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المستندات واألوراق المطلوبة للحصول على ترخيص الوكالة المالحية للسفن
طبقا ً لشروط وضوابط والشروط اإلضافية بالقرار الوزارى رقم  025لسنة  2552والمعدل بالقرار الوزارى رقم  104لسنة 2552
حمولة (155طن – 45555طن –  – 20555حمولة مفتوحة) هى:

 -0طلب بإسم السيد اللناء بحرى /رئيس لجنة التراخيص بقطاع النقل البحرى للمنافقة على مىنا الشىركة تىرخيص نكالىة مالحيىة
للسفن للعمل بالمنان ء البحرية المصرية بالحمنلة المطلنبة.
 -5أن تكنن شركة أن منشىة فرديىة مصىرية الجنسىية مركالىا الرئيسى جممنريىة مصىر العربيىة مىع تحديىد العنىنان الىدائم لمقرلىا
نت قديم صنر من سند الملكية أن عقد اإليجار للمقر مع مراعا الضنابط المقرر لإلعتداد بشرنط الجنسية عل النحىن المنضىا
بالشرنط الخاصة بنشاط النكالة المالحية.
 -3عقد تةسيس الشركة (مسجل به نكالة مالحية للسفن).
 -4المدير المسئنل عن الشركة مع سابقة خبرته نمؤلالته.
 -5الميكل ا لتنظيم للشركة نالعناصر البشرية شاملة العمالة بجميع درجاتما نبيان الخبر السابقة لإلدار العليا للشركة.
 -6ف حالة إستخدام عمالة أجنبية أن نجند شركاء أجانب يقدم ما يفيد المنافقات األمنية لمم.
 -7السجل التجارى أن مستخرج رسم منه (مسجل به النكالة المالحية للسفن).
 -8صنر من البطاقة الضريبية مسجل بما النكالة المالحية للسفن نتقديم ما يفيد التسجيل ف ضرائب المبيعىات عىن نشىاط النكالىة
المالحية للسفن.
 -9صحيفة الحالة الجنائية (بالنسبة لشركات األفراد فقط).
 -01تعمد باإللتاام بتقديم كافة المعلنمات نالبيانات المتعلقة بنشاط الشركة نأى تغييرات تحدث بما أثناء فتر الترخيص.
 -00رأس المال المصدر:
أ
ب
ج
د

05,555
205,555
055,555
005,555

(خمسون ألف جنيه) حمولة 155طن
(مائتان وخمسون ألف جنيه) حمولة  45555طن
(خمسمائة ألف جنيه) حمولة  20555طن
(سبعمائة وخمسون ألف جنيه) حمولة مفتوحة

 -42خطاب الضمان-:
 يصدر لصالا قطاع النقل البحرى باإلسكندرية
 بخصنص ترخيص النكالة المالحية للسفن.
 غير مشرنط نف حالة كتابة تاريخ عليه بإنتماء المد تكتب عبار
(يجدد تلقائيا ً وال يلغى إال بناء على طلب قطاع النقل البحرى باإلسكندرية)
قيمة خطاب الضمان لكل حمولة كاآلتى:
أ
ب
ج
د

20,555
420,555
255,555
205,555

( خمسة وعشرون ألف جنيه) حمولة 155طن
(مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) حمولة  45555طن
(مائتان ألف جنيه) حمولة  20555طن
(مائتان وخمسون ألف جنيه) حمولة مفتوحة

 -03يتعىىين عل ى طالىىب التىىرخيص بماانلىىة اعمىىال النكالىىة المالحيىىة للسىىفن أن يسىىتنف جميىىع الشىىرنط نالضىىنابط نالشىىرنط اإلضىىاقية
المنصنص عليما ف قرار ناير النقل رقم  551لسنة  5113نالمعدل بالقرار الناارى رقم  450لسنة  5119نذلك للعرض عل لجنىة
التراخيص بقطاع النقل البحرى إلتخاذ الالام ف لذا الخصنص.
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الشروط اإلضافية
للقرار الوزارى  025لسنة 2552والمعدل بالقرار الوزارى رقم  104لسنة 2552
بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك (مصرى-أجنبى)
-0
-5
-3
-4
-5
-6
-7

أن تكنن الشركة مسالمة مصرية منشة نفقا ً لقاننن الشركات المسالمة  059لسنة .0980
ال تخضع ألحكام قاننن ضمانات نحنافا اإلستثمار رقم ( )8لسنة  0997نتعديالته.
نكالة مالحية.
أال تقل حصة الشريك المصرى ف رأس المال عن  %50عند منا الترخيص نالت نشاطما األصل
إستمرارية الترخيص مرلننا ً بإستمرار نسبة مشاركة الشريك المصرى ،فإذا تخارج يحل محله شريك مصرى آخر بىذات نسىبة
رأس المال أن أكثر.
يتم إخطار قطاع النقل البحرى بةى تغيير يتم ف المسالمين بالشركة إلعاد النظر ف الترخيص.
القيد ف غرفة المالحة الت يتبعما المقر الرئيس للشركة.
سداد المصاريف اإلدارية عند الحصنل عل الترخيص نعند التجديد

 علم اا ً بهنااه يماانك للشااركات ذات رأس المااال األجنبااى  %455تااراخيص لمزاولااة نشاااط الوكالااة المالحيااة
إستثناءاً من ذلك بالشروط اآلتية :
 -1أن تمتلىىك الشىىركة سىىفينة عل ى األقىىل رافعىىة العلىىم المصىىرى مىىع تقىىديم المسىىتندات الدالىىة عل ى تملىىك السىىفينة الرافعىىة للعلىىم
المصرى نكذلك األجنب .
 -4أن يكنن نشاط النكالة المالحية للسفن نشاطا ً فرعيا ً لخدمة أغراضما.
 -0نجنب عضنية المرخص له بغرفة المالحة المختصة.
المصروفات اإلدارية المستحقة

ترخيص ألول مرة

حمولة مفتوحة

20,555طن

 5,111جنيه

 3,111جنيه

5,111جنيه

 0,111جنيه

تجديد ترخيص

 5,511جنيه

 5,111جنيه

 0,111جنيه

 511جنيه

بدل فاقد

 0,111جنيه

 751جنيه

 511جنيه

 551جنيه
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