
-

-

طن 3 لغایة 25.000وزن

طن 10 ألى 3 من طن150.000'35.00020أكثر 2 لغایة طن40.000وزن 30 لغایة 150.000وزن

طن 20 ألى 10 من طن200.000'50.00040أكثر 10 ألى 2 من طن60.000أكثر 30 200.000فوق

طن 20 من 60.000aboveأكثر طن300.000'40 10 من 80.000فوق

طن 3 لغایة طن75.000'20.00020وزن 2 لغایة 30-20.00020وزن Tons75.000

طن 10 ألى 3 من طن100.000'25.00040أكثر 10 ألى 2 من 30.000Aboveأكثر 30 Tons100.000

طن 20 ألى 10 من 30.000Aboveأكثر طن150.000'40 10 من 40.000فوق

-10-10 بتاریخ المنعقدة جلستھا عن الصادرة االقتصادیة وبناء على توصیة لجنة التنمیة 33 لسنة 2004 رقم المنافسة قانون من 4 المادة الحكام استنادا

. من نقابة المالحة المعتمدة و الصادرة النشرة ھذه 13-10-2021 على اعتماد بتاریخ الوزراء في جلستة المنعقدة مجلس قرر 2021

. العقبة لسنة 2021 السفن في میناء وكالء خدمات بدل تعلیمات التعلیمات: تسمى ھذه

:1 المادة

:2 المادة

یتم اخرى بضائع فوق المحملة البضائع

محاسبتھا

للتسعیرة وفقا

البدل - ب

( دینار / فلس )

Imports of

Government

Ministries from

Bulk Grain /Ton

0.002

Bulk Cargoes

/Ton

البدل أ-

( دینار / فلس )

رورو وارد

البدل ج-

( دینار / فلس )

االستیفاء وحدة / بأنواعھا الحیة الحیوانات

0.1500.2000.500

باقي الحیواناتالخراف

واألخشاب الحدید

الطن والمكیاسات/

0.050

المحرك بقوة وشاحنات ال تسیر ألیات بضائع /

الواحدة /
الواحدة المحرك/ بقوة تسیر وشاحنات بضائع محملة على كراجاتألیات

رورو صادر

الواحدة المحرك/ بقوة تسیر وشاحنات بضائع محملة على كراجاتألیات
المحرك بقوة وشاحنات ال تسیر ألیات بضائع /

الواحدة /
Heavy lifts /military

الواحدة / العسكریة البضائع

یتم اخرى بضائع فوق المحملة البضائع

محاسبتھا

للتسعیرة وفقا



-

-

-

-

المعدل.- الواحد للمنفست / دینار 25 : للوكالء بین التعدیالت تعرفة قیمة

-

-

االدنى االعلىالحد االدنىالحد االعلىالحد االدنىالحد االعلىالحد االدنىالحد االعلىالحد االدنىالحد االعلىالحد االدنىالحد االعلىالحد الحد

20'55.00060.00055.00060.00070.00075.00015.00020.00035.00040.00020.00025.000

40'80.00085.00080.00085.00095.000100.00020.00025.00040.00045.00030.00035.000

المبردة الحاویات حرارة درجة 20.00020.00020.00020.000مراقبة

-

-

دنانیر. 5 - 10 : الواحدة للبولیصة تسلیم اذن اصدار بدل

المعدل الواحد للمنفست / دینار 40 : الوكالء لغیر التعدیالت تعرفة قیمة

دنانیر 3 : الوكالء بین التسلیم اذن

الخطرة المواد من تحمیلھا او تفریغھا المراد البضائع كانت اذا المادة ھذه من الواردة على الرسوم یضاف نسبة %30

الدولیة. البحریة المنظة من المعتمدة لالسس وفقا االشتعال بكافة انواعھا سریعة او المتفجرة او

.(Slot agreement) اتحاد اتفاقیة ھناك كان على االجنسیھ في حال %50 بخصم الوكیل یتمتع

Slot' مشاركة او بینھما اتحاد اتفاقیة او 'Joint service' خدمة مشاركة خارج اكثر او خطین تحمیل بضاعة بین یتم عندما

الناقل الخط ووكیل الشاحن ھو الناقل الخط یكون ان بشرط على  االجنسیة %20 خصم یمنح البضاعة ممثل البحري الوكیل فان ,'agreement

الشحن. الیھ في بولیصة المشحون للبضاعة ھو

(Transshipping) ال یتم محاسبة االجنسیة على بضاعة االقطرمھ

:3 المادة

كل / للحاویات البحریة الوكالة رسوم

البدل

(دینار)

الواردة العادیة المبردةالحاویات الواردة خطرةالحاویات مواد الواردة الصادرةالحاویات العادیة المبردةالحاویات الصادرة خطرةالحاویات مواد الصادرة الحاویات

:4 المادة

للحاویة. دینار 20 : للحاویات مباشر تحمیل بدل



-

-

20'40'20'40'

15.00025.0005.00010.0003.000

-

-

-

-

منھم لكل الشحن في نقابة مالحة األردن/ وكالء أعضاء بین

و الشحن بولیصة او المنافست تعدیل بدل دینار 40 قدره البحریة مبلغ و المالحة وكیل یستوفى

الباخرة. مغادرة او وصول بعد ذلك

. شحن بولیصة لكل دنانیر 15-10 بواقع البضاعة للصادر شحن بولیصة اصدار بدل البحریة المالحة وكیل یستوفي

او تحمیل المنتسب لنقابة مالحة االردن في حال المالحي الخط وكیل من التغذیة باخرة وكیل او الباخرة وكیل یستوفى

الكشف. ائتالف مالحي حسب وجود او یمثلھ الذي المالحي حاویات تابعة للخط تفریغ

Service

Charges

(JD)

FCL & LCL الواردة للحاویات اجنسیة رسوم

( (كل

FCL الصادرة للحاویات اجنسیة رسوم

LCL &

( تسلیم(كل اذن رسوم
الشحن وكالء أعضاء بین التعدیالت طلبات

بعد الشحن بولیصة أو البیان لتعدیل

السفینة مغادرة أو وصول

25.000

حاویة. لكل دینار 20 الللوجستیة متابعة البضائع في القریة

:5 المادة

للحاویة اصداره یتم تسلیم اذن لكل دنانیر 10 قدره و بدل الثالثة بالمادة الجدول وفق االجنسیة بدل الوكیل یتقاضى

دینار. 10 م3 1 أو طن األدنى على 1 الحد

الطن. من جزء أو م3 طن/ لكل دنانیر یضاف مبلغ (3) ذلك بعد

اإلرسالیة وزن/حجم حسب االجنسیة الوكالة رسوم البحري الوكیل یستوفي :(LCL) الحمولة المشتركة الحاویات

للجدول:  ُ وفقا أكثر أیھما



-

: 6 المادة

األمر. إدارة نقابة مالحة األردن كلما لزم مجلس قبل من التعلیمات النظر في ھذه یعاد

. 2021/10/26 تاریخ من رسمیا المعدلة التعرفة تطبق

: 7 المادة

األدنى الحد أن ال یقل وعلى بحیث تصبح كما یلي، التعلیمات ھذه من (2) إلیھا في المادة المشار البدالت تخفض أ-

دینار. (15) عن الواحـدة لإلرسالیة الخدمات لبدل

والمواد البضائع عن التعلیمات ھذه من (2و3) علیھا في المادتین المنصوص الخدمات بدل من ( %50) ب-

(أ) علیھ في الفقرة بالواسطة باستثناء ما نص أو مباشرة استوردت سواء المسلحة والقوات الحكومة قبل من المستوردة

التعلیمات. ھذه من (2) المادة من


