاة األيام بعد
  دينار 43.2    دينار 21.6              (لكل يوم) )(20- 14المعفاة ( األيامبعد 

  دينار 86.3    دينار 43.2       (لكل يوم)  وما بعد ذلك
  
  

  بضائع األقطرمة -  بضائع الترانزيت - صادر - وارد - الحاويات الفارغة
  (لكل حاوية في اليوم)  
  قدم  20 نما يزيد ع فئة  قدم 20 لغاية              

  يوم 7      يوم 7          األيام المعفاة
  دينار 13.0    دينار 6.5    ) (لكل يوم)14-8(  المعفاة األيامبعد

  دينار 25.9    دينار 13.0      (لكل يوم)) 21-15من األيام (
  دينار 51.8    دينار 25.9        وما بعد ذلك (لكل يوم)
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  الحاويات التي تتجاوز القياسات،البضائع السائبة، حاويات البضائع الخطرة، معدات الدحرجة
  

  أعاله للحاويات بدالت الالتخزين للحاويات التي تتجاوز القياسات هي ضعف بدالت إن
  المعبأة.

  دينار لكل متر  1.1تخزين بضائع السائبة (وراد/صادر/ترانزيت/االقطرمة) ستكون بدالت
بدالت المكعب لكل يوم. وال يطبق بند أيام التخزين المجانية على هذه البضائع. سيتم احتساب 

من بدالت المن يوم تفريغ البضائع (الوارد او االقطرمة) و للبضائع المصدرة سيتم احتساب 
 البضائع إلى الميناء وحتى مغادرة السفينة. يوم وصول

  د/صادر/ترانزيت/االقطرمة) رازين على حاويات المواد الخطرة (وتخبدالت سيتم استيفاء
دينار لكل يوم تدفع من قبل اصحاب البضاعة/المخلص الجمركي.باستثناء  16.2على أساس 

 االقطرمة تدفع من قبل الوكيل المالحي/الخط المالحي.

أيضاً على أي حاويات تحمل بضائع تسيل أو تسرب. يحتفظ الميناء بحقه في دالت البهذه تنطبق 
ميناء والتي سيتم تغيير موقع التخزين والحفاظ على الحاويات التي بها تسريب ضمن حدود ال

  التنظيف. تبدالديناراً من قبل شركة المالحة غير شاملة  81بدالت استيفاء 
  د/صادر/ترانزيت رازين المركبات ومعدات الدحرجة (وخعلى تبدالت يتم استيفاء

  دينار في اليوم. 21.6االقطرمة) على أساس /

  الشروط:
اإلعفاء من احتساب ، يبدأ (باستثناء البضائع السائبة) بالنسبة للحاويات الواردة/بضائع األقطرمة -

 يوم االنتهاء من عملية تفريغ الحاوية من السفينة.
اإلعفاء  احتساب ،  فيبدأ(باستثناء البضائع السائبة) فارغ/معبأ)( ةالصادر أما بالنسبة للحاويات  -

 . السفينة  التحميل علىمن يوم دخول  الحاوية لميناء الحاويات ولغاية 
  
  

 لحاويات المبردةابدالت خدمات  )11

، ما عدا بضائع االقطرمة حيث تدفع  اصحاب البضاعة/المخلص الجمركي(تدفع من قبل   
  قبل الخط البحري/الوكيل المالحي) البدالت من

  دينار لكل حاوية في اليوم 26.4          قدم 20 لغاية الحاويات
  دينار لكل حاوية في اليوم 42.3        قدم 20أكبر من الحاويات 

  الشروط:
 ، ومراقبتها في ميناء الحاويات.بنقاط الكهرباءالبدالت أعاله تشمل أثمان وأجور الربط والفك  -
كهرباء من تاريخ ربطها بنقاط تزويد الكهرباء داخل ميناء الحاويات، وتحتسب ال بدالت تحتسب -

 البدالت باليوم الواحد بالكامل بغض النظر عن وقت الربط.
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  ) بدالت خدمات شفتنة الحاويات في الساحات12
 ) دينار13أي حركات شفتنة إضافية للحاويات داخل ميناء الحاويات سيترتب عليها بدالت مقدارها (

أو اسم السفينة بالنسبة للحاويات المصدرة  االتجاهعن كل حاوية لكل حركة. وتشمل أي تغيير في 
والحاويات وإلغاء تصدير الحاويات (المعبأة والفارغة تدفع من قبل الخط البحري / الوكيل المالحي) 

منطقة إلى أخرى  التي سيتم نقلها لغاية المعاينة الجمركية، وعزل الحاويات الفارغة وأي تحريك من
اصحاب البضاعة/المخلص الشاحن/المرسل إليه (تدفع من قبل  الحاويات بناًء على طلبفي ميناء 
  .) الجمركي

  
  الشروط:

  سيتم احتساب أجور جميع طلبات المعاينة الجمركية سواء تم نقل الحاوية الى موقع المعاينة أم ال. -
  

 استخدام القبان) بدالت خدمات 13
  
  )اصحاب البضاعة/المخلص الجمركيقبل تدفع من (

  

  دينار لكل استخدام 3.800                      استخدام القبانات
  

  الشروط: 
 .والتي سيتم احتسابها بشكل إضافيقد يتطلبه األمر،  شفتنةأعاله أي بدالت الشمل تال  -

  
  :إشغال المركبات البرية للميناء بشكل غير ضروري) بدالت 14

  لناقل)(تدفع من قبل ا
  

 10.8بدل خدمات  سيتم احتساب، الحاويات للتحميل/التفريغعلى المركبات القادمة الى موقع الميناء 
مشغل الميناء أو أعمال  انتهاءفي حالة عدم خروج السيارات حال  مكوث دنانير عن كل ساعة

فريغ. لن يتم ل/التيحمتوتمنح من لحظة إنهاء ال تبدالولكن سيتم احتساب ساعتين بدون . الجمارك
 تخزين منفصلة على البضائع الموجودة على المركبة.بدالت فرض 

  
  

  : اضافية بدالت خدمات )15
  

  (للخدمات المقدمة بناًء على طلب الخط البحري / الوكيل المالحي وتدفع من قبلهم)
  دينار للوحدة 22.7      فتح جوانب الحاويات المغلقة

  دينار للحاوية  22.7       تستيف الحاويات مفتوحة الجوانب      
  قدم 20دينار للحاويات  22.7              تثبيت أغطية الحاويات

  قدم 20أكثر من دينار للحاويات   34              
  قدم 20دينار للحاويات  22.7              تنظيف الحاوية

  قدم 20أكثر من دينار للحاويات  34              
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  دنانير لكل الفتة 5.90              استعمال / إزالة الالفتات
  دينار لكل رصاصة 1.10            ترصيص/إزالة رصاص الحاوية  

  دينار لكل رصاصة 1.10 م رصاص الحاوية على جانب السفينة   تدقيق رق
  دينار لكل حاوية 10.80                  فتح الحاويات للعينات

  دينار لكل حاوية 19.40               هتثبيت للحاوية باستخدام الرافعة الشوكي
  دينار لكل حاوية 16.20قياس الحاويات التي تتجاوز القياسات(زوائد االبعاد)  

  دينار لكل حاوية 500        تأخير تسجيل حاويات الصادر
غرامات الحاويات غير المصرح عنها، أو المصرح عنها بشكل خاطئ، أو المخزنة بشكل خاطئ، أو 

  غير المغلفة بشكل صحيح:
  حاويةدينار لكل  113.3      التصريح الخاطئ عن المواد الخطرة

      
  حاويةدينار لكل  113.3        الحاويات التي تتجاوز القياسات 

      
  الشروط:

  .والتي سيتم احتسابها بشكل إضافي قد يتطلبه األمر، عملية شفتنةأعاله أي بدالت الشمل تال  -
د  بحيث تشمل كلفة قياس البضائع، ويعتبر قرار الميناء غرامة الحاويات التي تتجاوز زوائد االبعا -

  نهائي في حال أي نزاع.
الغرامات المتعلقة بالبضائع الخطرة والحاويات التي تتجاوز القياسات ال تشمل أي عقوبات إضافية  -

  تفرضها السلطات الحكومية.
  

  االدارية خدماتالبدالت ) 16
  وثيقةدنانير لكل  5.4                         إصدار الوثائق والتقارير

  دنانير لكل تعديل 3.2        بدل تعديل وثائق
  دينار لكل حاوية 37.8              ير اسم السفينة أووجهة التصديرتغ تبدال

  لكل تصريح ينارد 11.3        إصدار تصريح دخول سنوي
  دينار لكل تصريح 28.6      إصدار تصريح دخول سنوي للمركبات

  دينار لكل حالة 27                                  مرتجعةغرامة الشيكات ال
  
  

  الشروط:
  تعديل البيانات وعلى سبيل التعداد ال الحصر على الحاالت التالية:بدالت تطبق  -

  من بضائع اقطرمة الى محلية وبالعكس  

 لعمليات عدم التصريح عن ميناء التفريغ بعد انتهاء الوقت المحدد التمام االجراءات ووثائق ا  

 تغيير ميناء التفريغ بعد انتهاء الوقت المحدد التمام االجراءات ووثائق العمليات  

  عدم التصريح عن اسم الباخرة التي سيتم التصدير عليها او/و السفينة الخارجة بعد انتهاء
  الوقت المحدد التمام االجراءات ووثائق العمليات 
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  التصديرعليها بعد انتهاء الوقت المحدد التمام تغييراسم الناقل  و/أو السفينة التي سيتم
  االجراءات ووثائق العمليات 

 
أي تعديل في البيانات يتعلق بشفتنة الحاوية أو البضائع السائبة  من مكان تخزين  إلى أخرى  -

  شفتنة . تبدالسيترتب عليه 
لسفينة محددة ولم  تغيير اسم السفينة او وجهة التصدير على الحاويات التي ُحجزت تبدالتفرض  -

  الشفتنة.بدالت وتعديل المعلومات بدالت تُشحن عليها ألي سبب كان، وتشمل كال من 
     

  ) بدالت خدمات تزويد بالمياه الصالحة للشرب17
  تستوفى بدالت الخدمات التالية عن تزويد السفن بالمياه الصالحة للشرب في ميناء الحاويات:

  .دينار لكل طن متري 17.3  الرصيفالمياه الصالحة للشرب من  تزويد
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  الجزء الثاني 
  الجدول (ب)

  بدالت خدمات التعبئة والتفريغ
  ) بدالت خدمات التعبئة والتفريغ1

  دينار 136.00    قدم 20 لغاية بضائع مختلفة لكل حاوية
 دينار 204.00  قدم  20أكبر من  بضائع مختلفة لكل حاوية

  

  الشروط:
للبضائع التي تكون محزومة أو مجهزة  وهيمن مكان تخزينها وإعادتها  الحاوية تشمل البدالت شفتنة

.وبالنسبة للبضائع المتفرقة )Palletized / Unitized Cargo( او على طبالي للتفريغ والتحميل
)not utilizedدينار لكل حاوية. وهذه  113.30ة بدالت خدمات اضافية بمقدار( )، سيتم اضاف (

طن . واي عمال أو أليات اضافة على ذلك يتم  3عمال ورافعة شوكية طاقة  4البدالت تشمل استخدام 
  ) من هذا الجدول.3احتساب بدالت اضافية كما هو مبين في البند رقم (

   
  المركبات ) بدالت خدمات تفريغ 2 

) دينار 85.30طن بمقدار ( 2حتى  الصالون (الصغيرة) يتم احتساب بدالت خدمات تفريغ مركبات
طن  2كبة وتشمل الفك والتربيط. ويتم احتساب بدالت تفريغ المركبات التي يزيد وزنها عن لكل مر

) دينار لكل مركبة. وتشمل هذه البدالت نقل الحاوية من مكان تخزينها وإعادتها 113.30بمقدار (
  إليه.

  
  العمال والمعدات المستأجرة) بدالت 3

ستأجرة من قِبَل العمالء للقيام بخدمات أخرى عمال أو معدات مخدمات عن اي  يتم احتساب بدالت
  غير الخدمات المشمولة ببدالت الخدمات الواردة في هذه الالئحة وفقاً لما يلي:

  دينار للشخص الواحد في الساعة  2.20      نجارين  العمال ، والمراقبون، عمال الرافعة،
  خص الواحد في الساعة دينار للش 3.20      المراقبون، عمال الحجراتكتبة ، ال المشرفون،

  ساعة في ال دينار 22.70    طن  15لغاية -1(رافعة) من مناولة الحاوياتاليات 
  ساعة في ال دينار 39.90    طن  25لغاية -16(رافعة) من مناولة الحاوياتاليات 
  ساعة في ال دينار 56.70    طن  45لغاية -26(رافعة) من مناولة الحاوياتاليات 

  دينار في الساعة 17.30          طن  3رافعة شوكية 
  دينار في الساعة 22.70          طن  10رافعة شوكية 
  دينار في الساعة 28.10          طن  15رافعة شوكية 
   دينار في الساعة 45.30          طن  25رافعة شوكية 

  في الساعةدينار  5.90                                        كراجه 
  في الساعة دينار 34.00          ساحبة  تك ماستر  

 دينار في الساعة 22.70            تراكتور سحب 
  

  الشروط:
 .يخضع تأجير هذه الخدمات والمعدات المبينة أعاله لمدى توفرها  
 الطلب األساسي، سواء تم االستفادة منها أم ال، ما لم  ىيتم احتساب بدالت الخدمات بناًء عل

 ) ساعات من مباشرة العمل.6يلغى الطلب قبل (


