
 
 

 الحاويات في العقبةفي ميناء  والتخزين كشف مقارنة لتعرفة الئحة بدالت خدمات المناولة
 

1 
 

 )%( نسبة التغير )دينار( التعرفة الجديدة )دينار( التعرفة السابقة الصنف

أكثر من  قدم 02
 قدم 02

أكثر من  قدم 02
 قدم 02

أكثر من  قدم 02
 قدم 02

 
 بدالت خدمات الحاويات

 

 229. 2. 34 54 94 5.23 : معبأ / فارغالوارد 

 229. 2. 34 54 94 5.23 الصادر: معبأ / فارغ

عبور( ) الترانزيت: 
 معبأ

5.23 94 54 34 .2 .229 

 2. 221. 11123 5923 45 .2 االقطرمة

شفتنه الحاويات على 
 السفن

54 23 -1525 

 9723 57 3.23 غطاء المعابر

صندوق المعدات 
 )التربيط(

54 43 .22. 

بدالت ربط الحاويات 
 ) لكل يوم(   المبردة

1523 .7 .923 542. 92 92 

 
 بدالت خدمات مناولة الحاويات

 

 19 .192 42 22 54 3.23 معبأ/ الوارد 

 13 13 39 .522 95 5123 فارغ/  الوارد

عبور( )الترانزيت 
 معبأ

5123 95 522. 39 .5 13 

 13 13 39 .522 95 5123 فارغ / الصادر

 13 13 39 .522 95 5123 معبأ/ الصادر 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الحاويات في العقبةفي ميناء  والتخزين كشف مقارنة لتعرفة الئحة بدالت خدمات المناولة
 

. 
 

 
 الحاويات المعبأة الواردة –بدالت خدمات التخزين 

 

 )%( نسبة التغير التعريفة الجديدة التعريفة السابقة

اكثر من  قدم 02 الفترة
 قدم 02

 02 الفترة
 قدم

 02اكثر من 
 قدم

اكثر من  قدم 02
 قدم 02

 - - ةمعفا ةمعفا ايام 5 ةمعفا ةمعفا ايام 5

ايام  1-12
 لكل يوم()

 يوما 7-19 12 3
 )لكل يوم(

3 12 2 2 

   يوم  2.-11
 لكل يوم()

 يوما 1.-13 2. 12
 )لكل يوم(

.2 92 122 122 

 2.اكثر من 
 لكل يوم(يوم )

يوما  .. 92 2.
 واكثر

 )لكل يوم( 

92  72 122 122 

 
 

 الحاويات الفارغة الصادرة –بدالت خدمات التخزين 
 

 )%( نسبة التغير التعريفة الجديدة التعريفة السابقة

اكثر من  قدم 02 الفترة
 قدم 02

 02أكثر من  قدم02 الفترة
 قدم

اكثر من  قدم 02
 قدم 02

 - - ةمعفا ةمعفا ايام 5 ةمعفا ةمعفا ايام 5

1-12         
 لكل يوم()

 يوما 7-19 2 5
 )لكل يوم(

2 1. 122 122 

يوم  2.-11
 لكل يوم()

2 1. 13-.1 
 يوما 

 )لكل يوم(

1. .9 122 122 

   ما بعد ذلك 
 لكل يوم()

 ما بعد ذلك 9. .1
 )لكل يوم(

.9 97 122 122 

 


