
 
م التى يجب أن تتوافر فى طالب الترخيص 6802( لسنة 088الشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزارى رقم )

 والتفريغ   لمزاولة أعمال الشحن
 

 .داخل ج . م . ع الرئيسيصورة من مستند الملكية أو اإليجار للمركز  -1
 عقد تأسيس الشركة . -2
 .ومؤهالتهللشركة مع سابقة خبرته  القانونيالممثل  باسمإفادة  -3
 .للشركة وعناصره البشرية باألسماء التنظيميبيان بالهيكل  -4
 .الفنية وسنة الصنع ومدى كفاءتها تمتلكها الشركة مع تحديد مواصفاتها التيبيان بالمعدات  -5
 .من عدمهإخطار عن وجود عمالة أجنبية أو شركاء أجانب والموافقات األمنية لهم  -6
 -:لمطلوب الترخيص به براس مال مصدرمدرج به اسم المدير المسئول واسم النشاط ا التجاريمن السجل  رسميمستخرج  -7

  نه الحاويات متضم العامةوكذا سفن البضائع  العامةسفن البضائع بالنسبة ل مصريمليون جنيه  33ال يقل عن
 للسفينة(.حاوية  53محطات الحاويات )ال تزيد عن داول خارج تت التي

 بالنسبة لسفن  بضائع الصب الجاف. مصريمليون جنيه  33ن ال يقل ع 
 بالنسبة لسفن بضائع الصب السائل. مصريليون جنيه م 33 ال يقل عن 
 لجميع أنشطة الشحن والتفريغ خارج محطات الحاويات. مصريليون جنيه م 033 ال يقل عن 
  لمحطات الحاويات. مصريليون جنيه م 233ال يقل عن 

 النشاط المطلوب الترخيص به . اسمالبطاقة الضريبية مدرج بها  صورة -8
 الضريبة على القيمة المضافة. فىتسجيل الشهادة  صورة -9

 تشغيل معداتها وكذلك خطة الصيانة واإلحالل. فيستقوم الشركة بتقديمها  التيأساليب العمل  -03
 وذلك من جهة معتمدة. ISO 9330:2333شهادة مراقبة توكيد الجودة  -00
 .وذلك من جهة معتمدة  OHSAS 08330شهادة السالمة واألمان والصحة المهنية  -02
 .به االتصالووسيلة  القوميمسئول عن السالمة والصحة المهنية وصورة الرقم  باسمإفادة  -03
 المعدات مع تحديد سابقة خبرته.ومسئول تشغيل ومسئول مراقبة توكيد الجودة  الصناعيمسئول األمن  باسمإفادة  -04
 فى شركات األموال. القانونيشخاص والممثل شركات األ فيللشركاء المتضامنين  الجنائيةصحيفة الحالة  -05
 شهادة من مصلحة الجمارك تفيد عدم اإلدانة بحكم بات في إحدى جرائم التهرب الجمركي. -06
شهادات  تقديممن رأس المال المصدر مع %( 53)ال تقل قيمتها عن  عاملة بالميناء  أن تمتلك الشركة معدات تشغيل -07

تاريخ صالحيتها ،  انتهاء، وتجديد هذه الشهادات عند  استخدامهايتم  التيصالحية فنية من جهة إشراف معتمدة لجميع المعدات 
 مع تقديم ما يفيد أن هذه المعدات في حوذه الشركة.

 عيًا على العمالة الموجودة لديه وأن يقدم بيان سنوي بالعمالة لهيئة الميناء.أن يؤمن اجتما -08
 تؤدى للعمالء. التيالخدمات  بأسعارتقديم الئحة  -09
 المطبقة بالميناء تحت إشراف هيئة الميناء. اإللكترونيةكوالت التشغيل و والتوافق مع نظم وبروت اإللكترونيالربط  -23
 مالحة دمياط .القيد في غرفة  -20
،.....( بسبب منشآت، معدات، قد تلحق بالميناء )أفراد التيضرار ت المرخص له تجاه الغير وكذلك األمين ضد مسئولياالتأ -22

 عن الحادث الواحد. مصرينشاطها المرخص به بمبلغ ال يقل عن مليون جنيه 
عند الموافقة على  ابتدائي%( من الحد االدنى لرأس المال المصدر كتأمين 3.5غير مشروط بواقع ) بنكيتقديم خطاب ضمان  -23

 عند بدء النشاط. نهائي%( كتأمين 2د إلى )االترخيص يز 



 :التاليو تجديد على النحو ص له لهيئة الميناء مقابل إصدار أيؤدى المرخ -24
تتداول خارج محطات  التيمتضمنة الحاويات العامة لسفن البضائع العامة وكذا سفن البضائع  (مصريجنيه  033333) -

 .(حاوية للسفينة 53عن )ال تزيد الحاويات 
 لسفن الصب الجاف. (مصريجنيه  033333) -
 لسفن الصب السائل. (مصريجنيه  033333) -
 حاويات.لجميع أنشطة الشحن والتفريغ خارج محطات ال (مصريجنيه  253333) -
 لمحطات الحاويات. (مصريجنيه  253333) -
 . الفترة الالزمة ألداء الخدمة حال إستيفاء المستندات ثالثة أسابيع كحد أقصى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

م التى يجب أن تتوافر فى طالب الترخيص 6802( لسنة 088الشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزارى رقم )
 التخزين والمستودعاتلمزاولة أعمال 

 

 صورة من مستند الملكية أو اإليجار للمركز الرئيسي داخل ج . م . ع. -0
 الشركة . تأسيسعقد  -2
 .ومؤهالتهالممثل القانوني للشركة مع سابقة خبرته  باسمإفادة  -3
 .للشركة وعناصره البشرية باألسماءالتنظيمي  بالهيكلبيان  -4
 .من عدمهإخطار عن وجود عمالة أجنبية أو شركاء أجانب والموافقات األمنية لهم  -5
مدرج به اسم المدير المسئول واسم النشاط المطلوب الترخيص به براس مال مصدر ال من السجل التجاري  رسميمستخرج  -6

 (.مليون جنيه مصري 23)يقل عن 
 الضريبية مدرج بها اسم النشاط المطلوب الترخيص به . البطاقةصورة -7
 الضريبة على القيمة المضافة. فى تسجيلالشهادةصورة -8
 وذلك من جهة معتمدة.  ISO 9330:2333شهادة مراقبة توكيد الجودة  -9

 وذلك من جهة معتمدة.  OHSAS 08330شهادة السالمة واألمان والصحة المهنية  -03
 .به إفادة باسم مسئول عن السالمة والصحة المهنية وصورة الرقم القومي ووسيلة االتصال -00
 ومسئول مراقبة توكيد الجودة. األمن الصناعي مسئولإفادة باسم   -02
 للشركاء المتضامنين في شركات االشخاص والممثل القانوني فى شركات األموال.الجنائيةصحيفة الحالة  -03
 الجمارك تفيد عدم اإلدانة بحكم بات في إحدى جرائم التهرب الجمركي. مصلحةشهادة من  -04
 الخدمات التي تؤدى للعمالء. بأسعارتقديم الئحة  -05
 ونية المطبقة بالميناء تحت إشراف هيئة الميناء.كوالت التشغيل اإللكتر و والتوافق مع نظم وبروت اإللكترونيالربط  -06
 القيد في غرفة مالحة دمياط . -07
 بالعمالة لهيئة الميناء. يه وأن يقدم بيان سنويعلى العمالة الموجودة لد اجتماعياً ؤمن ان ي -08
 (الف جنيه مصري 533)يد إلى اكتامين ابتدائي يز  (الف جنية مصري 033)تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ  -09

 عند بدء النشاط.
 .جنيه مصري 253333و تجديد له لهيئة الميناء مقابل إصدار أ المرخصيؤدى  -23
 . الفترة الالزمة ألداء الخدمة حال إستيفاء المستندات ثالثة أسابيع كحد أقصى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرىاملستندات املطلوبة للحصول على تراخيص مزاولة األنشطة املرتبطة بالنقل 

أن تكون شركة أو منشأة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسى ج.م.ع مع تحديد العنوان الدائم لمقرها وصورة مستند ملكية أو  -0
 إيجار.

الممثل  –الهيكل التنظيمى للشركة شامل العمالة بجميع درجاتها وبيان الخبرة السابقة لإلدارة العليا  –عقد تأسيس الشركة  -2
 كة مع سابق خبراته ومؤهالته.القانونى للشر 

شهادات الصالحية الفنية لجميع المعدات من جهة  -بيان بالمعدات التى تمتلكها الشركة )مواصفاتها الفنية مدى كفاءتها -3
 معتمدة( . 

 اإلخطار عن عمالة أجنبية او الشركاء األجانب "إن وجدوا" والموافقات األمنية الخاصة بهم . -4
 لتجارى مسجل به النشاط المطلوب + رأس المال المصدر المحدد لنوع الترخيص .مستخرج حديث من السجل ا -5
 البطاقة الضريبية مثبت بها النشاط المطلوب . -6
التسجيل فى مصلحة الضرائب المصرية )األنشطة التى لها طابع تصديرى تقدم شهادة باإلعفاء من الضريبة على القيمة  -7

 المضافة(.
 .(OHSAS08330-2337 أساليب السالمة والصحة المهنية التى تتبعها الشركة ) شهادة  -8
 تشغيل المعدات ( مع تحديد سابقة الخبرة في مجال عمله . -مراقبة وتوكيد الجودة  -إسم مسئول )األمن الصناعى   -9

 فى شركات األموال .صحيفة الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين فى شركات األشخاص والممثل القانونى   -03
 شهادة تفيد عدم التهرب الجمركى من مصلحة الجمارك .  -00
 تعهد طالب الترخيص اإللتزام بتقديم كافة البيانات واإلخطار بأى تغيرات واإللتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للنشاط .  -02
 اإلشتراك في غرفة المالحة .  -03
 العمالء . تقديم الئحة بأسعار الخدمات التى يؤديها -11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشروط الخاصة بنشاط األشغال والتوريدات البحرية

 ألف جنيه مصرى لكل نشاط على حده .253رأس المال المصدر ال يقل عن  -05
 نشاط على حدهجم لكل 3333سنوات ويؤدى طالب الترخيص مقابل إصدار او تجديد الترخيص مبلغ  3مدة الترخيص  -06

 .جم سنويًا 3333باإلضافة إلى مقابل اإلنتفاع بالترخيص مبلغ 
 تقديم دراسة تقييم األثر البيئى )األشغال فقط( . -07
 ( جنيه مصرى نقدًا أو بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء.03333تقديم تأمين مقداره ) -08
  -فى حالة التجديد : -09
امة يفيد سداد الضريبة الع/مايفيد سداد التأمينات للنشاط والعاملينعن الفترة السابقة/ما حجم العملتقديم مستندات)    -23

 (والضريبة على القيمة المضافة
 

 

 



 الشروط الخاصة بنشاط تموين السفن
 

 مليون جنيه مصرى  .2رأس المال المصدر ال يقل عن  -0
ألف جم ويؤدى مقابل إنتفاع  053ويؤدى طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجديد الترخيص مبلغ سنوات  5مدة الترخيص  -2

 بالترخيص وفقًا للفئات اآلتية :
 تموين بالمياه تموين بالزيت والوقود جنسية السفينة

 دوالر / طن 6 دوالر / طن 23 سفن أجنبية

 سفن مصرية
دوالر /طن أو ما يعادله بالجنيه  03

 المصرى
دوالر/طن أو ما يعادله بالجنيه  3

 المصرى

 تقديم دراسة وافية عن أعمال التموين التى ستقوم بها الشركة . -3
 ( جنيه مصرى نقدًا أو بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء.53333تقديم تأمين مقداره ) -4
  -فى حالة التجديد : -5
امة والضريبة على يفيد سداد الضريبة الع/مايفيد سداد التأمينات للنشاط والعاملينحجم العمل عن الفترة السابقة/ماتقديم مستندات)   

 (القيمة المضافة

 . الفترة الالزمة ألداء الخدمة حال إستيفاء المستندات ثالثة أسابيع كحد أقصى 
 

صالح السفن  الشروط الخاصة بنشاط صيانة وا 

 ألف جنيه مصرى .033رأس المال المصدر ال يقل عن  -0
باإلضافة  جم لكل نشاط على حده3333ويؤدى طالب الترخيص مقابل إصدار او تجديد الترخيص مبلغ سنوات  3مدة الترخيص  -2

 . جم سنوياً 3333إلى مقابل اإلنتفاع بالترخيص مبلغ 
 . ب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء( جنيه مصرى نقدًا أو بموجب خطا03333تقديم تأمين مقداره ) -3
  -فى حالة التجديد : -4
امة والضريبة على يفيد سداد الضريبة الع/مايفيد سداد التأمينات للنشاط والعاملينحجم العمل عن الفترة السابقة/ماتقديم مستندات)   

 .(القيمة المضافة

 
 

 المستندات ثالثة أسابيع كحد أقصى . الفترة الالزمة ألداء الخدمة حال إستيفاء 
 
 


