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  المالحیة الشركات دلیل

  

 البضائع ومناولة المالحیة التوكیالت أعمال تنظیم الئحة بشأن م1995 لعام) 119( رقم الوزاري القرار بحسب
  : النقـل وزیر الیمنیة الموانئ في

 ً   . الیمنیة الجمھوریة حكومة تشكیل بشأن م1990 لعام) 1( رقم الجمھوري القرار إلى استنادا

  . الوزراء مجلس بشأن م1991 لعام) 20( رقم بالقانون الجمھوري القرار وإلى

  . البحري القانون بشأن م1994 لعام 15 رقم البحري بالقانون الجمھوري القرار وإلى

  -: التالیـة الالئحة أصـدر

  

  األول الفصل

  والتعریف التسمیة

  . الیمنیة الموانئ في البضائع ومناولة المالحیة التوكیالت أعمال تنظیم بالئحة الالئحة ھذه تسمى) 1( مادة

  :_ منھا كل إزاء المبینة المعاني الالئحة ھذه في الواردة والعبارات لأللفاظ یكون) 2( مادة

  . النقل وزیر:  الوزیر     

  . نشاطھ وتسییر المیناء بإدارة المكلف الجھاز:  المیناء سلطة     

  . المیناء وأرصفة السفن في تناولھا یتم التي الحیة والحیوانات والسائلة الجافة المواد كافة:  البضائع     

 المناطة التالیة الواجبات حدود في المیناء إلى الواصلة للسفن الخدمات تقدیم المالحیة التوكیالت تتولى) 3( مادة
  :_ المالحي بالوكیل

 الجمھوریة موانئ إلى الواصلة و مالكھا مع علیھ المتفق التوكیالت ضمن الواقعة السفن استقبال - 1      
 بضائعھا تفریغ أو شحن أجل من المطلوبة بالترتیبات والقیام الالزمة الرسوم ودفع المیناء بسلطات واالتصال
 الالزمة التدابیر واتخاذ ومناقشتھا المطالبات وتلقي ذلك، لزم إن علیھا المعاینات وإجراء ألصحابھا وتسلیمھا
 وتحصیل ، لشحنھا بضائع وربط النافذة القوانین) ــ؟؟ــ( المحلیة والسلطات المیناء أمام المالك وتمثیل لمعالجتھا

 وخدمات ومیاه ومؤن وقود من السفینة احتیاجات وتوفیر البضائع على المستحقة) البحري النقل أجور( النولون
  :_ التالیة وجھتھا التي السفینة) ـ؟ـ( بإجراءات واالھتمام ، وغیرھا طبیة

 من وغیرھا الشحن وخرائط البضائع وقوائم الشحن بمستندات بالعمل المتعلقة المستندات إصدار - 2      
  . المجال ھذا في علیھا المتعارف المستندات

ً  بالتصرف القیام - 3        الجمھوریة في النافذة واألنظمة واللوائح القوانین حدود في السفینة مالك لتعلیمات طبقا
  . الیمنیة

ً، بھ المناطة المھام تأدیة - 4       ّ  مقامھ القیام ثالث لطرف یجوز وال شخصیا   . الموكل بموافقة إال

ً  المالحیة التوكیالت مجال في لنشاطاتھ منظمة بحسابات االحتفاظ - 5        المتعرف المحاسبیة لألصول وفقا
  . لذلك الحاجة دعت ما إذا المختصة السلطات متناول في وجعلھا علیھا
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  . استحقاقھا مواعید في للغیر المالیة وااللتزامات الرسوم تسدید - 6      

 داخل وتنظیمھ العمل بتسییر یتعلق فیما المیناء سلطة عن الصادرة والتوجیھات بالتعلیمات التقید - 7      
  .المیناء

 على صرفھ قد لما استیفاء وأتعابھ حقوقھ لضمان البضاعة أو السفینة حجز المالحي للوكیل یحق) 4( مادة
ً  التصرف ھذا یكون أن شریطة السفینة   . الجمھوریة في النافذة واألنظمة للقوانین وطبقا

ً  للسفن یقدمھا التي الخدمات عن أجرة المالحي الوكیل یتقاضى) 5( مادة  بناءً  الوزیر یصدرھا التي للتعرفة وفقا
  . المیناء سلطة قبل من علیھا مصدق المالحیة الغرفة من توصیة على

  :_ فیھ تتوفر طبیعي أو اعتباري شخص ألي المالحي الوكیل ترخیص یمنح) 6( مادة

  . الیمنیة للجمھوریة العام التجاري السجل في مسجالً  یكون أن - 1      

  . الجنسیة یمني یكون أن - 2      

  . الجمھوریة موانئ إلى ستصل أو تصل لسفن مالكة مالحیة شركة من توكیل لدیھ یكون أن - 3      

  . العمل شرف تمس جریمة في أدین قد یكون ال أن - 4      

  . المالحیة التوكیالت أعمال مجال في الالزمة الخبرة یمتلك أن - 5      

  . لایر مالیین عشرة عن یقل ال الترخیص موضوع للنشاط مخصص عامل رأسمال لدیھ یكون أن - 6      

  . سدادھا عن یعجز قد لھا التزامات بأیة لإلیفاء قبلھا من یحدد مبلغ المیناء سلطات لدى یودع أن - 7      

  . فیھ النشاط سیمارس الذي المیناء فیھا یوجد التي المدینة في للعمل مجھز مقر لدیھ یكون أن - 8      

  . المالحیة التوكیالت مجال في الخبرة ذوي من الموظفین من مناسب إداري طاقم لدیھ یكون أن - 9      

 الواردة الشروط استیفاء من تأكدھا بعد المالحي للوكیل النشاط مزاولة ترخیص المیناء سلطة تصدر) 7( مادة
 استیفاء استمرار ذلك عند یراعى أن على للترخیص السنوي بالتجدید ویقوم الوزیر، موافقة وبعد) 6( المادة في

  . الشروط لنفس الوكیل

 ویحق صحیحة بصورة بواجباتھ المالحي الوكیل قیام من باستمرار التأكد مسئولیة المیناء سلطة تتولى) 8( مادة
 بواجباتھ أو الترحیص منح باشتراطات الوكیل إخالل رأت ما إذا الترخیص سحب الوزیر موافقة بعد لھا

  . علیھا المنصوص

 التي البضائع تلف أو ھالك عن إلیھم المرسل أو الشاحنین تجاه المسئولیة المالحي الوكیل یتحمل ال) 9( مادة
ّ  السفینة في لشحنھا یتسلمھا أو ألصحابھا لتسلیمھا تفریغھا یتولى   . تابعیھ خطأ أو الشخصي خطأه عن إال

  :_ التالي في مھامھا وتتحدد المیناء في العاملة المالحیة الوكاالت فیھا تمثل مالحیة غرفة تنشأ) 10( مادة

 خدماتھم وتحسین تطویر إلى یؤدي بما والتشغیلیة العملیة الجوانب في المالحیین الوكالء بین التنسیق - 1      
  . بینھم تنشأ خالفات أیة وحل الموانئ في للسفن المقدمة

)  الوكاالت سحب بینھ ومن( المالحیین الوكالء بین الضار التنافس دون للحیلولة ضوابط وضع - 2      
  . فیھ المقدمة الخدمات ومستویات المیناء بسمعة األضرار إلى والمؤدي

  . المالحیة التوكیالت بخدمات المتصلة المختلفة والرسوم التعرفات اقتراح - 3      
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  . المختلفة خدماتھا وتحسین الموانئ قدرات تطویر بشأن والمقترحات اآلراء تقدیم - 4      

 بما أعمالھ بین التنسیق یتولى المالحیة للغرف اتحاد إنشاء الیمنیة بالموانئ المالحیة للغرف یجوز) 11( مادة
  . الیمنیة الموانئ في للسفن المقدمة الخدمات وتحسین تكویر یحقق

  -:البضائع مناولة

 واألرصفة المراسي واستثمار المیناء في الداخلي والنقل البضائع مناولة عملیات المیناء سلطة تتولى) 12( مادة
 أو اعتباریین ألشخاص التراخیص منح الوزیر موافقة بعد المیناء لسلطة ویجوز بنفسھا المیناء في والمخازن
 محطات باستثناء وأرصفتھا الموانئ في البضائع أنواع لجمیع البضائع مناولة كمتعھدي للعمل طبیعیین

  . الحاویات

  

 النافذة واألنظمة القوانین مراعاة المیناء في بالعمل لھ المرخص البضائع مناولة متعھدي على) 13( مادة
  -یلي: بما وااللتزام

 قبل من الصادرة اللوائح من وغیرھا البضائع لمناولة المنظمة العمل وإرشادات واللوائح بالقوانین التقید - 1      
  . المیناء سلطة

 اكفأ واستخدام واألسالیب الطرق أفضل وأتباع التفریغ معدالت وزیادة األداء مستوى رفع على العمل - 2      
  . ومناولتھا البضائع خزن مجال في والمعدات الوسائل

 القیام عن واالمتناع الغیر تجاه الترخیص موضوع بالنشاط المتصلة التعاقدیة االلتزامات بكافة اإلیفاء - 3      
  . المیناء وسمعة بمكانة األضرار شأنھا من أعمال بأیة

  . ذلك منھ یطلب عندما المیناء سلطة إلى بعملھ المتعلقة الصحیحة والمعلومات البیانات تقدیم - 4      

ً  استحقاقھا مواعید في المقررة والعوائد الرسوم وتسدید المیناء لسلطة المالیة بااللتزامات اإلیفاء - 5        وفقا
  . النافذة للوائح

 البضاعة مناولة وعمال الموظفین وحقوق ضمانات بخصوص الجمھوریة في النافذة بالقوانین االلتزام - 6      
  . لدیھ العاملین

 المحاسبیة األصول وفق البضاعة مناولة مجال في لنشاطھ المنظمة المحاسبیة بالسجالت االحتفاظ - 7      
  . ذلك الحاجة تستدعي عندما االختصاص جھات متناول في وجعلھا علیھا المتعارف

ً  وضوابطھ العمل بوتائر الخاصة واألنظمة التفریغ بمعدالت االلتزام - 8         . المیناء سلطة تقرره لما وفقا

 المؤھالت فیھ تتوفر اعتباري أو طبیعي شخص ألي المیناء في البضائع مناولة ترخیص یمنح) 14( مادة
  - :التالیة

  . للجمھوریة العام التجاري السجل في مسجالً  یكون أن - 1      

  . الجنسیة یمني یكون أن - 2      

  . العمل شرف تمس جریمة في أدین قد یكون ال أن - 3      

  . البضائع مناولة مجال في الالزمة الخبرة یمتلك أن - 4      

  . لایر مالیین ستة عن یقل ال البضائع مناولة لنشاط مخصص عامل رأسمال لدیھ یكون أن - 5      
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 والناجمة بأعمالھ المتعلقة لاللتزامات التأمین مجال في مختصة جھة عن تأمینیة تغطیة لدیھ یكون أن - 6      
  . البضائع مناولة مجال في عنھا

ً  فیھ نشاطھ یمارس الذي المیناء فیھا یتواجد التي المدینة في مقر لدیھ یكون أن - 7        الالزمة بالمعدات مجھزا
  . العمل لتسییر

 للقیام والتقنیة والنوع الكم حیث من وآلیات وأدوات معدات من الالزمة اإلمكانیات لدیھ تتوفر أن - 8      
ً  البضائع مناولة بأعمال   . لوائحھا في المیناء سلطة تقرره لما وفقا

  . البضائع مناولة مجال في الخبرة ذوي من والعمال الموظفین من مناسب عدد لدیھ یكون أن - 9      

  . سدادھا عن یعجز قد لھا التزامات بأیة لإلیفاء قبلھا من یحدد مبلغ المیناء سلطة لدى یودع أن -10      

  . الموانئ وتسھیالت خدمات وعوائد أجور الئحة في المقررة الرسوم بتسدید یلتزم أن -11      

ً  یقدمھا التي الخدمات عن أجره البضائع مناولة متعھد یتقاضى) 15( مادة  علیھا والمصدق المالحیة للتعرفة وفقا
  . المیناء سلطة قبل من

 الشروط استیفاء من تأكیده بعد البضائع مناولة لمتعھد النشاط مزاولة ترخیص المیناء سلطة تصدر) 16( مادة
 استمرار ذلك عند یراعى أن على للترخیص السنوي بالتجدید وتقوم الوزیر، موافقة وبعد) 14 المادة في الواردة
  . الشروط لنفس الوكیل استیفاء

 بصورة بواجباتھ البضائع مناولة متعھد قیام من باستمرار التأكد مسئولیة المیناء سلطة تتولى) 17( مادة
 أو الترخیص منح باشتراطات إخاللھ رأت ما إذا الترخیص سحب الوزیر موافقة بعد لھا ویحق صحیحة
  . علیھا المنصوص بواجباتھ

 یحقق بما متخصصة لجھات الحاویات محطات تأجیر الوزیر موافقة بعد المیناء لسلطة یجوز) 18( مادة
  . ملموسة بصورة للمیناء المالیة الموارد وزیادة لطاقتھا األقصى االستغالل

  عامـة أحكام

  الالئحة على العامة المصلحة تقتضیھا إضافات أو تعدیالت أیة إجراء صالحیة للوزیر) 19( مادة

 ألي یسمح الحرة والمنافسة السوق آلیات وتفعیل االقتصاد لتحریر للدولة العام التوجھ أساس على) 20( مادة
 المتطلبات فیھ توافرت ما إذا الیمنیة الموانئ في البضائع ومناولة المالحیة التوكیالت أنشطة بمزاولة متقدم

 ھذه في المستخدمة واآللیات العمالة من حصة أخذ ذلك وعلى الالئحة، ھذه في علیھا المنصوص والشروط
  . الوزیر مع علیھ االتفاق یتم ما بحسب والمكال عدن مینائي في األنشطة

)  9(  رقم الوزاري باألمر الصادرة بالالئحة العمل ویلغى صدورھا تاریخ من الالئحة بھذه یعمل) 21( المادة
  . م1992 لعام

 


