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 ( :1المادة )

( والصنارة  بمجبن  2009تسمى هذه الالئحة ) الئحة بدالت خدمات ميناء العقبة لسننة   .1

( تناةي  2008/510ةقم )  الخاصة  قراة مجلس مفجضي سلطة منطقة العقبة االقتصارية

 م .18/11/2008

منن هنهر اراة األول ( اعتباةاً من الينجم 4،3،2،1يعمل بهذه الالئحة والجداول الملحقة ) .2

 م . 2009من العام 

( 5م يعمل بالجندول ةقنم )2010اعتباةاً من اليجم األول من ههر كانجن الثاني من العام   .3

منن ( بندالً 6( الملحق بهذه الالئحنة ، كمنا يعمنل بالجندول ةقنم )3بدالً من الجدول ةقم )

( والملحقنة بهنذه 2( و )1( الملحق بهنذه الالئحنة ، امنا الجنداول ةقمني )4الجدول ةقم )

 الالئحة فسيتمر العمل بها وفقاً ألحكام هذه الالئحة . 

 تطبق هذه الالئحة على الخدمات المينائية التي يتم تقديمها في الميناء . .4

لق بالرسجم الجمركينة او اينة ال يؤثر اي نص في هذه الالئحة على اي قانجن او نظام يتع .5

ةسجم او ضرائ  اخرى تفرض او تطبق في منطقة العقبة االقتصارية الخاصنة او علنى 

 . اً ألحكام رلك القانجن او النظاماي امر او قراة يتم إصداةه وتجبيهه بصجة  قانجنية وفق

لمؤسسنة( تسري احكام هذه الالئحة على بميع االتفاقيات المبرمة بين مؤسسة المجانئ )ا .6

وبين عمالئها فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المؤسسة ، ما لم يتم االتفاق علنى خنال  

 رلك خطياً بين اطرا  هذه االتفاقيات وبمجافقة هركة تطجير العقبة . 

حاوينات العقبنة مينناء  ال تسري احكام هنذه الالئحنة علنى الخندمات التني تقندمها هنركة   .7

البحرية ، حيث تخضنع هنذه الخندمات إلنى بندالت خاصنة   وهركة ميناء العقبة للخدمات 

 صارة  عن السلطة . 

 بزءاً ال يتجزا منها وتقرا معها كجحد  واحد .الالئحة تعتبر الجداول الملحقة بهذه  .8

 بميع البدالت المذكجة  في الجداول الملحقة بهذه الالئحة بالديناة األةرني. .9

 

 ( : 2المادة )

يكجن للكلمات والعباةات التالية حيثما وةرت فني هنذه الالئحنة المعناني المخصصنة لهنا 

 القرينة على غير رلك :  تدلارناه ما لم 

 المملكة : المملكة األةرنية الهاهمية .  •

 المنطقة : منطقة العقبة االقتصارية الخاصة في المملكة . •

 السلطة : سلطة المنطقة . •

 المؤسسة : مؤسسة المجانئ .  •

 مجلس اإلراة  : مجلس إراة  المؤسسة . •



 المدير العام : مدير عام المؤسسة .  •

التشريعات : القجانين واألنظمة والتعليمات واالتفاقيات الدولية المطبقة في المنطقة و / او  •

 في المملكة واية تعديالت تطرا عليها .

فة ومرافنق التخنزين والمراسني والميناه اإلقليمينة الميناء : مينناء العقبنة ويشنمل األةصن •

 المحدر  من قبل الجهات المختصة . 

 المرسى : مناطق ةسج السفن ضمن حدور المياه اإلقليمية األةرنية .  •

السفينة : اي مرك  او قاةب صالح للمالحة اياً كان نجعه او تسميته او حمجلتنه ويشنمل  •

 ة وبميع التفرعات الضروةية الستثماةه . رلك ابزاءه وفروعه األصلية او المتحرك

( GRT(: هي الرقم الدال على السنعة الحجمينة الكلينة )GRTالحمجلة القائمة المسجلة ) •

للسفينة والذي يقاس وفقا لألسس المعتمد  في سجالت هيئات التصنيف المعتمد . وتعتمند 

متعلقنة بمجاصنفاتها او األةقام الدالة على حمجلة السفينة من األوةاق المحفجظنة فيهنا وال

 من سجالت هيئات تصنيف السفن المعتمد .

باإلضافة إلنى الفراغنات للسفينة  ( : هي الحمجلة القائمة المسجلة  GTالحمجلة اإلبمالية ) •

( يعنني النرقم النذي GTالالزمة لها ، ولغايات احتساب بندالت الخندمات المينائينة فن ن )

ة والمحندر فني اوةاق تسنجيلها الرسنمية التني للسنفينالكلينة  يحدر مقداة السنعة الحجمينة  

 بحجزتها . 

 الماعجنة : وتشمل اي منشأ  عائمة تقطر بجاسطة قاةب او قاطر  .  •

المعدات : اي ارا  او بهاز او نظام او لجازم تستخدم او يرار استخدامها ألغنراض تقنديم  •

 الخدمات المينائية . 

( منن 4مؤسسة في الميناء والمبينة في المار  )الخدمات المينائية : الخدمات التي تقدمها ال •

 هذه الالئحة .

بدالت الخدمات المينائية : اي بندالت خندمات وابنجة وعجائند ومصناةيف ومستحقننات  •

وغنننرامات وتعجيضننات تتعلننق بالخنندمات المينائينننة ، ويشننمل رلننك اي إيجننناةات يننتم 

ي مرفنق منن مرافنق او تقاضنيها منن قبنل المؤسسنة منن العمنالء والمتعلقنة باسنتخدام ا

 معدات الميناء كما وةرت في هذه الالئحة والجداول الملحقة بها .

البضائع : كل مار  طبيعية او منتج حيجاني او زةاعي او صناعي سجاء كانن  صنلبة او  •

 سائلة او غازية صارة  او واةر  من وإلى الميناء .

جر البحننري النندولي البضننائع الخطننر  : البضننائع المصنننفة كبضننائع خطننر  حسنن  الكنن •

 لتصنيف البضائع الخطر  . 

بضائع الترانزي  : البضنائع النجاةر  بنراً او بحنراً إلنى المينناء منن بلند خناة  المملكنة  •

والمرسلة براً او بحراً إلى بلد اخر خاة  المملكة والمعنجنة علنى انهنا بضنائع ترانزين  

 في البيان الجمركي او في بيان حمجلة السفينة .

قطرمة : البضائع التي ال ترر في بيان حمجلة السفينة معنجنة إلنى مينناء العقبنة بضائع األ •

والتي يتم إعار  تصديرها على سفينة اخرى عن طرينق البحنر بالصنفة التني وةرت بهنا 

وتعامل معاملة البضائع الجاةر  من حيث التخزين واالسنتالم والتصندير وينتم رلنك بعلنم 

إخرابهنا هنريطة مجافقنة المؤسسنة المسنبقة علنى طلن  السلطة الجمركية عند إرخالها و

 بهذه الصفة .  االجكيل المالحي الستقباله

التفريغ : تنزيل البضائع من السفينة إلى اةصفة الميناء او المنجاعين او منن السنفينة إلنى  •

 سفينة اخرى بأية وسيلة . 

اخنرى إلنى السنفينة التحميل : ةفع البضائع من اةصفة الميناء او المجاعين او من سفينة  •

 بأية وسيلة . 

 التسليم المباهر : تسليم البضائع مباهر  من السفينة إلى الشاحنات او العكس. •



التخزين المخصصنة فني المينناء   مرافقمناولة البضائع : نقل البضائع من األةصفة إلى   •

 وتستيفها راخل مرافق التخزين ثم إعار  تحميلها على الشاحنات او العكنس ضنمن حندور 

 الميناء . 

 التخزين : إيداع وحفظ البضائع في مرافق التخزين المخصصة في الميناء .  •

 التراكي : صف وةبط السفن او المجاعين بمحارا  الرصيف .  •

مجهز السفينة : الشخص الطبيعي او المعنجي الذي يقجم باستثماة السفينة لحسابه بجصفه  •

 مجهزاً ما لم يثب  العكس.مالكاً او مستأبراً لها ويعتبر المالك 

الجكيل المالحي : الشخص الطبيعي او المعننجي المنرخص منن قبنل الجهنات المختصنة  •

لمماةسة اعمال الجكالة البحرينة والمعنين منن قبنل مجهنز السنفينة ليكنجن وكنيالً لنه فني 

 المملكة .  

المخلص الجمركي : الشخص الطبيعي او المعنجي المرخص من قبل الجهنات المختصنة  •

لمعننين مننن قبننل المسننتجةر او مماةسننة اعمننال التخلننيص علننى البضننائع فنني الميننناء وال

 .  المصدة

المستجةر : الشخص الطبيعي او المعنجي الذي يرر اسمه في بيان حمجلنة السنفينة المقندم  •

 إلى المؤسسة بصفته مرسل إليه البضائع . 

المصدة : الشخص الطبيعي او المعنجي الذي يرر اسمه في البيان الجمركني المقندم إلنى  •

 المؤسسة بصفته مرسل البضائع . 

والجكينل المالحني والمسنتجةر والمصندة والمخلنص   العميل / العمنالء : مجهنز السنفينة •

 الجمركي وغيرهم من الزبائن او المستخدمين للخدمات المينائية . 

القج  القاهر  : تعني اي حدث ال يمكن تجقعه او مننع حدوثنه والنذي ينؤري إلنى اسنتحالة  •

 تقديم المؤسسة لخدماتها وفقاً ألحكام التشريعات . 

 

 (: 3المادة )

على تقديم كافة الخدمات المينائية وفقا لتقديرها وافضل قدةاتها   تعمل المؤسسة .1

األبهز  والمعدات واآلليات والمجار والعمالة والمرافق رات الججر  المناسبة   وباستخدام

 المخصص لها. لالستخدام

عن اية اضراة او اعطال قد تنجم عن عمليات وقف او    ةمسؤوليال تعتبر المؤسسة  .2

 دمات المينائية التي تقدمها نتيجة لجقجع القج  القاهر .تعليق او تأخير الخ

يعتبر استخدام الميناء من قبل السفن والعمالء بمثابة قبجل منهم لنجعية الخدمات المينائية   .3

 وبدالتها وبميع الشروط األخرى الخاصة بها. 

قبل   يلتزم العميل بتزويد المؤسسة بكافة المعلجمات والجثائق الالزمة لتقديم خدماتها .4

( اةبعة وعشرون ساعة على األقل من المجعد المقرة لتقديم الخدمات لضمان حسن  24)

تنفيذ الخدمات بكفاء  وفعالية ولغايات إصداة المطالبات المالية عن الخدمات المقدمة ، 

وفي حالة عدم استالم تلك المعلجمات والجثائق في الجق  المحدر او كجن المعلجمات 

ة، فيحق للمؤسسة وقف او تأبيل تنفيذ الخدمات المطلجبة إلى حين والجثائق غير مكتمل

 استالم المعلجمات والجثائق المطلجبة و/او استكمالها من قبل العميل.

تحتفظ المؤسسة بحقها في اإلطالع على كافة الجثائق الخاصة بالسفن والبضائع والركاب  .5

دالت الخدمات المينائية  والمركبات من ابل تنفيذ الخدمات التي تقدمها واحتساب ب

 المترتبة عليها بمجب  هذه الالئحة. 

 

 

 



 (: 4المادة )

 تقجم المؤسسة بتقديم الخدمات المينائية التالية: 

 خدمات التراكي للسفن. .1

 خدمات تزويد المياه للسفن ونقل النفايات من السفن في الميناء.  .2

 للبضائع. خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين  .3

 خدمات الحصر والجرر والمعاينة والتجزين للبضائع.  .4

 خدمات التجزين والتشدير للشاحنات.  .5

تأبير األبهز  والمعدات واآلليات والمركبات والعمال والمرافق الالزمة لتقديم   .6

 الخدمات المينائية.

ومكافحة الحرائق والتلجث الزيتي في الميناء وبميع   واإلسعا  اإلنقار خدمات  .7

 دمات المتعلقة بذلك.الخ

سائر الخدمات المينائية األخرى رات الصلة بالسفن والبضائع والركاب والمركبات   .8

 في الميناء. 

 

 

 (: 5المادة )

( او الجداول 4،3،2،1تستجفي المؤسسة بدالت الخدمات المينائية حس  الجداول ةقم ) .1

عديل هذه الالئحة ( وفق مقتضى الحال والملحقة بهذه الالئحة، ويججز ت6،5،2،1ةقم )

مسبق وبعد الحصجل على مجافقة  إهعاةاو الجداول الملحقة بها من حين آلخر بمجب  

 ( تسعين يجما من تاةي  صدوةها. 90السلطة، على ان تسري البدالت المعدلة بعد )

تكجن كافة بدالت الخدمات المينائية المحدر  بمجب  هذه الالئحة بالديناة األةرني وتسدر   .2

 المطالبات المالية بالديناة األةرني.

يرر عليها نص في هذه الالئحة والجداول  في حال وةور اي بضاعة او طل  خدمة لم .3

الملحقة بها، يحق للمؤسسة استيفاء بدالت الخدمات المينائية المترتبة عليها بقراة من 

المدير العام على ان تعرض الحقا من قبل هركة تطجير العقبة على مجلس مفجضي  

 سلطة منطقة العقبة االقتصارية الخاصة للمصارقة عليها. 

خاصة مع عمالئها تتضمن إستيفاء بدالت خاصة عن  اتفاقيات برام يججز للمؤسسة إ .4

الخدمات المينائية المنصجص عليها بالجداول الملحقة، ورلك مقابل إلتزام العمالء 

باستيرار او تصدير كميات محدر  من البضائع خالل مدر زمنية محدر  او اي نجع اخر 

لمسبقة على هذه االتفاقيات ، بحيث  من االلتزامات هريطة الحصجل على مجافقة السلطة ا

تعرض هذه االتفاقيات من قبل هركة تطجير العقبة على مجلس مفجضي سلطة منطقة 

 العقبة االقتصارية الخاصة للمجافقة عليها كشرط مسبق لنفارها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: 6المادة )

المؤسسة واي تعتبر اية بدالت خدمات مينائية تم اعتمارها بمجب  اتفاقيات خاصة بين  .1

 طر  ثالث قبل نفار احكام هذه الالئحة وكأنها صارة  بمقتضاها. 

( من هذه المار  ، تبقى بدالت الخدمات المينائية التي تستجفى بمجب  1لمقاصد الفقر  ) .2

 هذه االتفاقيات الخاصة نافذ  وتكجن خاضعة ألحكام تلك االتفاقيات. 

( من هذه المار  1جص عليها في الفقر  )في حال انتهاء مد  االتفاقيات الخاصة المنص .3

وعدم تجديدها ، ف ن بميع احكام هذه الالئحة والجداول المرفقة بها سج  يتم تطبيقها 

 على الخدمات المينائية التي سج  يتم تقديمها إلى اطرا  هذه االتفاقيات.

 

 ( : 7المادة )

 الخدمات المينائية. تعفى البضائع الجاةر  باسم باللة الملك من بدالت  .1

ال يججز الحصجل على اكثر من تخفيض واحد على بدالت خدمات المناولة لإلةسالية  .2

 الجاحد .

( عشر  ايام  10  او المصدة  من بدالت خدمات التخزين ألول ) ةر تعفى البضائع المستج .3

من تاةي  تخزين بميع اإلةسالية او بزء منها ايهما انس  للمؤسسة ، على ان تصبح 

 بعد مروة عامين على صدوة هذه الالئحة.  ( ايام فقط 7اإلعفاء ألول )  مد 

( عشر  ايام  10من بدالت خدمات التخزين ألول ) ياعة بالمزار العلنبتعفى البضائع الم .4

 من تاةي  البيع. 

تعفى البضائع من بدالت خدمات التخزين بقراة من المدير العام عن المد  التي يتأخر  .5

إلى اصحابها إرا ثب  ان المؤسسة كان  سببا في رلك التأخير هريطة  فيها تسليم البضائع

 ان تكجن بميع إبراءات سح  البضائع باهز . 

%( على البضائع التي تتلف في الميناء ، وال 50تخفض بدالت خدمات التخزين بنسبة ) .6

 ينطبق رلك على البضائع التي ترر تالفة او يتم ةفضها من قبل الجهات المختصة. 

بدالت خدمات )مناولة البضائع( لبضائع الترانزي  والتي تستجفى من صاح   تخفض  .7

 %(.40البضاعة بنسبة ) 

يحق للمؤسسة وفقا الةارتها المنفرر  منح الجكيل المالحي تخفيض على بدالت خدمات  .8

قام بتسديد كامل  إراالتفريغ و التحميل المستحقة على السفينة التي يمثلها الجكيل المالحي 

( خمسة عشر يجما من تاةي  انتهاء 15بدالت الخدمات المينائية المستحقة عليها خالل ) 

لها على ان يتم تحديد نسبة هذا التخفيض من قبل المؤسسة لكل حالة على  تفريغها او تحمي

 0حد  

)حس  قراة مجلس المفجضين / مجلس االراة  ( : قرة المجلس المجافقة على منح  

و التحميل المستحقة على السفينة التي يمثلها الجكيل المالحي تخفيضا على بدالت التفريغ 

(  15قام بتسديد كامل البدالت المستحقة عليها خالل )%( ارا 7الجكيل المالحي بنسبة ) 

خمسة عشر يجما من تاةي  انتهاء تفريغها او تحميلها ورلك اعتباةا من تاةي   

م , مع امكانية زيار  نسبة هذا التخفيض لكل حالة على حد  وعلى ان تؤخذ 2009/ 4/ 30

 0ة مجافقة اراة  مؤسسة المجانئ على اية زيار  تطرا على هذه النسب

 (    8بند ةقم )    تعديل 
% على بدالت خدمات التفريغ والتحميل  7* يمنح الجكيل المالحي تخفيض بنسة  

المستحقة على السفينة التي يمثلها ارا قام بتسديد كامل بدالت الخدمات المينائية المستحقة  

 (. 2020/ 15/4)( ايام من تاةي  إصداة الفاتجة  . يعمل به من تاةي   10عليها خالل ) 



بات ( ا% من بدل خدمات التخزين المترتبه على المافي ) الكر25منح تخفيض بنسبة   .9

العائد  للخطجط المالحية هريطة التزام الجكيل باعار  تحميل المافي خالل ههر من 

 اقصى وبخال  رلك يعتبر هذا التخفيض ملغي .تاةي  بدء التخزين كحد 

ائع األقطرمة الجاةر  والصارة  من خالل الميناء تخفض بدالت خدمات المناولة لبض .10

 ( . 2020/ 4/ 15% ( . ويعمل به من تاةي  )  25بنسبة ) 

% ( من بدل خدمات التخزين المترتبة على المافي      )  25منح تخفيض بنسبة )  .11

الكرابات ( العائد  للخطجط المالحية هريطة التزام الجكيل المالحي باعار  تحميل  

  2020/ 15/4ههر من تاةي  بدء التخزين كحد اقصى ويعمل به من تاةي  )المافي خالل 

. ) 

% ( على بدالت خدمات الشفتنة على ان ينبطق هذا التخفيض 50منح تخفيض بنسبة )   .12

 ( .  2020/ 4/ 15)   على الشفتنة التي يقجم بها الجكيل المالحي ويعمل به من تاةي  

 

% ( من بدل 75% الى 40زيار  الحافز التشجيعي من ): ( قراة مجلس إراة  مالحظة ) 

المناولة للبضائع المستجةر  ترانزي  للسجق العراقي من خالل مجانئ العقبة وبحيث  

 .  2/2019/ 2تاةي  نفار هذا القراة اعتباةاً من  يكجن 

 

 (: 8المادة )

يتم فيه إلقاء مرساتها في البحر تعتبر عملية ةسج وتراكي السفن مكتملة من الجق  الذي  .1

 او عندما يتم ةبط اول حبل من حبالها بالرصيف او على حدور الرصيف على التجالي.

تعتبر عملية إخرا  السفن من الميناء مكتملة إبتداء من الجق  الذي ترفع فيه مرساتها من  .2

ى  عرض البحر او عند فك اخر حبل من حبالها من الرصيف الذي تتراكى عليه عل

 التجالي. 

( وفي حال GRTيتم احتساب بميع خدمات السفن على اساس الحمجلة القائمة المسجلة ) .3

( وفي حال كان GT)  اإلبماليةلم يكن للسفينة حمجلة قائمة مسجلة فتستخدم الحمجلة 

للسفينة حمجلة قائمة مزروبة تطبق عندها القيمة األعلى وإرا كان  السفينة تقطر سفينة  

ة فيتم احتساب إبمالي الحمجلة القائمة المسجلة للسفينتين و/او للسفينة اخرى او ماعجن

 والماعجنة وفق مقتضى الحال.

لم يكن لها وكيل مالحي يمثلها في  ال يججز تقديم الخدمات المينائية الخاصة بأي سفينة ما .4

 الميناء. 

ر مكان  تتحمل المؤسسة بدالت الخدمات البحرية المترتبة على السفينة في حال تغيي .5

ةسجها او تراكيها بطل  من المؤسسة. ويتحمل الجكيل المالحي بدالت الخدمات البحرية  

المترتبة في حال تغيير مكان ةسجها او تراكيها بطل  من وكيلها او قبطان السفينة او 

بسب  تدني إنتا  السفينة او بسب  كثر  اعطالها هريطة ان ال تكجن المؤسسة سببا في 

 رلك. 

 

 (: 9المادة )

لغايات احتساب بدالت الخدمات المينائية ، يبدا احتساب اليجم اعتباةا من الدقيقة األولى  .1

 منه. 

يج  على الجكيل المالحي تقديم كفالة بنكية غير قابلة للنقض مقبجلة للمؤسسة وصارة   .2

في حال تعذة  –عن بنك اةرني معتمد وبالقيمة التي يتم تحديدها من قبل المؤسسة او 

تقديم ضمان مالي اخر مقبجل للمؤسسة ويتم منح الجكيل المالحي  –تقديم الكفالة البنكية  

( خمسة عشر يجما من تاةي  انتهاء تفريغ او تحميل السفينة لسدار  15مد  سماح قدةها )

 كامل المطالبة المستحقة على السفينة.



( الخمسة  15وفي حال تخلف الجكيل المالحي عن تسديد قيمة اية مطالبة خالل مد  )

%( سنجيا من قيمة 9عشر يجما المذكجة  . يحق للمؤسسة احتساب بدل تأخير بمعدل )

( الخمسة عشر يجما من تاةي   15بحيث يبدا احتساب الفائد  بعد مروة مد  )المطالبة، و

كافة  اتخار االستحقاق وحتى تاةي  السدار التام للمطالبة . كما تحتفظ المؤسسة بحقها في 

اإلبراءات القانجنية للمحافظة على حقجقها بما في رلك الحق في تسييل الكفالة البنكية او 

اة الجكيل المالحي ورلك بما يعارل المبالغ المستحقة بمجب  الضمان المالي بعد إهع

المطالبات غير المسدر  مضافا إليها اي بدالت تأخير مترتبة على هذه المبالغ وفقا ألحكام  

 هذا البند.

( الذي كان ينص على منح الجكيل تخفيضا بنسبة  3)مالحظة( : تم الغاء البند ةقم )

المستحقة على السفينة التي يمثلها الجكيل المالحي  %( عن بدالت التفريغ والتحميل5)

( خمسة عشر 15ارا قام بتسديد كامل بدالت الخدمات المينائية المستحقة عليها خالل )

 0يجما من تاةي  انتهاء تفريغها او تحميلها 

م صفحة ةقم  2009/ 4/ 30( تاةي    496تم إلغائها حس  الجريد  الرسمية ةقم ) 

االصلية   ( من االئحة9الخامسة وتنص على ما يلي تعدل المار  ) ( وحس  المار 2109)

   0مار  التي تليها  ( منها و اصبح الرقم المتسلسل  لل3بالغاء البند ) 

 ( :  2تعديل بند ةقم ) 
يج  على الجكيل المالحي تقديم كفالة بنكية غير قابلة للنقض مقبجلة للمؤسسة   -

في   -وبالقيمة التي يتم تحديدها من قبل المؤسسة اووصارة  عن بنك اةرني معتمد 

تقديم ضمان مالي اخر مقبجل للمؤسسة ويتم منح   –حال تعذة تقديم الكفالة البنكية 

( ايام من تاةي  إصداة الفاتجة  لسدار كامل  10الجكيل المالحي مد  سماح قدةها ) 

 المطالبة المستحقة على السفينة .

( ايام   10الحي عن تسديد قيمة ايه مطالبة خالل مد  )وفي حال تخلف الجكيل الم -

% ( سنجياَ من قيمة  9المذكجة  ، يحق للمؤسسة احتساب بدل تأخير بمعدل ) 

( ايام من تاةي  اصداة الفاتجة    10احتساب الفائد  بعد )  يبدا المطالبة ، وبحيث 

اتخار كافة وحتى تاةي  السدار التام للمطالبة . كما تحتفظ المؤسسة بحقها في 

االبراءات القانجنية للمحافظة على حقجقها بما في رلك الحق في تسييل الكفالة البنكة  

د إهعاة الجكيل المالحي ورلك بما يعارل المبالغ المستحقة  عاو الضمان المالي ب

تاخير مترتبة على هذه   بدالت  ب  المطالبات غير المسدر  مضافاَ اليها ايبمج

 ( .  2020/ 4/ 15هذا البند . ويعمل به من تاةي  )المبالغ وفقا ألحكام 

ترر المبالغ المستجفا  من قبل المؤسسة بالزيار  او الخطأ إلى العمالء خالل مد  ال تزيد   .3

المؤسسة خطيا بالمبالغ   ب عالم ( عشر  ايام عمل من تاةي  قيام العميل  10على )

 المستجفا  بالزيار  او بالخطأ بمجافقة المدير العام. 

(اعاله ، يججز للمؤسسة وقف او تعليق الخدمات المينائية  9/2اإلخالل بأحكام البند )  رون .4

التي تقدمها في حالة عدم تسديد البدالت المستحقة عن هذه الخدمات خالل المد  المحدر  

 للسدار. 

( اعاله ، ال يسمح بتسليم البضائع إلى اصحابها قبل سدار  9/2رون اإلخالل بأحكام البند )  .5

 الخدمات المينائية المستحقة عليها او تقديم ضمان مقبجل للمؤسسة.  بدالت 

 

 (: 10المادة )

مصلحة   تستلزمهاتستجفي المؤسسة بدالت خدمات إضافية عن اي عمالة او خدمة  .1

السفينة او البضاعة او تعتبرها المؤسسة ضروةية او الزمة لتقديم الخدمات المينائية ،  

( وفق 6( او ) 4وتستجفى هذه البدالت اإلضافية وفقا للبدالت المحدر  في الجدول ةقم )

 مقتضى الحال الملحق بهذه الالئحة ، ولغايات تقديم الخدمات تتألف اليد العاملة مما يلي : 



 فريغ والتحميل :  الت -ا

i.  2ونيش : عدر . 

ii.  1مراق  عنبر : عدر . 

iii.  1كات  حصر : عدر . 

iv. ( عمال راخل العنبر. 7( / باستثناء المكيسات )4عمال : عدر ) 

 

 المناولة :  -ب 

i.  4عمال : عدر  . 

 

 إرا تقدم العميل بطل  إللغاء تجظيف األياري التي كان قد طلبها فتستجفى األبجة التالية:   .2

 ( ثمانجن ريناة لكل يد / نجبة عمل .  80طلبيات تشغيل السفن : يستجفى مبلغ ) -ا

( اةبعجن ريناة لكل يد/نجبة  40طلبيات المناولة في الساحات : يستجفى مبلغ ) -ب 

 عمل.

 (: 11المادة )

يل بالتقيد بالمتطلبات المينائية للسالمة العامة واألمن وحماية البيئة ويتحمل يلتزم العم  .1

 العميل اي نفقات تتحملها المؤسسة نابمة عن عدم تقيده بهذه المتطلبات.

يخضع رخجل البضائع الخطر  إلى الميناء للمجافقة المسبقة من قبل المؤسسة والجهات  .2

 المختصة . 

المعدات واآلليات الالزمة لتفريغ وتحميل ونقل ومناولة   يكجن العميل مسؤوال عن تجفير .3

البضائع رات األحجام و/او األوزان الزائد  عن إمكانيات المؤسسة هريطة مجافقة  

 المؤسسة المسبقة على استقبالها.

لجميع انجاع الشاحنات التي تدخل الميناء   إلزاميايكجن الجزن على قبانات المؤسسة  .4

فريغ ، ويستثنى من رلك الشاحنات التي يتعذة وزنها على القبانات لغايات التحميل او الت

 ألسباب فنية . 

يكجن الطن المتري هج وحد  االستيفاء لبدالت الخدمات المينائية المحدر  بهذه الالئحة،  .5

 ويجبر كسر المائة كيلج غرام في كل بجليصة إلى مائة كيلج غرام. 

بيان حمجلة السفينة او قبانات الميناء او عدارات لغايات تحديد وزن البضاعة يعتمد  .6

الصجامع او تقرير قياس الحمجلة ايها افضل للمؤسسة ، وللمؤسسة الحق في التحري عن  

صحة هذه األوزان بالطرق التي تراها مناسبة، ويتحمل العميل مسؤولية عدم رقة 

 البيانات التي يقدمها.

ومجاصفاتها او تعبئتها او إعار  تغليفها تقجم  إرا طل  العميل فرز البضاعة حس  اقيستها .7

( الملحقة 6( او ) 4المؤسسة بذلك على نفقته حس  األبجة المحدر  في الجداول ةقم )

بهذه الالئحة وفق مقتضى الحال، هريطة ان يقجم العميل بتجفير المجار المطلجبة للفرز 

 ات المختصة. و/او التعبئة و/او إعار  التغليف والحصجل على مجافقة الجه

ال يسمح تخزين الحاويات الفاةغة اكثر من ههر واحد في الميناء ويحق للمؤسسة بعد   .8

إنذاة اصحابها التصر  بها لصالحها او بيعها لقاء بدالت الخدمات المترتبة عليها ورون  

 ان يترت  على المؤسسة اي مسؤولية بهذا الخصجص. 

المينائية عن البضائع المباعة بالمزار العلني من الثمن تستجفي المؤسسة بدالت الخدمات  .9

 المباعة به بعد استيفاء الرسجم الجمركية المستحقة عليها.

يستجفى من العميل ابجة المجاعين واآلليات واأليدي العاملة الالزمة لتفريغ وتحميل   .10

(  6( او )4ونقل البضائع من المرسى إلى الرصيف او العكس حس  الجداول ةقم )

 الملحقة بهذه الالئحة وفق مقتضى الحال.  

 



 

 المهندس حسنى أبو غيدا 

ــ س مفوضـــيس مجلـــرئ لطة  ـــي سـ

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 جداول التعرفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2009/ 3/   1( ويطبق اعتبارا من  1جدول رقم  )  

 2009/   1/   15(( تاريخ   4946كما نشرت في الجريدة الرسمية عدد رقم ))  –بدل خدمات السفن ويستوفى بالدينار األردني من وكالئها 

 الفئة 

 اناتــــــــــــــــــــــــــــالبي
عن كل طن  
GRT/GT 

 مالحظات  بدالت أخرى 

       التراكي على االرصفة   1
عن كل يوم أو جزء اليوم , ويضاف أجور المراقبين واإلطفائيات وأية خدمات   العاملة السفن  1.1

 إذا كانت تحمل مواد خطرة    -( حسب مقتضى  الحال  6أو )(   4أخرى حسب الجدول رقم ) 

 ـ ـ 0.020

1.2 

 نوبة( خمسمائة دينار لكل 500( ساعات وبحد أدنى ) 8السفن غير العاملة / لكل نوبة عمل ) 
 ـ ـ 0.030

       تزويد السفن بالمياه من الرصيف لكل متر مكعب / للرحلة الواحدة 2

 % لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية  25خصم  15.000 ـ لكل متر  -متر مكعب   50أول  2.1

 % لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية  25خصم  20.000 ـ كل متر بعد ذلك 2.2

   50.000   أغطية العنابر على السفينة أو إلى الرصيف / لكل حركة  وإغالقفتح   3

 -تجارية من بدل خدمات الرسو والتراكي وهي : بأعمالتعفى السفن التي ال تقوم  4
 
 ـ

 
 ـ

 
 ـ

 ـ ـ ـ العائلة المالكة الكريمة إلىالسفن التابعة  4.1

 ـ ـ ـ المؤسسة إلىالسلطة أو  إلىأو  األردنيةالقوة البحرية  إلىالسفن التابعة  4.2

 ـ ـ ـ طن وال تقوم بأعمال تجارية 100السفن الصغيرة التي تقل حمولتها عن   4.3

 ـ ـ ـ شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية  إلىالقاطرات والقوارب التابعة  4.4

5 
وساعات االنتظار للعاملين على السفينة  يستوفى من وكيل السفينة بدل أعطال 

 ( حسب مقتضى الحال. 6( أول )  4األجور المقررة في الجدول رقم )

 
 ـ

 
 ـ

 
 ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2009/  3/   1( ويطبق اعتبارا من 2جدول رقم  ) 

 2009/ 15/1(( تاريخ  4946حمزة كما نشرت في الجريدة الرسمية عدد رقم ))  األميرمعدات التلوث البحري من مركز  استهالكبدل خدمات تأجير / أو 

 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي الفئة

 األجرة أو قيمة االستهالك حسب الحالة   
 خارج المياه اإلقليمية   داخل المياه اإلقليمية   في حالة االستعداد  
ساعة أو   24لكل يوم   

 جزء منه 

ساعة أو   24لكل يوم   
 جزء منه 

ساعة أو   24لكل يوم   
       جزء منه 

             الحواجز 1

 8000.000   4000.000   2000.000   مترا  200حاجز مطاطي بعرض لغاية متر واحد وطول لغاية  1.1

 12000.000   6000.000   3000.000   مترا 200اطي بعرض أكثر من متر واحد وطول لغاية حاجز مط 1.2

 200.000   100.000   50.000   سم / لكل متر40حاجز واقي لحماية الشواطيء بعرض لغاية  1.3

 300.000   150.000   75.000   متر  3سم وطول لغاية  20ص للزيت بعرض لغاية حاجز ما 1.4

             زيوت كاشطات ال 2

 1000.000   500.000   250.000   طن متري  / ساعة  5كاشطة زيت  2.1

 4000.000   2000.000   1000.000   طن متري / ساعة  12كاشطة زيت اسطوانية  2.2

 4000.000   2000.000   1000.000   طن متري / ساعة  50يت حلزونية كاشطة ز 2.3

 4000.000   2000.000   1000.000   طن متري / ساعة  60يت حلزونية كاشطة ز 2.4

 3200.000   1600.000   800.000   طن متري / ساعة  15طن الى    10يت ذيل ثعلب من كاشطة ز 2.5

             المضخات  3

 8000.000   4000.000   2000.000   طن متري  / ساعة  300مضخة غاطسة بقدرة  3.1

 400.000   200.000   100.000   طن متري  / ساعة  60مضخة ماء بقدرة  3.2

 300.000   150.000   75.000   سيل ماء ساخن مضغوطمضخة  غ 3.3

             قوارب مكافحة التلوث  4

 4000.000   2000.000   1000.000   متر 10قارب مكافحة تلوث لغاية 4.1

 8000.000   4000.000   2000.000   مترا  20متر ولغاية  10قارب مكافحة تلوث أكبر من  4.2

 1000.000   500.000   250.000   متر 7اطي لغاية قارب مط 4.3

 2000.000   1000.000   500.000   قاذقارب إن 4.4

             الخزانات  5

 8000.000   4000.000   2000.000   متر مكعب   10خزان مطاطي عائم لغاية  5.1

 14000.000   7000.000   3500.000   متر مكعب  25متر ولغاية  10خزان مياه عائم  أكبر من  5.2

 1000.000   500.000   250.000   متر مكعب  10اه مطاطي لغاية خزان مي 5.3

 30000.000   15000.000   7500.000   متر مكعب  100متر ولغاية   25خزان  مياه مطاطي عائم أكبر من  5.4



         

 2009/ 15/1تاريخ ((  4649كما نشرت في الجريدة الرسمية عدد رقم ))   - 2009/   3/  1( ويطبق اعتبارا من   2تابع جدول رقم ) 

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي الفئة

 األجرة أو قيمة االستهالك حسب الحالة   
 خارج المياه اإلقليمية   داخل المياه اإلقليمية   في حالة االستعداد  
ساعة أو   24لكل يوم   

 جزء منه 

ساعة أو   24لكل يوم   
 جزء منه 

ساعة أو   24لكل يوم   
       جزء منه 

             أجهزة فصل الزيت 6

 6000.000   3000.000   1500.000   متر مكعب  / ساعة  50جهاز لفصل الزيت بقدرة  6.1

 7000.000   3500.000   1750.000   جهاز لفصل الزيوت المستحلبة 6.2

             ومعدات كهربائية  آالت 7

 200.000   100.000   50.000   وحدة إضاءة متنقلة 7.1

 300.000   150.000   75.000   كيلو واط  4مولد كهرباء  7.2

 20.000   10.000   5.000   واط 1000رباء كشاف كه 7.3

             مواد وأدوات مستهلكة ماصة للزيوت  8

 500.000   250.000       كغم  ) رول , أو قماش ( 15كغم ولغاية  10مادة ماصة للزيوت بوزن من  8.1

 1000.000   500.000       متر 10متر وطول لغاية   5بعرض لغاية  الشواطئسجاد خاص لحماية  8.2

 100.000   50.000       السالمة العامة لكل فرد ) بدلة عمل وحذاء وقفازات (  ألبسة 8.3

 200.000   100.000       متر مربع  20متر مربع ولغاية 10شادر نايلون بمساحة من  8.4

 100.000   50.000       كيس 100لترا / لكل   50كيس نفايات بالستك بسعة لغاية  8.5

 200.000   100.000       متر  50متر وبطول  2رول نايلون بعرض  8.6

             مواد منظفة ومشتتة مستهلكة  9

 30.000   15.000       ( / لكل لتر  sea cleanمواد منظفة للتلوث )  9.1

 60.000   30.000       مشتت للزيت / لكل لتر 9.2

             آلليات ا 10

 600.000   300.000   150.000   شاحنة بصهريج للمياه العادمة  10.1

 2000.000   1000.000   500.000   شاحنة مكافحة التلوث  10.2

             لتخلص من المواد العادمة ا 11

             التخلص من الزيت الناتج عن التلوث 11.1
11.2 

مكب النفايات الخطرة في سواقة لكل طن أو جزء الطن مع أجور مكب   إلىنقل المواد الماصة المستخدمة 
             النفايات في منطقة سواقة

 1500.000   متر مكعب وأكثر    100ماعون سعة  12
  

3000.000 
  

6000.000 

 



 
 

 2009/ 15/1(( تاريخ  4649كما نشرت في الجريدة الرسمية عدد رقم ))   - 2009/   3/  1( ويطبق اعتبارا من   2جدول رقم )  تابع

 البيان  الفئة

 األجرة أو قيمة االستهالك حسب الحالة   
 خارج المياه اإلقليمية   داخل المياه اإلقليمية   في حالة االستعداد  
ساعة أو   24لكل يوم   

 جزء منه 

ساعة أو   24لكل يوم   
 جزء منه 

ساعة أو   24لكل يوم   
       جزء منه 

             معدات ومواد ولوازم أخرى   13

 10.000   5.000   2.500   لتر 200براميل فارغة بسعة لغاية   13.1

 1000.000   500.000   250.000   أذرع ومضخات الرش  13.2

 2000.000   1000.000   500.000   مترا 20منصة عائمة بطول لغاية  13.3

 200.000   100.000   50.000   الشواطئمعدات يدوية لتنظيف  13.4

14 
 
  

 إذا تمت االستعانة بجهة أخرى سواء داخلية أو خارجية تتحمل الجهة المسببة  
%  (   25بالتلوث أجور وأثمان المعدات والمواد مضافا إليها خدمات إدارية بنسبة ) 

             لصالح مؤسسة الموانئ 

15 
 

 
  

 %  ( على أجور األيدي العاملة والفنية والمختصة ،  واآلليات والمعدات   50ف ) يضا 
( حسب مقتضى الحال إذا تم   6(  أو )  4المذكورة في الجدول رقم )  واألدوات

             استخدامها في مكافحة التلوث . 

 
 
 
 

  
 

 

  



   2010/     1/    1( / ويطبق اعتبارا من     3جدول رقم )  (  بدال من 5جدول رقم )

   بدل خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين /  شامال أجور األيدي العاملة ومعدات وأدوات المناولة

ئة
لف
ا

 

 نوع البضاعة 

  
 بدل خدمات التفريغ والتحميل 

بدل خدمات مناولة البضائع    
 عبر الميناء  

  
 بدل خدمات التخزين 

      

 يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من وكيل السفينة   

  

بروافع السفينة أو  
 معدات أخرى 

بروافع ومعدات  
المؤسسة أو  

   رورو  

 ما يرد ويخزن  
مباشــــــر وارد  

 أو صادر 
  

يوم   14أول 
بعد مدة  
 اإلعفاء 

  14ثاني 
 يوم بعد ذلك 

  14ثالث 
 أيام بعد ذلك 

كل يوم بعد  
 ذلك

                       السائبة  / للطن  واألعالفلحبوب ا 1

          1.650      1.000  الصوامع مباشرة  إلىمن السفينة  1.1

          1.650    1.650 1.000  ظهر الشاحنة أو العكس إلىمن السفينة  1.2

          3.000    1.650 1.000  جهاز التكييس والتحميل على الشاحنات   إلىمن السفينة  1.3

 0.500 0.300 0.200 0.100    4.000  1.650 1.000  الشاحنات  إلىموقع التخزين ثم  إلىجهاز التكييس ثم  إلىمن السفينة  1.4

                       المواد السائبة الجافة / للطن 2

2.1 
،الكبريت،االسمنت السائب ، رمل   األسمدةالمواد السائبة )الفوسفات ،البوتاس ،

          1.500 3.000  3.000 1.500  السيليكا ،ملح الطعام ( 

 0.600 0.400 0.300 0.200  1.500 3.000  3.000 1.500  مواد سائبة أخرى على شكل مساحيق أو أتربة أو حبيبات   2.2

                       النفط الخام ومشتقاته / للطن 3

          1.500    2.500 1.500  الخزانات إلىالنفط الخام والزيوت المعدنية التي تضخ مباشرة  3.1

          2.000    2.500 1.500  صهاريج الشحن   إلىأذرع التحميل ثم  إلىالنفط الخام والزيوت المعدنية التي تضخ مباشرة  3.2

          3.000 3.000  2.500 1.500  اذرع التحميل إلى النفط الخام والزيوت المعدنية التي تضخ من الخزانات  3.3

          3.000 3.000   3.000 1.500  كالبنزين والكاز األبيضالنفط  3.4

                       الزيوت النباتية / للطن  4

 0.500 0.300 0.200 0.100  2.200 2.200   1.850 1.000  الخزانات  إلىزيوت نباتية تضخ مباشرة  4.1

          2.200     1.850 1.000  صهاريج الشحن   إلىزيوت نباتية تضخ مباشرة  4.2

                       الغازات السائلة / للطن  5

          2.500      1.500  الخزانات  إلىغازات سائلة تضخ مباشرة  5.1

          3.000      1.500  صهاريج الشحن    إلىغازات سائلة تضخ  مباشرة  5.2

                       مواد كيماوية سائلة  / للطن 6

       1.500  2.500      1.500  الخزانات   إلىمواد كيماوية سائلة تضخ مباشرة  6.1

          3.000      1.500  صهاريج الشحن مباشرة   إلىمواد كيماوية سائلة تضخ  6.2

 2.000 1.500 1.000 0.500   7.000 8.500   5.750 4.200   ذخائر وكربيد ومواد متفجرة أو العاب نارية أو مواد سريعة االلتهاب  7

 
 

           



 
 

           

 
 

           

 بدل خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين /  شامال أجور األيدي العاملة ومعدات وأدوات المناولة  ( 5تابع جدول رقم )

ئة
لف
ا

 

 نوع البضاعة 

بدل خدمات التفريغ   
 والتحميل 

بدل خدمات مناولة    
 البضائع عبر الميناء  

 بدل خدمات التخزين   
      

 يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من وكيل السفينة   

  

بروافع السفينة أو  
 معدات أخرى 

بروافع ومعدات  
المؤسسة أو  

 رورو  
  

 ما يرد ويخزن  
مباشــــــر وارد  

 أو صادر 

  

يوم   14أول 
بعد مدة  
 اإلعفاء 

  14ثاني 
 يوم بعد ذلك 

  14ثالث 
 يوم بعد ذلك 

كل يوم بعد  
 ذلك

                       الحيوانات الحية / للرأس الواحد 8

          2.000    2.000    واإلبل والنعام والخيول وما شابهها   األبقار 8.1

          0.600    0.400    وما شابهها ولالما)الضأن والماعز ( والغزالن  األغنام 8.2

                       / للواحدة -رورو  -مركبات وآليات تسير بقوتها الذاتية   9

 12.000 9.000 6.000 3.000  31.500 37.500  15.000    طن   3لغاية  9.1

 16.000 12.000 8.000 4.000  46.000 50.000  20.000    طن   10طن  ولغاية  3أكثر من   9.2

 20.000 15.000 10.000 5.000  60.000 75.000  25.000    طن  20طن  ولغاية  10أكثر من   9.3

 24.000 20.000 12.000 6.000  80.000 90.000  40.000   طن  30طن  ولغاية  20أكثر من   9.4

 28.000 24.000 14.000 7.000  100.000 110.000  60.000   طن  40طن  ولغاية  30أكثر من   9.5

 32.000 28.000 16.000 8.000  120.000 130.000  80.000   طن  50طن  ولغاية  40أكثر من   9.6

            دينار ألي مركبة أو آلية أو مقطورة إذا وردت محملة   75يضاف  9.7
            يضاعف بدل خدمات المناولة لجميع فئات هذه المادة إذا وردت معطلة 9.8

                       مركبات وآليات تفرغ أو تحمل بالروافع / للواحدة 10

 12.000 9.000 6.000 3.000  31.500 37.500  67.500 47.500  طن   3لغاية  10.1

 16.000 12.000 8.000 4.000  46.000 50.000  258.000 247.000  طن 10طن  ولغاية  3أكثر من   10.2

 20.000 15.000 10.000 5.000  60.000 75.000  513.000 481.000  طن  20طن  ولغاية  10أكثر من   10.3

 دينارا ألي مركبة أو آلية أو مقطورة إذا وردت محملة  75يضاف  11
                      

                       الكراجات الفارغة /  للواحدة  12

 12.000 9.000 6.000 3.000  38.000 45.000  38.500 34.000  متر  6لغاية  12.1

 16.000 12.000 8.000 4.000  45.000 53.000  110.000 102.000  متر    6أكثر من   12.2

                       المجنزرات / للواحدة 13

 12.000 9.000 6.000 3.000  70.000 80.000  198.000 188.000  طن    10آلية مجنزرة أقل من  13.1

 16.000 12.000 8.000 4.000  140.000 160.000  274.000 253.000  طن   20  - 10آلية مجنزة  أكثر من  13.2



 بدل خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين /  شامال أجور األيدي العاملة ومعدات وأدوات المناولة ( 5تابع جدول رقم )

ئة
لف
ا

 

 البضاعة نوع 

بدل خدمات التفريغ   
 والتحميل 

بدل خدمات مناولة البضائع    
 عبر الميناء  

  
 بدل خدمات التخزين 

      

 يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من وكيل السفينة   

  

بروافع السفينة أو  
 معدات أخرى 

بروافع ومعدات  
المؤسسة أو  

   رورو  

 ما يرد ويخزن  
مباشــــــر وارد  

 أو صادر 
  

يوم   14أول 
بعد مدة  
 اإلعفاء 

  14ثاني 
 يوم بعد ذلك 

  14ثالث 
 يوم بعد ذلك 

كل يوم بعد  
 ذلك

                       / للطن    األخشاب 14

 0.500 0.400 0.300 0.200  4.500 5.500  7.000 4.500   األشجارجذوع  14.1

 0.600 0.500 0.400 0.300  5.500 6.500  7.500 5.000  ابلكاج  وفورمايكا وخشب  )ربط( 14.2

 0.600 0.500 0.400 0.300  7.000 7.000  9.000 6.000  ابلكاج  وفورمايكا وخشب  )فرط(  14.3

 0.600 0.500 0.400 0.300  5.000 6.000  9.000 6.000  ) خشب مضغوط (   ابلكاج 14.4

                       المكيسات والشواالت الكبيرة/ للطن 15

 0.500 0.300 0.200 0.100  3.000 4.000  4.000 2.200  مكيسات مواد غذائية    15.1

 0.600 0.400 0.300 0.200  4.000 6.000  5.000 3.000  مكيسات مواد أخرى     15.2

 2.000 1.500 1.000 0.500  7.000 8.000  6.000 4.000  مكيسات مواد خطرة أو ملوثة  15.3

                       الحديد  والمعادن األخرى / للطن  16

 0.500 0.300 0.200 0.100  2.000 2.500  6.000 4.000  حديد )مبروم , زوايا , جسور , ربط , ألواح , لفات , قضبان .... الخ(  16.1

 0.600 0.400 0.300 0.200  3.000 3.500  5.000 3.500  طن   20لغاية  ألواح الزينكو واالسبست وما ماثلها 16.2

 1.500 1.000 0.750 0.500  8.000 9.000  4.500 3.000  طن   20لغاية  خردة معادن 16.3

 30.000 25.000 20.000 15.000  120.000 140.000  140.000 100.000  طن للواحدة    50ولغاية  20رول صاج من  16.4

                       المواسير / للطن  17

 0.600 0.400 0.300 0.200  3.000 3.500  4.500 3.000  مواسير )فرط (  17.1

 0.500 0.300 0.200 0.100  2.500 3.000   4.000 2.500   مواسير )ربط (  17.2

                       البراميل / للطن  18

 2.000 1.500 1.000 0.500  8.000 9.000  8.000 5.000  براميل مواد خطرة  أو ملوثة  18.1

 1.000 0.500 0.400 0.300  7.000 8.000  6.000 4.000  براميل مواد أخرى    18.2
  

           

  



  
           

  
           

 األيدي العاملة ومعدات وأدوات المناولة بدل خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين /  شامال أجور ( 5تابع جدول رقم )

ئة
لف
ا

 

 نوع البضاعة 

بدل خدمات التفريغ   
 والتحميل 

بدل خدمات مناولة البضائع    
 عبر الميناء  

  
 بدل خدمات التخزين 

      

 يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من وكيل السفينة   

  

بروافع السفينة أو  
 معدات أخرى 

بروافع ومعدات  
المؤسسة أو  

   رورو  

 ما يرد ويخزن  
مباشــــــر وارد  

 أو صادر 
  

يوم   14أول 
بعد مدة  
 االعفاء 

  14ثاني 
 يوم بعد ذلك 

  14ثالث 
 يوم بعد ذلك 

كل يوم بعد  
 ذلك

                       اللحوم والخضار والفواكه / للطن  19

          3.000    4.500 3.000  وما شابهها    األغنامذبائح  19.1

          3.000    4.500 3.000  حمراء معبأة في كراتين غير محزومة أو مرزومة   لحوم بيضاء أو 19.2

          3.000    7.500 5.000  خضار وفواكه مبردة معبأة في كراتين محزومة أو مرزومة  19.3

          4.150    6.000 4.000  خضار وفواكه غير مبردة معبأة في كراتين محزومة أو مرزومة  19.4

                       البضائع المحزومة أوالمرزومة / للطن  20

 2.000 1.500 1.000 0.500  7.000 8.000  7.000 4.500  بضائع خطرة أو ملوثة ترد محزومة أو مرزومة أو على طبالي    20.1

 1.000 0.500 0.400 0.300  6.000 7.000  5.500 3.500  على طبالي    بضائع أخرى ترد محزومة أو مرزومة أو 20.2

                       حاويات معبأة  مغلقة / للواحدة 21

 20.000 12.000 8.000 4.000  50.000 50.000  31.000 31.000  قدما 20لغاية  21.1

 40.000 20.000 15.000 10.000  75.000 75.000  46.500 46.500  قددما  40قدما ولغاية   20أكبر من  21.2

 45.000 22.000 17.000 12.000  75.000 75.000   46.500 46.500  قدما  40أكبر من  21.3

                       حاويات ذات حمولة بابعاد زائدة أو مواد خطرة / للواحدة  22

 20.000 15.000 10.000 5.000  50.000 50.000  46.500 46.500  قدما 20لغاية  22.1

 40.000 25.000 20.000 15.000  75.000 75.000  69.750 69.750  قدما  40قدما ولغاية   20أكبر من  22.2

 45.000 27.000 22.000 17.000  75.000 75.000  69.750 69.750  قدما  40أكبر من  22.3

                       حاويات فارغة / للواحدة 23

 12.000 9.000 6.000 3.000  30.000 30.000  31.000 31.000  قدما 20لغاية  23.1

 20.000 15.000 10.000 5.000  40.000 40.000  46.500 46.500  قددما  40قدما ولغاية   20أكبر من  23.2

 25.000 17.000 12.000 7.000  45.000 45.000  46.500 46.500  قدما  40أكبر من  23.3

  



 بدل خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين /  شامال أجور األيدي العاملة ومعدات وأدوات المناولة ( 5تابع جدول رقم )

ئة
لف
ا

 

 نوع البضاعة 

خدمات التفريغ بدل   
 والتحميل 

بدل خدمات مناولة البضائع    
 عبر الميناء  

  
 بدل خدمات التخزين 

      

 يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من وكيل السفينة   

  

بروافع السفينة أو  
 معدات أخرى 

بروافع ومعدات  
المؤسسة أو  

   رورو  

 ما يرد ويخزن  
مباشــــــر وارد  

 أو صادر 
  

يوم   14أول 
بعد مدة  
 اإلعفاء 

  14ثاني 
 يوم بعد ذلك 

  14ثالث 
 يوم بعد ذلك 

كل يوم بعد  
 ذلك

                       المعاينة  بدل فتح الحاويات للتفريغ أو  24

          15.000 15.000       بدل فتح الحاويات  للتفريغ أو المعاينة/  للواحدة  24.1

24.2 
يستوفى بدل المناولة للبضائع المفرغة من الحاويات حسب وزن و نوع وصفة 

                    البضاعة 

                       البيوت الجاهزة والكرفانات / للواحد 25

 12.000 9.000 6.000 3.000  20.000 25.000  240.000 160.000  متر   4بيوت جاهزة لغاية طول  25.1

 20.000 15.000 10.000 5.000  45.000 45.000  480.000 355.000  متر  4بيوت جاهزة بطول أكثر من  25.2

                       القطع البحرية / للواحدة 26

 20.000 15.000 10.000 5.000  43.000 45.000  240.000 160.000  متر 6قطع بحرية لغاية  26.1

 40.000 25.000 20.000 15.000  70.000 70.000  600.000 400.000  متر 6قطع بحرية أكثر من  26.2

                       المثقالت / للواحدة  27

 30.000 25.000 20.000 15.000  250.000 300.000  750.000 500.000  طنا  50طنا ولغاية  20أكثر من  27.1

 35.000 35.000 30.000 25.000  560.000 682.000  1500.000 1000.000  طنا  100ولغاية  -طنا   50أكثر من  27.2

 45.000 45.000 40.000 35.000  1115.000 1365.000  3000.000 2000.000  طنا   200ولغاية   -طنا   100أكثر من  27.3

 60.000 60.000 50.000 45.000  1680.000 2050.000  4500.000 3000.000  طنا   200أكثر من  27.4

27.5 
% على بدل المناولة إذا تمت مناولة المثقالت بآليات ومعدات القطاع  50يخفض 
                    الخاص 

                       حجارة البالط والرخام  وما شابهها / للواحدة 28

 10.000 6.000 5.000 4.000  60.000 70.000  70.000 50.000  طن  10لغاية  28.1

 12.000 8.000 7.000 6.000  90.000 105.000  105.000 75.000  طن 20طن ولغاية  10أكثر من  28.2

 30.000 25.000 20.000 15.000  120.000 140.000  140.000 100.000  للواحدة   طن 50طن ولغاية  20أكثر من  28.3

                       الورق / للطن  29

 1.000 0.500 0.400 0.300  7.000 8.000  5.850 3.500  الورق بكافة أنواعه   29.1

 1.000 0.500 0.400 0.300  7.000 8.000  6.500 4.500  عجائن ورقية   29.2

 

 

 



 بدل خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين /  شامال أجور األيدي العاملة ومعدات وأدوات المناولة ( 5تابع جدول رقم )

ئة
لف
ا

 

   نوع البضاعة   / البيان

بدل خدمات التفريغ   
 والتحميل 

بدل خدمات مناولة البضائع    
 عبر الميناء  

  
 بدل خدمات التخزين 

      

 يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من صاحب البضاعة    يستوفى من وكيل السفينة   

  

بروافع السفينة أو  
 معدات أخرى 

بروافع ومعدات  
المؤسسة أو  

   رورو  

 ما يرد ويخزن  
مباشــــــر وارد  

 أو صادر 
  

يوم   14أول 
بعد مدة  
 اإلعفاء 

  14ثاني 
 يوم بعد ذلك 

  14ثالث 
 يوم بعد ذلك 

كل يوم بعد  
 ذلك

               3.000    سائح قادم أو مغادر على السفن السياحية  30

31 
التي لم تذكر في المواد أعاله على   األخرىالبضائع  أنواعجميع 

                    / للطن أنواعها اختالف 

 4.000 2.000 1.500 1.000  8.000 9.000  8.000 5.000  بضائع خطرة أو ملوثة 31.1

 3.000 1.500 1.000 0.500  7.000 8.000  6.000 4.000  بضائع  غير خطرة أو ملوثة 31.2

                       البضائع على السفن شفتنه 32

32.1 
تمت الشفتنة على السفينة  : يستوفى نفس البدل  المبين في مواد هذا الجدول   إذا

                    حسب نوع البضاعة لكل حركة 

32.2 

السفينة : تستوفى بدالت  إلى  واإلعادةالرصيف  إلىتمت الشفتنة بالتفريغ  إذا
 التفريغ والتحميل والمناولة وارد وصادر كاملة حسب فئات هذا الجدول  

( حسب نوع البضاعة  5مالحظة : يستوفى نصف البدل المبين في الجدول رقم )
                    لكل حركة اذا قام الوكيل بالشفتنه ) يعني في هذا الجدول ( 

 

  



 2010/  1/  1( / ويطبق اعتبارا من  4جدول رقم  ) ( بدال من 6جدول رقم )

 الفئة

 البيان 

بدل 
 تأجير 
في 

 الساعة

 أجور أخرى 

     العاملة والموظفون والمختصون والخبراء األيدي 1

 ـ 1.500 عامل , حارس , سائق  1.1

 ـ 2.000 تسليم البضائع , أو مراقبي  العمال ,أو العنابر , أو الكيماويون  .....الخ  مأموركاتب الحصر , أو الفرز , أو  1.2

 ـ 100.000 غطاس ( أثنينغطاس وبحد أدنى أجور عدد  )  1.3

 ـ 2.000 رئيس كتبة ، رئيس باخرة ، مأمور استالم , ونيش ، كومندجي  1.4

 ـ 7.000 نجار ، كهربائي ، ومن في سويتهم حداد ,خراط ,  1.5

 ـ 10.000 ميكانيكي , كهربائي آليات , بنشرجي .  1.6

 ـ 20.000 طبيب ، مهندس , خبير  1.7

     الروافع الشوكية والحاضنات   2

 ـ 15.000 طن  3روافع شوكية بقدرة لغاية  2.1

 ـ 15.000 طن  10طن ولغاية   3روافع شوكية بقدرة أكثر من   2.2

 ـ 25.000 طن  15طن ولغاية  10روافع شوكية  بقدرة أكثر من   2.3

 ـ 40.000 طن  25طن ولغاية  15روافع شوكية بقدرة أكثر من   2.4

 ـ 40.000 رافعة بحاضنة للورق , أو لمناولة رول الصاج  2.5

     الروافع السلكية   3

 ـ 15.000 طن  3روافع سلكية بقدرة  لغاية  3.1

 ـ 20.000 طن  15طن ولغاية   3روافع سلكية بقدرة أكثر من  3.2

 ـ 40.000 طن  35طن ولغاية  15روافع سلكية بقدرة أكثر من  3.3

 ـ 60.000 طن  70طن ولغاية  35روافع سلكية بقدرة أكثر من  3.4

 ـ 100.000 طن 70روافع سلكية بقدرة أكثر من  3.5

 ـ 150.000 موبايل كرين (روافع رصيف )  3.6

     آليات السحب ونقل البضائع   4

 ـ 15.000 رأس تريال بدون مقطورة  4.1

 ـ 35.000 تريال ) رأس قاطر ومقطورة (  4.2

 ـ 50.000 لوبوي ) رأس قاطر ومقطورة (  4.3

 ـ 12.000 تراكتور  4.4

 ـ 25.000 ساحبة ) تك ماستر (  4.5

 ـ 5.000 قدما  20كراجة  4.6



 ـ 8.000 قدما  40كراجة  4.7

 ـ 35.000 قالب  4.8

 2010/   1/   1اعتبارا من عمل به  ( / وي 4جدول رقم  ) ( بدال من 6جدول رقم )تابع 

 الفئة
 البيان 

 بدل تأجير 
في  

 الساعة 
 أجور أخرى 

     آليات إنشائية وكهربائية  ومكائن وسيارات   5
 ـ 3.000 جرافة بعجالت  5.1

 ـ 50.000 جرافة جنزير  5.2

 ـ 60.000 جرافة بحفار أو مسمار  5.3

 ـ 70.000 سيبة كهرباء ) سيارة ( أو هيدروليكية  5.4

   30.000 سيارة إطفاء  5.5

   30.000 مشترك . سيارة إسعاف , أو سيارة صالون , أو نقل  5.6

 ـ 35.000 صهريج نضح , ضاغطة نفايات  5.7

 ـ 15.000 لحام   ةماكين 5.8

 ـ 6.000 مضخة مياه متنقلة 5.9

 ـ 15.000 ضاغطة هواء   5.10

 ـ 30.000 قشاط كهربائي  5.11

 ساعات  8بحد أدنى و 1.000 ( كغم بودره 50طفاية حريق )  5.12

  سيارة اإلطفاء أو طفاية الحريقفي حال إستخدام  5.13

ير المحدد  جبدل التأ إلى باإلضافة
( من  5.12،  5.5في البندين ) 

هذه الفئة يضاف ثمن مادة الفوم و 
وحسب   المستخدمة البودرةأو  /

و / أو   الصيانةسعر السوق وبدل 
 الشركة حملها تت أخرىنفقات   أي

     العاملة في المرسى أو العكسمواعين لنقل البضائع من البواخر  6

 ـ 5.000 طن  150بقدرة لغاية  ماعونه 6.1

 ـ 10.000 طن   150بقدرة أكثر من  ماعونه 6.2

   10.000 تطلب ألي غاية أخرى     ماعونه 7

       واألقفالوالحبال والسالسل , وشبكات الحبال واألسالك , وأقشطة الكتان والنايلون ,  األسالك 8

 ـ 2.000 طن  10بقدرة لغاية  8.1

 ـ 3.000 طن  20طن ولغاية   10بقدرة أكثر من  8.2

 ـ 5.000 طن   20بقدرة أكثر من  8.3

     أطقم أدوات مناولة أخرى 9

 ـ 2.000 الجسور أو السالسلغفة حاويات من  9.1

 ـ 1.500 غفة ورق أو مواسير أو براميل أو صاج أو طبالي  9.2



 ـ 4.000 طقم لمناولة السيارات   9.3

     الغارفات والشافطات والمحاقين )الهوبرات (  10

 ـ 5.000 متر مكعب  6غارفة بسعة لغاية  10.1

 ـ 10.000 متر مكعب  10ولغاية متر مكعب  6غارفة  بسعة أكبر من  10.2

   15.000 متر مكعب  10غارفة بسعة أكبر من  10.3

   5.000 المحاقين ) الهوبرات ( 10.4

 ـ 120.000 الشافطات 10.5

        

 2010/   1/   1اعتبارا من عمل به  ( / وي 4جدول رقم  ) ( بدال من 6جدول رقم )تابع 

 الفئة
 البيان 

 بدل تأجير 
في   أخرى أجور 

 الساعة 

     رمبات التحميل  11
   10.000 ثابتة  أورمبات تحميل معدنية أو خشبية متحركة  11.1

   20.000 رمبات تحميل هيدروليكية 11.2

   1.000 أية أدوات أخرى  12

     الفنادر 13

   15.000 متر 2فنادر صغيرة بقطر لغاية  13.1

   30.000 متر  2فنادر متوسطة بقطر أكثر من  13.2

     يستوفى ثمن أو قيمة الضرر ألي من اآلليات والمعدات أعاله إذا تلفت وثبت أن الجهة المستأجرة هي المتسببة بذلك 14

     تشغيل السيارات واآلليات / للواحدة  15

 10.000 ـ تشغيل سيارات   15.1

 15.000 ـ وشاحنات وآلياتتشغيل حافالت   15.2

     والتشديربدل خدمات القبان  16

 5.000 ـ للمرة الواحدة / لكل حمولة  -طن مع التشدير أو بدونه  5شاحنه تقل حمولتها عن  16.1

 5.000 ـ للمرة الواحدة / لكل حمولة  -شاحنة رأس بكافة فئاتها مع التشدير  16.2

 5.000 ـ للمرة الواحدة / لكل حمولة  -التشدير شاحنة  )رأس وجرارة ( مع  16.3

 5.000 ـ للمرة الواحدة / لكل حمولة   -تريال مع التشدير  16.4

 5.000 ـ للمرة الواحدة / لكل حمولة   -تشدير  إلىالشاحنات التي ال تحتاج  16.5

     رفع وتنزيل ونقل الحاويات داخل حرم الميناء / للواحدة 17

 20.000 ـ قدما  20وتنزيل حاوية معبأة لغاية رفع  17.1

 30.000 ـ قدما  20رفع وتنزيل حاوية معبأة أكبر من  17.2

 12.000 ـ قدما  20رفع وتنزيل حاوية فارغة لغاية   17.3



 18.000 ـ قدما  20رفع وتنزيل حاوية فارغة أكبر من  17.4

 40.000 ـ الميناء قدما / داخل   20نقل حاوية معبأة لغاية  17.5

 50.000 ـ قدما / داخل الميناء 20نقل حاوية معبأة أكبر من  17.6

 20.000 ـ قدما / داخل الميناء 20نقل حاوية فارغة لغاية  17.7

 30.000 ـ قدما / داخل الميناء 20نقل حاوية فارغة أكثر من  17.8

         
 
 
 
     

 2010/   1/   1اعتبارا من عمل به  ( / وي 4جدول رقم  ) ( بدال من 6جدول رقم )تابع 

 الفئة
 البيان 

 بدل تأجير 
في  

 الساعة 
 أجور أخرى 

     خدمات متفرقة 18
 1.000 ـ لكل صفحة  -تصديق الوثائق  تصوير أو 18.1

 5.000 ـ إصدار الشهادات / لكل شهادة  18.2

 12.000 ـ السنوية   األشخاصتصاريح  18.3

 0.000 - تصاريح موظفي القطاع العام مجانا للمرة األولى   18.3.1

 12.000  تصاريح موظفي القطاع الخاص / سنويا  18.3.2

 6.000  استبدال تصاريح األشخاص الفاقدة و / أو التالفة   18.3.3

 36.000 ـ تصاريح السيارات السنوية   18.4

 6.000 - تصاريح السيارات الحكومية وسيارات موظفي القطاع العام / سنويا  18.4.1

 36.000  تصاريح  سيارات القطاع الخاص / سنويا 18.4.2

 12.000  استبدال التصاريح التالفة و / أو الفاقدة للسيارات   18.4.3

 2.000   للشاحنات التي تستخدم الساحات وتورد لصالح شركة تطوير العقبةبدل استخدام ساحات انتظار الشاحنات وتضاف على كل بطاقة قبان  18.5

 1.000 - بدل خدمات مبيت في الميناء للشاحنات التي ال عمل لها  لكل ساعة   18.6

 200.000   السفينة على الرصيف / لكل مرة توصيل   إلى إيصال خدمة الهاتف  18.7
 -   (  GFRوتحدد البدالت وفقا للمعايير الدولية بوحدة ال )  -دقائق للمكالمة  3( بمعدل  JOYبدل خدمات راديو العقبة )  18.8

 20.000 ـ لكل مرة -تصويب المنافست بعد موافقة الجمارك  18.9

 45.000 ـ تقديم بيانات غير دقيقة عن أوزان البضائع / لكل بوليصة  18.10

 1.000 ـ أو معدنية للباخرة / للواحد في اليوم إسمنتيةحواجز  18.11

 100.000 ـ إيصال التيار الكهربائي / لكل مرة توصيل 18.12

 1.000 ـ كل كيلو واط 18.13

   5.000 وحدة إنارة متنقلة  18.14

     خدمات محطة غسيل الشاحنات   19

 2.000  للسيارة الواحدة   19.1



طعتين لهذه الغاية قللقطعتين / قاطرة ومقطورة واعتبار التريال  19.2   4.000 

   خدمات أخرى    20

 1200.000  خدمات صحية وأمنية وإدارية وخدمات أخرى ذات صلة بتموين السفن / سنويا  20.1

 800.000  خدمات صحية وأمنية وإدارية وخدمات أخرى ذات صلة بشركات الصيانة البحرية / سنويا  20.2

 600.000  خدمات صحية وأمنية وإدارية وخدمات أخرى ذات صلة بشركات المعاينة البحرية / سنويا  20.3

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 2010/   1/  1اعتبارا من تعرفة ميناء الركاب في ميناء العقبة 

 الفئة  
 البيان 

حسب  التعرفة 
  2010/ 1/1االتفاقية 

 بالدوالر  

التضخم  بعد التعرفة 
 1/1/2016السنوي 

 بالدوالر  )الحالية(

     سيارات الركوب والنقل المشترك   1
 24.794 20.000 متر  5سيارات بطول  1.1

 31.012 25.000 سيارات رانج روفر أ الند روفر أو ميكروبص أو كارافات أو بك أب أو جيب 1.2

       شاحنات محملة  2

 99.208 80.000 عربة نصف نقل أو صهريج أو خالط 2.1

 86.795 70.000 محمل تريال أو براد 2.2

 248.003 200.000 لوبوي أو كاسحة أو ناقلة أو قاطرة ومقطورة )رأس وجرارة(   2.3

     شاحنات فارغة   3

 74.404 60.000 أو خالط فارغ عربة نصف نقل أو صهريج  3.1

 62.001 50.000 فارغ تريال أو براد  3.2

 173.611 140.000 وجرارة(لوبوي أو كاسحة أو ناقلة سيارات أو قاطرة ومقطورة )رأس   3.3

 2.483 2.000 راكب  4

 6.196 5.000 دراجة نارية  5

 86.795 70.000 تراكتور زراعي  6

 12.403 10.000 )بضاعة بأرضية العبارة( البضائع غير المحملة على الشاحنات / طن  7

     تضاعف األجور لكافة الفئات إذا وردت أو صدرت بدون سائقيها    

       تضاعف األجور لكافة الفئات إذا كانت البضائع المحملة خطرة   

 

 % لكل من :  5يتم إضافة النسبة السنوية المئوية لمعدل التضخم التي يقرها البنك المركزي األردني سنويا على أن ال تتجاوز  سنويا  نعلى أ

 ويتم تحصيلها بالدوالر  األمريكي .   2010/  1/  1التعرفة المقترحة أعاله والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من  -

 ألرصفة الركاب الذي يدفع سنويا من قبل شركة الجسر العربي لكل من مينائي العقبة ونويبع ويتم تحصيلها بالدوالر األمريكي .  بدل ) االمتياز ( مقابل االنتفاع -

 بدل تحسين الخدمات لكل من مينائي العقبة ونويبع ويتم تحصيلها بالدوالر األمريكي .  -

 . تضاعف بدل الخدمات في حالة أن تكون البضاعة خطرة  -

 بدون صحبة سائق. تضاعف بدل الخدمات في حالة أن تكون البضاعة  -

 

 

 


