
 
Date : 26 of January  2023 ــــخ   م 2023 يناير  26   :  التار
Subject:  
Clarification on the consolidated marine 
charges included in Port of Salalah public 
tariff 

ع:   الموض
ة الموحدةتوضيح حول   ح فة    الرسوم ال المتضمنة  التع

  العامة لميناء صاللة 

 
Dear Shipping agents 
 
 
After greeting, 

 
الء المالحي للسفن   أعزائنا الو

 
  

عد, ة و ة طي  تح

   
To avoid any misunderstanding of the 
interpretation of the port of Salalah tariff 
2022 which includes the Marine 
consolidated tariff charges under the 
Marine charges section, The number of 
Tugs included in the marine consolidated 
charges are based on the 
Harbour Master Circular No. 05/ 2007. 
(Attached with this circular) which replaced 
the HMC 05/2000 which means the 
consolidated Marine charges include: 
 
1.One tug per move for any vessel GT 200 
tons and above per move. 
 
2. Two Tugs for any tanker vessel LOA more 
than 70 meters and carrying Hazard cargo in 
bulk. 
 
Additional tug/s used with the vessel 
berthing/sailing will be charged as per the 
prevailing port tariff. 
 

وال    2022لتجنب أي سوء فهم لتفس تعرفة ميناء صاللة  

الموحدة   ة  ح ال التعرفة  رسوم  الرسوم    تحت شمل  قسم 

ة   ح ال الرسوم  المدرجة   القاطرات  عدد  فإن   ، ة  ح ال

إ ند  س رقم    الموحدة  للميناء  الرئ  شور    2007 05الم

م) والذي حل محل   التعم مما    HMC 05/2000(مرفق بهذا 

شمل:  ة الموحدة  ح  ع أن الرسوم ال

  

 

ة  قاطرة  -1 ل سفينة  ح ة  واحدة ل   200    حمولتها اإلجمال

ل حركة.  /GTطن   فأ  

 

ناقلة    ت قاطر   -2 سفينة  طولها  ألي  د  ا    70عن    LOAي م

ضائع الخطرة   . وتحمل ال

ة  اإلضاف القاطرات  القاطرات   ع  رسوم  سُتفرض 
حار السفينة   فة المعمول  المستخدمة مع رسو  إ حسب التع

 بها لميناء صاللة. 

 
Should you have any concerns and/or queries, 
please reach out to 
customercare@salalahport.com 
 

  
م اي استفسارات الرجاء  انت لد دد  التواصل م  اذا    عنا  عدم ال

customercare@salalahport.com 

 
Port of Salalah Team. 

 
ق العمل  ميناء صاللة.  ات ف  مع تح
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