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ترصيص الطرود عن كل طرد

نـوع الخدمـة

:تقديم مياه عذبة للسفن عن كل متر مكعب

عن طريق الماعونة- ا

عن طريق الرصيف- ب

تقديم مياه عذبة داخل المرفأ  عن كل متر مكعب

قيمة كهرباء عن كيلو واط  ساعي أو جزئه

أجرة وصل وفصل التيار الكهربائي

الوزن على قبان السيارات عن كل عملية

الوزن على القبابين الصغيرة في المستودعات عن كل طن أو جزئه

إصالح الطرود عن كل طرد وال يشمل قيمة المواد المشحونة في اإلصالح

إشغال األرصفة بالقبابين عن كل قبان في كل يوم أو جزئه

 طن3تحت :     -  تشغيل أو تدوير آلية عن كل آلية 

 طن3فوق                                                -  

لكل استدعاء أو طلب تشغيل ( $ 16س  أو  . ل1000 )بحد أدنى 

ضاغط عن كل ساعة-  منشار آلي - مخرطة-  مقشطة 

عن كل ساعة- مقص يدوي –  فرشاة هواء 

مجموعة لحام ديزل أو أكسجين عن كل ساعة أو جزئها

مجموعة توليد كهربائية  عن كل ساعة أو جزئها

شفاطات الحبوب أو السوائل



62.5

250

10.16

14.85

7.81

12.5

12.50 ـ 7.50 ـ 5

62.5

31.25
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أجرة اآللية
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أجرة كباش عن كل ساعة أو جزئها

 طن عن كل الساعة أو جزئها200شفاطات قدرة حتى                  -  

 طن عن كل الساعة أو جزئها200شفاطات قدرة فوق                  -  

 طن5              قدرة حتى 

 طن5              قدرة فوق 

أجرة قمع عن كل ساعة أو جزئها

مضخة مياه متنقلة عن كل ساعة أو جزئها

زورق مواصالت عن كل ساعة أو جزئها

37.5

كبير-  متوسط –  فك وإصالح إطار عن كل إطار  صغير 

عن كل ساعة أو جزئها- تراكس - مدحلة – باكر -  بلدوزر

بوبكات عن كل ساعة أو جزئه

:أجور التعطيل واالنتظار

أجور تعطيل عمال عن كل عامل في الساعة- أ 

أجور نقل القمامة من السفينة عن كل مرة

أجور تعطيل آليات عن كل آلية في الساعة- ب

أجور تعطيل الرصيف عن كل متر من الرصيف في الساعة أو جزئها- حـ 

2.5

زورق غطس مع تجهيزاته عن كل ساعة أو جزئها

أجرة غطاس عن كل ساعة أو جزئها

(عن كل ساعة أو جزئها  ):   القوا طر البحرية

حصان عن كل ساعة أو جزئها700قاطر  قدرة  حتى 
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 طن50 وحتى 25رافعة ديزل شبكية قدرة فوق 

 حصان عن كل ساعة أو جزئها1000 وحتى 700قاطر قدرة  فوق 

 حصان عن كل ساعة أو جزئها2000و حتى 1000قاطر قدره فوق  

 حصان عن كل ساعة أو جزئه4000 وحتى 2000قاطر قدرة فوق 

طن عن كل ساعة أو جزئها/ 100/رافعة عائمة قدرة 

طن عن كل ساعة أو جزئها / 30/رافعة عائمة قدرة

ماعونة عن كل يوم أو جزئه

(عن كل ساعة أو جزئها  ):  الروافع البرية

 طن25 رافعة ديزل شبكية قدرة قدرة حتى 

 طن80 وحتى 50رافعة ديزل شبكية قدرة فوق 

 طن100 وحتى 80رافعة ديزل شبكية قدرة فوق 

 طن40 وحتى 20رافعة ديزل تلسكوبية قدرة 

 طن80 وحتى 40رافعة ديزل تلسكوبية قدرة فوق 

 طن150رافعة ديزل تلسكوبية قدرة 

(عن كل ساعة أو جزئها  ):   الروافع الكهربائية

 طن12رافعة رصيف كهربائية قدرة حتى 

 طن20وحتى 12رافعة رصيف كهربائية قدرة فوق 

(روافع  كانتري  ) طن 40رافعة رصيف كهربائية قدرة فوق 

 طن50قدرة  (جسرية  )رافعة كهربائية 



703.13


