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)1( ����	
� ��  ا����ـ�ت ا�	���� ��� د��ان ا�	�آ� ا���
�ت �() '�ا&% ��او�� ا#"! ���&�  ا�	��0 ا�/.�ر�� ,�  ا�	+*

  
    للسفن التوكيالت المالحيةترخيص مزاولة نشاط  )1

  )Shipping Agencies Service Licence(  

  ودـن بالوقي التموترخيص مزاولة نشاط  )2

  )Fuel Bunkering Service Licence(  

  ةـن بالمواد الغذائيي التموترخيص مزاولة نشاط  )3

  )Potable Water Supply Licence(  

  التموين بالمياه العذبةترخيص مزاولة نشاط   )4

  )Potable Water Supply Licence(  

   وتصريفهاالنفايات جمع ترخيص مزاولة نشاط  )5

  )Garbage Collection and Disposal Licence(  

  التوكيالت المالحية للسفن الشراعيةترخيص مزاولة نشاط   )6

  )Dhow Agencies Service Licence(  

   الغسيلترخيص مزاولة نشاط  )7

  )Laundry Service Licence(  

   الشحن والتفريغترخيص مزاولة نشاط  )8

  )Stevedoring Services Licence(  

  ري وفحص البضائعترخيص مزاولة نشاط المسح البح  )9

  )Marine Survey & Cargo Inspection Service Licence(  

   ترخيص مزاولة نشاط صيانة وتركيب األجهزة االلكترونية للسفن  )10

  )Ship Electronic Devices Repair & Installation Licence(  

  ترخيص الغوص   )11

  )Limited Diving Permit(  
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�ط'�&% ��او�� ") 1!�
�=> ا�/�آ+ت ا�	+*�  

)Shipping Agencies Service Licence(  

العاملة مع الخطوط والسفن الوافدة إلى ) قطاع خاص(يتزايد عدد الشركات والوكاالت المالحية 

 التراخيص سلطة المؤسسةوتقدم . .الزمن بعد تحرير هذا النشاط قبل نحو عقد من الميناء

المجال المفتوح لمساهمة الرأسمال الوطني وتعمل على المراقبة  في العمل في هذا للراغبين

  ..واإلشراف والتجديد السنوي للتراخيص في حال توافر الشروط المحددة لذلك
 >
% ��او�� ا�(!�ط�Bوط ا�A@�ل �&�'%&�/
  : و ا�/.��� ا��(�ي �

 
 .ي الجنسيةـ يكون يمنأن •
 .ريةللجمهو يكون مسجال في السجل التجاري العام أن •
أن يكون لدى الشركة النظام األساسي، عقد التأسيس، القرار الوزاري المصادق من قبل  •

 .وزارة التجارة و الصناعة بإنشاء الشركة
 .يكون قد أدين بجريمة تخل بشرف العمل ال أن •
  . يمتلك الخبرة الالزمة في مجال التوكيالت المالحيةأن •
 .الميناء ستصل إلى أولسفن التي تصل ك اأو مال يكون لديه توكيل من شركة مالحية أن •
عشرة ماليين ( يكون لديه رأس مال مخصص للنشاط موضوع الترخيص ال يقل عن أن •

 ).ريال يمني
  . يكون لديه مقر مجهز للعمل في المدينةأن •
 . يكون لديه رخصة مزاولة المهنة من مكتب وزارة األشغال العامةأن •
ن والعمال من ذوي الخبرة في مجال التوكيالت  يكون لديه عدد مناسب من الموظفيأن •

 .المالحية
 لإليفاء بأية أمريكيألفي دوالر )  دوالر2000( يودع لدى سلطة المؤسسة مبلغ أن •

 .التزامات قد يعجز عن سدادها
 . يلتزم بتسديد الرسوم المقررة في الئحة أجور وعوائد خدمات وتسهيالت الموانئأن •
 .وان تكون سارية المفعول يكون لديه بطاقة ضريبية أن •
  . يكون لديه بطاقة اشتراك منشأة في التأمينأن •
 . البطاقة الزكوية عند التجديدأن يكون لديه  •

  
        ::::الوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبة

 تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص •
 .للمطابقةلوثائق والمستندات واكافة األصول تقديم  •
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 ::::اإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءات
 .وط أعالهالتأكد من استيفاء المتقدم للشر •
 .التأكد من عدم وجود مخالفات •
 .للوثائق والمستندات فتح ملف •
 رفع تقرير مفصل إلى الرئيس التنفيذي للمصادقة  •
 تسديد الرسوم المقررة  •
 .دار الترخيصــإص •
  
  

 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 .نموذج ترخيص توكيالت مالحية •

 
  

        ::::الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية 
  . رسوم صرف الترخيص) ألف ريال خمسمائة ( ريال 500.000 •
ينتهي سريان الترخيص (رسوم التجديد السنوي ) مائة ألف ريال ( ريال100.000 •

 ). ديسمبر من كل عام31في
  

  

            ::::اخلدمةاخلدمةاخلدمةاخلدمة    أجنازأجنازأجنازأجناززمن زمن زمن زمن 
  . أيام في حالة توفير كل الوثائق المطلوبة وصحتها3 •
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YEMEN  GULF  OF   ADEN   PORTS  CORPORATION 

(PORT OF ADEN) 
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SHIPPING AGENCY LICENSHIPPING AGENCY LICENSHIPPING AGENCY LICENSHIPPING AGENCY LICENCCCCEEEE    

  
 	
��ــ� ����ـ� أ��ــ�ل ا��
آ�      ـُ�ــ�ر �����و�ـ*ـ� ا�0*/��ــ. ا�*�ـــ�درة ���+ــ*ـ(ار      'ت ا��'&�ــ� و%  ـ$ #ـ�"ــ
ن ا����ــ�ء و

  .م6�1995ـــ�م  ) 119( ا�
زاري ر#ـــ� 
  

Under port laws and Shipping Agencies and Cargo Handling Regulations 
issued by Ministerial Decree No. (119) for the year 1995. 
 

  

� �

 

ــ�م �IJ	ــ�ل ا/ ُ�(ـ) �
ــٌ�ا '�&ـ% �   . و,ـM ا�!ــ�وط ا�	�,�ــ� �ـ�ن  �(ــ�ء ـ�+ت ا�	+*ـ� �
�=> ,ـ�/�آ�(Aـ
  

 ���  م --------  و*/ــ< د��	�ــ�م -------��م 2007هــQا ا�/�&% �ــ�ري ا�	=Pــ�ل اJ/ــــ�اًء �> NBـــــ� �(ــ
  

Is / are hereby Licensed to Perform the duties and responsibilities of a 
Shipping Agent for ships calling at the Port of Aden subject to the attached 
conditions. 
 
This license Shall be Valid from 1st January ------to31st December -------- 
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Executive Chairman, 
Chairman of the Boards of Directors 

Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  
Port of Aden 
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 ن بالوقودن بالوقودن بالوقودن بالوقوديييي التمو التمو التمو التموترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاط) ) ) ) 2

    (Bunkering Licence)    
  

القطاع العام في تقديم خدمة تموين السفن بكل أحجامها وأصنافها يتنافس القطاع الخاص و

 وتحت إشراف بمختلف انواع الوقودوالسفن الشراعية والقوارب والزوارق واليخوت السياحية 

 وذلك بواسطة المراسي الخاصة وبالكميات المطلوبة وبأسعار تنافسية مناسبة سلطة المؤسسة

 لنفطاوتتقاطر على ميناء عدن ناقالت كما )  في المنطقةمتوسط السعر في الموانئ المجاورة(

  . مراسي مصافي عدنـيدار العام فـبشكل يومي وعلى ملصغيرة والكبيرة ا

         و التجديد السنوي للرتخيص  و التجديد السنوي للرتخيص  و التجديد السنوي للرتخيص  و التجديد السنوي للرتخيص  ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول علىشروط احلصول علىشروط احلصول علىشروط احلصول على
 .ي الجنسيةـ يكون يمنأن •
 .للجمهورية يكون مسجال في السجل التجاري العام أن •
ن لدى الشركة النظام األساسي ، عقد التأسيس، القرار الوزاري المصادق من قبل أن يكو •

 .وزارة التجارة و الصناعة بإنشاء الشركة
 .يكون قد أدين بجريمة تخل بشرف العمل ال أن •
 .سفنال الك م أو شركة مالحية من يكون لديه توكيلأن •
 . يمتلك الخبرة الالزمة في مجال تموين الوقودأن •
عشرة ماليين ريال ( لديه رأس مال مخصص لنشاط تموين الوقود ال يقل عن  يكونأن •

 ).يمني
 .في المدينة مجهز  يكون لديه مقرأن •
 . يكون لديه رخصة مزاولة المهنة من مكتب وزارة األشغال العامةأن •
 .لميناءفي داخل ا  التموينبأعمالصالحة للقيام   قطع بحريةصنادل وتتوفر لديه أن  •
يه عدد مناسب من الموظفين والعمال من ذوي الخبرة في مجال تموين  يكون لدأن •

 .الوقود
ألفي دوالر أمريكي لإليفاء بأية ) دوالر2000( يودع لدى سلطة المؤسسة مبلغ أن •

 .التزامات قد يعجز عن سدادها
 . يلتزم بتسديد الرسوم المقررة في الئحة أجور وعوائد خدمات وتسهيالت الموانئأن •
 .يه بطاقة ضريبية وان تكون سارية المفعول يكون لدأن •
 
  . يكون لديه بطاقة اشتراك منشأة في التأمينأن •
 .امتالك البطاقة الزكوية عند التجديد •
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        ::::الوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبة
 تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص •

  .للمطابقةلوثائق والمستندات او صولاألكافة تقديم  •

 ::::راءاتراءاتراءاتراءاتــــــــاإلجاإلجاإلجاإلج
 . المتقدم للشروط أعالهالتأكد من استيفاء •
 . من الدائرة البحريةالتابعة له) بحريةالقطع لل(خيص ااستخراج تر •
 .التأكد من عدم وجود مخالفات •
 فتح ملف للوثائق والمستندات  •
 رفع تقرير مفصل إلى الرئيس التنفيذي للمصادقة •
 .تسديد الرسوم المقررة •
 .دار الترخيصـــإص •

 
 ::::دمةدمةدمةدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلالنماذج املستخدمة يف تقديم اخل

  .نموذج ترخيص مزاولة نشاط التموين بالوقود •

        ::::الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية 
  . رسوم صرف الترخيص) خمسمائة ألف ريال ( ريال 500.000 •
 31في ينتهي الترخيص (رسوم التجديد السنوي ) مائة ألف ريال( ريال 100.000 •

  ). كل عام نديسمبر م
        : : : : زمن اجناز اخلدمة زمن اجناز اخلدمة زمن اجناز اخلدمة زمن اجناز اخلدمة 

  . المطلوبة وصحتها أيام في حالة توفير كل الوثائق3 •
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Nـ�ت ا#خTُــ�ر هـQا ا�/�&ـ%V�' >
�Pـ�م ) 13(وز�ـ� ا�(�ــ] وآـQا ا��ــ�ار ا��زاري رXـY /  ا�	�J WX(ـ�ء �

+ت ا�	�ا"[ ا�@ـ�در ,� �ــ�رس 1997N�'ت و�   .م1997م J!ــIن ^�Aـ� ا#Vـ�ر وا��Pا�ـ� ����ـ
  

This temporary licence has been issued at the directives of His 
Excellency the Minister of Transport and in Accordance with the 
Ministerial Decree No. (13) of 1997 regarding Port Services and 
Tariffs,To…………………................................................................................ 

 
(ـ�ء �………………………………… (ـ)ٌ�	J د�X���J <=��ـ> ا��	/� WX�� %  ا��ا&
ـ��ــ�ن '�&

�Vر�وهـQا ا�/�&% �ـ�ري ا�	=Pـ�ل �
=/ـ�ة �ـ> .   إ�< *> Tـ�ور ا�+��A ا�	(_	ـ� �NـQا ا�(!ــ�طوا��
�,ـ� ا���م ----- --- --  د��	�� ��م 31 و*/ـ< م ---- ---- --- -- ��م �(��ـ�1bJ !ـ�آ��ـ�م ا/
ا"ـ> وا�
�ا�ـ)  �ـd أن '

(ــ�ء 	��J ــ�T�  .وا#"_	ـ� ا��
  For Supplying Ships With Bunkers Within Port Limits Until 
Regulations For  Organizing this  Activity are in  Force. This Licence 
Shall be Valid From 1st January ----------- to 31st  December------------    
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Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  
Port of Aden 

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  8ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

        ن باملواد الغذائية ن باملواد الغذائية ن باملواد الغذائية ن باملواد الغذائية يييي التمو التمو التمو التموترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاط) ) ) ) 3

(Chandlery Service Licence) 

سـلطة  تحت إشراف   ) قطاع خاص   (تقدم هذه الخدمة بواسطة مجموعة من الشركات الخاصة         
 وبتراخيص صادرة عنها في حال الوفاء بالشروط وهذا المجال مفتوح على مصراعيه             المؤسسة

  .أسمال الوطنيومعروض لمساهمة الر

  

         و التجديد السنوي للرتخيص و التجديد السنوي للرتخيص و التجديد السنوي للرتخيص و التجديد السنوي للرتخيص ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول علىشروط احلصول علىشروط احلصول علىشروط احلصول على
        

  .  يكون يمني الجنسيةأن •
 .للجمهورية يكون مسجال في السجل التجاري العام أن •
 . السفن أن يكون لديه توكيل من شركة مالحية أو مالك •
 .دينة يكون لديه مقر مجهز وعنوان بريدي مسجل وهاتف للعمل في المأن •
 . يكون لديه رخصة مزاولة المهنة من مكتب وزارة األشغال العامةأن •
) 260.000( يكون لديه رأس مال مخصص لنشاط موضوع الترخيص ال يقل عن             أن •

 . ريالألفمائتان وستون 
 . يقوم بتوفير وسائل نقل برية وبحرية مستأجرة أو مملوكةأن •
  . يكون لديه بطاقة اشتراك منشأة في التأمينأن •
 . يكون لديه بطاقة ضريبية وان تكون سارية المفعولأن •
 . البطاقة الزكوية عند التجديدأن يكون لديه •

        
        ::::الوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبةالوثائق املطلوبة

 .تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص  •

  .للمطابقةلوثائق والمستندات ا  و األصول تقديم كافة •

        
        
        
        
        
        
        



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  9ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  ::::اإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءات
 .التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .اتــود مخالفــدم وجـالتأكد من ع •
 .فتح ملف للوثائق والمستندات  •

  
 
 .رفع تقرير مفصل إلى الرئيس التنفيذي للمصادقة •
 . المقررة الرسومتسديــد •
 .دار الترخيصــــإص •

  
  

 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 .بالمواد الغذائيةنموذج ترخيص مزاولة نشاط التموين  •

  

        الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية 
  . رسوم صرف الترخيص) مائة ألف ريال ( ريال 100.000 •
ينتهي سريان الترخيص مع نهاية شهر (رسوم التجديد ) خمسون ألف ريال( ريال 50.000 •

  ).ديسمبر من كل عام

        
  : : : :  اخلدمة  اخلدمة  اخلدمة  اخلدمة أجنازأجنازأجنازأجناززمن زمن زمن زمن 

  . أيام في حالة توفير كل الوثائق المطلوبة وصحتها3 •
 

  

  

  

  

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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� �

�א	������� א	�����و��� �

�ل�وزא���א	��� �

����������وא������	��������دن�א	�������� �

���دن������������������ �

� �
YEMEN  GULF  OF   ADEN   PORTS  CORPORATION 

(PORT OF ADEN) 
���و����ن������وאد��+ذא%������������ص� �

SHIP CHANDLING LICENSHIP CHANDLING LICENSHIP CHANDLING LICENSHIP CHANDLING LICENCCCCEEEE    
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  .ا��+ـــ(رة 
   

�م  د��	�ـ�31 و*/ــ< --------��م  �(��ــ� P�1/�ـ� هـQا ا�/�&ــ% �ــ�ري ا�	=Pــ�ل اJ/ــ�اء  �>� 
---------.  

  
Is / are hereby granted this license to carry out ship chandlery  in the Port 
of Aden after having paid the required issuance/ renewal Fee in 
conformity with Ministerial Resolution (20) of 1997 and conditions 
Stipulated Thereto. 

 
This licence to have effect from 1st January ------- to 3 st  December------- 
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Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  
Port of Aden  

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  11ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  

        العذبةالعذبةالعذبةالعذبة    التموين باملياهالتموين باملياهالتموين باملياهالتموين باملياهترخيص مزاولة نشاط ترخيص مزاولة نشاط ترخيص مزاولة نشاط ترخيص مزاولة نشاط ) ) ) ) 4

) ) ) ) Potable Water Supply Licence((((        
سلطة تقدم هذه الخدمة بواسطة القطاع الخاص والمجال متروك للمنافسة لتقديم األفضل وتؤدي 

وياً وفقاً للشروط  دور الرقابة واإلشراف وإصدار التراخيص القانونية وتجديدها سنالمؤسسة

 . المحددة لذلك

         و التجديد السنوي للرتخيص و التجديد السنوي للرتخيص و التجديد السنوي للرتخيص و التجديد السنوي للرتخيص ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاط ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول علىشروط احلصول علىشروط احلصول علىشروط احلصول على
 . يكون يمني الجنسيةأن •
  .للجمهورية يكون مسجال في السجل التجاري العام أن •
أن يكون لدى الشركة النظام األساسي ، عقد التأسيس ، القرار الوزاري المصادق عليه  •

 .من قبل وزارة الصناعة و التجارة بإنشاء الشركة

 .يكون قد أدين بجريمة تخل بشرف العمل  الأن •
 .لسفنا الك م أو شركة مالحية من يكون لديه توكيلأن •
 . يمتلك الخبرة الالزمة في مجال تموين المياهأن •
عشرة ماليين ريال ( يكون لديه رأس مال مخصص لنشاط تموين المياه ال يقل عن أن •

 ).يمني
 .في المدينةمجهز  يكون لديه مقر أن •
 .يكون لديه رخصة مزاولة المهنة من مكتب وزارة األشغال العامة أن •
 . تتوفر لديه اإلمكانيات الالزمة من قطع بحرية مملوكة صالحة للقيام بأعمال التموينأن •
 يكون لديه عدد مناسب من الموظفين والعمال من ذوي الخبرة في مجال تموين أن •

 .المياه
 ألفي دوالر أمريكي لإليفاء بأية )والرد2000( يودع لدى سلطة المؤسسة مبلغ أن •

 .التزامات قد يعجز عن سدادها
 . يلتزم بتسديد الرسوم المقررة في الئحة أجور وعوائد خدمات وتسهيالت الموانئأن •
 . يكون لديه بطاقة ضريبية وان تكون سارية المفعولأن •
 . يكون لديه بطاقة اشتراك منشأة في التأمينأن •
 .الزكوية عند التجديد أن يكون لديه البطاقة •

  

  

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  12ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  

  

  :الوثائق املطلوبة
  .تقديم طلب رسمي على الترخيص •

 .للمطابقةوثائق والمستندات  والكافة األصولتقديم  •
  

 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 .خيص مزاولة نشاط التموين بالميــاه العذبةنموذج تر •

 

  ::::اإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءات
 .التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .استخراج ترخيص قطع بحرية من الدائرة البحرية •
 .التأكد من عدم وجود مخالفات •
 فتح ملف للوثائق والمستندات  •
 .رفع تقرير مفصل إلى الرئيس التنفيذي للمصادقة •
 . المقررة الرسومتسديد •
 .إصدار الترخيص •

        
        ::::الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية الرسوم النقدية 

  . رسوم صرف الترخيص) ثالثمائة ألف ريال( ريال 300.000 •

 في ينتهي سريان الترخيص(رسوم التجديد السنوي ) مائة ألف ريال( ريال 100.000 •

  ). ديسمبر من كل عام31

        
        

        :::: اخلدمة  اخلدمة  اخلدمة  اخلدمة أجنازأجنازأجنازأجناززمن زمن زمن زمن 
  . أيام في حالة توفير كل الوثائق المطلوبة وصحتها3 •

 

  

  

  

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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FRESH WATER SUPPLYFRESH WATER SUPPLYFRESH WATER SUPPLYFRESH WATER SUPPLY    LICENLICENLICENLICENCCCCEEEE    
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زاري ر#ـــ� ا��ـــ�د
Issued Under Port Ordinance and Ministerial Resolution  No. (119) of 
1995 for Regulating Shipping Agencies and Cargo Handling Activities . 
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                 ���% �ـeـ�ري ا�	=Pـeـ�ل اJ/ـــeـ�اًء �NB <eــــeـ� �(ـeـ&�e/�ا اQم  هــ�e�---------    ــ��	�eـ< د�eم  و*/ـ

 .م -------��م 
Is / are hereby granted this licence for supplying ships with fresh water, in 
the Port of Aden,in Accordance with conditions Herewith attached    
This licence to have effect from 1st January ------ to31st December -----
- 
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                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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 من السفنمن السفنمن السفنمن السفن وتصريفها  وتصريفها  وتصريفها  وتصريفها النفاياتالنفاياتالنفاياتالنفايات مجع  مجع  مجع  مجع ترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاط) ) ) ) 5

(Licence for Collection/ Disposal of Garbage From 
Ships)        

 التي تصدر سلطة المؤسسةتقدم هذه الخدمة بواسطة القطاع الخاص وتحت اإلشراف ورقابة 
   :أدناه دةلخاصة بالعمل في هذا المجال وفقاً للشروط المحداالتراخيص 

  
ملتعهدي (  و التجديد السنوي للرتخيص ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول على

  )مجع النفايات
  

 .ة  يكون يمني الجنسيأن •
أن يتم إحضار تفويض رسمي من المحكمة للمتعهد من اإلفراد الحاصلين على  •

 .الترخيص
 .)للمتعهدين ( يكون لديه مقر مجهز وعنوان بريدي مسجل وهاتف للعمل في المدينةأن •
 .)للمتعهدين ( يكون لديه رخصة مزاولة المهنةأن •
  .)للمتعهدين (ذا النشاط تتوفر لديه المقدرة المالية واآلليات الخاصة لمزاولة هأن •
 .  يستوفي دفع الرسوم المقررة بموجب هذا النظامأن •
 . يحضر شخصياً إلى اإلدارة وال تتم المعاملة عبر وسيطأن •
 ).للمتعهدين(أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية المفعول  •

  
  :الوثائق املطلوبة

 .تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص •

 للمطابقةثائق والمستندات  الو وصولتقديم كافة األ •
 

  :اإلجراءات
 .التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .بحرية من الدائرة البحريةالقطع للخيص ااستخراج تر •
  . التابعة لهفتح ملف للوثائق والمستندات •
  . المقررة الرسومسديدت •
 .إصدار الترخيص •

  

        
        



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  15ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 .جمع النفايات وتصريفهااولة نشاط نموذج ترخيص مز •
 

  :الرسوم النقدية
 .رسوم صرف صحـي) خمسون ألف ريال( ألف ريال 50000 •
  .ريال رسوم التجديد) خمسة و عشرون ألف( ألف ريال 25000 •
  
  : اخلدمة أجناززمن 
 . المطلوبة وصحتهاالوثائق أيام في حالة توفير كل 3 •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  16ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
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�6ــ� . ــ
ا  هــ<ا ا��(=�ــ> ��K�ــ�ل 	�ــ. ا����;ــ�ت %9 ا�:�ـA 9@ %��ــ�ء �ــ�ن %��/ %�ــ7 

�Pــ�م ) 20(� ـــ وA+ــً� �E+ـــ(ار ا�ـ
زاري ر#م-------- �6ــ�م ا��(=�>دAـ. رCــ
م 
  .و&:ــ$ ا�Hــ(وط ا��+ـــ(رة )1997(

   

 31 و&�ــO م-------  ��مـ�ـــــ�(��1%�9اء ــــ;0�6ــــ( هــ<ا ا��(=�ـ> Cــ�ري ا���6ــ
ل ا��
  م---------� ـــد��	�ـــ

  
 
Is / are hereby granted this licence for clearing Garbage and waste from ships  
in the Port of ADEN after having paid The issuance / renewal fee in accordance 
with Ministerial Resolution No. (20) for the Year (1997) and conditions 
stipulated thereto. 

 
This license to have effect from 1ST January -------- to 31ST  December-------- 

� �

��	س�א&دא������%�س��–א	�%�س�א	��#��ذ!� �

��������وא����	������دن�א	����� �

  ������������دن
  

� �

Executive Chairman, 
Chairman of the Boards of Directors 

Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  
Port of Aden 

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  17ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  

  التوكيالت املالحية للسفن الشراعية ترخيص مزاولة نشاط ) 6

(Dhow- Agency Licence) 
تحت إشراف ) قطاع خاص(والوكاالت المالحية الخاصة تقدم هذه الخدمة بواسطة الشركات 

  .  الشروط المحددة للعمل في هذا المجال فيه التي تمنح التراخيص لمن تتوفر سلطة المؤسسة

  
   و التجديد السنوي للرتخيص ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول على

  
 . يكون يمني الجنسيةأن •
 .جمهوريةلل يكون مسجالً في السجل التجاري العام أن •
 يلتزم صاحب الطلب بشروط الئحة تنظيم أعمال التوكيالت المالحية ومناولة أن •

 .البضائع في المؤسسة
 . ال يكون قد أدين بجريمة تخل بشرف العملأن •
 .السفن الك م أو شركة مالحية من يكون لديه توكيلأن •
 . يمتلك الخبرة الالزمة لمزاولة هذا النوع من النشاطأن •
 . مقر مجهز وعنوان بريدي مسجل وهاتف للعمل في المدينة يكون لديهأن •
 . يكون لديه رخصة مزاولة المهنة من مكتب وزارة األشغال العامةأن •
) 260.000( يكون لديه رأس مال مخصص لنشاط موضوع الترخيص ال يقل عن أن •

 . ريالألفمائتان وستون 
 . يكون لديه بطاقة ضريبية وان تكون سارية المفعولأن •
  .يكون لديه بطاقة اشتراك منشأة في التأمين أن •
 . البطاقة الزكوية عند التجديدأن يكون لديه •

  
  :الوثائق املطلوبة

 .تقديم طلب رسمي للحصول على التراخيص  •
  .للمطابقةلوثائق والمستندات واكافة األصول تقديم  •

  
  
  
  
  
  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  18ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  :اإلجراءات
 .التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .م وجود مخالفات أو مديونية في حالة التجديدالتأكد من عد •
 .فتح ملف للوثائق والمستندات  •
 .رفع تقرير مفصل للرئيس التنفيذي للمصادقة •
 . المقررة الرسومتسديد •
 .إصدار الترخيص •

  
 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة

 .التوكيالت المالحية للسفن الشراعيةنموذج ترخيص مزاولة نشاط  •
  

  :قدية الرسوم الن
  . رسوم صرف الترخيص)  ريال ألفمائة ( ريال 100.000 •
ينتهي سريان الترخيص (رسوم التجديد السنوي )  ريالألفخمسون ( ريال 50.000 •

  ). ديسمبر من كل عام31 في

  
  : اخلدمة أجناززمن 
 . أيام في حالة توفير كل الوثائق المطلوبة وصحتها3 •

  

  

  

  

  

  

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  19ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
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Provisional Dhow Agency Licence 
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 ا�/�&ـeـ% ا�	�Xـeـ�IJ W	ـeـ�ل ا�/�آـeـ+ت ا�	+*ـeـ� �
�e=ــ> ا�e!�ا�ـ� ,ـeـ� �(ـeـ�ء           ـeـ�ا هـeـQا   �(A/ �(ــ)  

  . و,ــM ا�!ــ�وط ا�	�,�ــــ� �ــ�ن 
  

�م  هـــQا ا�/�&ــ% �ــ�ري ا�	=Pــ�ل اJ/ــ�اء  �NB <eـeـ� �(��ـeـ�       e�---------     ـ��	�eـ� د�eNB >ـeم       م و*/ـ�e�
  .م  --------------

  
Is / are hereby granted this temporary licence to perform the duties and 
responsibilities as agents  for dhows calling at the port of ADEN in 
accordance with conditions herewith attached. 
 
This licence shell be valid from 1st January -------- to 31st  December-------- 

� �

�����%�س���	س�א&دא��–א	�%�س�א	��#��ذ!� �

��������وא����	������دن�א	����� �

  ������������دن
  

� �

Executive Chairman, 
Chairman of the Boards of Directors 

Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  
Port of Aden 

  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  20ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

 

  الغسيلترخيص مزاولة نشاط) 7

)Laundry Service Licence( 

 يقـدمها القــطاع الخــاص •
  

   و التجديد السنوي للرتخيص ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول على
  

 . يكون يمني الجنسية أن •
 .للجمهورية يكون مسجال في السجل التجاري العام أن •
 . المهنة يكون لديه رخصة مزاولةأن •
 .توفير مقر خاص بمزاولة الخدمة •
 . تتوفر لديه معدات غسيل اتوماتيكيةأن •
 . مستأجرة او مملوكة تكون لديه وسيلة نقل بحرية وبرية معدة لمزاولة النشاطأن •
 .أن يكون لديه بطاقة اشتراك تأمين •
  .أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية المفعول •
  

  :الوثائق املطلوبة
 .مي للحصول على الترخيصتقديم طلب رس •

 .للمطابقة الوثائق والمستندات  وصولتقديم كافة األ •
  

  :اإلجراءات
 .التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .فتح ملف للوثائق •
 رفع تقرير مفصل إلى الرئيس التنفيذي للمصادقة •
 . المقررة الرسومتسديد •
 .إصدار الترخيص •
  
 

  
  
  
  
  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  21ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  

 :::: اخلدمة اخلدمة اخلدمة اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديمالنماذج املستخدمة يف تقديمالنماذج املستخدمة يف تقديمالنماذج املستخدمة يف تقديم
 .الغسيــلنموذج ترخيص مزاولة نشاط  •

  
  الرسوم النقدية 

  . رسوم صرف الترخيص) عشرة ألف ريال ( ريال 10.000 •
ينتهي سريان الترخيص مع نهاية (رسوم التجديد ) خمسة ألف ريال(  ريال 5.000 •

  ).شهر ديسمبر من كل عام

  
  :اخلدمة ز اــأجنزمن 

 
 . المطلوبة وصحتها أيام في حالة توفير كل الوثائق3 •

� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  

� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  22ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  
  
  

�א	������� א	�����و��� �

�وزא���א	���ل� �

����������وא������	��������دن�א	�������� �

���دن������������������ �

� �

� �
YEMEN  GULF  OF   ADEN   PORTS  CORPORATION 

(PORT OF ADEN) 

�+���������ل������ص�� �

LAUNDRY  LICENLAUNDRY  LICENLAUNDRY  LICENLAUNDRY  LICENCCCCEEEE    

� �

 
 

�(=�ــ> R:�ــ� Q�Jاو�ـ� ��PEــ� �OE ا�0
ا=ـ( A@ %��ـ*ـ�ء  / %��ـــٌ
ا هــ<ا ا��(=�ـ>  / �ـ7  ُ%
 )97(�6ـ*ـ�م   ) 20( وA+ــً� �E+ـ*ـ(ار ا�*ـ
زاري ر#ـ*ـ�       ا���D;ــ� /�ــ�ن �6ــ� دAـ. رCــ
م ا��(ا=�ـ>    

  .و&:$ ا�Hــ(وط ا��+ــ(رة 
  

% �ـeeـ�ري ا�	=Pـeeـ�ل اJ/ـــeeـ�ا     &�ee/�ا اQeeه �ee�/P� <ee� م   1ًء�ee� ���ee)�-------  >ـee31م و*/ـ 
   .--------د��	�� ��م

 
Is / are hereby granted this licence for prviding a laundry service to 
ships in the PORT of ADEN after having paid the fee for issuance/ 
renewal in conformity with the Ministerial Resolution No. (2) of 1997 
and conditions stipulated Thereto 

 
This licence to have effect from 1st January ---- to 31ST December----. 

 

 

 

        

� �

�دא������%�س���	س�א&–א	�%�س�א	��#��ذ!� �

��������وא����	������دن�א	����� �

  ������������دن
  

� �

Executive Chairman, 
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                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  23ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 
 

  الشحن والتفريغ الشحن والتفريغ الشحن والتفريغ الشحن والتفريغترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاطترخيص مزاولة نشاط) ) ) ) 8

) ) ) ) Stevedoring Licence((((        
  يقـدمها القــطاع الخــاص •

  
   السنوي للرتخيص و التجديد ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول على

 . يكون يمني الجنسيةأن •
 .ةجمهوري يكون مسجال في السجل التجاري العام للأن •

أن يكون لدى الشركة النظام األساسي، عقد التأسيس، القرار الوزاري المصادق عليه من  •

  .قبل وزارة الصناعة و التجارة بإنشاء الشركة
 .يكون قد أدين بجريمة تخل بشرف العمل  الأن •
 .لك الخبرة الالزمة في مجال مناولة البضائع يمتأن •
عشرة ماليين ( يكون لديه رأس مال عامل مخصص لنشاط مناولة البضائع ال يقل عن أن •

 ).ريال يمني
 يكون لديه تغطية تأمينية من جهة مختصة في مجال التأمين لاللتزامات المتعلقة أن •

 .بأعماله والناتجة عنها في مجال مناولة البضائع
 . في المدينة مجهزون لديه مقر يكأن •
 تتوفر لديه اإلمكانيات الالزمة من معدات وأدوات واليات من حيث الكم والنوع أن •

 .والتقنية للقيام بإعمال مناولة البضائع وفقا لما تقرره سلطة المؤسسة في لوائحها
 يكون لديه عدد مناسب من الموظفين والعمال من ذوي الخبرة في مجال مناولة أن •

 .بضائعال
 لإليفاء بأية دوالر أمريكي خمسة الف ) دوالر5000( يودع لدى سلطة المؤسسة مبلغ أن •

 .التزامات قد يعجز عن سدادها
 . يلتزم بتسديد الرسوم المقررة في الئحة أجور وعوائد خدمات وتسهيالت الموانئأن •
 . يكون لديه بطاقة ضريبيةأن •
  .ين يكون لديه بطاقة اشتراك منشأة في التأمأن •

 . الزكوية عند التجديدأن يكون لديه البطاقة •
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  :الوثائق املطلوبة
 تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص •
 .للمطابقةلوثائق والمستندات واكافة األصول  تقديم  •

 

  :اإلجراءات
 . التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .يد مديونية في حالة التجدأوالتأكد من عدم وجود مخالفات  •
 .فتح ملف للوثائق والمستندات •
  .رفع تقرير مفصل للرئيس التنفيذي للمصادقة •
 . المقررةيد الرسومتسد •
 .إصدار الترخيص •

  
 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة

 .الشحن والتفريغنموذج ترخيص مزاولة نشاط  •
  

  :الرسوم النقدية 
  . رسوم صرف الترخيص) خمسمائة ألف ريال ( ريال 500.000 •
ينتهي سريان (رسوم التجديد السنوي )  ألف ريال و خمسونمائة( ريال 150.000 •

  ).التراخيص في نهاية شهر ديسمبر من كل عام

  
  :زمن اجناز اخلدمة 

 . أيام في حالة توفير كل الوثائق المطلوبة وصحتها3 •
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�א	������� א	�����و��� �

�وزא���א	���ل� �

�	�����������������وא������	��������دن�א �

���دن������������������ �

� �
YEMEN  GULF  OF   ADEN   PORTS  CORPORATION 

(PORT OF ADEN)  

����و	������א	)�3%�����.��������ص� �

CARGO HANDLING LICENCARGO HANDLING LICENCARGO HANDLING LICENCARGO HANDLING LICENCCCCEEEE    
  
  

 	
��ــ� ����ـ� أ��ــ�ل ا��
آ�      ـ�ــ�ر ���ــ      ـ$ #ـ�"ــ
ن ا����ــ�ء و ���+ــ*ـ(ار   ـ�درة'ت ا��'&�ــ� و%��و�ـ*ـ� ا�0*/��ــ. ا�*�
  .م 1995�Pـــ�م  ) 119( ا�
زاري ر#ـــ� 

  
Issued Under Port Ordinance and Ministerial Resolution No. (119) 1995 for 
Regulating Shipping Agencies and Cargo Handling Activities to: 

 
 
 

���#��  ا��
#6*ـ�   وNA ا�H(وط    �(ــ�ء �ــ�ن �ــ. A@   %�ـ�و�ـ� ا�0/� %��ـــٌ
ا �(=�ـ> �E+�ــ�م ��K�ــ�ل     / ُ%�ـ7  � ا��(A+ــ� وا
 @A10/12/1997 م ��#����    ��S 9ــ(آ� ا��'&� وا�H(آ�ت ا��'&�ـ� ا��
OE� �6# هــ<M ا
  

�م   إJ/ـــ�اًءا �> NBـeـ� �(��ـeـ�       هــQا ا�/�&% �ــ�ري ا�	=Pــ�ل     e�------- ــ�     و م�	�eـ<  د�eم  */ـ�e�-------- م 
�
(ــ�ء �ـــ�ن � �, dــ��f��ا gـ> أو '=��ـA!J /� '�ــ�م�ـ> ا=�.  
  

Is / are hereby granted this licence for The Purpose of Cargo  Handling in 
the Port of Aden in conformity with conditions herewith attached and the 
Agreement Signed on 10/12/1997 Between The National Shipping co. and 
Shipping Companies. 
 
This licence is Valid from 1st  January ------- to 31st  December ------- .
  

  

  

� �

�����%�س���	س�א&دא��–א	�%�س�א	��#��ذ!� �

��������وא����	������دن�א	����� �

  ������������دن
  

� �

Executive Chairman, 
Chairman of the Boards of Directors 

Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  
Port of Aden  
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        ترخيص مزاولة نشاط املسح البحريترخيص مزاولة نشاط املسح البحريترخيص مزاولة نشاط املسح البحريترخيص مزاولة نشاط املسح البحري) ) ) ) 9
        وفحص البضائعوفحص البضائعوفحص البضائعوفحص البضائع

    Marine & Cargo Survey Licence)(            
 التي تمنح التراخيص سلطة المؤسسةإشراف تحت واألفراد تقدم هذه الخدمة بواسطة الشركات 

، ويمكن أن تطلب  الشروط المحددة للعمل في هذا المجالفيهلمن تتوفر لمزاولة النشاط القانونية 

  .الخدمة رأسا من قبل إدارة المؤسسة عبر إدارة ضابط الميناء

  

   و التجديد السنوي للرتخيص ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول على
  

 .مني الجنسية يكون يأن •
 . ال يكون قد أدين بجريمة تخل بشرف العملأن •
 .بطاقة تعريف مساح صادرة من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية يكون لديه أن •
 .الخبرة الالزمة لمزاولة هذا النوع من النشاطالكفاءة و يمتلك أن •
 . يكون لديه مقر مجهز وعنوان بريدي مسجل وهاتف للعمل في المدينةأن •
 . يكون لديه رخصة مزاولة المهنة من مكتب وزارة األشغال العامةأن •
 . يكون لديه بطاقة ضريبية وان تكون سارية المفعولأن •
 . البطاقة الزكوية عند التجديدأن يكون لديه •
 .أن يكون لديه بطاقة اشتراك التامين •

  
  :الوثائق املطلوبة

 .تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص •
 .للمطابقة لوثائق والمستندات  واصولكافة األ تقديم  •
شاملة السيرة (إحضار ملف متكامل للوثائق الخاصة بالحصول على بطاقة التعريف  •

  )، الخ....الذاتية و شهادات األهلية 
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  :اإلجراءات
  .تعبئة استمارة الطلب •
 . التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .التأكد من عدم وجود مخالفات •
 لف للوثائق والمستندات فتح م •
 التوقيع على تعهد بعدم اإلخالل بشرف المهنة •
 . المقررةيد الرسومسدت •
 .إصدار الترخيص •

  
  

 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 .المسح البحري وفحـص البضائعنموذج ترخيص مزاولة نشاط  •
  .بطاقة المسح البحرينموذج  •

 
  :الرسوم النقدية

) 30+ (سنويا للمساحين اليمنيين ) بعمائة دوالر أمريكيأر(دوالر أمريكي ) 400( •
  .دوالر أمريكي رسوم استمارة الطلب

) 50+(سنويا للمساحين األجانب )  دوالر أمريكيةثمانمائ(دوالر أمريكي ) 800( •
 . )مشروع الئحة(دوالر أمريكي رسوم استمارة الطلب 

ين المطلوب عملهم لفترة ال للمساح) ثالثمائة دوالر أمريكي(دوالر أمريكي ) 300( •
  .دوالر أمريكي استمارة الطلب) 20+ (تتجاوز ثالثون يوماً أو أي جزء منها 

  
  : اخلدمة أجناززمن 
 . أيام في حالة توفير كل الوثائق المطلوبة وصحتها3 •
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�ط	��6������ص�	�زאو	��������5ل�א	��4�א	)����! �

Application for Conducting Marine Surveys  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−� �

��ـ�J��ا Y�^ا.................................. :  .....................................................  Name: 

 :Nationality ....................................................  :  .................................ا�.(�ــــــــــ�

���N�ا YX.�از/ر�ا............................. :  ....................................................  ID/Passport No: 

�ر�i اThــــــ�ار'..............................:  ....................................................  Date of Issue: 

 :Address ....................................................  :...................................ا�P(ـــــــــــ�ان

jـــــــــــ/b	�ا....................................:  .................................................... Office: 

kــــ'�N�ا YXر  ..............................:......ر� :Mobile  Tel No:................................ا��ـ

 Fax No / E-Mail ....................................................  :............ا����� ا^�b/�و"�/ رYX ا�=�آــــ0

 kــــــــ��P' ـــــــ�X� J YــــXر  
    ..........................ــــ�ي��ـــــ�ح AJـــ 

  
....................................................  

Int. Card of Marine  
Surveyor No. 

�:�,���د�وא	�زאמ� �

    >

j ا�A@�ل �m ـ�م�� ��"ـeـ     ��) AJـ�ي '�&ـ% أ'NPــ� أ"�
� �e�ً,و �AA@e�ر�� ا�e�/�ا Yـe) و'���ـ�	�ل ا�	�IJ ــ�مXI� �"IJ ن�
���               0وا�	�eXو �e& وزات أو�e.' أي <e� �e
��b�ا ��ل ا�	�e) ا�	�/
=�e وأ"e� أ'A	e] ا�	��eو�e	�IJ �T�� ا��و�� ا����P	�أو ت وا 

��A ,� ا�/��ر�� ا�ــQي �N��XIـAT �n ت�"�J Y���'.  
  

I , As Application for Conducting Marine Surveys, hereby, Pledge to Carry out Survey Works 
and Prepare Genuine Reports in Conformity with International Standards and, Am Fully 
Responsible for any Violations, Breaches, and Misinformation that may be Contained in my 
reports   

 j
�ر�i '�ـ��Y ا� '                  jــ
d ��ـــ�م ا� X�'    /  
 ) Date of application      (           Applicant's Signature)(  
  

 -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- -               - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -  
                          

• oــ� ,�ـ	���ام ا��/�+� 
  

..................................................................................................................................  
  

..................................................................................................................................  
  

................................             
�א	��#��ذ!�	�������وא�����	������دنא	�%�س�                        �

� �

��و����א	��������א	�� �

�وزא���א	���������ل �

��������وא����	�������دن�א	������ �

������������دن�−�א	���ز�א	�%��(� �


�ــ] �/� YــXر________________  

Republic of Yemen�
Ministry of Transport �
Yemen Gulf of Aden Ports Corp�
Head Quarters - Port of Aden 
Serial No: _____________  
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�א	���و����א	�������� �

�وزא���א	���������ل �

��������وא����	�������دن�א	������ �

������������دن �


�ــ] �/� YــXر________________  

  

Republic of Yemen                                                              
Ministry of Transp ort                                                                       
Yemen Gulf of Aden Ports Corp.           
Port of Aden 
 
Serial No: ________________  

  

�����ص������;��)���������!�� �

���Licence �Marine- Surveyor's 
  

  : أ�ـY ا�	�ــــ�ح

   :"ــ�ع ا�	�ـــ)

� ا�/@��)*+T:  

%�ر�i إTـ�ار ا�/�&':  

   

Name of Surveyor: 

Type of Survey : 

Validity of Licence: 

Date Issued: 

  
  

• �NJ @�ح	�ا �n ل ��) أ&�ى��م IJي أ�	��	�ــ) ا��J s� ح�@	
� MــA�. 
  

•            	et <eة و�Qe,��#"_	�e وا���eا"> ا�(J (�e	�ل ا�e	م أ��eX ء�e)uح أ��e	�م ا�e/
�     YeXر [e�)�ا �eار وز��eX �N)
�م ) 36(P�2007ءم�� ,� ا�	(ــNJ ــ�ل	P	�ا�ـ) ا�
�#"_	� وا�J /�ام�ا ا^Qوآ .  

  

	���� ,ـــ�ًراهQا ا�/@��) ��
�g(� ,��ان  •� s	
�� s
� [@A� %�B وأي ����	�< ا�إ v�ذ <� . 

  
•   jA� ـ����	
� MـA�   (��@/�ء ا��ل ا�	 J   (�e�se ا�	e@�ح �e> ا�!e�e/X��   %ـً�    أو إ�xــe	�I   <e� seP)و� 

ــ����م ا�	�) ,� ا#*�ال ا�/N� ��او��: 
  

- �AAT �n ) ��ورة أو�	�(ـ� اN� ��او�	� ����	�ا M��u��ف أن ا���� اآ/!* �,. 
 

-                  [b!eJ �e)N	�ر�� ا�ـ�ة tـ� ا�!�% ا�		(�ح �s ا�/�&% وا�/Iآ� �> ��م �	zوى آ�bB ا�/+م
s��". 

 
-   MA�����	
��s إذا رأت     أ @��) �jA هـQا ا�   �x�و إ ����	�ا %أن ا�!�% ا�		(�ح �s ا�/�&

�ء أو #ي ��j }&ــ�          )��	N(� وأ��ء إ�< �	�P ا�	J [أ&ــ �X       se� ح�@e	�ـ�ك اeـ
�ة و��eJ M
P/� 
(�	��J. 

  
  

 

 

  
 Tــــ�رة
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ترخيص مزاولة نشاط صيانة وتركيب األجهزة االلكرتونية ترخيص مزاولة نشاط صيانة وتركيب األجهزة االلكرتونية ترخيص مزاولة نشاط صيانة وتركيب األجهزة االلكرتونية ترخيص مزاولة نشاط صيانة وتركيب األجهزة االلكرتونية ) ) ) ) 11
 للسفنللسفنللسفنللسفن

    (Licence for Repairing and Installing Electronic 
Equipment on Ships)         

 التي تصدر   سلطة المؤسسة  ورقابة   إشراف تحت    القطاع الخاص  تقدم هذه الخدمة بواسطة   
كما يمكن أن تطلب . التراخيص الخاصة بالعمل في هذا المجال وفقاً للشروط المحددة أدناه     

  . الخدمة من قبل مهندسي إدارة المؤسسة عبر الدائرة الفنية التابعة للمؤسسة

  
   و التجديد السنوي للرتخيص ترخيص مزاولة النشاطشروط احلصول على

 . يكون يمني الجنسيةأن •
 .لجمهورية يكون مسجالً في السجل التجاري العام لأن •
 . ال يكون قد أدين بجريمة تخل بشرف العملأن •
 .الخبرة الالزمة لمزاولة هذا النوع من النشاطالمؤهالت و يمتلك أن •
 .جهز وعنوان بريدي مسجل وهاتف للعمل في المدينة يكون لديه مقر مأن •
 . يكون لديه رخصة مزاولة المهنة من مكتب وزارة األشغال العامةأن •
) 500.000( يكون لديه رأس مال مخصص لنشاط موضوع الترخيص ال يقل عن             أن •

 .ريالخمسمائة ألف 
 . يكون لديه بطاقة ضريبية وان تكون سارية المفعولأن •
  .طاقة اشتراك منشأة في التأمين يكون لديه بأن •
 . البطاقة الزكوية عند التجديدأن يكون لديه •
  

  :الوثائق املطلوبة
 .تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص •

 .للمطابقةلوثائق والمستندات واكافة األصول تقديم  •
 

  :اإلجراءات
 . التأكد من استيفاء المتقدم للشروط أعاله •
 .التأكد من عدم وجود مخالفات •
 .تح ملف للوثائق و المستنداتف •
 .رفع تقرير مفصل إلى الرئيس التنفيذي للمصادقة •
 . المقررةيد الرسومسدت •
 .إصدار الترخيص •
  



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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 ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 صيانة وتركيب األجهزة االلكترونية في السفننموذج ترخيص مزاولة نشاط  •

  
  

  الرسوم النقدية 
  . رسوم صرف الترخيص)  دوالرخمسمائة ( دوالر أمريكي500 •
ينتهي سريان الترخيص (رسوم التجديد السنوي ) خمسمائة دوالر ( دوالر أمريكي500 •

 ).مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام
  
  

  : اخلدمة أجناززمن 
 . أيام في حالة توفير كل الوثائق المطلوبة وصحتها3 •
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YEMEN  GULF  OF   ADEN   PORTS  CORPORATION 

(PORT OF ADEN)  

Provisional Licence for Repairing and Installing  

Electronic Equipment on Ships  
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Is / are hereby granted this temporary licence to Install/ Repair electronic 
equipment on Ships in the Port of Aden in Accordance with Conditions 
herewith attached. 
 
This licence is Valid from-------------- to 31st December--------------. 
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Executive Chairman,  
Chairman of the Boards of Directors 

Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  
Port of Aden 

  


