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   داتـعـامل / اتـــــاويــللحف ــب موقـطل
CONTAINER/EQUIPMENT PARKING REQUEST 

 
 

Company Name:  اسـم الشـركة:

 
Equipment Details: 

SN Description - Size  - املواصفات Lease Period  الحجم   - مدة التأجري 
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  وأتحمل مسؤولية أية مخالفة تنشأ بسببي الحقا, اه أرصح مبوجبه أنني أعلم جيدا القوانني واألنظمة املعمول بها يف املنطقة الحرةاملوقع أدن, أنا

I, the undersigned hereby declare and undertake that, I have acknowledged the procedures adopted by SAIF ZONE, And I shall be liable for any violations by me thereof.  

 
 
 
 
 
 
 

COMPANY STAMP & AUTHORIZED SIGNATURE التوقيع المخول و ختم الشركة 

 
 

 
 

For Office Use Only: لالستعامل الرسمي فقط: 
Receipt No. :  رقم اإليصال :  
Date :  التاريخ  : 
Remarks :  المالحظات : 
 
 
 
 

APPROVED BY 
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Zone Authority-Equipment Parking inside SAIFrms & Conditions for Container/rd TeStanda 

 
1. Charges applicable for Container/Equipment parking will be on monthly basis & non-refundable. 
2. The schedule of applicable charges will be as follows:- 

a. A.E.D 1,000.00 per month for 20ft space. 
b. A.E.D 1,500.00 per month for 40 ft space. 
c. A.E.D 75.00 per m2  for open yard with minimum area of 20 m2. 

3. The rent for Container/equipment parking will be automatically renewed upon expiry, prior notice is required for cancellation. 
4. Prior to submitting request for container/ equipment parking, materials shall be declared and verified by Customs Department.   
5. Parking area can be occupied only after written approval from Security Department. 
6. Containers/Equipment in the parking area must be locked, in good condition, sanitary order, secured properly and must indicate their 

owners information. The materials used for covering the equipment must be non-flammable and good quality made. 
7. Prior approval from Security Department must be obtained before relocating any container/items from the yard. 
8. Canned Foods, expandable materials, combustibles, flammable items, explosives, hazardous, toxic materials, any illegal or banned 

materials are not permitted inside the parking yard. 
9. Materials such as: drums, plastic bags, wooden boxes, waste materials or scrap are not allowed for storing inside the parking yard. 
10. SAIF-Zone Authority shall not be responsible for any fire, theft or damages to any materials/items stored inside the parking yard. 
11. In case of any accident mentioned here above, the concerned party must inform the Security Department immediately through written 

notice for further action. 
12. The Companies  placing container/equipment outside the warehouses have to follow the procedures mentioned below: 

a. Prior approval from Security Department is required. 
b. The first 24 Hrs will be free of charge. 
c. Charges will be applied by the exceeding hours on daily basis (A.E.D 300.00 per day). 
d. All the above terms & conditions apply. 

 
  
  

  الرشوط واألحكام ملساحات الحاويات و املعدات يف هيئة املنطقة الحرة ملطار الشارقة الدويل
  
 .املعدات/ مواقف الحاويات  اتساحعىل  غري مسرتجعة سيتم تطبيق رسوم شهرية .1
 -:جدول الرسوم املطبقة عىل النحو التايل .2

o درهم شهرياً  1,000.00: قدم  20حاويات ال.  
o شهرياً  درهم 1,500.00:  قدم  40حاويات ال. 
o  مرت مربع 20درهم لكل مرت مربع ملساحة املعدات شهرياً و بحد أدىن  75.00رسوم. 

 .و يف حالة الرغبة باإللغاء يجب إخطار قسم األمن مسبقاً  املعدات تلقائياً عند االنتهاء/سيتم تجديد إيجار مساحات الحاويات .3
 .املعدات، فحص املواد والتحقق منها من قبل دائرة الجامرك/ تقديم لطلب مساحات الحاويات اليتوجب قبل  .4
 .قسم األمن من مينع شغل املساحات املطلوبة قبل الحصول عىل موافقة خطية .5
واضحة أصحابها، يجب استخدام أغطية مصنوعة  املعدات بإحكام مع مراعاة االشرتاطات الصحية يف جميع األوقات كام يتوجب أن تبني بصورة/ يتوجب إقفال الحاويات .6

 .بجودة عالية و من مواد غري قابلة لالشتعال لتغطية املعدات
 .املعدات/يتوجب الحصول عىل موافقة قسم األمن قبل تغيري أي موقع للحاويات .7
 .الخطرة و السامة أو أي مواد غري قانونية أو قد تسبب خطر غري مسموح بتخزينها األغذية املعلبة، املواد القابلة للتمدد، املواد القابلة لالشتعال، املواد املتفجرة، املواد .8
 .الحاويات األسطوانية، األكياس البالستيكية، الصناديق الخشبية، مواد النفايات أو املخلفات: ال يسمح بتخزين مواد مثل .9

  .و رسقة أو أي تلف يف املوادال تتحمل هيئة املنطقة الحرة أية مسؤولية أو التزام يف حالة نشوب حريق أ  .10
 .يف حالة وقوع حوادث مشابهه، يتوجب عىل املستأجر فوراً إبالغ قسم األمن خطياً  .11

 
 -:املعدات خارج املستودع/يتوجب عىل الرشكات و املنشآت أتباع الرشوط اآلتية لوضع الحاويات .12

o موافقة مسبقة من قسم األمن عىل يتوجب الحصول. 
o يةساعة األوىل مجان 24ال. 
o  تطبق الرشوط و األحكام املذكورة أعاله).درهم لليوم الواحد 300.00(تطبق رسوم يف ما يزيد عن الساعات املجانية. 
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