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 الدائرة البحرية  الدائرة البحرية  الدائرة البحرية  الدائرة البحرية –عرب إدارة ضابط امليناء عرب إدارة ضابط امليناء عرب إدارة ضابط امليناء عرب إدارة ضابط امليناء اخلدمات املقدمة اخلدمات املقدمة اخلدمات املقدمة اخلدمات املقدمة ) ) ) ) 2((((    
        )))) رأس مربط رأس مربط رأس مربط رأس مربط–التواهي التواهي التواهي التواهي ((((

Services Rendered by the Marine Department of the Port 
Officer 

 اخلدمات األساسية املقدمة للعمالءأ 
 Basic Services Provided to Customers  

   إرشاد السفن        ))))1
        )Ship Pilotage(  
  خدمات القطر        ))))2

        )Towage Services(  
   السفنربط وفك        ))))3

        )Ship Mooring/ Unmooring(  
   على السفن في حدود وخارج الميناء والقطـر ومكافحة الحرائقاإلنقاذ         ))))4

        )Rescue, Towage and fire fighting services to Ships 
inside and outside Port Limits (  

  برج المراقبةخدمات         ))))5
        )Port Control Services(  
  قطع الغيارفراد ونقل البحارة واأل        ))))6

        )Transporting Crew, persons, and spare parts to ships(  
 ومياه الشرب في الميناء الخارجي وخارج حدود تموين السفن بالوقود        ))))7

   الميناء بواسطة القاطرات
        )Supplying  bunkers and fresh water to ships in the outer 

(harbour and out of port limits  
  النظر في االحتجاجات البحرية         ))))8

        )Sighting notes of  protest(  
  معالجة قضايا متعلقة بالسفن عند الضرورة         ))))9

        )Solving ship Disputes when required( 
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خدمات منح الرتاخيص ملزاولة األنشطة التجارية يف  -ب 
  امليناء

Issuance of licences for commercial 
activities    in the port      

 

  ترخيص تشغيل قطعة بحرية   ))))1

  )Marine Craft Operation Licence(  

  ترخيص توقيف محركات السفن  ))))2

  (Engine immobilization permit)    

  تصريح للقيام بأعمال اللحام على السفن  ))))3

  )Hot Work Permit(  

  دة الزوارق والرفاصاتتراخيص لقيا        ))))4

  
)Licenses for Tug Masters and persons In charge of 

mechanically propelled crafts (  
  

   اخلدمات األساسية املقدمة للعمالء-أ
   خدمات اإلرشاد  )1

( Pilotage Services)   

ي حدود  المحطات الواقعة فإلىتدخل  التيلجميع أنواع السفن  هذه الخدمة المؤسسةتقدم 

بدرجة ربان أعالي البحار يتم من خالل مرشدين مؤهلين ميناء وعلى امتداد خليج عدن ال

تدريبهم في مجال اإلرشاد على متن السفن التي ترتاد الميناء وبعد االنتهاء من فترة 

منحهم  التدريب تقوم الدائرة البحرية بإجراء االختبارات العملية والنظرية لهم قبل

  .دشهادات اإلرشا
تستخدم زوارق اإلرشاد في ميناء عدن لغرض خدمات اإلرشاد حيث تقوم بنقل المرشدين  

   إلى

  :سطول الحالي من الزوارق التاليةالسفن التي تطلب هذه الخدمة ويتكون األ  
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  )زوارق اإلرشــاد( اء ومواصفـات أمس

  )حصان(القدرة التشغيلية   نوعها  الـزورقاسم   م

 T.SCREW  980  الصالح  1

  T.SCREW 870  النـبك  2

  T.SCREW  980  عبدالكوري   4

  T.SCREW  980  سقطرى  5

  خدمات القطر ) 2
(Towage Services) 

 خدمات القطر للسفن الوافدة والمغادرة بمختلف األحجام واألنواع بواسطة          المؤسسةتقدم  
ة مؤهلـة    فني يمنيةقاطرات بحرية حديثة ومتطورة وبقدرات تشغيلية عالية وتدار بأطقم          

  .ساعة طيلة أيام السنة) 24( وهي متوفرة خالل ومدربة
  

  امليناءالعاملة يف رات طاسم القا

  نوعها  القاطــرةاسم   م

القدرة 
التشغ
يلية 

حصا(
  )ن

  مالحظات  سنة الصنع

  إطفاءخدمة /  طن سحب41  مT.SCREW 2720  1998  ونـــمي  1

  فاءإطخدمة /  طن سحب41  مT.SCREW 2720  1998  رابـذو ح  2

  مASD 4827 2003  وادي حسان  3
 خدمة +سحب  طن 52/  طن56

  إطفاء

  مASD 4827  2003  وادي حطيب  4
 خدمة +سحب  طن 52/  طن56

  إطفاء

  خدمات الربط والفك ) 3

(Mooring/Unmooring Services)             

 بواسطة زوارق مخصصه لهذا يناء هذه الخدمة داخل حدود المسلطة المؤسسةتقدم 
 مؤهلة ومدربة على قيادة الزوارق والتعامل الحيوي في يمنيـةوطواقم لغرض ا

المناورات وتتمتع بالمهارات الجسدية والخبرات الفنية المتراكمة في أعمال الربط والفك 
  .ساعة في اليوم وطيلة أيام السنة) 24(للسفن وتعمل على مدى 
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  امليناءالعاملة يف  زوارق الربط اءأمس

  )حصان(القدرة التشغيلية    المحركات عنو  سم الا  م

  S.SCREW 156  دانـهم  1

  S.SCREW  180  رانـنج  2

  S.SCREW  140  جبل الطير  3

 S.SCREW  156  صنعـاء  4

  S.SCREW  110  الحسـوة  5

  
والقطر وإطفاء احلرائق على السفن يف حدود وخارج اإلنقاذ  )1

 Rescue, Towage and Fire Fighting) امليناء 
Services to Ship in  and out of Port Limits)  

حدود خليج عدن وفي  يناءحدود الموخارج داخل  في  هذه الخدمةسلطة المؤسسةتقدم   
القيام بهذه مؤهلة ومدربة على  منيةيطواقم   لهذا الغرض ومخصصه قاطراتبواسطة 

ر هذه الخدمة هذا النشاط ويتم توفيالخبرات الفنية المتراكمة في تمتلك  األعمال والتي
  . وضابط الميناءالرئيس التنفيذي للمؤسسةعند الحاجة وبالتنسيق مع 

  برج املراقبة  )2
 (Port Control)   

 المراقبة في إدارة ضابط الميناء من أهم المواقع لخدمة السفن وزبائن برجعتبر ي  
لوصل  وهو همزة ا.على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع خالل العام بأكملهالمؤسسة 

. األولى والمستمرة منذ اقتراب السفينة من الميناء ودخولها حتى مغادرتها منه بسالم
ويقوم بالتواصل مع الوكالء المالحيين ومقدمي خدمات السفن لتسهيل المعامالت للسفينة 

  .كما يقوم باستالم إشعارات وصول السفن ويمنح تصاريح السفر لها
  

   إىل السفن الغياروقطعخدمات نقل البحارة واألفراد  )3
  Transporting Crew, Persons and Spare parts to Ships) (  

 وقطع الغيار  واألفراده الدائرة خدمات نقل البحارة إلى جانب القطاع الخاص، توفر هذ  

وأكثر طلب لهذه الخدمات هو عندما يكون موقع التوصيل خارج حدود الميناء أو أثناء فترة 

   . الخدمة المطلوبةإلتمامما يلزم توفير قطع بحرية يعتمد عليها عندالرياح الموسمية 
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بامليناء  خدمات متوين السفن بالوقود ومياه الشرب  )4
   وخارج حدود امليناء بواسطة القاطرات ياخلارج

(Supplying Bunkers, and Fresh Water to ships in the outer 

Harbour and out of Port Limits) 
 عدن لتموين البواخر بالوقود في الميناء وإدارةخدمة من قبل القطاع الخاص تقدم هذه ال  

 فترة أثناءتها وخاصة اوتقوم الدائرة البحرية بالمساعدة في هذا الجانب مستخدمة قاطر
الرياح الموسمية عندما ال تتمكن القطاعات المتخصصة المذكورة من تقديم الخدمة 

  . الحاليةإمكانياتهابسبب شحة 
  

  :خلدمات املذكورة أعاله تقديم اوطشر
 .سفينةللوجــود وكيل مالحي  •
 .تقديم طلب رسمي من الوكالة المالحية للخدمة المطلوبة يبين فيها غرض الزيارة •
 .استيفاء الشروط المالحية للسفينة وشهادات السفينة •
ل فيما يتعلق بخدمة القطر تقديم طلب رسمي من الوكيل المالحي يوضح فيه نوع الخل •

 .التي تعرضت له السفينة
خارج حدود الميناء وحدود خليج عدن يلزم رفع فيما يتعلق بتقديم خدمة اإلنقاذ في  •

 . تقديم طلب خطي من الوكيل المالحي للسفينةأو من السفينة االستغاثة نداء
 

  تصريح السفر للسفن  )5
     (Port Clearance for ships)  

بالمغادرة عند تصاريح سفر للسفن للسماح لها بة المراقبرج عبر / يمنح ضابط الميناء  
 في أي ى التصريح يمكن الحصول عل  لكل الجهات في الميناءاانتهاء مهمتها والتزاماته

ساعة ) 24( مدار الساعة وطوال أيــام السنة ويكون ساري المفعول لمدة وقت على
  .من وقت صدوره

  

  شروط منـح تصريح السفـر للسفينة  
  .لسفينة قد أنهت عملها في الميناءإن تكون ا* 
  .عدم وجود مطالبات ضدها من قبل أي جهة في الميناء* 
  .تقديم طلب رسمي من قبل وكيل السفينة* 
  .دفع الرسوم الخاصة بالتصريح* 
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  يناء خدمات منح الرتاخيص ملزاولة األنشطة التجارية يف امل- ب
 

        ترخيص تشغيل قطعة حبريةترخيص تشغيل قطعة حبريةترخيص تشغيل قطعة حبريةترخيص تشغيل قطعة حبرية ))))1
                    (Marine Craft Operation Licence)        
  

تقوم الدائرة البحرية بمنح التراخيص الالزمة إلى القطع البحرية من اجل السماح لها بالعمل 
في حرم الميناء وتتنوع هذه التراخيص مع نوع العمل المطلوب فتكون مؤقتة أو دائمة 

  .وتشمل كل أنواع القطع البحرية
  

  : ية تعددية التراخيص الممنوحة لتشغيل القطع البحر
على نوعية تشغيل القطع البحرية بشروط تعتمد يقوم الميناء بإصدار تراخيص ل

  . القطعة
  

  ترخيص تشغيل قارب مبحرك لنقل البحارة وقطع الغيار واملؤن �
  الرتخيص إصدار شروط 

  :تقدم المؤسسة هذه الخدمة حال توفر الشروط التالية
 . النشاطتقديم طلب خطي لمزاولة  •
 .واصفات القطعة البحريةتقديم بيانات وم •
 .توفر معدات السالمة على القطعة البحرية •
 .حيازة قائد الزورق على ترخيص قيادي من ضابط الميناء •
  .حيازة القطعة على الترخيص الالزم من ضابط الميناء •
وجود شهادة تؤكد صالحية الماكينة صادرة من الدائرة الفنيـة أو أي مهنـدس            •

 . مؤهل
 .ررةدفــع الرسـوم المق •

 

  ترخيص تشغيل قارب لنقل الركاب �
  :الرتخيص بتشغيل قارب لنقل الركابإصدار ـ شروط 

توفر كل المتطلبات المتعلقة بإصدار الترخيص لقارب يعمل بمحرك ولكن يلزم  •
في هذه الحالة إصدار شهادة صالحية الماكينة من قبل الدائرة الفنية التابعة 

 . للمؤسسة 
 إلى جانب فتح المجال للقطاع الخاص في حال توفر تقدم المؤسسة هذه الخدمة •

الشروط الواردة في مجال الخدمة السابقة ويقصد بالركاب هنا مجاميع وأفواج 
 .السياح وطواقم السفن ومن في حكمهم

يحق لضابط الميناء السماح لسفن الركاب الضخمة باستخدام زوارقها في نقل  •
جد السفينة في الميناء وذلك الركاب إلى األرصفة وبشكل مؤقت خالل توا

 .لإلسراع وتسهيل عملية نقل الركاب
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 )متوين بالوقود/بضاعة(ترخيص تشغيل صندل  �

  ):متوين بالوقود/ بضائع( الرتخيص بتشغيل صندل إصدارشروط 
  .تقديم طلب رسمي إلى ضابط الميناء للحصول على الترخيص    * 
  .إن تكون القطعة صالحة للعمل    * 
  . ضابط الميناءإدارة تكون القطعة قد اجتازت عملية الفحص والمعاينة من قبل إن    * 
  .دفع رسوم الترخيص    * 

  : التصريح بأعمال اللحام على السفنإصدارشروط     
( Conditions for Hot Work Permit)     

  تقديم طلب رسمي من وكيل السفينة إلى ضابط الميناء* 
  حام على السفينةتحديد موقع إجراء عملية الل* 
  .وجود الفني المتخصص للقيام بالعمل* 
  .توفر شروط السالمة لمنع اندالع الحرائق جراء اللحام* 
  .التقيد بأي شروط يضعها ضابط الميناء للسماح بعملية اللحام* 

         لقيادة زورق مبحرك أو رفاص ترخيص) 3
(Licence For Tug Master and Person Incharge of 
Mechanically Propelled Boat)     

القطع البحرية العاملة في حرم ألطقم  دائمة ومؤقتة تراخيص تمنح الدائرة البحرية 
 وتشمل تراخيص قادة الزوارق والقاطرات التابعة للشركات والمؤسسات الميناء

  .مؤسسةالالمرخص لها بالعمل من قبل 
  

  : لقادة الرفاصات والزوارق اخيصترمنح شروط 
  

 ضابط الميناءلخطي تقديم طلب  •
 تحديد نوع القطعة البحرية لالمتحان •
 .الطلبتوفر خدمة وخبرة كافية لدى مقدم  •
 .اجتياز االمتحان النظري •
 .االمتحان العملياجتياز  •
  .دفع الرسوم المقررة •
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  : الرتاخيص لتشغيل القطع البحرية أنواع
  :ترخيص مشغل زورق

 و اآلالتد دورات في مجال تشغيل عقب الدائرة الفنية التابعة للمؤسسة تقوم
ي حرم الميناء التي الماكينات على الزوارق لعمال المؤسسة والمرافق العاملة ف

وتأهيل عامليها على القطع البحرية التابعة لها وتقوم الدائرة ترغب في تطقيم 
   .يجتاز االختبارات بنجاحمن ل) مشغل زورق( التراخيص تحت مسمى بإصدار

  

  :اطرةترخيص مشغل ق
تقوم الدائرة الفنية التابعة للمؤسسة بعقد دورات في مجال تشغيل اآلالت و 
الماكينات على القاطرات لعمال المؤسسة والمرافق العاملة في حرم الميناء التي 
ترغب في تطقيم وتأهيل عامليها على القطع البحرية التابعة لها وتقوم الدائرة 

  . لمن يجتاز االختبارات بنجاح) طرةمشغل قا(بإصدار التراخيص تحت مسمى 

  ترخيص لسفن اخلدمة
تقوم الدائرة الفنية التابعة للمؤسسة بعقد دورات في مجال تشغيل اآلالت و 
الماكينات على سفن الخدمة لعمال المؤسسة والمرافق العاملة في حرم الميناء 
التي ترغب في تطقيم وتأهيل عامليها على القطع البحرية التابعة لها وتقوم 

لمن يجتاز ) لخدمة مشغل لسفن ا(الدائرة بإصدار التراخيص تحت مسمى 
  . االختبارات بنجاح

  دمةاخل  الزوارق والقاطرات و سفنخيص لتشغيلاشروط منح الرت
 باألعماللقيام للها   هو السماحأعاله للقطع المذكورة الغرض من منح تراخيص

  :  ويترتب على ذلك الشروط التالية  منهاطلوبةالم
  ضابط الميناءإلىتقديم طلب  •
 . تؤكد صالحية القطعةتقديم الوثائق التي •
 .تقديم الشهادة الخاصة بصالحية معدات السالمة على القطعة •
 . يكون قائد القطعة مؤهالً وحائزاً على ترخيص من ضابط الميناءأن •
 .دفع الرسوم الخاصة بالترخيص •

  

  :وثيقة االحتجاج البحري
  (Note of Protest)   

ي عرض البحر ويتخوف ربانها  عاصفة فأو شديدة ألجواء سفينة أيةعندما تتعرض 
 عام وإشهار  احتجاج بحريبإعداد البضاعة يقوم أو للسفينة أضرارا أيمن حدوث 

 ميناء تدخله السفينة العتماده لديها فبالنسبة لميناء عدن يقوم أول سلطة إلىويقدمه 
ضابط الميناء بالنظر في مثل هذه االحتجاجات واعتمادها بعد التأكد من صحة ما جاء 

   المحاكم البحرية والتجارية وشركات التأمين إلى تقدم الحقاً أنيها والتي يمكن ف
المطالبات  ءرذالبحرية ونوادي الحماية الدولية كحجة ووثيقة يعتمد عليها في 

        .والتعويضات ضد السفينة
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  .يتم اعتماد االحتجاجات البحرية مقابل دفع الرسوم المحددة في تعرفة الميناء
  

  يا متعلقة بالسفن عند الضرورة معاجلة قضا
يقوم ضابط الميناء بالنظر في الخالفات التي تنشب بين مالك او ربابنة السفن 

 واللوائح المحلية والدولية نظير األنظمةومقدمي الخدمات بالميناء وتسويتها وفق 
  .فرض بعض الرسوم لهذه الخدمة وفق تعرفة الميناء

  

املقدمة من إدارة ضابط  دمة يف اخلدماتمناذج الشهادات والتصاريح املستخ
  :امليناء 

 .نموذج شهادة اإلرشــاد •
 .ضابط الميناءمن إدارة استئجار القطع البحرية استمارة  •
 .تصريح سفر للسفن •
 .استمارة تثمين رسوم الميناء •
 .استمارة تثمين القمامة •
 .تشغيل قطعة بحريةرخيص لت) 5(استمارة رقم  •
 .تصريح دخول اليخوت •
 . لقيادة زورقترخيص •
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          نموذج شهادة اإلرشــاد
                
  Yemen Gulf of Aden Ports Corporation 
  Port of Aden 
  PILOTAGE CERTIFICATE 

INWARD    This is to certify that pilot …………………………………Ha 
OUTWARD     

OUTER 
HARBOUR  

 
Pi l o t e d     From …………………… To ………………………   

ATTENDANCE 
CERTIFICATE 

 Transported 
REMOORING     

TRANSPORTING    
 
Remoored  AT BUOY No. ……..…………… Head OUT/IN  

      Attended 
        

       S.S/M.V. ……………………………………………………… 

       Of Gross registered Tons ……………………………………. 

       Type of ship ……………………………………………………  

       Flag ……………………………………………………………. 

       Draft: Forward ………………………Aft …………………….. 

       Length Overall …………………………………………………. 

       

 

Object  of  Call …………………………………………………   

       
(Outer Harbour) 

       
Deck Cargo Measurement : 
Agent ……………………………………………………………  

       Tugs ……………………………………………………………. 

       

 

In Attendance From ………………. To ……………………..  

       
Special Towage 

       PILOT'S ATTENDANCE 

       Boarded at …………………………………………………….. 

       Dismbarked at ………………… ……………………………… 

       Detention……………………………………………………….. 

            
      
     Signed……………………….…………………………Master 

Aden………………………………   S.S./M.V.  …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Certified that I have Inspected the Register of the  above Vessel and the Tonnages are as Below:- 

………………………..Nett Tons    Signed…………….……….Pilot 

………………………..Gross,,           
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  ضابط الميناءمن إدارة استمارة استئجار قطع بحرية 

Craft Hire From Marine Dept. (YGAPC) 
  
 

 
Form No.  5                  
                                   
                                                                                       No. 
……………………………  
                                                                                        PORT OFFICE, 
                                                                                                         Yemen Gulf of Aden Ports co. 
            Date :……………………….. 
 

The Port Dues Clerk, 

Yemen Gulf of Aden Ports co. 

  

The Yemen Gulf of Aden Ports co. Tug /Launch 

……………………………………………………. 

Was used by the …………………. From ………………….. to 

……………………………………… 

On ……………………………… attendance s.s./m.v. 

………………………………………………... 

At the Inner/Outer Harbour. 

 

   May the usual charges please be made. 

 

 
 
 

                Port Officer, 
            Yemen Gulf of Aden Ports 
co 

 
  
  
  
  
  
  



                          ـدنـدنـدنـدن فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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  نـر للسفــح سفـتصري                        
  

        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  
  
  
  
  

���  ا�����ر�� ا�
REPUBLIC OF YEMEN 

  وزارة ا����
  

Ministry of Transport 
����ن ا�� �  %)'&� %�ا$#ء ! 

�ن��(ء %  
Yemen Gulf of Aden Ports Corporation. 

Port of Aden  
  
  P.O.ADEN NO. ………………………………….   ر/. ا�-,+�* 

 
+0&�)1 20& � *�+,3 

 
SHIP PORT CLEARANCE  

  
 

This is to certify that the m.v. /  ……………………………………  / �� ه67 �5(دة 1(ن ا�&0

  Of …………..….. Net Registered tons            @�( ا?�(�< %&�=.......................... ا�;(�:� ���9-�( 

   Under ……………………………….Colours………………………..   �%�AB�.......   �C1)-وا� 

   Bound from Aden to …………………….…………………..………….  #ن إ���    %&(E+ة 2% 

�1(دة ا��;F(ن    .................................................................................. ..   In command of Captain  

   Has complied with all the Regulations of the port                   ء)�� ا'-�IE آ(F-% �E ;(ت ا��/ 

 

    

   Port Officer  ……………………………….    ء)� J1)K ا��

   Aden on ……………………………………….      LE ن��        
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 رسوم الميناءتثمين استمارة 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
  
  
  
  
  
  

 



                          ـدنـدنـدنـدن فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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                             نموذج استمارة تثمين القمامة

  
����ن ا�� � ! M$ا�% �&'(%  Yemen Gulf of Aden Ports Corporation  

�ن               ��(ء %        Aden port   
� CE 2�N3 ا'-�(رة        Actual Assessment Form                                                            

 E                                         For Garbage Collection(�3رة ا���(%�  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
O�)ا'. ا�� /L9=ا�� �  :Name of Agent/ Owner:..................................................ا��آ
  ..:Name of Vessel..........................................................................................ا'. ا�;(!+ة

Rن ا)�@S)1 ا��رق��)�?.........................................................:Gross Registered Tonnage 
 Date of Arrival/ Time.......................................................................ا��/I/3(ر�W ا���Vل
 Date of Departure/ Time................................................................ا��/I/ 3(ر�W ا��:(درة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� ا���(%��C-% .'ا.......................:....................................Name of Garbage Contractor 

X :Name of Licence Holder:..............................................................ا'. Y9)V ا�-+!
 .:Turn No.......................:................................................................................ر/. ا��ور

 :No. of Port Dues Date....................................................3(ر�]�(/ ر/. E(�3رة ر'�م ا���(ء
  

Cent/ Fils Dollar/ Y.R 
  

                               �V)0-ا�Dascription  

\ E /I�'  L��� دو[ر/ ر�(ل    
    For the First 24 Hours 

    1x……….=                                             م ا[ول�  ا�

    For Every Additional Day 

                        �E)K]ا[�(م ا.........=x…….........  

    ��B-&ا��;(�_ ا�� L�)�?ا               Total Amount Due  

  
  )9S)1  )    In words+ف 

 Dollar/ Y.R........................:.............  ...............................................................ر�(ل/ دو[ر
\ E I�'........................................................................................................:Cent/ Fils... 

 
ـ\ /&. ا[�ــ+ادات رdـ  e�اد ا���fg ا��]-X  داd+ة ا�+/(1� و ا�-0-�         إ

h :....................ا�-�/h  :...................ا�-�/h  .....................ا�-�/
  

 

 
  

  
  



                          ـدنـدنـدنـدن فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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B1 �CF/ X+��$�ـ�ذج !+3  

  
    ر�� ا�����

����    و ��� ا��
    ا"� ا�����

    ()ض ا"&%$ام ا�����
    ا���-/ ا��)ض/ �+ل ا�

    ا���+��
    ا��.دة ا���20 01/. ا�����

    1+��/./ �+9/. / 8+ع ا��.آ50 
    �1&+ح/ 1=�- :   ا�;�:

    ا"� ا��.�?
��    ر�� ا��A.�� ا�@%�

    0C+ان ا��.�?
  

  ا�F(/ــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  �"Dا   ��  ا��0+ان/ ر�� ا��A.�� ا�@%�
1      
2      
3      
4      

  
  

    X!+- � ��B-&ا�+'�م ا��...................:�)�� � ��B-&ر�(ل            ا�+'�م ا��\ ........... .....
  ر�(ل

�ارVRا W3(ر�     .......................           ..................... W3(ر�  
  ......................................ا[$-�(ء

  
��� �F(/. ا��(رب [ ���ز إ •C3 أو +� / ?+اء أي 3:C1 ]6 إ=�ا��CF� أو ا���ا0V(ت ا��7آ�رة أ

  ا�+?�ع إ�# إدارة J1)K ا���(ء
• 6=�[ �&�* 1('-]�ام ا��CF� إ[ � :+ض ا��7آ�ر أ. 

  
  

�ن     �   LE....................................        ء)� J1)K ا��
  
  

  
  
  



                          ـدنـدنـدنـدن فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 
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  تتصريح دخول اليخونموذج 

  
  

YEMEN GULF OF ADEN PORTS CORPORATION 

PORT OFFICE 

ADEN 

YACHT'S ARRIVAL DECLARATION  
        
        

YACHT NAME …………………………………………………………………………. 

PORT OF REGISTRY / FLAG …………………………………………………….. 

GROSS TONNAGE ……………………………………………………………………. 

DATE & TIME OF ARRIVAL …………………………………………………………. 

LAST PORT …………………………. NEXT PORT ………………………………… 

PORT CHARGES (IF ANY) ………………………………………………………….. 

GUIDE BOAT (IF USED) ……………………………………………………………… 

PORT OFFICERS, REMARKS ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

  

 SIGNATURE                

  

NUMBER OF PORT CLEARANCE ISSUED ………………………………………  

SERIAL NUMBER OF DECLARATION ……………………………………………. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                          ـدنـدنـدنـدن فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  ا�����      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                 
 

17

  
 .شهادة األهلية لقيادة زورق بمحرك أو رفاص

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 

 



                          ـدنـدنـدنـدن فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـ فـي مينــاء عـخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  ا�����      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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