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

  1ا�����      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                 
 

 – اخلدمات املقدمة عرب إدارة أرصفة املعال -3 -
  )املعال والتواهي(شاملة رصيف السياح 

  اخلدمات األساسية املقدمة للعمالء
  
1(  

 غترتيب دخول السفن إلى األرصفة للشحن والتفري

  Assigning Berths to Ships for Loading and Discharging  
  خدمات نقل البحارة والسياح  )2

  )Crew & Passenger Transportation Services(  
  

  نخدمات المستودعات والخز  )3

  )Storage Facilities(  

  

  تأجير المكاتبخدمات   )4

  )Office Rental Services(  

  للحاويات خدمات التبريد   )5

  )Reefer Container Services(  
  

  ريغ خدمات الرافعات البرية وتوفير اليات ومعدات الشحن والتف  )6

   (Crane Services & provision of equipment & Stevedoring Gear)  

  

  شحن وتفريغ الحاويات من السفن   )7

  )Loading / Discharging Containers .(  

  خدمات تفريغ وشحن الحاويات بالبضائع   )8

  )Unstuffing/LCL Container Stuffing + FCL(  

  

 لألفراد والمركبات صرف تصاريح دخول الميناء   )9
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  )  Issuance Of  Port Permit For Personnel & Vehicles(  

 خدمة وزن الشاحنات   )1 0

  )  Weigh Bridge Service(  

  خدمـة منافست للسفن الشراعية   )11

  )Cargo Manifest Services For Dhows (  

   التخليص صرف تصاريح لمزاولة نشاط  )12

  )Cargo Clearing & Forwarding Licence(  

  خدمات إطفاء الحرائق   )13

  )Firefighting Services(  

  

         اخلدمات األساسية املقدمة للعمالء اخلدمات األساسية املقدمة للعمالء اخلدمات األساسية املقدمة للعمالء اخلدمات األساسية املقدمة للعمالء-أأأأ    
        :::: للشحن والتفريغ  للشحن والتفريغ  للشحن والتفريغ  للشحن والتفريغ األرصفةاألرصفةاألرصفةاألرصفة    إىلإىلإىلإىل    ننننترتيب دخول السفترتيب دخول السفترتيب دخول السفترتيب دخول السف) ) ) ) 1

Assigning Berths to Ships for Loading and Discharging            
يناء بالنسبة لدخول وخروج البواخر من األرصفة تقوم إدارة األرصفة بالتنسيق مع ضابط الم

  . سفن إلى الميناءون ترتيب الرسو حسب أولوية وصول المن هذه الناحية يكو

        خدمات نقل البحارة والسياح خدمات نقل البحارة والسياح خدمات نقل البحارة والسياح خدمات نقل البحارة والسياح ) ) ) ) 2
                     (Crew & Passenger Transportation Services)        

اطنين بتشغيل قوارب سياح مخصصة لنقل البحارة والسياح والمو ؤسسة الموم تق
  . ساعة في اليوم وطيلة أيام السنة ) 24(وتتوفر هذه الخدمة طوال 

        نقل البحارة والسياحنقل البحارة والسياحنقل البحارة والسياحنقل البحارة والسياحأمساء ومواصفات القطع البحرية العاملة يف أمساء ومواصفات القطع البحرية العاملة يف أمساء ومواصفات القطع البحرية العاملة يف أمساء ومواصفات القطع البحرية العاملة يف 

  القدرة الحصانية    المحركات نوع  اسم القطعة البحرية  م

 T.SCREW  250  "1"قارب السياح رقم   1

 T.SCREW 250  "2"قارب السياح رقم   2

  
  

  :ط وإجراءات خدمات نقـل البحارةشرو
ضابط الميناء البحارة يتم تعميده لدى تقديم طلب رسمي من الوكيل المالحي لنقل  •

 .وتمريره عبر مشرف رصيف السياح ومدير األمن البحري
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  النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 ال توجـــد •
  

        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
 .للساعه الواحده أو جزء من الساعة دوالر) 30(لنقل األجانب داخل حـدود الميناء    ••••
 . الواحدة أو جزء من الساعةة للساعدوالر) 55(لنقل األجانب خارج حـدود الميناء    ••••
  . مبلغ مقطوع ريال) 3000(لنقل المحليين في جوالت بحرية داخل حدود الميناء  ••••

  
  

  نخدمات املستودعات واخلز) ) ) ) 3
                (Storage Facilities)        

وساحات الخزن للمستوردين ) المستودعات(العديد من السقائف توفر أرصفة المعال 
  . الميناءوالمصدرين ويتم تأجيرها وفقا لتعرفة 

  : على النحو التايل) سواء املغلقة أو املسقوفة(مواصفات السقائف وساحات اخلزن 
  

  رقم السقيفة/ اسم  م
المقاس 

  )بالمتر(
  المالحظات

1  
 سقيفة عبور –) 1(سقيفة رقم 

  مؤقت
170 × 60  

الحاويات + ) الترانزيت(مخصصة للبضائع المارة 
  المشتركة

  مؤجـــــرة  60 × 170  )2(سقيفة رقم   2

  غير مؤجرة/مؤجـــــرة  60 × 170  )3(سقيفة رقم   3

  
  شروط وإجراءات خدمات املستودعات واخلزن 

 مدير األرصفة الممثلة بتقديم طلب خطي إلى سلطة المؤسسة  •
 .المؤسسةذوي األنشطة التجارية مع الء والزبائن أن يكون من العم •
 .يتم احتساب المساحة المؤجرة بالمتر •
 .يلتـــزم بدفع رســوم الكهرباء •
 . للغرض المتفق علية المؤجرة إالالمساحة أن ال يستخدم  •
  

  .النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 .ال توجــــد •
  

        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
ـًا  •     اءينالم ةلتعرفيتم تأجيرها وفق
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                تأجري املكاتبتأجري املكاتبتأجري املكاتبتأجري املكاتبخدمات خدمات خدمات خدمات ) ) ) ) 4
            (Office Rental Services)        

 والتي ايتوفر لدى أرصفة المعال العديد من المكاتب لغرض تأجيرها للجهات العاملة فيه
، والشركات ...الجودة والمقاييس واألمن، هيئة تشمل الجهات الحكومية مثل الجمارك و

   . الميناءحن والتفريغ ويتم تأجيرها وفقا لتعرفةالخاصة مثل الشركات المالحية وشركات الش
  

 ::::شروط وإجراءات خدمات تأجري املكاتب شروط وإجراءات خدمات تأجري املكاتب شروط وإجراءات خدمات تأجري املكاتب شروط وإجراءات خدمات تأجري املكاتب 

 .مدير األرصفةالممثله بتقديم طلب خطي إلى سلطة المؤسسة  •
 . أن يكون أحد الجهات العامة أو الخاصة العاملة في الميناء •
 .يتم احتساب المساحة المؤجرة  بالمتر •
 .يلتزم بدفع رسوم الكهرباء •
 .المتفق عليهإال للغرض أن ال يستخدم المكتب  •
  

        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
ـًا لتعرفة الميناء اليتم  •  .تأجير وفق

  

  النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 ال توجـــد •

 

         للحاويات للحاويات للحاويات للحاوياتخدمات التربيدخدمات التربيدخدمات التربيدخدمات التربيد) ) ) ) 5
                    (Reefer Container Services)        

الحاويات المثلجة فولت لتبريد ) 420(نقاط كهربائية بقوة ) 107(تتوفر في الرصيف 
  :المستوردة والمصدرة والترانزيت مقسمة على مجموعتين على النحو التالي

  نقطة تبريد موجودة خلف محطة الحاويات،) 67(عـدد : المجموعة األولى •
 )2(نقطة تبريد موجودة خلف السقيفة رقم ) 40(عـدد : المجوعة الثانيـة •
  

        
        

        ::::العادية املطلوب تصديرها العادية املطلوب تصديرها العادية املطلوب تصديرها العادية املطلوب تصديرها      و و و واملثلجةاملثلجةاملثلجةاملثلجةشروط وإجراءات خدمات احلاويات شروط وإجراءات خدمات احلاويات شروط وإجراءات خدمات احلاويات شروط وإجراءات خدمات احلاويات 
 .طلب كشف بأرقام الحاويــات المطلوب شحنها •
 . على التصدير طلب موافقة الجمارك •
عند تقديم يمكن الدارة االرصفة ان تقوم باعداد الكشف المطلوب لغرض هذه الخدمه  •

 . طلب بذلك من قبل الوكيل المالحي او التاجر صاحب البضاعه 
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        ::::الوثائــق املطلوبةالوثائــق املطلوبةالوثائــق املطلوبةالوثائــق املطلوبة
تقديم طلب من الوكيل المالحي يبين فيه أرقام الحاويات ويطلب : حاويات الصادرة لل •

 .  توفير التيار الكهربائي لتثليج الحاويات 
  

  النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
  ال توجـــد •

        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
 .استيفاء الرسوم حسب التعرفة •

  

        :::: للتثليج  للتثليج  للتثليج  للتثليج الفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنية
 .حسب طلب الزبون •

  

        ::::فعات الربية ومعـدات الشحن والتفريغفعات الربية ومعـدات الشحن والتفريغفعات الربية ومعـدات الشحن والتفريغفعات الربية ومعـدات الشحن والتفريغااااررررخدمات الخدمات الخدمات الخدمات ال) ) ) ) 6
    )Mobile crane services & provision of Equipment & Stevedoring 

Gear (  
  .تقدم إدارة األرصفة خدمات الرافعات للتجــار

  
 . ريـال للساعــة400   :  رافعة شوكية •
 . ريـال للساعة10.000  :رافعة بضائع •
  . ريـال للساعـة1000   :م . سي. ت •

        : : : : شروط خدمة الرافعات ومعدات الشحنشروط خدمة الرافعات ومعدات الشحنشروط خدمة الرافعات ومعدات الشحنشروط خدمة الرافعات ومعدات الشحن
 .وجود بضاعة داخل الميناء ••••

سداد والتأكد من البضاعة وأمـر تسليم ) Pass Note(وثيقة تمرير البضائع تقديم  ••••

 .الرسوم

 .  يتم تقديم طلب من قبل صاحب البضاعة ••••

        ::::اإلجـــراءاتاإلجـــراءاتاإلجـــراءاتاإلجـــراءات
سب  الرصيف الخارجي ومن ثم دفع الرسوم حدارةإ الطلب من قبلعتماد إيتم  ••••

 . للرافعة المطلوبةالتعرفة

 .مشرف الرافعاتليتم تسليم الطلب  ••••
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        ::::النماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمة
 رافعات/ نموذج استمارة طلب استئجار معدات  ••••

 .تسليمالوأمر ) Pass note(وثيقة تمرير البضاعة  ••••

  الشحـن/نموذج استمارة ترانزيت  ••••

        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
 .حسب التعرفةاألمريكي أو الدوالر اليمني الريال باستيفاء الرسوم  ••••

  

        ::::الفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنية
  .نصف ساعة ••••

        
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  7ا�����      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                 
 

  
  مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية 

   ميناء عـدن

YEMEN GULF OF ADEN PORTS 
CORPORATION 
(PORT OF ADEN) 

  


ر���                                        ��  Application for hire - ا�

���و���
ت و��ـ�ات را��
ت�  �&�%� �$ا#" !��  ��ن ا��

  

YGAPC Crone Equipment and 
Machinery Hire 

  
 : ................................................�ــ'

  

From:………………………………. 

  

  ا�0 إدارة ا�,+�*
  


�3 ا2خ�6,م/ ���
�7 ��3, ا�,+�*            ا�# 
 :9�6 ��8ـ�

  

To : Wharf Department 
 
Attn: Deputy Wharf Manager 
Maalla 

���

 ا����ات ا���,;: <6: => @ًA�: 
  

Please place at our disposal the 
following Equipment : 

  


�,ة و�DE$رة       . 2را��� C$آ��             . 1F 

  

1. Fork lift               2.Truck & Flatbed 

  

�ـــــــــــ
ر            . 3�
  :�ا#$را��� .4آ

  

2. Kalmar               4. Crane Tadano. 

  


#ــــ�. 5�+ I�� 

  

5. Maintenance ladder. 

  


 وذ�J 3ـ$م ��
�م :�ــ
م ا�%
�� 2007:    /    /ا��$ا�N ..............O#�ـ
ز أ�

ر �' ............. �$�,ةو#��%3
 ذ�J أن :Q$ن ................ �3Nا *��
Q: R�%: 0 أن��

ب ا�$د��3 %T ..............IQ3��.. 

  

To Carry out our work on…./…./…. at 
……… Hrs and shall be pleased to 
have them Available (…………)the 
cost of hire shall be Deducted from 
our Deposit Account No…….. with 
you.   

  


ت ا��Vآ$رة أ�@U �' درا�3 �$���
دأW ,F;�6 ا�E
��� وا�Qا� ���$�%� +X�6 وأ:6�R ا�

#$ن �;��6 ��ن F 0AE�W1997 RD� '� I��: �F رة
 !@ل �ـ�ة ا����اتم 2ي !%


ر�� .  أو ا�^�ا�[
 [ــVا ا�W��D ا\�

  

I hereby and to the best of my 
knowledge  Declare that the Above 
Information is correct and bear full 
Responsibility to the laws of the port 
of Aden of 1997 for any loss that may  
Occur During the period of hire 
resulting from defectivity of the 
Equipment pursuant to their hire or 
use .  
 

  
_____________  

  ��Dــــ��Eــ�م ا

 
________________ 
Name of applicant 

                       `^:��aــ�  اW$�D�  equired Equipment of  R icationSpecif ا�
 

   
   
   

        
        



                           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                 
 

 LCL Container + FCL((((بالبضائعبالبضائعبالبضائعبالبضائعخدمات تفريغ وشحن احلاويات خدمات تفريغ وشحن احلاويات خدمات تفريغ وشحن احلاويات خدمات تفريغ وشحن احلاويات ) ) ) ) 7

Stuffing/Unstuffing((((        
 يقوم به قسم الحاويات في إدارة األرصفة، إلى جانب عمليات مناولة الحاويات الذي •

سواء المستوردة أو المصدرة بالبضائع يوفر القسم خدمة تفريغ وشحن الحاويات 
باإلضافة إلى الحاويات المشتركة التي يلزم تفريغها في مستودعات المؤسسة لتسليم كل 

إلى ات  وتنقسم هذه الخدم).المنافست(مستلم على حدة بضاعته بحسب بوالص الشحن 
 :قسمين وهي كالتالي

  
 .خدمات تفريغ للحاويـات -1
 . خدمات شحـن الحاويات -2

  

        ::::شروط خدمة تفريغ احلاوياتشروط خدمة تفريغ احلاوياتشروط خدمة تفريغ احلاوياتشروط خدمة تفريغ احلاويات
 .لسحب البضاعه  )pass note(وجود استمارة مــرور ضرورة  ••••
االرضية بعد خروج الباخرة ال يسمح بخروج البضاعة من الرصيف إال بوجود ختم  ••••

 ).  Pass note(على استمارة المرور 

        
        ::::تفريغ احلاوياتتفريغ احلاوياتتفريغ احلاوياتتفريغ احلاويات ل ل ل لاملطلوبةاملطلوبةاملطلوبةاملطلوبة    جراءاتجراءاتجراءاتجراءاتاإلاإلاإلاإل

 .تعبئة استمارة مرور من قبل القسم الداخلي للرصيف ••••
 .تعميد استمارة المرور من قبل القسم الخارجي ••••
 .ج البضاعةإخراالبوابة لغرض عند ستمارة المرور إبراز إ ••••

  

        ::::النماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمة
 .نموذج استمارة  مرور نقل ••••

            ::::الفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنية
 ) .تعتمد على تخليص الزبون للبضاعة ••••
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        ::::شروط خدمة شحن احلاوياتشروط خدمة شحن احلاوياتشروط خدمة شحن احلاوياتشروط خدمة شحن احلاويات
 . ـ ترانزيتشحن/مرور استمارة وجود  ••••
  .يتم تعبئة االستمارة وفق بيانات الجمارك ••••

  

        ::::شحن احلاوياتشحن احلاوياتشحن احلاوياتشحن احلاوياتلللل    املطلوبةاملطلوبةاملطلوبةاملطلوبةجـــراءات جـــراءات جـــراءات جـــراءات االاالاالاال
قسم الصادرات في + شحن من قبل القسم الخارجي ال/ مرور تعميـد استمارةتعئبة و ••••

 .الجمارك
  .الشحن ـ ترانزيت عند البوابة لغرض إدخال البضاعة /  إبراز استمارة مرور  ••••
 .ستمارة المرور عند إدخال البضاعة إتدوين كمية البضاعة في خلف  ••••

 

        ::::النماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمة
 . ترانزيت شحن ـ/ مرورستمارة إ ••••

 

 .تستغرق مدة أسبوع حسب دخول كمية البضاعة المصـدرة:::: الزمنية الزمنية الزمنية الزمنيةالفرتةالفرتةالفرتةالفرتة
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        تصاريــح دخول لألفراد واملركبات تصاريــح دخول لألفراد واملركبات تصاريــح دخول لألفراد واملركبات تصاريــح دخول لألفراد واملركبات ) ) ) ) 8
 (Port Permit for Persons and Vehicles)        

تصاريح دخول الميناء لإلفــراد والمركبات عبر إدارة من  ننوعييتــم صرف 
  . وفق نظــام محـدد)قسم التصاريح(األرصفة 

  
 . لدخول الميناء تصاريـح مؤقتة  - أ
  .الميناء  لدخول تصاريح سنويـة  - ب

  

        : : : : التصريح بدخول األرصفة لإلفراد واملركبات التصريح بدخول األرصفة لإلفراد واملركبات التصريح بدخول األرصفة لإلفراد واملركبات التصريح بدخول األرصفة لإلفراد واملركبات صرف صرف صرف صرف شروط شروط شروط شروط 
(Conditions for Issuing Port Permits for Persons and Vehicles) 

 . الفرد االتي يعمل فيهمن الشركة أو الجهةطلب رسمي مختم تقديم  ••••
 .مل الفرد طالب الترخيصعيتم تحديد مهام وطبيعة  ••••
 .صورة من البطاقة الشخصية أو الجواز ••••
 .صورة من ملكية السيارة أو المركبـة ••••
 .إلى الميناء من أجل تصويره في قسم التصاريحطالب الترخيص حضور  ••••

  

        ::::اإلجـــراءاتاإلجـــراءاتاإلجـــراءاتاإلجـــراءات
 .من قبل مدير الرصيفاعتماد الطلب بعد استيفاء الشروط أعاله يتم  ••••
تم تعبئة استمارة خاصة ببيانات الفرد أو المركبة ويتم سحب هذه االستمارة من قسم ي ••••

 .التصاريح
من قبل أمن الموانئ إذا كان الفرد يمني وأمن السياسي الموجود إعتماد طلب الدخول يتم  ••••

 .في الميناء إذا كان الفرد أجنبي
  

        ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 .ول األفــرادنموذج تصريح مؤقت لدخ ••••
 .تصريح دخول الميناء السنوي ••••
 .تصريح دخول األرصفة مع السماح بطلوع البواخر ••••
 .تصريح دخول السيــارات ••••
 استمارة طلب تصريح دخول الرصيف ••••
 .استمارة طلب تصريح دخول الميناء لألجانب ••••
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        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
 .ريال) 1600(=/ التصاريح السنوي للفــرد   ••••
 .مركبة ووفق التعرفةالبات حسب طنية التصاريح السنوية للمرك ••••
) 500(مقابل رسم قدره من يوم إلى ثالثة أيام فقط  مدتها التصاريح المؤقتة تتراوح ••••

 .ريال 
  .لزم إبراز البطاقة الشخصيه وتوضيح أسباب الدخول ي ••••

  

        ::::إلعداد الرتاخيص إلعداد الرتاخيص إلعداد الرتاخيص إلعداد الرتاخيص الفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنية
 .يوم واحد التصريح السنوي تستغرق إجراءاته حوالي ••••
 .حوالي ساعة واحدهالمؤقت يأخـذ التصريح  ••••

  
  
  
  
  

        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
���� ���� ����ل ا���اد�  

  
 �  : ..........................ا���ـــــــــــ
��ح �#خ �...........................:  
  / :.........................ا�)'&ـــــــــ% 

  / ................          ا��1ض �/ ا����ل     :........................�.ر�- ا,+�ار
 / ........................            ا�9'% وا�7)6   :..........................�.ر�- ا345'.ء
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        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  نميناء عد

  تصريح دخول الميناء
  إلفراد المؤسسة

  
  ………………………………:          االسم

  ..……………………………:        المهنة  
  ………………:          رقم البطاقة الشخصية

  …………:          الموقع المصرح له بالدخول
  :......................تاريخ االنتهاء  

                                                    Name:……………………. 
  
  
  
  
  
  

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

  ليج عدن اليمنيةمؤسسة موانئ خ
  ميناء عدن

  تصريح دخول األرصفة
  مع السماح بطلوع البواخر

 --- ------ --------- --- ------ --------- --- ------ ---------  
  :تاريخ االنتهاء:            ةرقم البطاقة الشخصي
.....................  ...................  

  ...........:..................................االسم
  :..................................الموقع المصرح 

  :.............................................الشركة
                                               Name:……………………….. 

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 أ���ر:

2006 
2007 
2008 

  
 ا���ر:

2008 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  

  المحترم      مدير الرصيف/ األخ 
  . .ن الحر ميناء عد

     بعد التحية،،،
  ح دخول السياراتيطلب الحصول على تصر/ الموضوع 

  
  ..نرجو شاكرين بمنحنا تصريح دخول السيارات وسوف نقوم بدفع الرسوم المقررة

                                 .     :      رقم السيارة                                       :اسم المالك
                          .            ):لونها(      نوع السيارة                                       :اسم السائق

                           .:      رقم البطاقة الشخصية                             :الغرض من الدخول
                           .:      تاريخ ومحل اإلصدار                                   : عنون السكن
  .                                                :جهة العمل

  
  ...مع الشكر .... 

              .           :                                                               توقيع مقدم الطلب
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 بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        اجلمهورية اليمنيةاجلمهورية اليمنيةاجلمهورية اليمنيةاجلمهورية اليمنية          
              وزارة ا�&>6

  ��EF% ��ا�A B?C� D4ن ا�?)&?%
   ا�)G7-        �?&.ء �Aن

� ا�3�.ر��E�            
  

ا�)��>.ت ............................        ...ا���� ...........................               ا�3.ر�- 
.................................  

  
���� د��ل ر+?J ا�)?&.ء(( � KCL 3).رةFا((  

���: ...................................................................................ا��� ر����� ��  :.......................ا�
  م200:       /       /    &�ر%$ ا�#�"د: ..........................................................................ا�#�"د  �� 

  م200:     /       /    &�ر%$ ا.-,ار:..............................  �� ا.-,ار:............................ ر+� ا�*(%�
  :..............................................................................................................�,ا�2 ��(ان ا��0/ ا

  :...................................................................................................................ا�5�(ان ا�3+4# 
  :..............................ا�#�;ل: ...................... ا�#�#(ل:................................ ا�#890: ا�*�&7أر+�م 
��  :...............................ا�5#� %9=> ل : .............................................................................ا�#*

  :..................................................................................../ &D,%� ا�A,� 8BC(ل ا�?-�7ا�@?ض  
........................................................................................................................................  

 / �Eآ�ا�?Gأو ا�.............................................................................................................. :  
  :..................................................K(�*�:.......................................... ر+� ا����رة ا�#�?ح �*� 

���رةا��  ��L ا�................................................................................................................:  
M%?�9م200:     /      /   &�ر%$ إ-,ار ا�    M%?�99*�ء ا�Kم200:      /      /             &�ر%$ ا  

 --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- - --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- ---.  
،.'3O+ م�A %�.Q R� %?و��E(6 ا�(O�           ا�� أ4. ا�)��U أد4.: أن ا�T?.4.ت ا�)�OS% أO?O+ :GA% وأ

(V4وا� �Wا�C�.X مY3و ا�9'.ت%        آ). ا�[ ا�)?&.ء، و,دارة ا�)?&.ء R� .'X ذ وا�>�ا4?/ ا�)7)�ل.]�   ا��&?% ا
  .       ا,`�اءات �Sي �Q R.�% ا�)[.�^%

  
�F5ا                                                                                            ................................. :  

              U?��3ا�       ................................:  
-- --- ---- ---- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- -.  

  :ا��bوط ا�7.�%
  .�Aم ا����ف W.'4?. `�ار ا��Tا�� )1
 .ا����ف �R ا��.آ/ ا�)�Oدة )2
� ا�E?.رة ا�)��ح ���C� ��[ f]b� .'Xل X'. إ�d ر+?J ا�)?&.ء )3?CE� .�Aم 

  اD4            ���� ا�/ ا�)�
              �?<A            /  

.'?CA gا�)�ا� %�.hا�........................      ..............................             
  
  
  
  
  
  
  
  

���#P رة)-  
4*6 
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                       اجلمهورية اليمنيـة               اجلمهورية اليمنيـة               اجلمهورية اليمنيـة               اجلمهورية اليمنيـة
                    وزارة النقــل            وزارة النقــل            وزارة النقــل            وزارة النقــل

  ��EF% ��اA B?C� D4ـ�ن ا�?)&?%
   ا�)7ــG–      �?&ــ.ء Aـــ�ن 

� ا�3�.ر�ـ�E�               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ..................................ا�)��>ــ.ت:.................................... ا���ـ� : ...............................  ا�3.ر�ـ-
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) KCL 3).رةFاKر�� د��ل ا�)?&ــ.ء �#`.4ــ.��((  
  

.?A.Xر �F5ا ................................................................. :%?E&9ا�............................................ :  
  م2007: ......../......../�.ر�- ا�)?Gد............... : ..................................................�6O ا�)?ـGد
  م2007: ......./......./�.ر�- ا,+�ار:..................... �6O ا,+ـ�ار: ........................ ر�� ا�9ـــ�از
/jEان ا��&A............................................................................ :..............................................  

KChا� ���<�  : .............................................................................................................ا��1ض �/ 
KــChم ا��<�............................................................... :............................................................  

/?(kا�................................................................................................................................. :  
  :.......................................A�4?3'................... :...................ا�)��ح �'./ا���.A%/ا���j//ر�� ا�E?.رة
 l�.(ا� �Fأ.............................................................................................................................:  

  
����  م200:   /    /             �.ر�- ا34'.ء ا�3����م            200:   /      /   �.ر�- إ+�ار ا�3

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

         Gm�,3'.، أو اOm+ ـ�مmA %m�.Q R� %?و��E(6 ا�(O�ل أ�ــ� أ4. ا�)��U أد4.: أن ا�T?.4ـ.ت ا�)�OS% أO?O+ :GA% وأ
              Rm� ي�mS مYـmC� .m� ذ.]��C�.Xا�W وا�V4)% وا�>�ا4?/ ا�)7)�ل R� .'X ا�)?&.ء، و,دارة ا�)?&.ء أو ا�9'.ت ا��&?% ا

  .Q.�% ا�)[.�^%
�  : .................................          اF5ـــ
U?��3ا�          ................................. :  

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

  
  ��ا�>ـــ%                                                                                             ��ا�>ـ%               

                                                    ���� ا�ــ/ ا�)�ا4ـــK3j�D ا��/ ا�R� RF.?E ا�)?&.ء                    
  

�F5ـــ�: ...................................                                                       ا?<A/      
U?��3ا�................................. :                                  ............................     

      

        
        
        
        
        

+�رة 
%?E(n  
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        خدمة وزن الشاحنات خدمة وزن الشاحنات خدمة وزن الشاحنات خدمة وزن الشاحنات ) ) ) ) 9
 (Weigh Bridge Service) 

توفير خدمات وزن الشاحنات الخفيفة والثقيلة بواسطة الموازين ب أرصفة المعال تقوم إدارة 
  :التالية نظير فرض رسوم لهذه الخدمات بموجب تعرفه الميناء

  
  .طن) 100(ميزان جسري حمولة   - أ
 .ميزان صغير حمولة واحد طن+ طن ) 60(ميزان جسري حمولة   - ب
 .ميزان يــدوي واحد طن  - ت

 ::::الشــروطالشــروطالشــروطالشــروط
تقديم طلب رسمي من قبل التاجر مع كامل البيانات أسم الباخرة، أسم الجهة،  •

 . إستمارة المروررقم
 .وضع ضمان مالي قبل الوزن بحسب الوزن المراد •
 .تحديد نوع البضاعة أو حاوية أو غيره •

 

        ::::إلجراءات إلجراءات إلجراءات إلجراءات اااا
 .تعميد الطلب من قبل إدارة الرصيف •
ان وترحيلها إلى القسم الداخلي تدوين البيانات في سجالت خاصة قسم الميز •

 ).الحسابات(
توزيع ثالث نسخ من شهادة الميزان لكل من قسم الحسابات لصاحب العالقة  •

 .وقسم الميزان
 

        ::::مناذج املستخدمة يف اخلدمةمناذج املستخدمة يف اخلدمةمناذج املستخدمة يف اخلدمةمناذج املستخدمة يف اخلدمة
 نموذج ميزان الكمبيوتر  •
 .موذج ميزان يــدوين •
 

        ::::الرســوم الرســوم الرســوم الرســوم 
 ريال ) 46(ميزان الكمبيوتر يحتسب بالطن  •
  .ريال) 100( الميزان اليدوي يتم الوزن بالتذكـرة  •

        ::::الفرتة الزمنية الفرتة الزمنية الفرتة الزمنية الفرتة الزمنية 
 حسب مدة  التفريغ والشحن •
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 ميزان الكمبيوترميزان الكمبيوترميزان الكمبيوترميزان الكمبيوتر استمارة  استمارة  استمارة  استمارة منوذج منوذج منوذج منوذج 
  
  

Yemen Gulf of Aden Ports Corporation 
PORT OF ADEN 

 
MALLA TERMINAL 

 
Weighing Ticket 

 No: ………… 
 
 
 
 
 
 

DRIVER ON                          OFF 
 
WEIGHED BY………………….   

  
  
  

         استمارة ميــزان يـدوي استمارة ميــزان يـدوي استمارة ميــزان يـدوي استمارة ميــزان يـدويمنوذج منوذج منوذج منوذج 
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        اخلشبيةاخلشبيةاخلشبيةاخلشبية/ / / / الشراعيةالشراعيةالشراعيةالشراعيةالسفن السفن السفن السفن ست ست ست ست ييييخدمـة منافخدمـة منافخدمـة منافخدمـة مناف) ) ) ) 10
                  (Dhow Manifest) 

الواردة والصادرة بواسطة السفن الخشبية تقوم إدارة األرصفة بتسهيل عملية حركة البضائع 
  .من خالل إعداد المنافست الالزم للبضائع

  

            اخلشبيهاخلشبيهاخلشبيهاخلشبيه/ / / / الشراعيةالشراعيةالشراعيةالشراعيةيست السفن يست السفن يست السفن يست السفن منافمنافمنافمنافتقديم خدمة تقديم خدمة تقديم خدمة تقديم خدمة شروط شروط شروط شروط 
بيانات  و )PASS NOTE( المرور استمارةوأمر التسليم على حتوى فتح ملف ي ••••

 .السفينة

 . برقم متسلسلاعيهيست السفن الشرن هذه البيانات في سجل خاص بقسم منافيتدو ••••

 .الملف من قبل مدير الرصيف أو نائبهالمستندات في التوقيع على  ••••

        
        ::::اإلجـــراءاتاإلجـــراءاتاإلجـــراءاتاإلجـــراءات

 ستي الواصلة من أي ميناء بموجب المنافالخشبيه/ سفن الشراعيهست للفيفتح منا ••••

 .الموجوده عليها

 .دفـع رسـوم اإلرساء ••••

استيفاء بعد ت خروج لها سي يتم تجهيز منافالخشبيه/ لسفينة الشراعيةفي حالة خروج ا ••••

 .رسوم البقاء

  

        ::::النماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمةالنماذج املستخدمة يف تقديم اخلدمة
 . غادرةالمالخشبيه /سفينة الشراعيه لبضاعة المحملة على الامنافيست استمارة  ••••

 . استمارة إخالء طرف عند السفر ••••

 . المغادرين عليهاة وعدد األفراد والبحارةالسفيناستمارة خاصة بخروج  ••••

        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
 .أو الدوالر حسب التعرفةبالريال اليمني اء الرسوم استيف ••••
  

  ::::الفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنية
 .نصف ساعة ••••
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 مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية
Yemen Gulf of Aden Ports Corporation 

Dhow Manifest 
 

%��(Oن ا�.?X �  .Manifest No..........................................ر�
%&?^EC� %��(Oن ا�.?X 

%?Aا�bا�&.��ذة.......................................................ا�..........................................  
�. l�................................................../� /

...........................................................................�1.در  
� R....................... �C7ا�

..................................U�.....................ر:..................و.................رآ.ب.OX  
    Manifest of          
Dhow……………………Master………………………..………………. 
Owner…………………………….From/ 
Leaving…………………to……………………. 
on……………Flag …………...…….with………………passengers 
and…………crews 

  ا�)�رد/ ا�)��ر  ا��زن  �^.+?6 ا��A %A.kTد و �^.+?6 ا��hود  ر�� ا3F5).رة

Passnote 

No. 

No.& Description 

of Packages 

Description of 

Goods 
Weight 

Shipper/ 

Consignee 

      

      

      

      

      

      

      

      

%O?O+ ن.?T��3.ت ا�O� نrX ح�+ declare the contents of this manifest to be Correct:        

           Wharf Manager            ���� ا��+?Date  J.............            ا�3.ر�-Nakhoodaا�&.��ذة  

69F                                     م ا�)?&.ء�Fل ر�sE�R� ..................................... Registered on the  
Port Dues ClerkST �B9ا�                                   ......................................Received on the    

 ST درة�@#��� �����B� ا�(اردات -?ح ��)#V ن��� WV�T..............................  
��/ ا�G?ا���ا� .............................. Import Manifest checker For dhows …………………...   

 Dhow cleared outwards on ………………………………. 
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  ��EF% ��ا�A B?C� D4ن ا�?)&?%
  �L �C� KCLف ا�)?&.ء

Yemen Gulf of Ports Corporation 
 Dhow Application for Outward Clearance 

 
 J?+ا5خ ���� ا��To the Wharf Manager Aden.                                                                                          

 
  ا�E&9?%........................................................4.��ذة.......................................................................................ا4.

 
 %&?^Eا�.......................................................................... %��(Oا�–/L ................................................رة.OTد ا��A

  
 

�C7ا�.............................................................................�.�l.................................................................?E&9ا�%  
 أ+�ح dCA R4rX ا�73Fاد �EC^� إ�d ا�)�اD4 ا�3.�?% و O�.X)��% و ا��آ.ب ا�)�OS% اد4.: �.��`.ء إX RW.hA?.ن O�.X)��% و أذن

 ا�E^� ا�Gز�?/
................................................................................................................................................................  

 
I…………………………………………Nakhooda………………….………………..……….. Nationality 
Dhow…………………………of……………..tons and……………………………...………Crew 
Flag…………………………….Owned by………………………………………………………… 
 
(Nationality)……………………………………………………………………….……………. 
 
I hereby declare That I am ready to sail for the following ports with cargo and passengers as shown below, and 
therefore request that the necessary Manifest and port Clearance be issued please. 
 

  ا�)VQG.ت و`'% ا��A �^Eد ا��آ.ب  �Aد ا��hود
No. of pkgs No. of passengers Destination Remarks 

    
    
    
    
    
    
    
    

  
  ........................................ �Aن

 
…………….………….. 

                                                     .                                                                                   ………………………Nakhooda    Aden   ا�&.��ذة 
 

                 .......................   ......................                      ...................... ....................                               . 
                 %��(Oن ا�.?X fQ.�  sE(ا� t3^(ا��اردات                  ا� t3^�                   6Qا�Eا� /A م  �ل�Fل ر�sE�    

         ا��اردة 
                          Port Dues Clerk            Coastal inspector incharge           Import Inspector        Import Manifest

  
                                                                                                                                    checker    
             
 

                                                                                                                                      
 .'3&On �C(اآ �� :GAآ�رة اu(ا� %&?^Eن ا�rX �'nا 
Certified that the above Dhow has completed loading. 
 
 

                                                                                                                                                   %��(Oن ا�.?X و �^F إ+�ار أذن    
Issue Port Clearance & Manifest. 

J?+ا�� ����               
      ��EF% ��ا�A B?C� D4ن ا�?)&?%

Wharf Manager            
  Yemen Gulf of  Ports Corporation                              درات.�  t3^�                   Inspector    Export Wharf ر+?J ا�
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  ��EF% ��اd4ء ��A B?Cن ا�?)&?%

  �?&.ء �Aن

Yemen Gulf of Aden Ports Co. 

Port of Aden 

 �^F �����/^E�.X ص.� %?Aا�bا�  / w?Tb]ا�  

Port Clearance For Dhows 

%&?^Eا� �Fا...............................................................................................................Name of  vessel  

� و`&E?% ا�&.��ذFة ا                      Name and  Nationality of Nakhooda 

  (a).................................................)..........أ    ((b).....................................)......................ب(

  Tonnage....................................................................................................................ا�L&.ن

�C7ا�......................................................................................................................... Flag …. 

 d93'. ا��...............................................................................................................Bound to  

  A.kT................................................................................................Nature of Cargo%�4ع ا�

  �A.........................................................................................Number of Passengersد ا��آ.ب

  �A..................................................................................................Number of Crewد ا�OT.رة

l�.(ا� %?E&`و �Fا:                             Name and Nationality of Owner  

  )a..................................................()........أ)    (b).......................................................(ب(

 ا��� X.ن 4.��دة ا�E^?&% ا�)uآ�رة أ�F �� :GAد `)?U ا���Fم ا�)A.kTX %<C73% ا��ارد وا��.در w   اn'� ا�d آ6 �/ �')

  .وا�U?(9� 6y3 ��ا4?/ ا�)?&.ء

This is to certify, to All Concerned , that the Nakhooda of the above mentioned  Dhow has 

Honored all Dues Relating to Import/ Export Cargo and has complied with all the Regulations 

of the port. 

.'3CQ�3ا+6 ر� %&?^Eا� :u'� �(E�.  

  This Dhow  is allowed to sail out from the port. 

 

 J?+ا�� ����            J?+ا�� ���� K3j�  

  �A                                   Wharf Manager's officeن  

         Wharf Manager 

                  Aden            -ر�.�  م200..................................... 

              Date……………………200…..  

  zX.S ,Port Officer ا�)?&.ء 

  �A   Adenن                    

  
  
  
  
  



                           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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 Cargo Clearing & Forwarding(((( التخليص  التخليص  التخليص  التخليص زاولة نشاطزاولة نشاطزاولة نشاطزاولة نشاطترخيص مترخيص مترخيص مترخيص م) ) ) ) 11

Licence((((        
على  إدارة األرصفةبقسم التصاريح خيص مزاولة مهنة تخليص البضائع من ايتم منح تر

  :أساس النحو التالي
  
  .  مزاولة المهنـة للفـرد-أ
  .مزاولة المهنة للشركة  - ب

  

        : : : : الرتخيص لنشاط التخليصالرتخيص لنشاط التخليصالرتخيص لنشاط التخليصالرتخيص لنشاط التخليصمنح منح منح منح شروط شروط شروط شروط 
 .مزاولة مهنة التخليصترغب بي تل الفرد أو الشركة المن قبطلب رسمي تقديم  ••••
 .أن يكون الطلب مدعوماً بضمانه تجارية ••••
 .)فيش وتشبيه(تحت مسمى استمارة في األمن الجنائي تعئبة يقوم الفرد ب ••••
 .صورة من البطاقة الشخصيةتقديم  ••••
 .يتين صورتين شمستقديم  ••••
  

        ::::ـــراءاتـــراءاتـــراءاتـــراءاتججججاإلاإلاإلاإل
 . أن تكون المتطلبات أعالة مرفقة معه يقوم مدير الرصيف بإعتماد الطلب بعد •
  .إعتماد الطلب لدى أمن الميناء  •
 

        ::::النماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمةالنماذج املستخدمة يف هذه اخلدمة
  نموذج تصريح مزاولة مهنة التخليص •

        ::::الرســومالرســومالرســومالرســوم
 للتجديد ريال) 5000(ريال للسنة األولى ) 10.000(ترخيص مزاولة المهنة للفــرد  ••••

 .السنوي 
وفق ريال للتجديد السنوي ) 25,000(للسنة األولى وريال ) 50,000(ترخيص مزاولة المهنة للشركة  ••••

  . التعرفة

        :::: للحصول على الرتخيص  للحصول على الرتخيص  للحصول على الرتخيص  للحصول على الرتخيص الفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنيةالفرتة الزمنية
    .يوم واحد عند توفر كل المستندات المطلوبة  ••••

  

 ))))Firefighting Service((((خدمة مكافحة احلرائق خدمة مكافحة احلرائق خدمة مكافحة احلرائق خدمة مكافحة احلرائق ) ) ) ) 12
لتي قد تتعرض لها لدى إدارة األرصفة عربة حديثة متطورة خاصة لمكافحة الحرائق ا

لتر ) 6000( والقدرة االستيعابية للعربة تقدر بـ هاألرصفة أو المنشاءات وتعتبر خدمه عام
  .بار) 10(متر بضغط ) 70(من الماء بمسافة دفع 
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 %EF��D4ن ا�?)&?%��ا�A B?C�   

  �?&.ء �Aن

  ���� �Qآ% ا�ر+^% 

 UW.kTا� f?C]�  4)�ذج ���?Y(� fاو�% 

Yemen Gulf of Aden Ports Corroratin. 

Port of Aden 

                                            Wharf Traffic Manager  
                     Cargo Forwarding&Clearing Licence   

  
�                                                                                 .......................................... ا�f?��3 ر�

                                                                               Licence no ……………….. 
   …………………………………………………………………………�&� هuا ا�f?��3 �ـــ 

This License has Been Issued to …………………………………………………..   
�.ر�- ا,+�ار Date of issue………………………………………………………………… 
�.ر�- ا345'.ء Date of Expiry ………………………………………………………………   

  
 

اYر-��  ,%? V?آ�   
ن �4��  (ا�BA \K] �,ن ا��#��� ــ  ���ء �,           

Wharf  Traffic  Manager                                                                                                                                   
Yemen Gulf of Aden Ports Corporation                                                                                            

Port of Aden                                                                                                       
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  تجديدات 

Renewals   
  

  توقيع وختم مدير حركة األرصفة 
Signature / stamp of wharf 

traffic manager 

  إلى
To  
  

  من 
From 

  تاريخ التجديد 
Date of Renewal  

        

  


