اعالن
صادر عن الهيئة البحرية االردنية
لكافة المصدرين والشاحنين ووكالءهم

تعلن الهيئة البحرية االردنية لكافة المصدرين والشاحنين ووكالؤهم ممن يقومون بالتصدير بالحاويات عبر ميناء الحاويات
في العقبة بانه واعتبارا من  2016/7/1يتوجب ارفاق شهادة وزن لكل حاوية صادرة معبأة تبين الوزن االجمالي لكل حاوية معبأة
مصدرة وتزويد الخط البحري من خالل الوكيل البحري مع وثائق الشحن قبل وقت كاف من موعد الشحن ،وذلك تطبيقا للمتطلبات
الدولية الصادرة بهذا الخصوص عن المنظمة البحرية الدولية وفقا للتعديالت التي ادخلت على االتفاقية الدولية لسالمة االرواح
في البحار ،حيث تهدف هذه المتطلبات الى المحافظة على السالمة البحرية على السفينة وفي الميناء وتننب الحواد البحرية
التي تننم عن االفصاح الخاطىء الوزان الحاويات ،علما بانه لن يتم تحميل اي حاوية ال يتم اصدار شهادة وزن لها بعد
التاريخ المشار اليه  ،وقد تم اعتماد منموعة من الخيارات ومحطات التوزين لغاية وزن الحاويات وهي كالتالي ومن خالل
القبانات المتوفرة لدى النهات التالية والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس:



القبانات المتوفرة في المصنع او لدى الشركة المصدرة (الشاحن)



ميناء الحاويات في العقبة



قبانات القرية اللوجستية في العقبة



قبانات شركة الشرق االدنى للمعاينات المنتشرة في عمان والعقبة.



قبانات شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية المتواجدة في العقبة على الطريق الخلفي.



في حال اعتماد اي جهات او شركات اخرى سيتم تعميم ذلك في حينه.



يمكن التنسيق واالتصال مع هذه النهات للتعرف على الخدمات التي تقدمها ومواقع القبانات واي معلومات
اخرى من خالل عناوينها وارقام هواتفها المعلنة.
علما بانه تم تعميم كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع على كافة النهات المعنية بموجب التعميم الصادر عن
الهيئة البحرية االردنية رقم  1682/2/7تاريخ .2016/6/1
لمزيد من المعلومات ،يمكن االتصال بالهيئة البحرية االردنية على العناوين التالية:
-

هاتف رقم 0799067401

-

فاكس 032031553

-

بريد الكتروني jma.dg@jma.gov.jo

صالح علي ابوعفيفه
مدير عام الهيئة البحرية االردنية

سعادة رئيس غرفة صناعة األردن
سعادة رئيس غرفة تجارة االردن
السادة  /نقابة مالحة االردن
السادة/نقابة وكالء الشحن اللوجستية
السادة/نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع
السادة/نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األردنية
السادة/شركة ميناء الحاويات
السادة/جمعية المصدرين األردنيين
الحقا ً لكتابي أرقام  1682/2/7تاريخ  2016/6/1وكتابي رقم  1694/2/7تاريخ  2016/6/1بخصوص
متطلبات قرار المنظمة البحرية الدولية رقم  MSC.1/Circ.1475تاريخ  2014/6/9المتعلق بالتعديالت على
االتفاقية الدولية لسالمة االرواح في البحار  SOLASوالخاصة باصدار شهادة وزن للحاويات المصدرة المعبأة
.
أرجو أن أؤكد على ما جاء في كتبي المشار اليها والتي تم من خاللها تحديد كافة المتطلبات واإلجراءات
وآليات توزين الحاويات وتحديد الشركات التي ستقدم خدمة وزن الحاويات .
راجيا ً العلم بأن الشركات المعتمدة حتى تاريخه لتقديم خدمة وزن الحاويات هي :
 .1شركة ميناء الحاويات في العقبة
 .2القرية اللوجستية في العقبة
 .3شركة الشرق االدنى للمعاينات
 .4شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية المتواجدة في العقبة على الطريق الخلفي
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 .5شركة الكربونات االردنية
 .6شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن
باإلضافة للقبانات المتوفرة لدى المصانع أو الشركات المصدرة والحاصلة على شهادة معايره
سارية من مؤسسة المواصفات والمقاييس .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

صالح علي أبو عفيفه
مدير عام الهيئة البحرية األردنية

2

