وزارة النقل
قطاع النقل البحري
اإلدارة المركزٌة لشئون النقل البحري
التراخٌص البحرٌة

بيانات شركة حاصلة على ترخيص وكالة مالحية للسفن طبقا للقرار الوزاري رقم  088لسنة 6802
اسم الشركة
)
) نوع الحمولة الممنوحة بالترخٌص (
رقم ترخٌص الوكالة المالحٌة (
عنوان المقر الرئٌس للشركة :
رقم التلٌفون
رقم الفاكس
WWW.
البرٌد االلكترونً للشركة
اسم مالك الشركة -:
اسم المدٌر المسئول عن الشركة - :
رقم الهاتف المحمول للمدٌر المسئول عن الشركة- :
/
/
تارٌخ انتهاء السجل التجاري الحالً للشركة - :
/
/
تارٌخ انتهاء شهادة - : ISO 9001- 2008
/
/
تارٌخ التسجٌل
رقم الملف الضرٌبً للشركة -:
مأمورٌة التسجٌل الضرٌبً -:
/
/
تارٌخ التسجٌل
رقم التسجٌل بضرٌبة القٌمة المضافة -:
)%
(
 ) %اجنبى
مصري (
النسبة المئوٌة لمكون رأس مال الشركة -:
الشكل القانونً للشركة
قانون إنشاء الشركة -:
عامل )
عامل ) عدد االجانب (
عامل ) عدد المصرٌٌن (
اجمالً عدد العاملٌن بالشركة (
/
/
تارٌخ انتهائه
/
/
تارٌخ منح ترخٌص الوكالة المالحٌة الحالً
بٌان باألنشطة األخرى التً تزاولها الشركة بخالف نشاط الوكالة المالحٌة

اسم الفرع

عنوان الفرع

بٌانات الفروع التابعة للشركة
رقم التلٌفون
اسم المدٌر المسئول

بٌانات السادة الشركاء بالشركاء وجنسٌاتهم ونسبهم المئوٌة برأس المال
النسبة
المئوٌة
الجنسٌة
االســــــــــــــــــــــــــــــــم
االســــــــــــــــــــــــــــــــم الجنسٌة
برأس مال
الشركة

رقم الفاكس

النسبة
المئوٌة
برأس مال
الشركة

م

اسم السفٌنة

( ) 2
بٌان بالسفن التً تمتلكها الشركة
دولة العلم
 نوع السفٌنة

تارٌخ الصنع

م

اسم السفٌنة

بٌان بالسفن التً تدٌرها الشركة
دولة العلم
 نوع السفٌنة

تارٌخ الصنع

 ملحوظة  :المقصود بنوع السفٌنة ٌذكر ( ركاب – بضاعة – حاوٌات – عبارة  00000الخ )
بٌان بالخطوط المالحٌة التى تخدمها الشركة
مالحظات
اسم الخط
م
 نوع الخط



المقصود ٌنوع الخط منتظم – غٌر منتظم

مالحظات هامة  - :عند حدوث اى تغٌٌر فى هذه البٌانات بعد إرسالها للقطاع ٌجب إخطار القطاع بها خالل
أسبوعٌن على االكثر من تارٌخ أي تعدٌل لألهمٌة .
ٌ -ختم هذا البٌان بخاتم الشركة كما ٌراعى الدقة فى صحة البٌانات 0

تم استٌفاء البٌانات بمعرفتً وتحت مسئولٌتً
ٌعتمــــــــــــــــــــــد ،،،
المدٌر المسئول
التوقٌــــــــــــــع
الرقم القومى
جهة صدوره
خاتم الشركة

تحرٌرا فى

/

/

