
 
Date: 31 of January  2023 ـــخ ـ   م 2023 يناير  31   :  التار
Subject:  
Activation of One Stop Shop fees 

ع:   الموض
ل   رسوم المحطة الواحدة  تفع

 
Dear Valued Customer, 
 
After greeting, 

 
  العمالء األفاضل,نا ء أعزا 

  
عد,  ة و ة طي  تح

As part of our efforts to facilitate trade, the Port of Salalah in 
partnership with ASYAD and ROP Customs and other 
Government inspection agencies, commenced the One Stop 
Shop (OSS) services since Jan 2022. Since then, various 
improvements have been recommended and effected 
including permanent attendance from all inspection agencies 
in one place which will help improve the truck turn around 
time. The facility will be manned and offer services round the 
clock.  
 
We have also considered the feedback from our valued 
customers through the meeting and subsequent letter, since 
the first implementation of the fees in Jan ’23 which was later 
suspended. 
 
 
With this notification, we wish to inform you that the key 
concerns have been addressed and following charges will be 
applied as on 1st February 2023 (as advised per Salalah’s 
response dated. 1st January 2023) 
 
 

 Customs Inspection Charge (Seal check and/or Open 

Door) 11.5 $ per container 

 Customs Inspection Charge (including Partial or Full 
Discharge) 60.00 $ per container 

 

ل   سه ة مع  اطلق،  االعمالاجراءات  كجزء من جهودنا ل ا ال مجموعة   ميناء صاللة 

اد  ةاإلدارة العامة للجمارك ، و   ASYAD  اس ها من الجهات و   طة عمان السلطان غ

ة   الواحدة  الرقاب النافذة  ة خدمات  ومنذ    م ،2022يناير    ابتداء من )OSS(الحكوم

الح  هناك    ذلك  ة  انت  د من  توص العد ذلك  اجراء  ما   نات    التواجد التحس

ةجميع  لالدائم   الرقاب ساعد ع تحس وقت دوران    الجهات  ان واحد مما   م

كون هناك تواجد للعامل  هذا  الشاحنة   لالمرفق    وس سه م الخدمات    ل وتقد

  .  ع مدار الساعة

ار    ع تم األخذ  لقد   قاتكذلك  االعت رام    والمالحظات  التعل الواردة من عمالئنا ال

 23لرسوم   لل  و األ  تطبيقال، منذ    والخطاب الذي تال االجتماعمن خالل االجتماع  

قها الحقا.   يناير    وال تم تعل

الغفاننا  من خالل هذا اإلشعار  و  ة النقاط    عامل ومعالجةالت  أنه قد تم  منود إ س   الرئ

م  ال   ات تم إليها  مطال تم تطبيق الرسوم    أ ةوس ارا من    االت اير    1اعت   م 2023ف

ما هو مذكور    ــــخ الذي ارسله ميناء رد خطاب ال(   . )م 2023 يناير 1صاللة بتار

  

 (اب ش الجمر (فحص الختم و  أو فتح ال  رسوم التفت

ة  ام  دوالر  11.5  ل حاو  . ل

  امل) رسوم ــــغ الجز أو ال ما  ذلك التف ش الجمر (  التفت

ة ام دوالر  60.00  ل حاو   . ل

In addition, Salalah Port staff will be present to update the 
system according to the type of inspection process, which will 
enable you to pay the One Stop Shop fees directly or through 
the usual process while paying the fees and demurrages for the 
Import containers. 
 
Should you have any concerns and/or queries, please reach 
out to 
customercare@salalahport.com 
 
 

موظ  أن  تواجد   ما  س صاللة  ع    للعمل  ونميناء  ن حسب  النظام  ث  تحد ع 

ش   ة التفت مممعمل مكن الطرق    ا س ا أو  ل م ش من دفع رسوم المحطة الواحدة 

الرسوم   دفع  أثناء  الالمتعارف عليها  الخاصة  التاخ  اتوغرامات  المخصصة   حاو

اد    .  لالست

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

  
 

Customer Advisory (2) 


