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 ئسخ ثذالدالئسخ ٍقذىخ ىال
  9112اخلذٍبد اىجسشٝخ ىيغفِ يف ٍْٞبء اىققجخ ىغْخ  

 

 

 ( ْ872هٍَ ٓـِْ ٓل٢ٟٞ ِٓطش ٓ٘طوش حُؼوزش حالهظٜخى٣ش حُوخٛش رٔٞؿذ هَحٍٙ ٍه )

الثلش ريالص حُويٓخص ، حُٔٞحكوش ػ٠ِ طؼي٣َ  49/7/4239( رظخ٣ٍن 59/4239ك٢ ؿِٔظٚ ٍهْ )

  -، ٝػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :4239حُزل٣َش ُِٔلٖ ك٢ ٤ٓ٘خء حُؼوزش ُٔ٘ش 

 

ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُالثلش ) الثلش ٓؼيُش ُالثلش ريالص حُويٓخص حُزل٣َش ُِٔلٖ ك٢ ٤ٓ٘خء  -( :3حُٔخىس )

، 4227، ٝطوَأ ٓغ الثلش ريالص هيٓخص ٤ٓ٘خء حُؼوزش ُٔ٘ش 4239حُؼوزش ُٔ٘ش 

٤ٔخ ٢ِ٣ رخُالثلش حال٤ِٛش  ٣ٝؼَٔ رٜخ ٖٓ طخ٣ٍن َٗ٘ٛخ ك٢ حُـ٣َيس حُٔ٘خٍ ح٤ُٜخ ك

 ح٤َُٔٓش  .  

 

( ٖٓ الثلش ريالص حُويٓخص حُزل٣َش ُِٔلٖ 5( ٝحُـيٍٝ ٍهْ )٣3ؼيٍ حُـيٍٝ ٍهْ )  -: (4حُٔخىس )

 ك٢ ٤ٓ٘خء حُؼوزش ٝػ٠ِ حُ٘لٞ حالط٢ :. 
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 (3حُـيٍٝ ٍهْ )

 4227ُؼوزش ُؼخّ ريالص حُويٓخص حُزل٣َش ُِٔلٖ ك٢ ٤ٓ٘خء ح

 طٔيى ٖٓ هزَ حُو٢ حُزل١َ/ح٤ًَُٞ حُٔالك٢ ٌُخكش حُٔلٖ حُوخىٓش ٝحُٔـخىٍس ٤ُِٔ٘خء

 

 ريالص حُويٓخص حُزل٣َش/طخ٣ٍن حُظطز٤ن 
حػظزخٍح ٖٓ 

3/7/4237 

حػظزخٍح ٖٓ طخ٣ٍن 

 حَُ٘٘

 (6ٝرل٣َش ٍرخ١ ػيى  ٍرخ١ريالص هيٓخص حإلٍٗخى ُِٔلٖ )طَ٘ٔ َٓٗي رل١َ ٝهخٍد 

) ٝطَ٘ٔ ٍر٢ حُٔلٖ ػ٠ِ حألٍٛلش ٝكٌٜخ ٝطلٔذ ػ٠ِ أٓخّ حُلُٔٞش حُوخثٔش حُٔٔـِش  ٌَُ ػ٤ِٔش ٤ِٔشٌَُ ػ

 ُِٔل٤٘ش ( 

 حى٣٘خٍ 499 حى٣٘خٍ 479 ( ١ٖ 7222ُـخ٣ش )

 حى٣٘خٍ 647 حى٣٘خٍ 599 ( 8222ٖ١ -7223ٖٓ)

 حى٣٘خٍ 868 ى٣٘خٍ 828 ( 54222ٖ١ -8223ٖٓ)

 حى٣٘خٍ 892 ح٣٘خٍى 854  ( ١ٖ كٔخ كٞم 54223ٖٓ )

 ٌَُ هخ١َس / حُٔخػش حٝ ؿِء حُٔخػش ريالص هيٓخص حُوطَ ُِٔلٖ

 حى٣٘خٍ 598 حى٣٘خٍ 574  خ١٘ 67/47حُوخ١َحص حُٔٔظويٓش إلىهخٍ حُٔلٖ ا٠ُ ح٤َُٛق/ح٠َُٓٔ رويٍس ٓلذ  -أ

رلي   خ١٘ 82حُوخ١َحص حُٔٔظويٓش إلىهخٍ حُٔلٖ ا٠ُ ح٤َُٛق/ح٠َُٓٔ رويٍس ٓلذ  -د

 خػخص ُِلًَشٓ 5حى٠ٗ 
 حى٣٘خٍ 843 -

     أٝ اهَحؽ حُٔلٖ ٖٓ ح٤َُٛق/ح٠َُٓٔ

حُوخ١َحص حُٔٔظويٓش ُؼ٤ِٔخص حُظؤٛذ )ىحهَ ح٤ُٔخٙ حإله٤ٔ٤ِش( ُِٔلٖ كُٔٞظٜخ ُـخ٣ش   -ؽ

72222 ٖ١ 
 حى٣٘خٍ 488 حى٣٘خٍ 487

ٖٓ  حُوخ١َحص حُٔٔظويٓش ُؼ٤ِٔخص حُظؤٛذ )ىحهَ ح٤ُٔخٙ حإله٤ٔ٤ِش( ُِٔلٖ كُٔٞظٜخ حًزَ -ى

72222 ٖ١ 
 حى٣٘خٍ 569 -

      

 حى٣٘خٍ 7337 حى٣٘خٍ 8873 حُوطَ  -                   

 حى٣٘خٍ 36454 ى٣٘خٍ 35523 ٌٓخكلش حُلَحثن -                   

 حى٣٘خٍ 43569 حى٣٘خٍ 39974 حُـَم أٝ حُ٘ل٢ -                   

     ٤خٙ حإله٤ٔ٤ِش()ط٠خػق ريالص حُويٓخص ك٢ كخٍ طوي٣ٜٔخ هخٍؽ حُٔ

 ٌَُ ٓظَ ٌٓؼذ  ريالص هيٓخص ط٣ِٝي حُٔلٖ رخ٤ُٔخٙ حُٜخُلش َُِ٘د

 حى٣٘خٍ 57 حى٣٘خٍ 55 ط٣ِٝي حُٔلٖ رخ٤ُٔخس حُٜخُلش َُِ٘د 

 ٌَُ ٓخػش حٝ ؿِء حُٔخػش ريالص هيٓخص حُوٞحٍد حُزل٣َش

 ى٣٘خٍ 332 حى٣٘خٍ 75 أؿَس هخٍد ُ٘وَ ح١وْ حُٔلٖ ٝحُٔؼيحص ٝحُٔٞحى ٝهطَ حُٔٞحػ٤ٖ.

 حى٣٘خٍ 47   أؿَس رل١َ ٍرخ١ اٟخك٢ .
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 (5ٍهْ ) حُـيٍٝ

 حُؼوزش ٤ٓ٘خء ك٢ ُِٔلٖ حُزل٣َش حُويٓخص ُزيالص حُٔٞكيس حُظؼَكش

 ٤ُِٔ٘خء ٝحُٔـخىٍس حُوخىٓش حُٔلٖ ٌُخكش حُٔالك٢ ح٤ًَُٞ/حُزل١َ حُو٢ هزَ ٖٓ طٔيى
 

حُلُٔٞش حُوخثٔش حُٔٔـِش ُِزخهَس 

(GRT) 
٤ٓ٘خء حُؼوزش 

 وي٣ْحُ

٤ٓ٘خء 

حُلخ٣ٝخص 

٤ٍٛٝق ٓئطش 

 ٝحُٔ٘ظَى

٤ٍٛق حُ٘ل٢ 

٤ٍٛٝق حُـخُ 

 حُ٘لط٢ 

 (LPG) 

٤ٍٛق 

حالٓٔيس 

حَُ٘ه٢ 

ٝحُـَر٢ 

 ٝحُ٘ٔخ٢ُ

ح٤َُٛق 

 حُؼ١ٌَٔ

٤ٍٛق 

حُلٞٓلخص 

 -حُـي٣ي 

 حُـ٘ٞر٢

٤ٓ٘خء 

حُؼوزش 

 حُـي٣ي

حػظزخٍح ٖٓ 

 طخ٣ٍن حَُ٘٘

حػظزخٍح ٖٓ 

 طخ٣ٍن حَُ٘٘

حػظزخٍح ٖٓ 

 طخ٣ٍن حَُ٘٘

خٍح ٖٓ حػظز

 طخ٣ٍن حَُ٘٘

حػظزخٍح ٖٓ 

 طخ٣ٍن حَُ٘٘

حػظزخٍح ٖٓ 

 طخ٣ٍن حَُ٘٘

حػظزخٍح 

ٖٓ طخ٣ٍن 

 حَُ٘٘

 322( ١ٖ ٝ ١ٍٞ  7222ُـخ٣ش ) 

ّ 

1413 2275 3934 2275 8115 4595 2672 

 ( ٖٓ7223 - 8222 ٖ١ ) 2951 3381 4180 4241 8422 4875 4168 
 ( ٖٓ8223 - 54222 ٖ١ ) 3872 4057 4672 4672 8852 5491 4211 
 ( ٖٓ54223 - 72222 ٖ١ ) 4365 4304 5656 5164 9405 5716 4557 
 ( ٖٓ72223 - 87222 ٖ١ ) 4583 5287 5939 5422 9876 7061 4785 
 ( ٖٓ87223 - 82222 ٖ١ ) 4812 5551 6236 5693 10369 7414 5025 
 ( ٖٓ82223 - 97222 ٖ١ ) 5052 5829 6548 5978 10888 7785 5276 
 ( ٖٓ97223 - 332222 ٖ١ ) 5305 6120 6875 6277 11432 8174 5540 
 ( ٖٓ332223 - 347222 ٖ١ ) 5570 6426 7219 6590 12004 8583 5817 

 6107 9012 12604 6920 7580 6748 5849 ( ١ٖ كٔخ كٞم 347222ٖٓ ) 
 

 اإليضاحات

 حذذا ت منهذا ويسذتنن  فقذذط السذنن وذرو و لذدوو  العاديذذ  الجويذ  الظذرو  فذي تطبذذ  سذو  التعرفذ  هذه  ان (1

 السذذنن اسذذتودام تعذذهر حذذا  وفذذي " Firefighting"  الحريذذ  ومكافحذذ "  Emergency Case" الطذذوار 

 العاديذذ  التعرفذ  حسذذ  احتسذابها يذذتم سذو  انذذ  حيذ "  Dead Ship“الهاتيذ   التوجيذذ  اجهذة  او لمحركاتهذا

 حالياً. بها المعمو 

 التشذيي  اجذرااات فذي عليذ  منصذو  هذو مذا غيذر السذنن ووذرو  دوذو  فذي في اضا قاطر  اي استودام عند (2

 حسذ  احتسذابها يذتم فسذو  العقبذ  مينذاا فذي السذنن وورو  دوو  مناورات عل  تؤنر التي الجوي  وا حوا 

 حالياً. بها المعمو  العادي  التعرف 

 عذن طولهذا يقذ  ( والتيGRT)  للباور مسجل  قائم  كحمول  5555 لياي  السنن عل % 55 وصم منح سيتم (3

 .الجديد العقب  القديم وميناا العقب  ميناا في امتر 65

 دوذو  لحركذات عمذ  أيذام 5 وذال  للنذاتور  المالحذي الوكيذ  قبذ  مذن المبكذر السذداد حذا  فذي وصذم منح سيتم (4

 اآلتي: حس  السنن وورو 

 لودمذ  الناتور  تاريخ من عم  أيام 5 وال  السداد تم حا  في% 6 بنسب  المالحي للوكي  وصم منح سيتم . أ

 (.LUMP-SUM) الباور  وورو  دوو  حرك 

 السذداد تذم حذا  في Standby tug التأه  عمليات ودم  % عل 2بنسب   المالحي للوكي  وصم منح سيتم .  

 الناتور . تاريخ من عم  ايام 5 وال 

 يذتم سو  رباط( بحري  للشر ، لصالح ا بالميا  السنن تةويد القوار ، )ودمات تقدم اورى بحري  ودمات اي (5

ً  بها المعمو  العادي  للتعرف  وفقا احتسابها  المبكر. السداد حا  في وصومات اي وبدون حاليا
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 للتعرفذ  وفقا احتسابها يتم سو  الرصي  ننس عل  او ورآ رصي  ال  رصي  من الباور  شنتن  تم حا  في (6

ً  بها المعمو  العادي   المبكر. السداد حا  في وصومات اي وبدون حاليا

  الذذذذدية  اسذذذذعار فروقذذذذات تعرفذذذذ  تطبيذذذذ  يذذذذتم سذذذذو  الننطيذذذذ ، المشذذذذتقات اسذذذذعار ةيذذذذاد  تذذذذم حذذذذا  فذذذذي (7

(Bunker Surcharge.) 

 والبذواور الحاويذات لبذواور بالنسذب  كذان سذب  ألي اسذتودام  وتعذهر الجذانبي األمذامي الرفذا  تعط  حا  في (8

إضذافي   قذاطر  اسذتودام يذتم سو  32555 عن( GRT) للباور  مسجل ال القائم  الحمول  تةيد التي السياحي 

 .حاليا بها المعمو  العادي  للتعرف  وفقا احتسابها وسيتم

إلدوذا  السذنن الذ  الرصذي  م المرسذ  باسذتنناا بذواور اليذاة  اطنذ 85في حا  تم طل  القاطرات بقدر  سح   (9

 ات للحرك  .ساع 3سيتم احتسابها بحد أدن   (LNG)الطبيعي المسا  

 يتم سو ( رباط بحري  4) للسنن اإلرشاد ودمات بد ت في علي  منصو  هو ما غير إضافي رباط بحري أي (15

 .الواحد للبحري ادينار 25 بمبلغ احتساب 

 للسذنن سذو  يذتم احتسذاب  وفقذا اإلرشذاد وذدمات بذد ت فذي عليذ  منصو  هو ما أي قار  رباط إضافي غير (11

( دينار للساع  م جذةا السذاع  وبذدون أي وصذومات فذي حذا  السذداد 115حاليا ) بها المعمو  العادي  للتعرف 

 المبكر .

 .سنوي  لمراجع  توضع سو  تطبيقها بعد التعرف  هه  ان (12

 

 

 

 ً. ّبٝف أمحذ خبٞذ
 سئٞظ رليظ ٍف٘ضٜ عيغخ 

 ٍْغقخ اىققجخ االقزصبدٝخ اخلبصخ 


