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تعليمات ادارة وتشغيل ساحة املواد اخلطرة يف منطقة العقبة

االقتصادية اخلاصة رقم ( )1لسنة  / 2022صادرة مبوجب الفقرة (م)

من املادة ( )15من قانون منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وتعديالته رقم ( )32لسنة 2000

المادة ()1
تسااااااامى ااااااااله التعليماااااااات تعليماااااااات ادارة وتشاااااااغيل سااااااااحة الماااااااواد الةطااااااارة فاااااااي
منطقااااااة العقبااااااة االقتصااااااادية الةاصااااااة لساااااانة  2022ويعماااااال بهااااااا اعتبااااااارا ماااااان
تاريخ نشراا في الجريدة الرسمية.

المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في اله التعليمات المعاني المةصصة لهاا ادنااه
ما لم تد القرينة على غير ذلك:
القانــــــــــــــــون :قانون منطقة العقبة االقتصادية الةاصة
المنطقـــــــــــــــة :منطقة العقبة االقتصادية الةاصة
السلطــــــــــــــــة :سلطة المنطقة
المجلـــــــــــــــس :مجلس المفوضين
قانون الجمـــــار  :قانون الجمار وتعديالته المعمو به .
الساحـــــــــــــــــة :اي مساحة االرع التي يتم تحديداا بقرار من مجلس المفوضين لغايات
تةزين المواد الةطرة في المنطقة وتشمل كل ما يلازم لتشاغيلها بماا فاي
ذلك البنية التحتية والمعدات وغيراا .
المطــــــــــــــــور :شركة تطوير العقبة
المشغــــــــــــــــل :الجهة المسؤولة عن لدارة وتشاغيل السااحة والتاي يتعاقاد معهاا المجلاس
بناء على تنسي المطور لهله الغاية .
اللجنة االمنيـــــــ ة :اي اللجنة المشاكلة مان قبال االجهازة االمنياة المةتصاة لغاياات التعامال
مع المواد الةطارة بموجا تعليماات تن ايم الرقاباة االمنياة علاى الماواد
الكيميائية الةاضعة لرقابة االمن العام وتعديالتها لسنة .2016
اللجنـــــــــــــاااـة :ااااي اللجناااة المشاااكلة بموجااا قااارار مجلاااس الاااوزراء رقااام ()12801
لعام  2015وتعميم مدير عام الجمار رقم ( )1454لسنة .2015
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البضائع الةطـرة :أي مواد ذات يبيعة ومكونات خطرة ألسباب تعود لطبيعة تلك البضائع
أو كميتها أو يريقة تستيفها وتشمل جميع المواد المحددة كبضائع
خطرة ضمن المدونات الدولية الصادرة من قبل المن مة البحرية
الدولية والتي ال يمكن تةزينها نهائيا ضمن المراف المينائية االردنية
او البضائع التي يتقرر تةزينها في الساحة بناء على قرار اللجنة او اية
جهة رسمية مةتصة .
خدمات الساحـــة :تشامل جمياع الةادمات التاي يقادمها المشاغل والمبيناة فاي الماادة ( )4مان
اله التعليمات والجداو الملحقة بها.
باااادالت الةاااادمات :اي باااادالت خاااادمات واجااااور وعوائااااد ومصاااااري ومسااااتحقات تتعلاااا
بالةااادمات التاااي يقااادمها المشاااغل والمبيناااة فاااي الجاااداو المرفقاااة بهاااله
التعليمات .
العميـــــــــــــــااـل :الوكياال المالحااي واصااحاب البضااائع والمةلااص الجمركااي وغياارام ماان
الزبائن او المستةدمين لمراف الساحة.
المةلص الجمركي :الشةص الطبيعي او المعنوي المجاز من قبل الجهات الرسمية المةتصة
لممارسااة اعمااا التةلاايص علااى البضااائع والمعااين ماان قباال مسااتورد
البضائع او مصدراا ليكون وكيال له.
صاح البضاعـــــــة :مالك البضاعة الواردة او الصادرة او المضبوية او من يفوضة.
الغال

 /وعاء النقل  :وتشمل المواد الةطرة الواردة ضمن يرود أو اي حاوية بما في ذلك
والمنصات الحاويات المبردة والتنكات
الحاويات المسطحة
او غيراا من المعدات المصممة لنقل البضائع ومجهزة بزوايا يتم
التعامل معها باستةدام المعدات الميكانيكية بما يتف مع متطلبات
السالمة التفاقية سالمة الحاويات و ملتزمة بمواصفات (المن مة
الدولية لتوحيد المقاييس والمعايير) او تستطيع الرافعات والغفات في
الساحة التعامل معها .

المناولـــــــــــــــــــة :تةزين الحاويات والبضاعة او حجزااا ومعاينتهاا او تساتيفها او نقلهاا
من موقع الى لخر داخل السااحة النجااز بياناتهاا و تنزيلهاا و تحميلهاا
ماان والااى الشاااحنة و اعااادة تعب تهااا فااي الحاويااات بايااة وساايلة ضاامن
حدود ونطاق الساحة.
اليــــــــــــــــــــــااـوم :عبااارة عاان أربااع وعشاارين ساااعة يباادأ ماان الدقيقااة االولااى لاادخو
البضاعة للساحة ويعتبر جزء اليوم يوما .
المعــــــــــــــــــــدات :اية اداة او للة او جهاز او ن اام او لاوازم تساتةدم او ياراد اساتةدامها
ألغراع تقديم خدمات الساحة.
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معاينااة الحاويااات والبضااائع :توجيااه الحاويااات والبضااائع الااى مراف ا المعاينااة او تهي تهااا
للمعايناااة لياااتم فاااك ختمهاااا وفاااتب ابوابهاااا واغلفتهاااا وفحاااص
محتوياتها او اخل عينات او بضائع منها وما يترت علاى ذلاك
ماان تفريااغ لمحتوياتهااا وفرزاااا بأيااة وساايلة وماان ثاام اعااادة
المحتويااات او جاازء منهااا داخاال الحاويااة او حجزاااا ماان قباال
الجهااات المةتصاااة فاااي الساااحة او تحميلهاااا علاااى الشااااحنات
حس يل الجهات الرسمية المةتصة.
القوة القااـــــــــــــــــــــرة :اي حدث ال يمكن توقعه او منع حدوثه واللي يؤدي الى استحالة
تنفياال المشااغل اللتزاماتااه وفقااا الحكااام التشااريعات النافاالة فااي
المملكة وذلك بناء على قرار اللجنة .

المادة (:)3
أ .يقوم المشغل بتقديم كافة خدمات الساحة الالزمة وفقا الفضل المعايير والمتطلبات الدولية
للتعاماال مااع يبيعااة البضااائع المااراد تةزينهااا فااي الساااحة وباسااتةدام االجهاازة والمعاادات
واآلليات والمواد والعمالة المناسبة .
ب .يعتباااار اسااااتةدام الساااااحة ماااان قباااال العمااااالء او حجااااز البضااااائع غياااار المصاااارح عنهااااا
او المضبوية بمثابة قبو العميل او صاح البضاعة او وكيله لنوعياة الةادمات المقدماة
والبدالت التي يستوفيها المشغل وفقا الحكام اله التعليمات .
ج .يح للمشغل يل اية ضمانات مالية مان العميال او صااح البضااعة او وكيال اي منهماا
وبشكل مسب كضمان للبدالت المستحقة للمشغل و/او بدالت االتال فاي حاا عادم اتماام
اجراءات التةليص على البضاعة او بناء على قرار من الجهات المةتصة.
د .يحتفر المشغل بحقه بااليال على كافة الوثائ الةاصة بالبضائع من اجال حسان التعامال
معهااا واحتساااب باادالت الةاادمات المحااددة فااي اااله التعليمااات والجااداو الملحقااة بهااا وال
يجوز االفصاح عن اله المعلومات الي ير ثال اال اذا كانت مطلوبة باعتباراا بينة في
اي اجراءات ادارية او امنية اوقضائية من السلطة او اي جهة رسمية اخرى في المملكة.
اااـ .باسااتثناء البضااائع المحجااوزة للمشااغل الحا وقا تقااديم ايااة خاادمات للبضااائع لاايس لهااا
صاح بضاعة معرو او اي مندوب تةليص يمثل صاحبها.
و .ال يعتباار المشااغل مسااؤوال عاان اي اضاارار او اعطااا ايااا كااان نوعهااا قااد تاانجم عاان وق ا
او تاااخير الةاادمات التااي يقاادمها فااي الساااحة نتيجااة وقااو القااوة القاااارة بناااء علااى قاارار
اللجنة.
ز .يسمب للمشغل بناء على قرار اللجنة االمنياة او اياة جهاة رسامية مةتصاة تةازين كمياات
ماان البضااائع الةطاارة الااواردة عباار مااوانئ العقبااة المةتلفااة وبمااا يتناساا مااع القاادرة
االستعابية للساحة.
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المادة ( -: )4تكون الةدمات التي يقدمها المشغل في الساحة كما يلي:
أ .تسجيل دخو حاوية المواد الةطرة قبل الدخو الاى السااحة وحسا الن اام االلكتروناي
المعتمد.
ب .تةزين حاوية المواد الةطرة في الساحة حس التصنيفات المةصصة عان يريا االلياة
وحسااا قاااوانين الفصااال والعاااز المتفااا عليهاااا دولياااا ( المدوناااة العالمياااة) للتعامااال
مع المواد الةطرة.
ج .تحميل الحاوية على الشاحنة وتسجيل اجراءات الةروج من الساحة.
د .عمليات المناولة للحاويات اثناء عمليات التةزين في حا يل الحاوية للتحميل.

المادة(:)5
في حا رغ العميل بالتةزين بالساحة وبعد موافقة اللجنة االمنية يلتزم بتزويد المشغل
بكافة المعلومات والوثائ الالزمة لتقديم الةدمات اما بصورة خطية او الكترونية قبل
اربع وعشرين ساعة على االقل من الموعد المقرر لتةزين البضاعة في الساحة من اجل
ضمان حسن تقديم الةدمات بكفاءة وفعالية وف اقصى دراجات معايير السالمة العامة اللي
يتطلبه تةزين مثل الا النو من البضاعة ومن اجل احتساب بدالت الةدمات التي يستوفيها
المشغل او تمكينه من تقدير قيمة الضمانات المالية المستحقة على كمية البضاعة المراد
تةزينها وفي حا عدم استالم تلك الوثائ والمعلومات في الوقت المحدد او كون المعلومات
والوثائ غير مكتملة يح للمشغل وق او تأجيل استقبا البضاعة المطلوب تةزينها الى
حين استالم المعلومات والوثائ المطلوبة وفقا لما يراه المشغل.

المادة (:)6
يلتزم المشغل بما يلي:
أ.
ب.
ج.
د.
اـ.

وضع سياسة السالمة العامة و اجراءات الدخو االمنية للساحة بالتنسي مع الجهات
االمنية المةتصة.
مراقبااة الحاويااات بالكاااميرات ورصااد اي مشاااادات فااي الساااحة والتبليااغ بااللك وعلااى
مدار اربع وعشرين ساعة .
التفتاايل الاادوري للحاويااات ماان قباال ضااباي السااالمة العامااة ورصااد اي مشاااادات فااي
الساحة .
عمااال التماااارين والتااادريبات الوامياااة والسااايناريواات الالزماااة للتعامااال ماااع الحريااا
او أي انسكابات للمواد والتحضير واالخالء بالتنسي مع الدفا المدني.
مراقبة البوابات وتجهيز التصاريب الالزمة من اجل الدخو او الةروج من الساحة .
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و.

ز.
ح.
ي.
ي.
.
.
م.
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فيما عدا الحاويات المحجوزة او المضابوية التنساي ماع الجهاات االمنياة والجمركياة
بةصوص الحاويات المةزنة في الساحة ومااية وضعيتها و محتوياتها ومدة التةزين
وكيفيااة الااتةلص منهااا بحااد اقصااى ثالثااة ايااام ووضااع الترتيبااات الالزمااة لااللك اال انااه
يجااااوز للعمياااال و بعااااد موافقااااة اللجنااااة االمنيااااة تمديااااد ماااادة تةاااازين البضااااائع ماااان
غير البضائع المحجوزة او المضبوية لمدة ثالثة ايام أخرى على ان يتقاضى المشاغل
بدالت اضافية بنسبة %100وفقا للجدو رقم ( )1المرف بالتعليمات.
عماال خطااة يااوارىء للتعاماال مااع المااواد الةطاارة ومناولتهااا والمسااتويات االمنيااة لهااا
وعمل خطة االخالء ولقراراا من مديرية الدفا المدني
تزويد لليات المناولة بالوقود وتحديد الكميات وكيفية التزويد اآلمان ماع مراعااة عادم
دخو اآلليات او المركبات التي تعمل بوقود البنزين داخل الساحة .
التدري واالنعاش للفري الداخل الى الساحة على كيفية التعامل مع المادة الةطرة فاي
حالة الحري او االنسكابات .
تحديااد منطقااة للعااز و احتااواء المااواد فااي حالااة االنسااكاب وتةاازين الحاويااة المعالجااة
والتنسي مع وزارة البي ة للتةلص من النفايات الناتجة.
وضع االشارات التحليرية والتوعوية في الموقع ووفقا للمعايير الدولية.
متابعااااة تااااوفير االمااااور االداريااااة للساااااحة ماااان حياااا الكهرباااااء والماااااء والوقااااود
والصيانة ....الخ.
عمل تقارير دورية وشهرية للجهات ذات العالقة على سبيل المثا ما يلي :
 .1تقرير التحميل من الساحة وعدد الحاويات المةزنة .
 .2تقرير الحوادث في الساحة سواء أمنية أو سالمة عامة .
 .3االحصاءات بشكل عام من اجل الجهات المعنية .

ن .ابراز بوليصة تأمين عن الساحة ومحتوياتها بما فيها البضاعة المةزنة.
المادة (:)7
أ .في حاا كانات البضاائع الةطارة محجاوزة او مضابوية يقاوم مادير جمار العقباة باتباا
االجراءات المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( )12801لعاام  2015والتعمايم
الصادر من دائرة الجمار بالةصوص رقم ( )1454لسنة  2015بما في ذلك ما يلي:
 .1مةايباااااة اللجناااااة خطياااااا وبموجااااا كتااااااب رسااااامي لعقاااااد اجتماااااا خاااااال
اربع وعشرين ساعة من تااريخ الاتحفر عليهاا لغاياات تحدياد مااياة االه البضااعة
فيما اذا كانت من المواد الةطرة او القابلة لالنفجار وتحديد الية التعامل معها ووفقا
لآللية المعتمدة .
 .2بناء على قرار اللجنة يتم نقل حاويات المواد الةطرة المحجاوزة او المضابوية فاي
ميناااء حاويااات العقبااة او ساااحة رقاام ( )4بموج ا كتاااب رساامي ماان ماادير جماار
العقبة الى المشغل وبرفقة امنية.
 .3يج ان التتجاوز مدة التةزين في الساحة اثنين وسبعين ساعة من تاريخ دخولها
الساحة الى ان يتم نقلها
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 .4يتم نقل البضائع الةطرة وفقا الحكام تعليمات نقال الماواد الةطارة او الماواد القابلاة
لالنفجااار علااى ان يااتم اتةاااذ االجااراءات الالزمااة ومقتضاايات السااالمة العامااة عنااد
التحميل والمناولة وتأمين فري امني لمرافقتها لمواقع االتال .
 .5يتحمل صاح البضاعة/العميل او المسؤو عن جرم التهري كافة نفقات التحميل
والنقل ورسوم بد اتال البضائع واي نفقات اخرى على ان تقوم دائارة الجماار
بدفع نفقات التحميل والنقل لحين تحصيلها أصوليا.
 .6علااى العميل/صاااح العالقااة او المسااؤو عاان جاارم التهري ا التنسااي مااع وزارة
البي ااة فاي حااا اتااال البضااائع الةطاارة بناااء علااى قاارار اللجنااة االمنيااة فااي مركااز
معالجاااة النفاياااات الةطااارة  /ساااواقة بعـــاااـد فصلــــاااـها وتغليفـــــــاااـها وتعريفهاااا
وفقــــــــااـا لتعليمااات ادارة النفايااات الةطاارة وتداولهــــااـا لساانة  2019واسااتيفاء
االجور المترتبة على ذلاك بموجا تعليماات اساتيفاء االجاور التاي تتقاضاااا وزارة
البي ة مقابل تقديم خدماتها لسنة  2014وتعديالتها.
 .7في حا كانت البضائع الةطرة و/او المحجوزة في السااحة غيار معارو مالكهاا او
مقيدة ضد مجهو تتحمل وزارة البي ة نفقات تحميل ونقال واتاال البضااعة فاي
مركز معالجة النفايات الةطرة  /سواقة .
ب .في حا كانت البضائع من غيار البضاائع المحجاوزة او المضابوية ياتم تةزينهاا بموجا
كتاب رسمي من مدير جمر العقبة الى المشغل بناء على قرار اللجنة االمنية.
المادة (:)8
أ .يج ا ان التتجاااوز ماادة التةاازين ف اي الساااحة بالنساابة للبضااائع الةطاارة المحجااوزة
او المضبوية اثنين وسبعين ساعة من تاريخ قرار اللجنة.
ب .مع مراعاة معايير السالمة العامة والقدرة االستعابية للساحة يج ان ال تتجااوز مادة
التةزين في الساحة للبضائع من غير البضائع المحجوزة او المضبوية والتاي يتقارر
تةزينها بناء على قرار اللجنة االمنية او بقرار اية جهاة رسامية مةتصاة ثالثاة اياام
من تاريخ دخولها الساحة لغايات التةزين ويجوز للعميل وبعد موافقاة اللجناة االمنياة
تمدياااد مااادة تةااازين البضاااائع مااان غيااار البضاااائع المحجاااوزة او المضااابوية لمااادة
اثنين وسبعين ساعة أخرى على ان يتقاضاى المشاغل بادالت اضاافية بنسابة%100
من البدالت وفقا للجدو رقم ( )1من اله التعليمات.
ج .يبدأ المشغل باحتساب بدالت الةدمات اعتبارا من من اليوم االو ولحين خروجها من
الساحة.
المادة (-:)9
أ .يحدد بدالت الةدمات التي يستوفيها المشغل والشروي المتعلقة بهاا وفقاا لماا ااو مباين
في الجداو الملحقة بهله التعليمات ارقام (.)2.1
ب .تكااون كافااة باادالت الةاادمات المحااددة بموجاا ااال التعليمااات والجااداو الملحقااة بهااا
بالدينار االردني وتسدد فواتير بدالت خدمات الساحة بالدينار االردني
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ج .فااي حااا ورود اي بضاااعة او يل ا خدمااة غياار منصااوص عليهااا فااي اااله التعليمااات
والجداو الملحقة بها وبعد تقديم العميل يل خدمات خاصة الى المشغل يحا للمشاغل
بعد موافقة السلطة استيفاء البدالت المناسبة لمثل اله الةدمات وبموافقة العميل.
د .يلتزم العميل بتسديد بدالت الةدمات المستحقة للمشغل قبل اخراج البضاعة من مرافا
الساحة باي من يرق الدفع المتاحة او من خال كفالة مالية
اـ .يحتفر المشغل بحقاة باساتيفاء بادالت الةادمات المساتحقة مان مبلاغ الضامانات المالياة
المشار اليه في المادة ( )3من اله التعليمات بعد اشعار مسب للعميل.
و .فاااي حاااا كانااات البضاااائع محجاااوزة او مضااابوية يتحمااال العميااال /صااااح البضااااعة
او المسؤو عن جرم التهري كافة بدالت الةدمات المستحقة للمشغل
ز .يسااتوفي المشااغل باادالت الةاادمات المسااتحقة او اي جاازء منهااا ماان ثماان البضاااعة
المباعة بالمزاد العلني بعد استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ح .يحتفر المشغل بحقة في تغيير موقاع التةازين والحفاال علاى الحاوياات والبضاائع التاي
بها تسرب ضمن حدود الساحة علاى ان يتحمال العميال /صااح البضااعة او المساؤو
عن جرم التهري بكافة النفقات المترتبة على معالجة االنسكاب واعادة تأايل الساحة.

رئيس جملس مفوضـــــــــــــــــــــــــي
سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصــة

م.نايف أمحد خبيــــــــــــــــــــــــــــت
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جدول رقم ()1
تعرفة بدل معاينة ومناولة و حجز وختزين احلاويات والبضائع اخلطرة
شاملة استخدام الساحة وأجور االيدي العاملة واآلليات ومعدات املناولة
المعاينة
الفئة

البيان

1

بدل خدمات المعاينة للحاوية الخطرة

1.1
2.1

حاوية مواد خطرة لغاية  20قدما
حاوية مواد خطرة أكبر من  20قدما

بدل شامل

3.1

4.1
5.1

أخرى

500.000
1000.000

بدل خدمات الحجز او التخزين عن كل يوم وتستوفى من
المخلص الجمركي ممثال عن صاحب البضاعة
كل يوم بعد
ثاني 3
أول 3
أول 24
ذلك
أيام  /يوم
أيام  /يوم
ساعة

-

التصريح الخاطئ عن الحاويات باإلضافة الى
البند الوارد في الفئات أعاله
إذا تطلبت عملية معاينة الحاوية على الرمبة أو المعاينة األرضية فرز كامل لمحتوياتها بناء على طلب الجهات الرسمية يضاف ()%10
من البدل الشامل المحدد في الجدول رقم ()1
-

300.000

إعادة معاينة حاوية  :يستوفى ( )% 50من بدل المعاينة إذا تمت إعادة معاينة حاوية بناء على طلب الجهات الرسمية عن كل عملية
م عاينة إضافية باإلضافة إلى البدل المستحق للمعاينة األولى وحسب ما هو وارد في هذا الجدول

مرور الحاويات عبر الساحة إلجازتها
جمركيا دون فتحها للمعاينة
لغاية  20قدما

100.000

-

2.2

أكبر من  20قدما

200.000

-

3
1.3

2
1.2

200.000
400.000

300.000
500.000

400.000
600.000

ألحركات اإلضافة لتنزيل ورفع الحاويات من
والى الشاحنات
لغاية  20قدما

100.000

-

2.3

أكبر من  20قدما

200.000

-

4

مناولة الحاويات الفارغة للحركة الواحدة

-

-

1.4

لغاية  20قدما

100.000

-

100.000

200.000

300.000

2.4

أكبر من  20قدما

200.000

-

200.000

300.000

400.000

5

مناولة البضائع الخطرة من و الى الحاويات /
للطن

1.5
2.5

بضائع محزومة او مرزومة او طبالي
بضائع غير محزومة او مرزومة او طبالي

40.000

-

50.000

100.000

150.000

80.000

-

100.000

200.000

300.000
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جدول رقم ()2
بدل اخلدمات األخرى اليت تقدم لقاء التأجري عند احلاجة أو الطلب

الفئة

2
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2

3
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
7.3

4
1.4
2.4
3.4

5
1.5
2.5
3.5

6
1.6
2.6
3.6

7

البيان

البدل

أجور العمال والمختصين في الساعة  /عند الطلب والحاجة
عامل تحميل وتنزيل
مراقب عمال
بدل حراسة للحاوية  /لليوم أو جزء من اليوم
مهندس كيميائي
كيماوي
كهربائي تمديدات
الفنيون (ميكانيك وكهرباء مركبات) ومن على سويتهم في هذه المهنة
مأمور استالم وتسليم
رئيس وحدة أو رئيس نوبة او مشرف ومن سويتهم من ذوي الخبرة

2.500
5.000
100.000
25.000
15.000
10.000
15.000
15.000
20.000

آليات للعمل داخل الساحة  /في الساعة
رافعة بقدرة لغاية ( )3طن
رافعة بقدرة أكثر من ( )3طن لغاية ( )10طن
رافعة بقدرة أكثر من ( )10طن لغاية ( )15طنا
رافعة بقدرة أكثر من ( )15طنا لغاية ( )20طنا
رافعة بقدرة أكثر من ( )20طنا لغاية ( )30طنا
رافعة بقدرة أكثر من ( )30طنا لغاية ( )70طنا
رافعة بقدرة أكثر من ( )70طنا

15.000
20.000
25.000
40.000
52.000
60.000
100.000

مركبات وآليات
سيارات ركوب (صالون ،بك أب) مع اللجان
حافلة متوسطة
سيارة كهرباء (ذراع هيدروليكي)

30.000
50.000
80.000

معدات المناولة  /في الساعة
أطقم معدات المناولة بقدرة أقل من ( )10طن
أطقم معدات المناولة بقدرة أكثر من ( )10طن
جميع المعدات المناولة األخرى للقطعة الواحدة

10.000
20.000
5.000

التقارير وتصديق وإصدار الوثائق
إصدار أو تعديل أو تصديق (الوثائق أو التقارير)
في حال زيادة الصفحات عن ( )5يستوفى دينار واحد عن كل صفحة باإلضافة إلى ما ورد
في بند ( )1.6أعاله.
مشاهدة بواسطة الكاميرات بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة و/أو شركة
التخليص.

بدل مكوث الشاحنة في الساحة  /لكل ساعة

5.000
1
15.000
25.000

