
  

 

  السنة
 ھـ١٩٠

  ١٤٣٨ سنة ربیع األول  ١٦ الخمیسالصادر فى یوم 
  ٢٨٢العـدد  ) ٢٠١٦ سنة دیسمبر ١٥( الموافق 

  )ب (تابع
 



 ٢٠١٦ سنة دیسمبر ١٥فى ) ب(تابع  ٢٨٢ العدد – الوقائع المصریة

  

٢

 

 

   ١٤/١٢/٢٠١٦بتاريخ 

  بإصدار الئحة تنظيم مزاولة األنشطة واألعمال المرتبطة بالنقل البحري
  ومقابالت االنتفاع بها

 
  بعد االطالع على الدستور؛ 

ـ     ١٩٥٦ لسنة   ٣٥٤انون رقم   ـوعلى الق  ول الـدوائر الجمركيـة     ـ بشأن حظـر دخ
  انئ والمطارات؛بالمو

  بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛١٩٦٤ لسنة ١٢وعلى القانون رقم 
  بإنشاء هيئة عامة لميناء اإلسكندرية؛١٩٦٧ لسنة ٦وعلى القانون رقم 
  في شأن التفويض في االختصاصات؛١٩٦٧ لسنة ٤٢وعلى القانون رقم 
  ة العامة لميناء بورسعـيد؛ بإنشاء الهيئ١٩٨٠ لسنة ٨٨وعلى القانون رقم 

 ؛١٩٩٤ لسنة٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 
 ؛١٩٩٧  لسنة٨وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 

 باختـصاصات ومـسئوليات     ١٩٦٦ لسنة   ٣٢٩٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية؛

 بإنشاء الهيئـة العامـة لمـوانئ    ١٩٧٨ لسنة ٢١٧الجمهورية رقم وعلى قرار رئيس   
  البحر األحمر؛

   بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛١٩٨٥ لسنة ٣١٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   بتنظيم وزارة النقل؛٢٠٠٢ لسنة ٥٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 المصرية لـسالمة     بإنشاء الهيئة  ٢٠٠٤ لسنة   ٣٩٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  المالحة البحرية؛
  ؛٢٠١٥ لسنة ٣٩٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
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 في شأن الالئحة المنظمة للقيـد فـي         ١٩٦٧ لسنة   ١٠٧وعلى قرار وزير النقل رقم      
  سجل العاملين بميناء اإلسكندرية؛
 ؛١٩٧٤ لسنة ١٦١وعلى قرار وزير النقل رقم 
  ؛١٩٧٦  لسنة١١٦وعلى قرار وزير النقل رقم 
 في شأن الالئحة المنظمة للقيد في سجل        ١٩٨٦ لسنة   ٢٨وعلى قرار وزير النقل رقم      

 العاملين بميناء دمياط؛
 في شأن الالئحة المنظمة للقيد في سجل        ١٩٩٢ لسنة   ٣١وعلى قرار وزير النقل رقم      

 العاملين بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر؛
 ؛"نقل بحري " ١٩٩٨ لسنة ٨٦صالت رقم وعلى قرار وزير النقل والموا
  ؛" نقل بحرى   "٢٠٠٠ لسنة ٨٥وعلى قرار وزير النقل رقم 
  ؛٢٠٠١ لسنة ٢٨وعلى قرار وزير النقل رقم 
 ؛٢٠٠٢ لسنة ٥٦٦وعلى قرار وزير النقل رقم 
 بشأن تحديد مقابل االنتفـاع باألراضـي   ٢٠٠٣ لسنة ٧٣وعلى قرار وزير النقل رقم  

 والجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعـات اإلداريـة          والمخازن المغلقة 
 بالمواني المصرية؛

 بشأن تنظيم كيفيـة اسـتخدام حـصيلة    ٢٠٠٣ لسنة  ١٨٠وعلى قرار وزير النقل رقم    
  االشتراك في نادي البحارة؛

 ؛٢٠٠٣ لسنة ٣٣٢وعلى قرار وزير النقل رقم 
 شروط وضـوابط التـرخيص       بشأن ٢٠٠٣ لسنة   ٥٢٠وعلى قرار وزير النقل رقم      

  بمزاولة األعمال المرتبطة بالنقل البحري بالموانئ المصرية؛
 بـشأن تحديـد مقابـل االنتفـاع         ٢٠٠٣ لـسنة    ٥٢١وعلى قرار وزير النقل رقـم       

ـ ـوحة لمزاولة أعم  ـص الممن ـبالتراخي ل البحـري واألعمـال المرتبطـة بهـا     ـال النق
  بالموانئ المصرية ؛

  ؛٢/٦/٢٠١٥على للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة المجلس األعلى و
 ؛٨/٧/٢٠١٥المنعقدة بتاريخ  ) ٥٢( موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم على و

 ؛وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة



 ٢٠١٦ سنة دیسمبر ١٥فى ) ب(تابع  ٢٨٢ العدد – الوقائع المصریة

  

٤

 

 

  : يعمل بأحكام الالئحة المرافقة في شأن تنظيم المسائل اآلتية
اولة األنشطة المرتبطة بالنقل البحـري، ومقابـل االنتفـاع          شروط وضوابط مز   -  ١

  .بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها
 . المكملة ألنشطة النقل البحريواألعمال المهن  -  ٢

 باألراضي والـساحات الفـضاء والمخـازن المغلقـة          االنتفاعقواعد وضوابط    -  ٣
 .ب والمجمعات اإلدارية المغطاة والتنكات والصوامع وحجرات محطات الركاوالجمالونات

 . الوكالة المالحيةرسوم -  ٤

 . حصيلة االشتراك في نادي البحارةتنظيم -  ٥

 

 الواردة بالالئحة المرافقة على التـراخيص الجديـدة،         االنتفاعتسري فئات مقابل    
طة والتراخيص السارية في تاريخ العمل بهذا القرار، وال تسري هذه الفئات على األنش            

  .المقامة من خالل عقود أو عقود التزام

 

 من المنتجات المصرية من مقابل االنتفاع بتراخيص مزاولة         الصادراتتُعفى كافة   
 .األنشطة المرتبطة بالنقل البحري

لألقماح والسلع التموينية الواردة لصالح الهيئـة       (يتم تحديد وتنظيم فئات التحاسب      
الـواردة لـصالح الهيئـة      » الـصب الـسائل   «وينية، المواد البترولية    العامة للسلع التم  

فيمـا يخـص مقابـل      ) »قطاع عام «المصرية العامة للبترول أو الشركات التابعة لها        
االنتفاع بتراخيص مزاولة األنشطة المرتبطة بالنقل البحري من خالل بروتوكول، يبرم           

بترول والثروة المعدنيـة بالتنـسيق      بين وزارة النقل وكل من وزارة التموين ووزارة ال        
  .مع وزارة المالية
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اع الـواردة بالالئحـة المرافقـة       ــابل االنتف ـات مق ـوم وفئ ـتُزاد سنوياً الرس  
 :بالنسب اآلتية

  . المحددة بالجنيه المصريللفئات %) ٧( 
  . بالدوالر األمريكيالمحددةللفئات  %) ٣( 

 .ك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك في تلالنظرويجوز إعادة 

 

تمنح فترة توفيق أوضاع مدتها سنتان من تـاريخ العمـل بأحكـام هـذا القـرار       
 تموين الـسفن ونـشاط األشـغال البحريـة والـصادرة            نشاطللمرخص لهم بمزاولة    

 ١٩٩٨لسنة  ) ٣١، ٣٠(  تراخيصهم قبل العمل بقراري وزير النقل رقمي

 

، ٢٠٠٣لـسنة  ) ٥٢١، ٥٢٠، ٣٣٢ ، ٧٣،١٨٠(تُلغى قرارات وزير النقل أرقـام   
 .و قرار يخالف أحكام هذا القرار والالئحة المرافقةأكما يلغى كل حكم 

 

 . في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهالقرارينشر هذا 

  وزير النقل
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 الشروط والضوابط العامة لمزاولة األنشطة المرتبطة بالنقل البحري
 

يعمل بالشروط والضوابط العامة الواردة بهذا الفصل للترخيص بمزاولة األنشطة 
  :لبحري داخل الموانئ المصريةالتالية والمرتبطة بالنقل ا

 .الوكالة المالحية - ١
 :الشحن والتفريغ لسفن - ٢

 . البضائع العامة متضمنة الحاويات المتداولة خارج محطات الحاويات١ - ٢
  . الصب الجاف٢- ٢
  . الصب السائل٣- ٢
  .   الحاويات ٤- ٢

  .التخزين والمستودعات - ٣
 .األشغال البحرية - ٤
 .ريةالتوريدات البح - ٥
  .تموين السفن - ٦ 
 .صيانة وإصالح السفن خارج األحواض الجافة والعائمة - ٧

 .المرخص لهم بذلك  مزاولة هذه األنشطة لغيريجوزوال 
 

يقصد باألنشطة المرتبطة بالنقل البحري التعريفات المبينة قرين كل منها على 
  :اآلتي النحو

  :نشاط الوكالة المالحية  - ١
عمال والخدمات المعتادة للسفينة التي يقوم بها الوكيل المالحي المرخص له األ

  : نيابة عن مالك السفينة أو مشغلها، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي
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ـ           ١- ١ ناء ـجميع األعمال التي تتطلبها السفينة وطاقمها خالل فترة تواجدها بالمي
 .أو عبورها قناة السويس

  . والتكلفة المستحقة للجهات المختصةدفع الرسوم واألجور ٢- ١
  .تحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المشغل ٣- ١
  .االشتراك في التفاوض في عمليات بيع وشراء السفينة ٤- ١
 .توقيع عقود المشارطة وسندات الشحن نيابة عن المالك ٥- ١

 : نشاط الشحن والتفريغ - ٢
لسفينة على كل نشاط يتعلق بأعمال نقل البضائع أو الحاويات من وإلى ا

، والنقل من وإلى المساحات التخزينية ) المخطاف– العائمات البحرية –الرصيف (
  : والمخازن داخل الميناء، ويقصد بالبضائع والحاويات ما يأتي

  :البضائع العامة ١-٢
البضائع التي تشحن أو تفرغ معبأة أو غير معبأة أو محواة فيما عدا بضائع 

 .الصب الجاف والصب السائل
 : الجافالصب ٢-٢

بحالتها ) غير معبأ(البضائع التي تفرغ أو تشحن على السفن صباً جافاً 
مثل الفحم (بغض النظر عن إجراء أية عمليات تعبئة لها في مراحل تالية 

 .وطبقاً لما هو وارد بالمنافستو.........) والحديد الخام والخردة والحبوب
 :الصب السائل ٣-٢

 .و تشحن بحالتها السائلةجميع البضائع السائلة التي تفرغ أ
 :الحاوية ٤-٢

وحدة من وحدات نقل البضائع صالحة لالستخدام المتكرر ذات متانة تكفي 
 لنقل البضائع اوهي مصممة خصيص، انئ وعلى السفنللمناولة في المو

ومزودة ، بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل ودون عملية إعادة تحميل وسيطة
وهي ،  رصها وتستيفها ومناولتها بسهولةبتجهيزات ركينة لكي تجري عملية

 . قدماً أو أكثر٤٠ قدماً أو ٢٠إما 
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  :نشاط التخزين والمستودعات  - ٣
ويقصد به تخزين البضائع الواردة أو الصادرة لحساب المرخص له أو الغير 

وذلك باستخدام المخازن والسقائف  إلفراج عنها وخروجها من الميناء،لحين ا
 . ها هيئات الموانئ لمزاولة هذا النشاطوالساحات التي تخصص

  : نشاط األشغال البحرية  - ٤
تشمل أعمال نظافة عنابر السفينة والحاويات وأعمال المراشمة والدهان 
واإلصالحات البسيطة للحاويات وتقديم خدمة العائمات للسفينة وطاقمها وسحب 

يناء بواسطة الوحدات النفايات سواء السائلة أو الجافة من السفن المتواجدة بالم
والمركبات المرخص لها بذلك وكذا صيانة العائمات البحرية وما يستجد من أعمال 

 .أخرى تحددها هيئات الموانئ

 :أعمال التوريدات البحرية  - ٥

 تشمل إمداد السفينة باحتياجاتها من قطع الغيار والبويات والمواد الغذائية 
المة وكل ما يطلبه الربان أو الوكيل المالحي المختلفة وأدوات النظافة ومعدات الس

 .وتحتاج إليه السفينة ما عدا المياه والوقود والزيوت

 : أعمال تموين السفن  - ٦

تشمل تموين السفن بالمياه والوقود والزيوت سواء على الرصيف أو في 
  .الغاطس، وذلك باستخدام الوسائل البرية أو استخدام العائمات المرخص لها بذلك

 :أعمال صيانة وإصالح السفن خارج األحواض - ٧

جميع أعمال الصيانة واإلصالح الخفيفة لبدن السفينة واألسطــح والماكينات 
وفك وتركيب وإصالح األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية ) المساعدة/الرئيسية(

ء أو على وغيرها والتي ال تحتاج دخول السفينة الحوض، وتتم عادة بغاطس المينا
  .أرصفة مخصصة لذلك بمعرفة هيئة الميناء
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) ١(يجب أن يتوافر في طالب الترخيص بمزاولة األنشطة الواردة بالمادة 
   :الشروط والضوابط العامة اآلتية

أن تكون شركة أو منشأة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسي جمهورية              - ١
  .مصر العربية

ض الشركة أو المنشأة الفردية مزاولة النشاط المطلـوب        أن يكون ضمن أغرا    - ٢
 .الترخيص به

أن تتقدم الشركة أو المنشأة الفردية التي ترغب في مزاولـة هـذه األنـشطة             - ٣
بطلب إلى هيئــة الميناء المختص أو لقطاع النقل البحري كل فيما يخصه مـصحوباً              

 :بالمستندات اآلتية 
 . عقد تأسيس الشركة١-٣
  .د العنوان الدائم لمقرها والمستندات الدالة على ذلك ما يفي٢-٣
 . الممثل القانوني للشركة مع سابقة خبرته ومؤهالته٣-٣
 الهيكل التنظيمي للشركة والعناصر البشرية شاملة العمالة بجميع درجاتهـا     ٤-٣

 .وبيان الخبرة السابقة لإلدارة العليا للشركة
 والتـي فـي حوزتهـا مـع تحديـد            بيان بالمعدات التي تمتلكها الشركة     ٥-٣

 .مواصفاتها الفنية وسنة الصنع ومدى كفاءتها ومالءمتها للغرض
 اإلخطار عن العمالة األجنبية التي سيقوم باستخدامها وبياناتها والـشركاء           ٦-٣

 .والموافقات األمنية الخاصة بهم -إن وجدوا  -األجانب 
 . مستخرج رسمي من السجل التجاري٧-٣
الضريبية والمستندات الدالـة علـى التـسجيل لـدى مـصلحة             البطاقة   -٨-٣

الضرائب المصرية، على أن تكون هذه المستندات معتمدة من الجهـة           
المختصة، أما األنشطة التي لها طابع تصديري تقدم في شأنها شـهادة            

 .باإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة



 ٢٠١٦ سنة دیسمبر ١٥فى ) ب(تابع  ٢٨٢ العدد – الوقائع المصریة

  

١٠

داخل الميناء ، بغرض     الترخيص بها وموقعها     مساحة األرض المطلوب     ٩-٣
 .تشوين المعدات الثقيلة وصيانتها

 الرسومات الهندسية للمنشآت التي سيقوم بتنفيذها معتمـدة مـن مكتـب             ١٠-٣
 .استشاري تعتمده هيئة الميناء

 شهادات صالحية فنية لجميع المعدات، على أن تكون صادرة من جهـة             ١١-٣
 .ة الشركةإشراف معتمدة مع ما يفيد أن هذه المعدات في حوز

 أساليب العمل التي ستقوم الشركة بتقديمها في تشغيل معـداتها وكـذلك             ١٢-٣
 . خطة الصيانة واإلحالل

 على أن تتم مراجعتهـا  ، أساليب مراقبة توكيد الجودة التي تتبعها الشركة       ١٣-٣
الهيئة المصرية لسالمة المالحـة     / سنوياً بمعرفة هيئة الميناء المختص      

 .نقل البحري، كل فيما يخصهقطاع ال/ البحرية 
ـ        ـ أساليب السالمة والصح   ١٤-٣ ا، ـة المهنية التي تتبعها الشركة أثنـاء عمله

الهيئـة  / على أن تتم مراجعتها سنوياً بمعرفة هيئة المينـاء المخـتص          
كـل فيمـا    -قطاع النقل البحـري  / المصرية لسالمة المالحة البحرية    

 .يخصه
ئول مراقبة وتوكيد الجـودة ومـسئول        اسم مسئول األمن الصناعي ومس     ١٥-٣

تشغيل المعدات مع تحديد سابقة الخبرة في مجال عمله موثقة بالشهادات           
  .المعتمدة والمؤيدة لذلك

  . بيانات أخرى يرى مقدم الطلب إضافتهاى أ١٦-٣
 صحيفة الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين فـي شـركات األشـخاص           ١٧-٣

 .موالوالممثل القانوني في شركات األ
 شهادة من مصلحة الجمارك تفيد عدم اإلدانة بحكم بات في إحدى جرائم             ١٨-٣

  .التهرب الجمركي
 تعهد طالب الترخيص االلتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة          -١٩-٣

  بنشاط الشركة فيما تطلبه اللجنة الدائمة للتـراخيص أو هيئـة المينـاء             
   تغييرات تطـرأ عليهـا أثنـاء        ىخطار بأ أو الجهات األمنية وكذلك اإل    

 .مدة الترخيص
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 تعهد طالب الترخيص بااللتزام بكافة القـوانين والقـرارات المنظمـة             ٢٠-٣
لمزاولة األنشطة المرتبطة بالنقل البحـري ومـا يطـرأ عليهـا مـن              
تعديالت، وكذلك التزامه سنويا بتقديمه الئحة بأسعار الخـدمات التـي           

/ تعديالت تطرأ عليها كتابةً لهيئة الميناء المختص         ىيؤديها للعمالء وأ  
اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقـل البحـري، بحـسب األحـوال،            

  .واإلعالن عنها
بعد استيفاء كافة المستندات والشروط العامة والخاصة لمنح التـرخيص، يـتم            - ٤

 هيئـة   العرض على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحـري أو مجلـس إدارة            
  .الميناء المختص طبقًا لنوع الترخيص المطلوب إصداره

ال يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ويجوز لمجلـس إدارة هيئـة المينـاء               - ٥
نقل الترخيص بممارسـة النـشاط       -حسب األحوال    -قطاع النقل البحري    / المختص

تـرخيص  ألحد أقارب المرخص له من الدرجة األولى وفي حالة التزاحم يجوز نقـل ال  
لشركة واقع بين األقارب من الدرجة األولى شريطة استيفاء كافة الشروط والـضوابط             

 .العامة والخاصة المنظمة للنشاط
وال يجوز للمرخص له إسناد ممارسة النشاط من الباطن إال بموافقة مجلس إدارة 

 ب األحوال، مع مراعاة توافرـل البحري، حسـقطاع النق/ ة الميناء المختص ـهيئ
  .الشروط والضوابط العامة والخاصة

يشترط للموافقة على تجديد الترخيص تقديم طلب يفيد رغبة المرخص له في              - ٦
التجديد وذلك قبل نهاية مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل مرفقاً به كافة المستندات              

 ، فضالً عن توافر الشروط والضوابط العامة والخاصة       )٧(المنصوص عليها في المادة     
  .لمزاولة النشاط المرخص به

 ،يلتزم المرخص له قبل بدء النشاط المرخص به، وعلـى نفقتـه الخاصـة               - ٧
بالربط اإللكتروني والتوافق مع نظم وبروتوكـوالت التـشغيل اإللكترونيـة المطبقـة             
بالميناء تحت إشراف هيئة الميناء المختص ويلتزم أصحاب التراخيص السارية بتوفيق           

أشهر كحد أقصى من تاريخ العمل بهذه الالئحة أو إخطار هيئـة            أوضاعهم خالل ستة    
  .الميناء المختص أيهما أقرب
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لة ـفي حالة مخالفة المرخص له القوانين أو القرارات أو اللوائح ذات الـص              - ٨
أو ثبوت عدم التزامه بالشروط والضوابط المنظمة للنشاط أو إدراج أي بيانـات غيـر               

م منـه أو مخالفـة نظـم وبروتوكـوالت التـشغيل            صحيحة في التقرير السنوي المقد    
اإللكتروني المطبقة بالميناء المختص أو عدم اإلخطار كتابة بالئحة أسـعار الخـدمات             
التي يقدمها، تقوم هيئة الميناء بإنذاره، وإذا تكررت المخالفة يـتم إيقـاف التـرخيص               

         عرض األمر على اللجنة    بمزاولة النشاط لمدة شهر، فإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة ي
ـ            اء المخـتص ،    ـالدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري أو مجلس إدارة هيئـة المين

 .بحسب األحوال، للنظر في إلغاء الترخيص

  : تُلغى التراخيص إذا توافرت إحدى الحاالت اآلتية،مع مراعاة حكم البند السابق  - ٩
  . بناء على طلب المرخص له١-٩
  .فيتها أو انقضائها حل الشركة أو تص٢-٩
 إساءة المرخص له استخدام الترخيص الممنـوح لـه أو عـدم االلتـزام               ٣-٩

 .بالشروط والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط

 إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس              ٤-٩
 .في تعامله أو في حصوله على الترخيص

ة متصلة بدون أسباب مقبولـة تقرهـا هيئـة           عدم مزاولة النشاط لمدة سن     ٥-٩
 .الميناء المختص أو قطاع النقل البحري، كل فيما يخصه

 عدم التزام المـرخص لـه بـالربط اإللكترونـي والتوافـق مـع نظـم                 ٦-٩
ا اء المختص وفقً  ـة بالمين ـغيل اإللكترونية المطبق  ـوبروتوكوالت التش 

 .مادةمن هذه ال) ٧(للشروط والضوابط الواردة بالبند 

وفي جميع األحوال يصدر قرار اإللغاء من قطاع النقل البحري أو مـن مجلـس               
 .إدارة هيئة الميناء المختص طبقاً لنوع الترخيص
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 للعمل في جميع المـوانئ المـصرية،      تكون تراخيص الوكالة المالحية صالحةً     -١٠
ـ  أما باقي األنشطة المرتبطة بالنقل البحري فتمنح تراخيصها من كل مينـاء علـى              دة ـ ح

 .حسب رغبة طالب الترخيص

الشركات الخاضعة لقانون االستثمار التي ترغب في الترخيص لهـا بمزاولـة             -١١
نشاط بحري غير مدرج ضمن األنشطة والمجاالت المحددة بقـانون ضـمانات وحـوافز              
االستثمار، تلتزم بالشروط والضوابط الواردة بهذه الالئحة مع إنشاء حسابات ومركز مـالي             

 . النشاطخاص بهذا 

ال يجوز لألشخاص الطبيعية واالعتباريـة مزاولـة أعمـال النقـل البحـري           -١٢
واألعمال المرتبطة بها إال بعد تقديم ما يفيد عضويتها بغرفة المالحة التي تـزاول النـشاط                

 .في نطاقها

ضوية المرخص له ـاء يكتفى بعـاط في أكثر من مينـوفى حالة مزاولة النش
 . نطاقها المركز الرئيسي لمن يزاول النشاطفي الغرفة التي يقع في

رار الصادر برفض طلب منح التـرخيص       ـأن التظلم من الق   ـاحب الش ـلص -١٣
 علـى أن  ،أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه أو العلم به     

 الدائمـة   اللجنـة / يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له ، وعلى هيئـة المينـاء المخـتص              
فحص التظلم والبت فيه خالل شـهر        - حسب األحوال    - للتراخيص بقطاع النقل البحرى     

   .من تاريخ وروده 
 

 أعمال ىتقوم مجالس إدارات هيئات الموانئ بوضع شروط وضوابط مزاولة أ
وتؤدى داخل الموانئ الواقعة ، من هذه الالئحة) ١ (بالمادةأخرى غير منصوص عليها 

ة الدائمة ـوابط بمعرفة اللجنـروط والضـع تلك الشـفي نطاق اختصاصاتها، وتراج
للتراخيص التي تُنشأ في قطاع النقل البحري وتعتمد من وزير النقل، وتصدر هيئة 

  .التراخيص الالزمة لمزاولة هذه األعمال/ الميناء المختصة العقود 
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ل الموانئ ـتثمارية تخصصية داخـ اسة على إقامة مشروعاتـيجوز الموافق
تداول حاويات، صب جاف، صب (أو لمزاولة األنشطة المرتبطة بالنقل البحري 

عقود التزام وبما يتوافق مع المخطط العام للميناء، على /من خالل عقود) إلخ... سائل،
أن يتم تقديم دراسة جدوى للمشروع والرسومات والمستندات المطلوبة، وأخذ 

ات الالزمة إلقرار المشروع من الجهات المختصة بعد العرض على مجلس الموافق
  .إدارة الهيئة وموافقة وزير النقل والعرض على مجلس الوزراء إذا اقتضى األمر

 

يلتزم المرخص له أو المتعاقد مع هيئة الميناء لمزاولة األعمال الواردة بهذه 
ير والضوابط والتعليمات التي تصدرها هيئة الميناء الالئحة داخل الموانئ بجميع المعاي

 والصحة المهنية والبيئة ويجب تنفيذ التعليمات الصادرة إليه واألمانفيما يخص السالمة 
 يوماً من تاريخ إخطاره كتابةً، وفى حالة مخالفة ١٥من هيئة الميناء في مدة ال تجاوز 

هرا، ـدة ال تجاوز شـ الصادر له لمهذه التعليمات يحق لهيئة الميناء إيقاف الترخيص
% ٢٥أو التنفيذ من قبل هيئة الميناء على حساب المرخص له باإلضافة إلى نسبة 

  .كمصروفات إدارية من تكلفة إزالة المخالفة
 

تقوم هيئات الموانئ بتقييم أداء المرخص له سنوياً للتعرف على مدى ما أضافه 
زامه خالل الفترة السابقة باللوائح والقرارات المنظمة للعمل لقدرات الميناء ومدى الت

وذلك من خالل تقرير سنوي تفصيلي يلتزم المرخص له بتقديمه إلى هيئة الميناء 
  :المختص على أن يشمل على األخص ما يأتي

  .حجم أعمال المرخص له سنوياً خالل فترة مزاولة النشاط المرخص به
  .ات التي تمت إضافتهابيان بحجم المعدات والتجهيز

ما يفيد تقديم اإلقرار الضريبي وأداؤه الضرائب وكذلك الـضريبة علـى القيمـة              
  .المضافة فى المواعيد المقررة طبقاً للقانون

  .ما يفيد أداءه التأمينات االجتماعية للعاملين التابعين له
تهاء وفى حالة عدم تقديم المرخص له هذه المستندات خالل ثالثة أشهر من ان

  ).٣(من المادة ) ٨(السنة المالية تسري في شأنه األحكام الواردة بالبند 
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 الشروط والضوابط الخاصة بنشاط الوكالة المالحية ومقابل االنتفاع بالترخيص

 

مع مراعاة أحكام الفصل األول من الالئحة، يشترط للترخيص بمزاولة نشاط 
  :حية بالموانئ ما يأتيالوكالة المال

 مـن   ٍل وفني على مـستوى عـا      أن يتوافر لدى الوكيل المالحي كيان إداري        - ١
الخبرة المهنية، ومقر دائم رئيسي للشركة في جمهورية مصر العربيـة وأن يـستخدم              
الكوادر البشرية المؤهلة، وأن يطبق وسائل التكنولوجيا ونظم المعلومات واالتـصاالت           

كنه من تنفيذ أنشطته بعناية وكفاءة، مع االسترشاد بالمـستويات الـدنيا         المتقدمة التي تم  
 . UNCTAD)١٩٨٨ ةمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنمؤتمر األ(الصادرة عن 

  -:أال يقل رأس المال المصدر عن المبالغ اآلتية   - ٢
للتراخيص التي تمنح لخدمة اليخوت الـسياحية       ) ألف جنيه مصري  ١٠٠ (١-٢

 . طن١٠٠٠ تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى والسفن التي
للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تصل       )  ألف جنيه مصري   ٥٠٠ (٢ -٢

  . طن١٠٠٠٠حمولتها الكلية المسجلة حتى 
للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تـصل        )  مليون جنيه مصري   ١ (٣ -٢

 .طن٢٥٠٠٠حمولتها الكلية المسجلة حتى 
للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التـي تزيـد         )  جنيه مصري   مليون ٢ (٤-٢

 ).حمولة مفتوحة( طن ٢٥٠٠٠حمولتها على
 أال تقل حصة الشريك المصري في رأس المال المشار إليه فـي البنـود               ٥-٢

السابقة بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك والتي تمارس نشاط          
ستثنى من هذا الـشرط     وي، % ٥١الوكالة المالحية كنشاط أصلي عن      

شركات النقل البحري التي تزاول نشاطاً استثمارياً حقيقياً فـي مـصر            
بأن تمتلك سفينة على األقل رافعة العلم المـصري وال تـزاول نـشاط      
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في هـذه الحالـة     ، الوكالة المالحية إال كنشاط فرعي لخدمة أغراضها      
ـ             سفن يقتصر نشاط الوكالة المالحية المرخص لها به علـى خدمـة ال

علـى أن يراعـى االلتـزام       ، )مصرية أو أجنبيـة   (المملوكة لها فقط    
  :بالضوابط اآلتية

  . أن تكون شركة مساهمة١-٥-٢
 أن تستمر حصة الشريك المصري في رأس المال، وفي حالة تخـارج             ٢-٥-٢

الشريك المصري أو بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم السـتمرار           
ـ ـصري بريك مـسريان الترخيص دخول ش    ال ـذات حصة رأس الم

أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى رافعة العلم المـصري بـذات     
  .الحمولة الكلية أو أكبر

الـسفن رافعـة العلـم      /  تقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة          ٣-٥-٢
  .المصري وكذا األجنبية

للجنة الدائمـة   ا( وفي جميع األحوال يتعين إخطار قطاع النقل البحري          ٤-٥-٢
أو األصـول  ، قبل إدخال أي تعديالت في هيكل رأس المال ) للتراخيص

رافعة العلم المصري المملوكة للـشركة،      ) السفن/ السفينة  (االستثمارية  
  .وذلك للموافقة على هذا اإلجراء والشروط الالزمة إلعماله

ما يخـص    يلتزم المرخص لهم بنشاط الوكالة المالحية بتوفيق أوضاعهم في         ٦-٢
  .رأس المال خالل سنتين من تاريخ العمل بهذه الالئحة

يقدم طالب الترخيص بمزاولة نشاط الوكالة المالحية إلى قطاع النقل البحري             - ٣
تأميناً بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط، ويستخدم في حالة عدم التزام الوكيل             

يئات الموانئ، وذلك علـى     المالحي بشروط الترخيص للوفاء بمديونياته ِقبل القطاع وه       
  :النحو اآلتي 

للتراخيص التي تمنح لخدمة اليخـوت الـسياحية   )  ألف جنيه مصري ٥٠ (١-٣
 . طن١٠٠٠والسفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 
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للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تـصل       )  ألف جنيه مصري   ١٥٠ (٢-٣
  . طن١٠٠٠٠حمولتها الكلية المسجلة حتى 

للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تـصل       )  ألف جنيه مصري   ٢٥٠ (٣-٣
 . طن٢٥٠٠٠حمولتها الكلية المسجلة حتى 

للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التـي تزيـد       )  ألف جنيه مصري   ٣٠٠(٤-٣
  ).حمولة مفتوحة(طن ٢٥٠٠٠حمولتها على 

ل عام بياناً بالسفن    يتعهد المرخص له أن يقدم إلى قطاع النقل البحري في نهاية ك             - ٤
  .ورحالتها التي قام بخدمتها خالل العام، على أن يكون معتمداً من هيئة الميناء المختص

يتعهد المرخص له بموافاة هيئة الميناء المخـتص بـصورة مـن الفـاتورة                - ٥
  : الصادرة لكل عمل من األعمال اآلتية

 .أعمال صيانة وإصالح السفن
  .أعمال التوريدات البحرية

  .ل األشغال البحريةأعما
  .أعمال تموين السفن

  .أي أعمال أخرى ترى هيئة الميناء المختص تقديم فاتورة عنها
يكون التعامل بالنسبة لحسابات السفن عن طريق أحد البنوك المعتمـدة فـي               - ٦

جمهورية مصر العربية، على أن يقدم الوكيل المالحي سنوياً للجنة الدائمة للتـراخيص            
 . ري ما يفيد ذلكبقطاع النقل البح

مـدة الترخيص خمس سنوات، ويقيد في سجل يعد خصيصاً لهذا الغـرض،              - ٧
  .ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة متى توافرت الشروط والضوابط الالزمة لذلك

يؤدي المرخص له إلى هيئات المواني التي يعمل في نطاقها مقابل االنتفـاع               - ٨
  .الئحةمن هذه ال) ٩(بالترخيص والمحدد بالمادة 

تصدر التراخيص بمزاولة نشاط الوكالة المالحية وتجديدها من اللجنة الدائمة            - ٩
للتراخيص بقطاع النقل البحري وتعتمد من وزير النقل، وتكـون تـراخيص الوكالـة              

 .المالحية صالحة للعمل في جميع الموانئ المصرية
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ـ       -١٠ سنوية تتولى اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحـري المراجعـة ال
 . للتأكد من استمرار صالحية الترخيص

يصدر بإلغاء الترخيص قرار من وزير النقل بناء على اقتراح مسبب مـن              -١١
 .اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري

 
 نشاط الوكالة المالحية بالموانئ المصرية المقابالت ولةابمزيؤدي المرخص له 

 : اآلتية
 : أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط الوكالة المالحية مقابل إصدار  - ١

لترخيص الوكالة المالحية التي تمنح لخدمـة       )  آالف جنيه مصري   ٥ (١-١
اليخوت السياحية والسفن التي تصل حمولتها الكليـة المـسجلة حتـى            

  . طن١٠٠٠
لترخيص الوكالة المالحية التي تمنح لخدمـة       )  ألف جنيه مصري   ١٥ (٢-١

  . طن١٠٠٠٠حمولتها الكلية المسجلة حتى السفن التي تصل 
لترخيص الوكالة المالحية التي تمنح لخدمـة       )  ألف جنيه مصري   ٢٥ (٣-١

  . طن٢٥٠٠٠السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 
لترخيص الوكالة المالحية التي تمنح لخدمـة       )  ألف جنيه مصري   ٥٠ (٤-١

 ).ة مفتوحةحمول(طن ٢٥٠٠٠السفن التي تزيد حمولتها على 
 :البضائع الواردة برسم الوارد  - ٢

يؤدي الوكيل المالحي إلى هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة مقابل االنتفــاع 
خمسة جنيهات )  جنيهات مصرية٥(بالترخيص لمزاولة نشاط الوكالة المالحية مبلغ 

مصرية عن كل طن بضائع عامة أو صب جاف أو سائل أو داخل حاويات طبقاً 
  .منافستو السفينةل

 : البضائع والحاويات الترانزيت الواردة برسم إعادة التصدير  - ٣
يحصل الوكيل المالحي نظير استخدام البنية األساسية للميناء من الخط المالحي 

  :لصالح هيئة الميناء المفرغة بها الحاويات والبضائع الترانزيت المبالغ اآلتية
 . قدما٢٠ًوية ترانزيت عن كل حا)  دوالر أمريكي٣,٥(مبلغ  ١- ٣
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 . قدماً أو أكثر٤٠عن كل حاوية ترانزيت )  دوالرات أمريكية٧(مبلغ  ٢- ٣
عن كل طن ترانزيت بضائع عامـة أو صـب          )  سنتاً أمريكياً  ٥٠(مبلغ   ٣- ٣

 .جاف أو سائل
  :م الوكيل المالحي بتحصيل اآلتي يلتز - ٤

رسوم الوكالة المالحية الخاصة بقطاع النقل البحـري الـواردة بالفـصل             ١- ٤
العاشر من هذه الالئحة وتوريدها إلى هيئة الميناء المختص لصالح قطـاع      

 .النقل البحري بعد خصم ما يخص الوكيل المالحي منها كمقابل للتحصيل
 دوالراً أمريكياً من السفن األجنبية التي تتردد على الموانئ المـصرية         ٢٥ ٢- ٤

ل بمعرفـة   قيمة االشتراك في نادي البحارة، على أن تورد حصيلتها بالكام         
هيئات الموانئ لقطاع النقل البحري ويتم توزيع الحصيلة وفقاً لمـا يـرد             

 .بالفصل الحادي عشر
من المـادة   ) ٥(مقابل عدم االلتزام بمعدالت الشحن والتفريغ الوارد بالبند          ٣- ٤

 .وتوريده إلى هيئة الميناء المختص) ١٢(
سفن العـابرة لقنـاة     يؤدي الوكيل المالحي مقابل االنتفاع بالترخيص بالنسبة لل        - ٥

 :السويس كاآلتي 
 ). دوالراً أمريكيا٣٥٠ً( طن مبلغ ١٠٠٠٠سفن ذات حمولة كلية حتى  ١- ٥
طـن مبلـغ    ٦٠٠٠٠ طن وحتى    ١٠٠٠٠سفن ذات حمولة كلية أكثر من        ٢- ٥

 ). دوالراً أمريكيا٤٥٠ً(
 دوالر  ٧٠٠( طـن مبلـغ      ٦٠٠٠٠سفن ذات حمولة كليـة أكثـر مـن           ٣- ٥

 ).أمريكي
لهيئة العامة لميناء بورسعيد أو هيئة موانئ البحـر         يؤدي هذا المقابل إلى ا     ٤- ٥

 .األحمر طبقاً التجاه قافلتي الشمال أو الجنوب
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٢٠

 

 

 

لة نشاط  من هذه الالئحة يشترط للترخيص بمزاومع مراعاة أحكام الفصل األول
  :تفريغ بالموانئ المصرية ما يأتيالشحن وال

  :أال يقل رأس المال المصدر عن المبالغ اآلتية - ١
لسفن البضائع العامة وكذا سـفن البـضائع        )  مليون جنيه مصري   ٣٠ (١-١

ال تزيد عن   (العامة المتضمنة حاويات تتداول خارج محطات الحاويات        
  ). حاوية للسفينة٥٠

  .لسفن الصب الجاف) يه مصري مليون جن٣٠ (٢-١
  .لسفن الصب السائل)  مليون جنيه مصري٣٠ (٣-١
لجميع أنشطة الـشحن والتفريـغ خـارج        )  مليون جنيه مصري   ١٠٠ (٤-١

 .محطات الحاويات
 .لمحطات الحاويات)  مليون جنيه مصري٢٠٠ (٥-١

ويلتزم المرخص لهم بنشاط الشحن والتفريغ بتوفيق أوضاعهم فيما يخص رأس 
  .ال خالل سنتين من تاريخ العمل بهذه الالئحةالم

أن يمتلك طالب الترخيص معدات تشغيل عاملة بهيئة الميناء المختص ال  -  ٢
من رأس المال المصدر باإلضافة لمعدات الصيانة الالزمة  %) ٥٠(تقل قيمتها عن 

زام لضمان تحقيق جودة العمل وكفاءة األداء بما يتفق والمعاييرالقياسية مع االلت
بشروط السالمة واألمان والبيئة وتقديم شهادات صالحية فنية من جهة إشراف معتمدة 

  .لجميع المعدات التي يتم استخدامها من قبل طالب الترخيص أو المرخص له
ويلتزم المرخص له بتجديد هذه الشهـادات عنـد انتهاء تــاريخ صـالحيتها،            

المراجعة للتحقق مـن مطابقتهـا علـى        وتشكل لجنة بهيئة الميناء المختص للمعاينة و      
  .الواقع
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أن يكون لدى المرخص له خطط لتنميـة المـوارد البـشريـة وضمــان             - ٣
الجودة، وأن يؤمن اجتماعياً على العمالة الموجودة لديه وأن يقدم بياناً سـنوياً بالعمالـة         

ن لهيئة الميناء المختص، على أن يتناسب عددها مع ما لديه من معـدات وبمـا يـضم           
  .تحقيق معدالت األداء المطلوبة

يلتزم المرخص له بتحقيق الحد األدنى لمعدالت الـشحن والتفريـغ طبقـاً               - ٤
  .للمعايير القياسية المحددة في هذا الشأن

ويجـوز  ) ستة أشـهر  (أال تزيد الفترة بين منح الترخيص وبدء النشاط على           - ٥
 اثني عـشر شـهراً طبقـا لحجـم          لهيئات الموانئ مد هذه الفترة بما ال يجاوز إجماالً        

  . االستثمارات للمعدات واإلنشاءات
مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة متى توافرت            - ٦

 . الشروط والضوابط الالزمة لذلك
يلتزم المرخص له بتشوين المعدات في المساحات التي تحددها هيئة المينـاء          - ٧

/ أوال   / ٤٠بالمـادة   (اع لتلك المساحات على النحو الوارد       المختص وأداء مقابل االنتف   
٣-١.( 

تلتزم شركات الشحن والتفريغ المرخص لها بمزاولة النشاط بالتـأمين ضـد       - ٨
أفـراد، معـدات،    (مسئولياتها تجاه الغير وكذلك األضرار التي قـد تلحـق بالمينـاء             

ون جنيه مـصري عـن      بسبب نشاطها المرخص به بمبلغ ال يقل عن ملي        .....) منشآت
  .الحادث الواحد

 بـشأن الـشروط   ٢٠٠٢ لـسنة  ٥٦٦االلتزام بأحكام القرار الوزاري رقـم    - ٩
 .والضوابط الالزمة لمزاولة بعض األنشطة في الموانئ المصرية

تلتزم شركات الشحن والتفريغ بتقديم خطاب ضمان بنكي غيـر مـشروط             - ١٠
مـن  ) ١(المصدر المنصوص عليه بالبند     من الحد األدنى لرأس المال      %) ٠,٥(بواقع  

كتأمين نهـائي   %) ٢(هذه المادة كتأمين ابتدائي عند الموافقة على الترخيص يزاد إلى           
  .عند بدء النشاط
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٢٢

 
تـرخيص  ابل إصـدار ال  ـاء المختص مق  ـيـؤدي المرخص له لهيئة المين     - ١

 :اآلتي أو تجديده على النحو

 البيان بند
تجديد / ار مقابل اإلصد

الترخيص بالجنيه 
 المصري

١- ١ 

سفن البضائع العامة وكذا سـفن البـضائع        
العامة متضمنة الحاويات التي تتداول خارج      

 حاويـة   ٥٠ال تزيد عن    (محطات الحاويات   
 ).للسفينة

١٠٠,٠٠٠ 

 ١٠٠,٠٠٠ .سفن الصب الجاف ٢- ١
 ١٠٠,٠٠٠ سفن الصب السائل  ٣- ١

٤- ١ 
يـغ خـارج    جميع أنـشطة الـشحن والتفر     

 محطات الحاويات
٢٥٠,٠٠٠ 

 ٢٥٠,٠٠٠ محطات الحاويات ٥- ١
يؤدى المرخص له لهيئة الميناء المختص مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة            - ٢

  :اط الشحن والتفريغ طبقاً لآلتي نش

  :الصب الجاف ١-٢

١-١-٢ 
   ٥ الصب الجاف النظيف

 طن/جنيهات مصرية

٢-١-٢ 
أوكسيد ، الخردة (الصب الجاف غير النظيف 

 ......) فحم،،بيلت، كلينكر 
٨   

 طن/جنيهات مصرية

 البضائع العامة ٢-٢
٤   

 طن/جنيهات مصرية
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٣-٢ 
   ٤ الصب السائل

 طن/جنيهات مصرية

٤-٢ 
لالتفاق مع هيئة المينـاء   المهيئات والطرود ذات الطبيعة الخاصة طبقا   

 ).طن/  جم ٦(المختص وبحد أدنى 
 فارغ مملوء  :الحــاويات ٥- ٢
 : الوارد الحــاويات ١- ٥- ٢

١- ١-٥-٢ 

   ٤٥  قدما٢٠ًالحاويات الوارد 
/ جنيهاً مصرياً

 حاوية

٢٠   
 حاوية/ جنيهاً مصرياً

٢- ١-٥-٢ 

 قدماً ٤٠الحاويات الوارد 
 أكثرف

٦٥   
/ جنيهاً مصرياً

 حاوية

٣٠   
 حاوية/ جنيهاً مصرياً

  :الحاويات الصادر ٢- ٥- ٢

١- ٢-٥-٢ 

 ٢٠الصادرة  الحاويات 
 قدماً

٤٥   
/ جنيهاً مصرياً

 حاوية

٢٠   
 حاوية/ جنيهاً مصرياً

٢- ٢-٥-٢ 

 ٤٠الصادرة  الحاويات 
 أكثرفقدماً 

٦٥   
/ جنيهاً مصرياً

 حاوية

٣٠   
 حاوية/ جنيهاً مصرياً

 : الترانزيت الحــاويات ٣- ٥- ٢

١- ٣-٥-٢ 

 ٢٠الحاويات الترانزيت 
 قدماً

٢,٥   
/ دوالر أمريكي

 حاوية

١   
/ الر أمريكيدو

 حاوية

٢- ٣-٥-٢ 

 ٤٠الحاويات الترانزيت 
 أكثرفقدماً 

٤  
دوالرات 

 حاوية/ أمريكية

٢   
/ دوالر أمريكي

 حاوية
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بهذه المادة بالنـسبة  ) ٤-٢، ٣-٢،  ٢-٢،  ١-٢( الواردة بالبنود    الفئات تزاد   ٦-٢
كل تـصنيف مـن التـصنيفــات       للبضائع الخطرة وفقًا للنسب الموضحة قريــن       

  :اآلتية

 النسبة The Class) التصنيف( بند

١٠٠ ٧، ٥، ١ ١- ٦- ٢%  

٧٥ ٢ ٢- ٦- ٢%  

٥٠ ٩، ٨، ٦، ٤، ٣ ٣- ٦- ٢ % 
 الحد األدنى لمقابل االنتفاع بترخيص مزاولة نشاط الشحن والتفريغ الواجب           ٧-٢

  :وياً طبقاً لآلتيتأديته لهيئة الميناء المختص سن

 الحد األدنى السنوي نوع البضائع م

  ألف طن١٠٠ ائع العامةالبض ١- ٧- ٢

  ألف طن١٠٠ )بدون حبوب(الصب الجاف  ٢- ٧- ٢

  ألف طن٥٠٠ )متضمناً حبوباً(الصب الجاف  ٣- ٧- ٢

  ألف طن٧٥ الصب السائل ٤- ٧- ٢

 سنة / ٢م/  حاوية ١,٥ محطات الحاويات ٥- ٧- ٢
  .بهذه المادة) ٢( طبقًا للفئات الواردة بالبند المحاسبةتتم 

 

لتزم الشركات المرخص لها بتحقيق معدالت الشحن والتفريغ الموضـحة فيمـا            ت
 لفترة انتقالية لمدة ثالث سنوات من تاريخ صـدور          المعدالتبعد، ويستمر العمل بهذه     

 .هذه الالئحة لتوفيق األوضاع وصوالً لمتوسط معدالت الشحن والتفريغ العالمية
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٢٥

  : العامة طبقاً لآلتي البضائعالحد األدنى لمعدالت شحن وتفريغ سفن  - ١

 يوم/ طن 

 نوع البضاعة  عنابر فأكثر٣السفن عدد   عنبر٢السفن عدد 

 تفريغ شحن تفريغ شحن
 مالحظات

  ٢٥٠٠ - ١٥٠٠ - حديد كتل

  ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٢٠٠ ٧٠٠ حديد لفف صاج

حديد تـسليح أطـوال     

 م١٤م إلى ٦مختلفة من 
٢٥٠٠ ١٢٠٠ ١٤٠٠ ٦٠٠  

  ١٠٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٥٠٠ فحديد تسليح لف

حديد كمر زوايـا    
 وأطوال مختلفة

١٠٠٠ - ٦٠٠ -  

  ٩٠٠ - ٦٠٠ - روالت ورق

ــواع   ــات أن بالت
 مختلفة

- ١٠٠٠ - ٦٠٠  

  ٥٠٠ - ٤٠٠ - قراميد

  ٥٠٠ - ٤٠٠ - جبس مصنع

  - ٦٠٠ - ٤٥٠ زجاج صناديق

  - ١٧٠٠ - ١٣٠٠ رمل

  - ١٠٠٠ - ٧٠٠ رمل معبأ

  ١٢٠٠ - ٦٥٠ - زكائب أنواع مختلفة

  ٦٠٠ - ٤٠٠ - مجمدات

 سيارات 
- - - 

٤٥٠ 
 سيارة
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 يوم/ طن 

 نوع البضاعة  عنابر فأكثر٣السفن عدد   عنبر٢السفن عدد 

 تفريغ شحن تفريغ شحن
 مالحظات

نتــرات أمونيــوم 
 خطرة

٤٠٠ - ٤٠٠ -  

  ٣٥٠٠ - ٢٠٠٠ - الخردة
  ٣٥٠٠ - ٢٠٠٠ - HBIحديد قطع 

  ٥٠٠ - ٣٠٠ - مواسير 

  - ٤٠٠ - ٤٠٠ رخام
ــأ  / أســمنت معب

 سانجات
- ١٢٠٠ - ٧٠٠  

  ٧٥٠ - ٥٠٠ - ألواح حديد صاج

  ١٠٠٠ - ٦٠٠ - د كمر أطوالحدي
  - ٢٠٠٠ - ١٥٠٠ ملح معبأ

  ١٠٠٠ ١٠٠٠ - ٥٠٠ أرز
ــأ  ــاطس معب بط

ـ   لنجات ـداخل س
ــات أو  أو بالتــ

بصل ـ  (زكائب 
 )برتقال

٥٠٠ - ٣٥٠ -  

صودا أش وكاويـة   
وكيماويات معبـأة   

 كجم  ٢٥فى شكائر   
 كجم عاديـة    ٥٠و

 وخطرة

- ٥٠٠ - ٣٥٠  
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 يوم/ طن 

 نوع البضاعة  عنابر فأكثر٣السفن عدد   عنبر٢السفن عدد 

 تفريغ شحن تفريغ شحن
 مالحظات

ــضروات  الخــ
والحبوب المعبـأة   

 ١٠جولة من   فى أ 
  كجم ٥٠كجم إلى 

٤٠٠ - ٢٥٠ -  

  :يغ سفن الصب الجاف طبقاً لآلتيالحد األدنى لمعدالت شحن وتفر - ٢
الفحم البترولي، فحـم صـب، ملـح،        ( الحد األدنى لمعدالت شحن وتفريغ       ١-٢

  ).إلخ...... كلينكر، سالج ـ يوريا ـ
 يوم/ طن 

 نوع البضاعة  عنابر فأكثر٣السفن عدد   عنبر٢السفن عدد 
 تفريغ شحن تفريغ شحن

 مالحظات

  ٤٠٠٠ - ٢٥٠٠ - فحم بترولي
تفريغ (فحم بترولي   

ــر  ــحب مباش وس
 )اإلسكندرية

- ٣٠٠٠ - ٢٠٠٠  

  ٢٥٠٠ - ٢٠٠٠ - فحم صب 
  - ٧٠٠٠ - ٣٥٠٠ ملح

  - ٨٠٠٠ - ٥٠٠٠ كلينكر
  ٧٠٠٠ - ٤٠٠٠ - سالج
 يوريا

٦٠٠٠ - ٣٠٠٠ - 

ــاة  ــع مراع م
جوية الظروف ال 

ونسبة الرطوبة،  
حيث تتأثر هذه   
ــن  ــة م النوعي
البــــضاعة 
 بالعوامل الجوية 
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القمـح، الـذرة، بـذرة فـول     ( الحد األدنى لمعدالت شحن وتفريغ الحبوب       ٢-٢
  ).إلخ.... صويا،

 نوع البضاعة
  معدالت التفريغ

 يوم/ طن 
 مالحظات

  الحبوب
 بذرة فول – ذرة –قمح (

 ....)- صويا 

٨٠٠٠  
٧٠٠٠  
  

٦٠٠٠ 
  

٥٠٠٠ 
  

٣٠٠٠ 

   طن ٥٥٠٠٠سفن أكثـر من 
 طن وحتى ٣٥٠٠٠سفن أكثر من 

   طن ٥٥٠٠٠
 طن وحتى ٢٠٠٠٠سفن أكثر من 

  طن ٣٥٠٠٠
 طن وحتى ١٠٠٠٠سفن أكثر من 

  طن ٢٠٠٠٠
  طن ١٠٠٠٠سفن حتـى 

-Gluten-DDJفول صويا (الحد األدنى لمعدالت شحن وتفريغ األكساب        ٣-٢
  ).لخإ... -

 نوع البضاعة
  لتفريغمعدالت ا
 يوم/ طن 

 مالحظات

  األكساب
 .....)كسب صويا(

 عنبر عامل/  طن ٨٠٠بحد أقصى  ٤٠٠٠

  .الحد األدنى لمعدالت شحن وتفريغ سفن الصب السائل - ٣
 يوم/ طن 

 نوع البضاعة السفن أكبر من عنبر  عنبر٢السفن عدد 

 تفريغ شحن تفريغ شحن
 مالحظات

  - ١٠٠٠ - ٧٥٠ الشمع

  - ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ منظفات
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 عند حساب معدالت الشحن والتفريغ تستقطع أوقات سوء األحوال الجومائية           - ٤
وعمليات تشفيت السفينة بناء على قرار هيئة الميناء أو بسبب الظروف الطارئة التـي              
تعيق تحقيق المعدالت لسبب ال يرجع إلى السفينة على أن يتم إثبات ذلك بخطاب مـن                

  .يناءإدارة الحركة بالم
 يؤدي المرخص له بنشاط الشحن والتفريغ إلى هيئة الميناء المختص مبلـغ              - ٥

طولي للسفينة عن كل يوم وذلك نظيـر عـدم االلتـزام             لكل متر )  جنيهاً مصرياً  ٤٥(
، ا  بمعدالت الشحن والتفريغ سالفة الذكر عن كل رحلة سفينة المنصوص عليهـا سـلفً             

ا كامالً، وذلك ما لم يكن السبب        كسر المتر متر   ويحسب جزء اليوم يوماً كامالً ويحسب     
 .راجعا لهيئة الميناء المختص أو سوء األحوال الجو مائية

 يتم تقييم أداء معدالت المرخص له، كل ثالثة أشهر فإذا قل معـدل الـشحن            - ٦
ـ  ـتهدف المحدد المنص  ـوالتفريغ عن المس   ه فـي هـذه الالئحـة فتطبـق         ـوص علي
  :اإلجراءات اآلتية 

تم إنذار المرخص له فإن تكررت المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة شهر فـإذا              ي
ما تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيتم إيقاف الترخيص لمدة ثالثـة أشـهر، فـإذا مـا                
تكررت المخالفة للمرة الرابعة يعرض األمر على مجلس إدارة هيئة الميناء المخـتص             

  .نشاطللنظر في إلغاء الترخيص بمزاولة ال
ويصدر قرار اإللغاء من وزير النقل بناء على اقتراح مسبب مـن مجلـس إدارة               

  .هيئة الميناء المختص
 

 
مع مراعاة أحكام الفصل األول يشترط في طالب الترخيص بمزاولة نشاط الشحن            

  :آلتيةوالتفريغ على المخطاف توافر الشروط والضوابط ا
 . ماليين جنيه مصري١٠أال يقل رأس المال المصدر للشركة عن  - ١
مـن قيمـة رأس     %) ٥٠(أال تقل قيمة المعدات المستخدمة في النشاط عن          - ٢

 .المال المصدر
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تلتزم الشركات المرخص لها بتحقيق معدالت شحن وتفريـغ ال تقـل عـن               - ٣
وفـى  ) ١٢(الوارد بالمـادة    ) ٣،  ٢ ،١(من المعدالت المشار إليها في البنود       %) ٧٥(

مـن المـادة   ) ٦، ٥(حالة عدم تحقيق معدالت الشحن والتفريغ تطبق أحكـام البنـدين    
)١٢.( 

تلتزم شركات الشحن والتفريغ أثناء التفريغ علـى المخطـاف بالتعليمـات             - ٤
 .الصادرة من هيئات الموانئ بشأن تأمين حركة المالحة بالمسطح المائي

رخص له بتقديم تأمين بموجب خطاب ضمان بنكي غير مـشروط           يلتزم الم  - ٥
 المـرخص لهـا بمزاولـة    من الحد األدنى لرأس المال المصدر للشركة   %) ٠,٥(بواقع  

من الحـد   %) ٢(نشاط الشحن والتفريغ كتأمين ابتدائي عند الموافقةعلى الترخيص،يزاد إلى        
  .األدنى لرأس المال المصدر كتأمين نهائي عند بدء النشاط

مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجوز تجديده لمدد أخـرى مماثلـة متـى               - ٦
 .توافرت الشروط والضوابط الالزمة لذلك

 

مقابل استـصدار أو    )  ألف جنيه مصري   ١٥٠(يؤدي طالب الترخيص مبلغ      - ١
 .تجديد الترخيص الالزم لمزاولة النشاط

قابـل االنتفـاع بـالترخيص      يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص م        - ٢
  :بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف طبقاً لآلتي 

 مقابل االنتفاع بالترخيص نوع البضاعة بند

  :الصب الجاف ١-٢

 طن/ جنيهات مصرية  ٥ الصب الجاف النظيف ١-١-٢

٢-١-٢ 
أوكسيد ، الخردة (الصب الجاف غير النظيف 

 ......) فحم،،بيلت، كلينكر 
 طن/ نيهات مصرية ج ٨

 طن/ جنيهات مصرية  ٤ البضائع العامة ٢-٢
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يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص مقابـل اإلشـراف والمتابعـة              - ٣
بغرض تأمين عمليات تفريغ البضائع على المخطاف والتـي سـتخرج مباشـرة مـن               

 :الهويس طبقا لآلتي

 المقابل حمولة م

 طن/ جنيه مصري ٠,٥  طن٥٠٠٠حتى  ١- ٣

 طن/ جنيه مصري ١  طن١٠٠٠٠ حتي ٥٠٠٠أكثر من  ٢- ٣

 حتـــى ١٠٠٠٠أكثـــر مـــن  ٣- ٣
 طن١٥٠٠٠

 طن/ جنيه مصري ١,٥

 حتـــى ١٥٠٠٠أكثـــر مـــن  ٤- ٣
 طن٢٠٠٠٠

 طن/ جنيه مصري ٢

 حتـــى ٢٠٠٠٠أكثـــر مـــن  ٥- ٣
 طن٢٥٠٠٠

 طن/ جنيه مصري ٢,٥

 حتـــى ٢٥٠٠٠أكثـــر مـــن  ٦- ٣
 طن٣٠٠٠٠

 طن/ جنيهات مصرية ٣

يحدد بمعرفة هيئة الميناء المختص إذا       طن٣٠٠٠٠اد على ما ز ٧- ٣
كانت الحركة المالحية فـي المينـاء       

 تسمح بالرباط على المخطاف

/  جنيـه مـصري      ١(يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص مبلـغ           - ٤
مقابل اإلشراف والمتابعة بغرض تأمين عمليات تفريغ البضائع من الـسفن ذات            ) الطن

تي تزيد على عمق الرصيف، والتي تطلب التخفيف على المخطاف الـداخلي   الغاطس ال 
 . لحين الوصول للغاطس المقرر لألرصفة
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)  جنيهـاً مـصرياً    ٥٠(يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص مبلغ          - ٥ 
 قـدماً أو أكثـر مقابـل    ٤٠للحاويـة  )  جنيه مـصري ١٠٠( قدماً، ومبلغ   ٢٠للحاوية  

 .على الحاويات التي ستخرج مباشرةً من الهويساإلشراف والمتابعة 
الحد األدنى لمقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة أعمال الشحن والتفريغ علـى        - ٦

 :المخطاف الواجب تأديته إلى هيئة الميناء المختص سنوياً طبقاً لآلتي

 الحد األدنى السنوي بالطن نوع البضائع بند

 ٧٥٠٠٠ البضائع العامة ١-٦

 ٧٥٠٠٠ لصب الجافا ٢-٦

 ٣٠٠٠٠٠ )متضمن حبوب(الصب الجاف  ٣-٦

 .المشار إليه بعاليه) ٢-٢ ، ١-٢(تتم المحاسبة طبقاً للفئات الواردة بالفقرتين 
 

 المفرغة والمشحونة مقابل نظافة لألرصـفة وفقـاً للفئـات           البضائعيستحق على   
 : اآلتية

 ةمقابل نظافة األرصف نوع البضائع بند

 طن/  قرش ٢,٥ نظيف) صب سائل/ صب جاف / بضائع عامة( ١

 طن/  قروش ٥ غير نظيف) صب سائل/ صب جاف / بضائع عامة( ٢

 طن/  قروش ١٠ بضائع خطرة ٣
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  الشروط والضوابط الخاصة بنشاط التخزين والمستودعات ومقابل اإلنتفاع بالترخيص
 

كام الفصل األول يشترط للترخيص بمزاولـة نـشاط التخـزين            بمراعاة أح  -١
 :والمستودعات ما يأتى

) مليـون جنيـه مـصري     ٢٠( أال يقل رأس المال المصدر للشركة عـن          ١-١
 .عشرين مليون جنيه مصري

، )سـتة أشـهر  ( أال تزيد الفترة بين منح الترخيص وبدء النـشاط علـى      ١-٢
ا ال يجاوز إجماالً اثني عـشر       ويجوز لهيئات الموانئ مد هذه الفترة بم      

  .  شهراً طبقاً لحجم االستثمارات لإلنشاءات والمعدات
تحـدد  ، ٢٠٠٢ لسنة ٥٦٦ بمراعاة الشروط الواردة بقرار وزير النقل رقم      ١-٣

ــة   ــساحات التخزيني ــاء الم ــة المين ــازن  (هيئ ــاحات / مخ / س
  .المطلوبة لمزاولة النشاط) إلخ/......سقائف

س سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بموافقة هيئة          مدة الترخيص خم   ١-٤
 .الميناء المختص

  يجوز لهيئة الميناء المختص التعاقد مـن خـالل اإلعـالن علـى إدارة                ١-٥
وتشغيل المساحات التخزينية بالميناء مع مراعاة الـشروط والـضوابط          

  .الواردة بهذه الالئحة
الب الترخيص أيـة مـساحة       يجوز لهيئة الميناء المختص أن تخصص لط       ١-٦

متاحة يمارس النشاط عليها وفقاً للشروط والـضوابط الـواردة بهـذه            
 .الالئحة

 يلتزم طالب الترخيص بتقديم تأمين بموجب خطاب ضـمان بنكـي غيـر     ١-٧
مائة ألـف جنيـه كتـأمين       )  ألف جنيه مصري   ١٠٠(مشروط، بمبلغ   

جنيه عنـد   خمسمائة ألف   )   ألف جنيه مصري    ٥٠٠(ابتدائي يزاد إلى    
  .بدء النشاط
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 تستحق هيئة الميناء المختص مقابل االنتفـاع بـالترخيص لمزاولـة نـشاط         -٢
التخزين والمستودعات في جميع المساحات التخزينية التـي يـرخص فيهـا بمزاولـة        
النشاط داخل دائرة الموانئ، وذلك بالمقابل الوارد بهذه الالئحة فيما عدا داخل محطات              

 :اً ألسس المحاسبة اآلتيةالحاويات، وذلك وفق
    يستحق مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات            ١-٢

على البضائع من تاريخ انتهاء استالم الرسالة بالمساحات التخزينية وال          
يجوز أن تزيد فترة االستالم على المدد التـي تحـدد وفقـاً لمعـدالت          

والتي تحدد بمعرفة هيئات الموانئ     التفريغ والسحب المحددة بالترخيص     
وال تدخل ضمن فترات االستالم أيام التوقف عن استالم الرسالة نتيجة           
نقل السفينة من الرصيف إلى منطقة المخطاف بناء على طلب الهيئـة            
أو لسوء األحوال الجوية  أو بسبب حاالت الظروف الطارئـة بـشكل             

 وفـى هـذه األحـوال       عام  التي تؤثر على عمليات الشحن والتفريغ،       
تضاف مدد التوقف،  والتي أثرت على انسياب استقبال الرسـالة إلـى          
المدد المحددة على أن يتم إثبات ذلـك بخطـاب مـن إدارة الحركـة               

 .بالميناء
ألـف  (   تتم المحاسبة بالنسبة للرسائل على أساس الطن الوزني القــائم              ٢-٢

 كسر الطن الـوزنى     أو الطن المتري أيهما أكبر، ويحسب     ) كيلو جرام 
طناً كامالً وكسر الطن المتري متراً كامالً من واقع المنافستو، وتلتـزم            
شركات المالحة والتوكيالت المالحيـة والمـصدرون والمـستوردون         
بتقديم المنافستو موضحاً به الوزن أوالحجم لتتم المحاسبة على أساسها،          

رخص لها بالعمـل  وفى حالة عدم االلتزام بتقديم ذلك يحق للشركات الم  
بنظام المستودعات تحديد األوزان أو األحجام بمعرفتها أو بمعرفة جهة          

  .متخصصة وعلى نفقة صاحب الشأن
 .         وفى جميع األحوال تكون األوزان أو األحجام ملزمة لصاحب الشأن
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  الحاويات والقواعد المسطحة وما يماثلها والرسائل الواردة داخل حاويات           ٣-٢
  -:عليها مقابل االنتفاع بالترخيص على النحو اآلتييستحق 

 الحاويات المملوءة يستحق عليها مقابل االنتفاع بالترخيص وفقاً لفئـات           ١-٣-٢
الحاويات من تاريخ تخزين الحاوية بالساحة التخزينية وفى حالة تفريغ          
مشمولها داخل الميناء تتم المحاسبة من تاريخ انتهاء تفريـغ المـشمول        

طبقـاً  )  ١٧(من المـادة    ) ٢(ة التخزينية بالمقابل الوارد بالبند      بالمساح
  .لنوع البضائع

  الحاويات والقواعد المسطحة الفارغة بالميناء وما يماثلها أو التي ترد             ٢-٣-٢
من الخارج أو معادة من داخل البالد فارغة إلى الميناء تتم المحاسـبة             

 . أيام من تاريخ التخزين بالساحة٧بعد 
 الحاويات الفارغة التي يتم إصالحها داخل الميناء تمنح فتـرة سـماح             ٣-٣-٢

مدتها عشرة أيام من تاريخ سحبها من الساحة لإلصالح، يطبق بعـدها            
  ).١٧(من المادة ) ٢(مقابل االنتفاع الوارد بالبند 

   الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين المرخص لها بالعمل              ٤-٢
داخل الميناء  تمنح فترة سماح مدتها خمسة أيام مـن تـاريخ انتهـاء               
التفريغ من السفينة أو صندل الالش باعتباره جزءاً من الـسفينة  مـع              

  .مراعاة معدالت التفريغ طبقاً للترخيص
فاع بالترخيص على الرسائل التي يتم بيعها بـالمزاد            يستحق مقابل االنت     ٥-٢

الحكومي بعد فترة سماح مدتها خمسة عشر يوماً من تـاريخ اعتمـاد             
  .السلطة المختصة لنتيجة المزاد

  :   تخضع البضائع التي يتم تخزينها بالثالجة للقواعد اآلتية ٦-٢
طن الـوزني     يحصل مقابل االنتفاع بالترخيص بالثالجة على أساس ال         ١-٦-٢

أو المقاس أيهما أكبر ويحسب جزء الطن طناً كامالً وجزء المتر متـراً       
 .كامالً
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لي للرسـالة   ـص من بدء التخزين الفع    ـ يحسب مقابل االنتفاع بالترخي    ٢-٦-٢
 .أو جزء منها وذلك عن أيام التخزين الفعلية

لمواد   يقصد بالبضائع الخطرة في تطبيق هذه الالئحة نوعيات البضائع وا           ٧-٢
المحددة بالوثائق البحرية العالمية للبضائع الخطرة ومن بينها مجموعـة       

  ).وتعديالته  (IMDG-codeالكود البحري العالمي للبضائع الخطرة 
 

ابل إصـدار   ـمق)  ألف جنيه مصري   ٢٥٠(غ  ـص مبل ـيؤدي طالب الترخي   - ١
.اتأو تجديد الترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودع 

يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص مقابـل االنتفـاع بـالترخيص              - ٢
 : لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات طبقاً لآلتي

  : البضائع العامة١-٢

 البند
المقابل بالجنيه 

 المصري 
 البيـــان

  قرشا٥٠ً  ١- ١- ٢

يوم أو جـزء مـن   / عن الطن الوزني أو المتري     
ن فى الساحات المكشوفة لمـدة  اليوم بالنسبة للتخزي 

ـ      ة  المقـررة بنـسبة      ـأسبوع، على أن تزاد الفئ
ـ      %) ٥٠( امن، وبنـسبة    ـاعتباراً مـن اليـوم الث
 .من اليوم الخامس عشر%) ١٠٠(

  قرشا٧٥ً ٢- ١- ٢

يوم أو جـزء مـن   / عن الطن الوزني أو المتري     
اليوم بالنسبة للتخزين فى المخازن والسقائف لمدة        

ـ     ـ  أسبوع، على أن ت ة المقـررة بنـسبة     ـزاد الفئ
ـ      %) ٥٠( امن، وبنـسبة   ـاعتباراً مـن اليـوم الث
 .وم الخامس عشرـمن الي%) ١٠٠(
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  :السائل/  البضائع الصب الجاف ٢-٢
  :يؤدي المرخص له مقابل االنتفاع بالترخيص وفقا للفئات اآلتية

 المقابــــل
 البند

 جنيه قرش
 البيـــــــــــــــان

 .يوم أو جزء من اليوم ولمدة سبعة أيام/ لطن عن ا - ٢٥ ١- ٢- ٢

 .يوم أو جزء من اليوم لما زاد على ذلك/ عن الطن  - ٥٠ ٢- ٢- ٢

  : البضائع الخطرة ٣-٢
يستحق لهيئة الميناء المختص مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة نـشاط التخـزين      

و صـندل الـالش     والمستودعات من تاريخ انتهاء التفريغ من الـسفينة أو المـاعون أ           
 :باعتباره جزءاً من السفينة طبقاً لآلتي

 البند
المقابل بالجنيه 

 البيــــان المصري

١- ٣- ٢ Class 3 / Class 4 / Class 6 / Class 8 / Class 9 

 .يوم أو جزء من اليوم ولمدة ثالثة أيام/ عن الطن  ٢ ١- ١- ٣- ٢

 .عة أيام تاليةيوم أو جزء من اليوم ولمدة أرب/ عن الطن  ٣ ٢- ١- ٣- ٢

 .يوم أو جزء من اليوم اعتباراً من اليوم الثامن/ عن الطن  ٤ ٣- ١- ٣- ٢

٢- ٣- ٢ Class 2 

 .يوم أو جزء من اليوم، ولمدة ثالثة أيام/ عن الطن  ٣ ١- ٢- ٣- ٢

 يوم أو جزء من اليوم، ولمدة أربعة أيام التالية / عن الطن ٤,٥ ٢- ٢- ٣- ٢

 . من اليوم اعتباراً من اليوم الثامنيوم أو جزء/ عن الطن ٦ ٣- ٢- ٣- ٢
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٣- ٣- ٢ Class 1 / Class 5 / Class 7 

 .يوم أو جزء من اليوم، ولمدة ثالثة أيام/ عن الطن  ٤ ١- ٣- ٣- ٢

 .يوم أو جزء من اليوم، ولمدة أربعة أيام تالية/ عن الطن  ٦ ٢- ٣- ٣- ٢

 .الثامنيوم أو جزء من اليوم اعتباراً من اليوم / عن الطن  ٨ ٣- ٣- ٣- ٢

  :  وسائل النقل المختلفة ٤-٢
يؤدي المرخص لـه مقابـل االنتفـاع بـالترخيص لمزاولـة نـشاط التخـزين                

ـ       سـيارات الركـوب وسـيارات النقـل        (والمستودعات إلى هيئة الميناء المختص لـ
والجرارات والمقطورات والميكروباصات وسيارات األتوبيس والوحـدات المتحركـة         

  :وفقاً للفئات  اآلتية ) لة وما فى حكمهاعلى عجل والمعدات الثقي

 البند
المقابل بالجنيه 

 يوم/ المصري 
 البيــــــــان

 .يومياً للدراجات والدراجات البخارية ٣ ١- ٤- ٢

 .يومياً لسيارات الركوب الخفيفة وما فى حكمها ١٠ ٢- ٤- ٢

٣٠ ٣- ٤- ٢ 
ميكروبـاص ـ مينـي    (يومياً لوسائل النقل المتوسط 

 ).باص ـ بيك أب

١٠٠ ٤- ٤- ٢ 
سيارات النقل والجرارات   (يومياً لوسائل النقل الثقيل     

والمقطورات واألتوبيسات والوحدات المتحركة على     
 )عجل

 .يوميا للمعدات الثقيلة ٢٠٠ ٥- ٤- ٢
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  :  الحاويات المملوءة أو الفارغة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية ٥-٢
يـؤدي  )  ١٦(الـواردة بالمـادة   ) ٢-٣-٢،  ١-٣-٢(  بمراعاة البنود     ١-٥-٢

المرخص له إلى هيئة الميناء المختص  مقابـل االنتفـاع بـالترخيص             
  -:لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات للحاويات وفقاً لآلتي

 البند
   قدم٢٠حاوية 

بالجنيه 
 المصري

   قدم٤٠حاوية 
بالجنيه 
 المصري

 البيـــان

١٥ ٧,٥ ١-١-٥-٢ 
احـدة  عن كل يوم للحاوية الو    

 .ولمدة سبعة أيام

٢٠ ١٠ ٢-١-٥-٢ 
للحاوية الواحـدة مـن اليـوم       
الثامن وحتى تـاريخ سـحب      

 .الحاوية

عاليه عند المحاسـبة عـن      ) ١-٥-٢(  تضاعف الفئات الواردة بالبند       ٢-٥-٢
الحاويات التي ترد مملوءة بدون سقف أو بدون أجنـاب أو الحاويـات             

 - أو العرض    -الطول  (في  المسطحة وكل الحاويات التي ترد مختلفة       
غيـر  (عن المواصـفات القياسـية الدوليـة        )  أو الوزن  -أو االرتفاع   

  ).المنتظمة
  تتم محاسبة الحاويات المملوءة بالبضائع الخطرة بالفئات الواردة بالبند           ٣-٥-٢

  :عاليه مضافاً إليها النسب اآلتية ) ٢-٥-٢(

 The Class النسبة البند

١- ٣- ٥- ٢  
٢- ٣- ٥- ٢  
٣- ٣- ٥- ٢ 

٥٠%   
٤٠%   
٢٠%  

٧، ٥، ١  
٢  

٩، ٨، ٦، ٤، ٣ 
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ارغة بنـصف الفئـات الـواردة     ـاويات الف ــبة الح ـاسـم مح ـ  تت  ٤-٥-٢
  ).١-٥-٢(بالبند 

  :   طرود األمتعة الشخصية والعينات ٦-٢
يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص مقابل االنتفاع بالترخيص          

لكـل  ) واحد جنيه مصري  (لغ  لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات  مب     
يوم أو جزء من اليوم بحيث ال يزيد وزن الطرد على نصف طن وفى              

 .حالة الزيادة يخضع للمقابل المقرر للبضائع العامة
  :  رسائل الدخان ٧-٢

يؤدي المرخص له إلى هيئـة المينـاء المخـتص  مقابـل االنتفـاع               
جنيهـات  ١٠(بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين  والمستودعات مبلـغ         

  ).يوم/ طن / مصرية 
  : المجمدات٨-٢

يحدد مقابل االنتفاع بالترخيص للرسائل المبردة أو المجمدة والمتداولـة          
  .من السفن إلى الثالجة طبقاً لالتفاق مع هيئة الميناء المختص

يتم تحديد مقابل االنتفاع لكل حالة علـى حـدة          :  الطرود الشاذة والمهيئات   ٩-٢
  .يئة الميناء المختصطبقاً لالتفاق مع ه

 

على كافة أنواع ) طن/  جنيهات مصرية٥(تقوم هيئات الموانئ بتحصيل مبلغ 
/  جنيهات مصرية٣(البضائع التي تسحب من تحت الشكة عدا الحبوب فيستحق مبلغ 

، سواء تم سحبها على وسائل النقل البرية أو المائية مقابل خدمات الميناء )طن
لبنية األساسية لمرة واحدة شريطة االلتزام بمعدالت التفريغ والسحب واستخدام ا

مباشرةً لخارج الميناء على الوسيلة، وفى حالة عدم السحب مباشرةً يستحق مقابل 
االنتفاع بالترخيص عن ما لم يتم سحبه وفقاً لنوعية البضائع والذى يتم تحصيله 

 .بمعرفة هيئة الميناء المختص
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  قابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودعاتم
 لرسائل وحاويات الترانزيت

رسائل الترانزيت هي الرسائل التي يتم تفريغهـا بالمينـاء سـواء بالـصنادل أو            
المواعين أو على األرصفة والواردة برسم بلد أجنبي على أن تتم إعـادة شـحنها مـن     

فذ جمهورية مصر العربية سواء سيتم إعادة شـحنها         نفس ميناء التفريغ أو من أحد منا      
على حالتها أو معبأة أو بعد عرضها بالمعارض داخـل الجمهوريـة علـى أن يلتـزم           
صاحب الشأن بتقديم شهادة صادرة من الوكيل المالحي ومعتمدة بياناتها من الجمـارك             

 .مدعمة بصورة من المنافستو
ترانزيت والرسائل الواردة للمعـارض     ويحدد مقابل االنتفاع بالترخيص لرسائل ال     

  :بهيئات الموانئ وفقا لآلتي 
  :البضائع العامة  - ١

 البيــان المقابل البند

١-١ 
 سنت ٢٥

 أمريكي
عن الطن أو المتر المكعب في اليـوم الواحـد أو           

 .جزء من اليوم للتخزين في المخازن والسقائف

٢-١ 
 سنت ١٥

 أمريكي
ليـوم الواحـد أو     عن الطن أو المتر المكعب في ا      

 .جزء من اليوم للتخزين في الساحات المكشوفة

مـع  ، يستحق هذا المقابل من انتهاء التفريغ واالسـتالم بالمـساحات التخزينيـة           
  .مراعاة المعدالت المعمول بها

  ائع الخطرة البض - ٢
من هذه المـادة ويحـسب مقابـل االنتفـاع          ) ١(ضاعف الفئات الواردة بالبند     ت 

ن تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة أو صندل الالش مـع مراعـاة              بالترخيص م 
  .المعدالت المعمول بها
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  :ابقة للمواصفات القياسية الدوليةالحاويات الترانزيت المملوءة أو الفارغة المط - ٣
  يستحق مقابل االنتفاع بـالترخيص لمزاولـة نـشاط التخـزين والمـستودعات         ١-٣

 :وفقاً للفئات اآلتية  تاريخ تفريغها من السفينة للحاويات الترانزيت من

 البند
   قدم٢٠حاوية 

 بالدوالر األمريكي

 قدم ٤٠حاوية 
 بالدوالر األمريكي

 البيــــان

٢ ١ ١-١-٣ 
عن كل يوم للحاوية الواحدة 

 .ولمدة سبعة أيام

٣ ١,٥ ٢-١-٣ 
للحاوية الواحدة من اليوم الثامن 

 .وحتى تاريخ  سحب الحاوية

عاليه عند المحاسبة عن الحاويـات التـي   ) ١-٣( تضاعف الفئات الواردة بالبند     ٢-٣
ترد مملوءة بدون سقف أو بدون أجناب أو الحاويات المسطحة وكل الحاويـات             

عن المواصفات  "  أو الوزن     الطول أو العرض أو االرتفاع    " في   التي ترد مختلفة  
  ).غير المنتظمة(القياسية الدولية 

) ٢-٣(ة الحاويات المحملة بالبضائع الخطرة بالفئات الواردة بالبنـد              تتم محاسب   ٣-٣
  :عاليه مضافاً إليها النسب اآلتية

  The Class النسبة البند

١- ٣- ٣  
٢- ٣- ٣  
٣- ٣- ٣ 

٢٠%   
٤٠%   
٥٠%  

٧، ٥، ١  
٢  

٩، ٨، ٦، ٤، ٣ 

يحسب مقابل االنتفاع بالترخيص عن الحاويات الفارغة بنصف الفئات الـواردة     ٤ - ٣
  .من هذه المادة عاليه) ١-٣(البند ب
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٤٣

  ) :سائل/ جاف (البضائع الصب  - ٤
  :يحدد مقابل االنتفاع بالترخيص عن هذه البضائع بالفئات اآلتية

 ــــانالبيـــ المقابل البند

١-٤ 
 سنتات ١٠

 أمريكية

للطن أو المتر المكعب عن كل يوم أو جزء من اليـوم            
ن أو المتر يعتبـر     كسر الط (من األيام العشرين األولى     

 .)طناً أو متراً كامالً

٢-٤ 
ا  سنت١٥ً

اأمريكي 

للطن أو المتر المكعب عن كل يوم أو جزء من اليـوم            
كسر الطن أو المتـر يعتبـر     (من األيام العشرين التالية     

 .)طناً أو متراً كامالً

٣-٤ 
 ا سنت٢٠ً

 أمريكياً

للطن أو المتر المكعب عن كل يوم أو جزء من اليـوم            
كسر الطن أو المتر يعتبر طنـاً أو        (ا زاد على ذلك       لم

 .)متراً كامالً

من انتهاء التفريغ من السفينة أو صندل الالش باعتباره جزءاً           يسري هذا المقابل  و
  .من السفينة مع مراعاة المعدالت المعمول بها

 :وسائل النقل واالنتقال  - ٥

 :تفريغ على النحو اآلتييستحق مقابل االنتفاع بالترخيص عليها من بدء ال

 البند
المقابل بالدوالر 

 األمريكي
 البيـــان

 .للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم للدراجة ١,٥ ١-٥

٣ ٢-٥ 
للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم للدراجة البخارية         

 .وما في حكمها

٥ ٣-٥ 
للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم لسيارة الركـوب          

 .هاالخفيفة وما في حكم
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٤٤

 البند
المقابل بالدوالر 

 األمريكي
 البيـــان

٧ ٤-٥ 
للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم لوسـائل النقـل           

ـ  ـالمي(المتوسطة  ني بـاص ـ   ـكروباص ـ المي
 .وما في حكمها) البيك أب

١٠ ٥-٥ 

للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم لوسـائل النقـل           
سيارات النقـل والجـرارات والمقطـورات       (الثقيلة  

مـا  واألتوبيسات والوحدات المتحركة على جنازير و  
 ).في حكمها

 

يحدد الحد األدنى الواجب تأديته لهيئة الميناء المختص عن مقابل االنتفاع            - ١
 :بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات طبقاً لما يلي

  .شهر / ٢م/  طن ٢:   البضائع العامة ١-١
  :اً لآلتيوفق) الصوامع ذات األجناب/ للمخازن ( بضائع الصب الجاف ٢-١

 بند
ذات الصومعة المخزن أو ارتفاع 

 األجناب

  حد األدنىال
متوسط حساب السعة (

 )التخزينية للمخازن
 شهر/٢م / طن ٢  أمتار٨حتي  ١- ٢- ١
 شهر / ٢م/  أطنان ٣  مترا١٢ً أمتار حتى ٨أكثر من  ٢- ٢- ١
 شهر/٢م/ طنان  أ٤  مترا١٦ًحتى  مترا ١٢أكثر من  ٣- ٢- ١
 شهر/٢م/ أطنان  ٦  مترا٢٠ًحتى  مترا ١٦ أكثر من ٤- ٢- ١
 شهر/٢م/ طنان  أ٨  مترا٢٤ًحتى  مترا ٢٠أكثر من  ٥- ٢- ١
 شهر/٢م/ طنان  أ١٠ اً متر٢٤أكثر من  ٦- ٢- ١
): للتنكـات / للـصوامع األسـطوانية       (الـسائل   / بضائع الصب الجاف     ٣ - ١

 .من  السعة التخزينية اإلجمالية شهرياً%) ٤٠(
 .المشار إليها) ١٧(من المادة ) ٢(المحاسبة طبقا للفئات المحددة بالبندتتم  ٤ - ١
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٤٥

 

 :اإلعفاءات الزمنية  - ١
يستحق مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات علـى           ١- ١

البضائع في المساحات التخزينية الواردة من جمرك آخر داخل الـبالد بعـد             
، يومان تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها بالمساحات التخزينية         فترة سماح قدرها    

، ويقصد بانتهاء التفريغ استكمال وضع البضائع بالكامل في تلك المـساحات            
ويتعين على التوكيالت المالحية وشركة المالحة إخطـار شـركة التخـزين            

 .المختصة بذلك
والمـستودعات  ال يستحق مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخـزين           ٢- ١

  :حبها من داخل الميناء على كل منعلى البضائع التي يتم س
  .  عربات السكك الحديد اعتباراً من تاريخ شحنها على تلك العربات١-٢-١
  .  وسائل النقل النهري اعتباراً من تاريخ شحنها على هذه الوسائل٢-٢-١

والـصادرة  يعفى صاحب الشأن من التقيد بتحقيق معدالت السحب المطلوبـة            ٣- ١
 ٢٤بقرارات من هيئة الميناء والمحسوبة على أساس ساعات تشغيل مقـدارها     

ساعة يومياً للسفينة أو الصندل وذلك على الفترات التى انخفـض أو توقـف              
  :التفريغ فيها وفقا لألحوال اآلتية 

  . توقف التفريغ أو السحب لسوء األحوال الجوية١-٣-١
ء علـى تعليمـات الـسلطة المختـصة      توقف التفريغ أو السحب بنا   ٢-٣-١

  .بالميناء أو إحدى الجهات اإلداريـــة أوإغالق األهوسة
  تأخر رسو السفينة أو تراكيها باألرصفة وكذلك عمليات نقلها التـى         ٣-٣-١

  .قد تتخلل فترة التشغيل بناء على طلب هيئة الميناء
ـ           ٤-٣-١ د تلحـق     توقف التفريغ للرسائل بسبب الحوادث البحرية التـى ق

بالسفينة أثناء التشغيل مثل الحريق أو تسرب المياه للعنابر ويثبـت           
  .ذلك بكتاب من إدارة الحركة بالميناء
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 تعدد الصرف ألكثر من رسالة بالسفينة بمعرفة صاحب الشأن عـن            ٥-٣-١
 .طريق الوكيل ومن خالل خريطة الشحن

ـ تدار بمعرفة الهيئ  اإلعفاءات المسببة بالنسبة للمساحات التخزينية التي        - ٢ ة  ــ
 :أو التي يتم إسناد إدارتها للغير 

تعفى من مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمـستودعات          ١-٢
  : الرسائل التى ترد باسم كل من%) ١٠٠(بنسبة 

  . رئاسة الجمهورية ١- ١- ٢
  . مجلس الدفاع الوطني ٢- ١- ٢
  . القوات المسلحة ٣- ١- ٢
تقديم شـهادة مـن وزارة       شركات قطاع اإلنتاج الحربي بشرط       ٤- ١- ٢

الدفاع تفيد بأن الرسائل المطلـوب إعفاؤهـا تخـص القـوات            
المسلحة وكذا الشركات األجنبية التى تعمل للقوات المسلحة وفقاً         

  .التفاقيات تعاون دولية أو منح دولية
  . وزارة الداخلية ٥- ١- ٢
  . طرود البريد التي ترد باسم الهيئة القومية للبريد ٦- ١- ٢
  .سم الهيئة العامة للميناء الرسائل التي ترد با ٧- ١- ٢
  ).المنتج المصري( جميع أنواع البضائع الصادرة  ٨- ١- ٢
 الرسائل التي تـرد كهبـات لألفـراد المعـوقين وسـياراتهم             ٩- ١- ٢

  .الستخدامهم الشخصي
الرسائل التي يتقرر إعدامها عدا الرسائل المجمدة والتي يـتم           ١٠- ١- ٢

  .تخزينها بالثالجة
هات الحكومية أو   الرسائل التي ترد كهبات أو معونات إلى الج        ١١- ١- ٢

الخيرية الحكومية بشرط سحبها خالل عشرة أيام من تـاريخ          
استالمها بالمساحات التخزينية تخضع بعدها لإلعفـاء بنـسبة         

  .فقط وذلك عن األيام التالية%) ٥٠(
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تعفى البضائع من مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولـة نـشاط التخـزين              ٢-٢
مقابل المـستحق، وذلـك فـي       من ال %) ٧٥(والمستودعات وذلك بنسبة    

  : الحاالت اآلتية
  الرسائل التي ترد إلى الجامعات والمعاهد العلمية أو الجهات الدينيـة             ١-٢-٢

أو االجتماعية أو الخيرية بشرط أن تكون الرسائل المـستوردة برسـم            
هذه الجهات وداخلة ضمن األنشطة التي تقوم بها ويثبت ذلك بمـستند             

دارية المختصة المنوط بها اإلشراف علـى       رسمي صادر من الجهة اإل    
  .تلك الجهات

  الرسائل والسيارات الواردة لوحدات األبحاث األجنبية والتي يـصدر           ٢-٢-٢
  .بها قرار بمعاملتها باإلعفاءات والذين تحددهم وزارة الخارجية

من قيمة مقابل االنتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين        %) ٥٠(يعفى بنسبة    - ٣
ائل التي يتأخر سحبها من المـساحات التخزينيـة فـي           ـتودعات الرس ـوالمس

 : الحاالت اآلتية 
   صدور قرار باالستيالء على الرسالة من الجهة القضائية المختـصة أو              ١-٣

التحفظ عليها وذلك عن المدة من تاريخ صدور القرار وحتـى تـاريخ             
  .تحديد الجهة المكلفة باستالمها أو تاريخ سحب القرار

   وفاة صاحب الشأن وتأخر حصول الورثة على المستندات الدالة علـى              ٢-٣
الوراثة، وذلك عن المدة من تاريخ الوفاة حتى تاريخ الحـصول علـى             

  . يوماً من تاريخ الوفاة٤٥هذه المستندات بحد أقصى 
ال يجوز أن تزيد قيمة الخدمات التخزينية ومقابل االنتفاع بـالترخيص لمزاولـة              - ٤

تخزين والمستودعات على نصف قيمة الرسالة ومقدرة بمستند صادر مـن  نشاط ال 
 أن يتم سحبها في مدة أقصاها عشرة أيام عمل وتبدأ مـن  بشرطمصلحة الجمارك  

اليوم التالي لحصوله على قسيمة اإلفراج الجمركي أو التصريح بنقل الرسالة إلى            
اتها مقابـل االنتفـاع     خارج الدائرة الجمركية أو إعادة تصديرها ويستحق بعد فو        

بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات بالكامل عن ما لم يـتم سـحبه              
  .ويسري هذا النص على وسائل النقل المختلفة، خالل المدة المشار إليها 
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يجوز في األحوال التي يتعذر على أصحاب الشأن سحب البضاعة ألسباب ترجع             - ٥
 جهات الفحص األخـرى وتنتهـي لـصالح       إلى خالفات مع مصلحة الجمارك أو     
نقداً أو بشيك مقبول الـدفع والبـاقي        %) ٥٠(صاحب الشأن أن يتم الوفاء بواقع       

بخطاب ضمان غير مشروط وصادر من أحد البنـوك المعتمـدة بفتـرة سـماح               
  .شهرين يتم خاللها الوفاء نقداً

 

  الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة نشاطي
  ومقابل االنتفاع بهما التوريدات البحرية/شغال البحريةاأل

 

غال ـطة األشـص بمزاولة أنشـمع مراعاة أحكام الفصل األول يشترط للترخي
   :أو التوريدات البحريـة ما يأتى

مائتين وخمسين ( ألف جنيه مصري ٢٥٠ المصدر عن المالأال يقل رأس  -  ١
 . على حدةلكل نشاط) مصريألف جنيه 

ويلتزم المرخص لهم بتوفيق أوضاعهم فيما يخص رأس المال خالل سنتين من 
 .تاريخ العمل بهذه الالئحة

 الترخيص ثالث سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة متى توافرت مدة -  ٢
  . الشروط والضوابط الالزمة لذلك

عشرة آالف  ( جنيه مصري١٠٠٠٠يلتزم المرخص له بتقديم تأمين مقداره  - ٣
نقداً أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص ) جنيه مصري

  .يرد فور انتهاء الترخيص
 

يؤدي طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطي  - ١
 ) جنيه مصريثالثة آالف(  جنيه مصري٣٠٠٠دات البحرية مبلغ التوري / األشغال البحرية

  ).التوريدات البحرية/ األشغال البحرية (لكل نشاط على حدة 
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اطي ـام بنشـص للقيـاع بالترخيـص له مقابل االنتفـيؤدي المرخ - ٢
ثالثة آالف جنيه ( جنيه مصري ٣٠٠٠التوريدات البحرية مبلغ / األشغال البحرية

 .سنوياً لكل نشاط على حدة) مصري
 

  ضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفنالشروط وال
 ومقابل االنتفاع بالترخيص

 

  : أحكام الفصل األول يشترط للترخيص بمزاولة نشاط تموين السفن ما يأتىمراعاةمع 
 ،)مليوني جنيه مصري(مصري  مليون جنيه ٢أال يقل رأس المال المصدر عن  -  ١

يق أوضاعهم فيما يخص رأس المال خالل سنتين من تاريخ ويلتزم المرخص لهم بتوف
 .العمل بهذه الالئحة

تقديم دراسة وافية عن مجاالت أعمال التموين التي ستقوم الشركة المرخص  - ٢
  .لها بتأديتها والمعدات والوسائل التي سيقوم باستخدامها لتنفيذ هذا النشاط

 أخرى مماثلة متى توافرت مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده لمدد -  ٣
 .  الشروط والضوابط الالزمة لذلك

خمسين ألف ( جنيه مصري ٥٠٠٠٠يلتزم المرخص إليه بتقديم تأمين بمبلغ  - ٤
نقداً أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص ) جنيه مصري

 .يرد فور انتهاء الترخيص
 

تجديد الترخيص لمزاولة نشاط تموين / ابل إصدار يؤدي طالب الترخيص مق
  ).مائة وخمسين ألف جنيه مصري( ألف جنيه مصري ١٥٠السفن مبلغ 
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ا موين السفن وفقًيؤدي المرخص إليه مقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط ت
  :للفئات اآلتية 

 تموين بالمياه تموين بالزيوت والوقود جنسية السفينة

 طن/   دوالرات ٦ طن/ والراً  د٢٠ سفن أجنبية

 طن/  دوالرات ١٠ سفن مصرية
ــه   ــه بالجني ــا يعادل أو م

 المصري

 طن/  دوالرات ٣
ــه   ــه بالجني ــا يعادل أو م

 المصري

 

 الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة أعمال صيانة وإصالح السفن 
  ومقابل االنتفاع بالترخيص 

 

اة أحكام الفصل األول يشترط للترخيص بمزاولة أعمال صيانة وإصالح مع مراع
 :السفن مايأتى 

 ،)مائة ألف جنيه مصري( جنيه مصري ١٠٠٠٠٠أال يقل رأس المال المصدر عن  -  ١
ويلتزم المرخص لهم بتوفيق أوضاعهم فيما يخص رأس المال خالل سنتين من تاريخ 

 .العمل بهذه الالئحة
 ثالث سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة متى توافرت مدة الترخيص -  ٢

  . الشروط والضوابط الالزمة لذلك
عشرة آالف (جنيه مصري ١٠٠٠٠يلتزم المرخص إليه بتقديم تأمين بمبلغ  - ٣

نقداً أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص ) جنيه مصري
 .يرد فور انتهاء الترخيص

 

يؤدي طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجديد الترخيص لمزاولة أعمال  - ١
  ).ثالثة آالف جنيه مصري( جنيه مصري ٣٠٠٠صيانة وإصالح السفن مبلغ 
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يؤدى المرخص إليه مقابل االنتفاع بالترخيص للقيام لمزاولة أعمال صيانة  - ٢
 .سنوياً)  مصريثالثة آالف جنيه( جنيه مصري  ٣٠٠٠وإصالح السفن مبلغ 

 

  )المهن/األعمال (الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة 
 المكملة ألنشطة النقل البحري بالموانئ وفئات مقابل االنتفاع بالترخيص

 

المهن / تسري الشروط والضوابط والفئات الواردة بهذا الفصل على األعمال 
  .رفق بهالمبينة بالجدول الم

 

المبينة بالجدول المرفق إال لمن ) المهن/ األعمال (ال يجوز مزاولة أي من  - ١
ولمجلس إدارة الهيئة أن ، يقيد في السجل الذي يعد لهذا الغرض بهيئات الموانئ

يضيف إلى هذا الجدول أعماالً أخرى بعد العرض على اللجنة الدائمة للتراخيص 
  . حريبقطاع النقل الب

ال يجوز التنازل عن القيد للغير أو استخدام مقاولي الباطن ويجوز نقل القيد  -  ٢
) المهنة/العمل(ألحد أقارب صاحب القيد من الدرجة األولى بعد التأكد من مزاولته لهذا 

 .معه لمدة عام واحد على األقل
 

لى النموذج المعد لهذا تقدم طلبات القيد وطلبات تعديل البيانات والتجديد ع
  .الغرض إلي هيئة الميناء المختص

 

  : السجل  توافر الشروط والضوابط  اآلتية فييشترط للقيد 
أن تكون شركة أو منشأة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسي في  -  ١

 الدالة على وأن تقدم ما يفيد العنوان الدائم لمقرها والمستندات، جمهورية مصر العربية
 .ذلك
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  .المطلوب مزاولته) المهنة/العمل(أن يكون من ضمن أغراضها مزاولة هذا  - ٢
 أو المنشأة الفردية التي ترغب في القيد لمزاولة هذا الشركةأن تتقدم  -  ٣ 

بطلب إلى هيئة الميناء المختص مصحوباً بالمستندات الموضحة بالمادة ) المهنة/العمل(
)٣٣.( 

 :ب القيد باآلتي يتعهد طال - ٤
 المسئولية التضامنية عن أي أضرار تـنجم بالمينـاء نتيجـة مزاولـة              ١-٤

بصفته الشخصية أو تابعيه أو من يستخدمهم في مزاولة         ) المهنة/العمل(
 .بالميناء) المهنة/العمل(

  . االلتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المعمول بها بالميناء٢-٤
 بالربط اإللكتروني حسب النظم المعمول بهـا بالمينـاء طبقـاً             االلتزام ٣-٤

  ).  مهنة/عمل(لطبيعة كل 
 بطلب تجديد القيد ما يفيد سداد الضرائب المستحقة عن فترة القيد يرفق -  ٥
  .باإلضافة إلى المستندات المشار إليها عاليه، السابقة 
 اللوائح أو التعليمات  مخالفة صاحب القيد القوانين أو القرارات أوحالةفي  - ٦

المنظمة للعمل بالميناء أو عدم التزامه بشروط القيد يتم إنذاره وإذا تكررت مرة أخرى 
يتم إيقاف القيد لمدة شهر،  فإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يكون لهيئة الميناء 

 .المختص إلغاء قيده
 

ه توافر الشروط ـار إليـالمشراد في السجل ـد من األفـيشترط في من يقي
  :والضوابط اآلتية 

 .أال يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميالدية - ١
  .أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية - ٢
  .   أن يكون محمود السيرة حسن السمعة - ٣
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أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو  -  ٤
  .ا لم يكن قد رد إليٍه اعتبارهاألمانة م
  .أال يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى جرائم التهريب الجمركي - ٥
أال يكون قد فصل من الخدمة ألسباب تمس النزاهة ما لم تمض على صدور  - ٦

  .القرار ثمانية أعوام
وحاصالً على ترخيص من الجهات ، أن يكون مقيداً بالسجل التجاري  -  ٧

  .زاولة العملالمختصة لم
 

 :  باألوراق والمستندات اآلتيةمصحوباًيكون طلب القيد للشركات أو األفراد 
ونظامها األساسي ) بالنسبة للشركات(صورة من عقد تأسيس الشركة  - ١

 .والئحة النشاط األساسي للجمعيات
لوب المط) المهنة/العمل(مستخرج رسمي من السجل التجاري موضحاً به  - ٢

  .الترخيص بمزاولته
المطلوب القيد ) المهنة/العمل(صورة من البطاقة الضريبية موضحاً بها  - ٣

على أن ، لمزاولته والمستندات الدالة على التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية
التي لها طابع ) المهن/األعمال (أما، تكون هذه المستندات معتمدة من الجهة المختصة 

 . شأنها شهادة باإلعفاء من ضريبة القيمة المضافةتصديري تقدم في
 .ما يفيد القيد بالتأمينات االجتماعية - ٤
بالنسبة لألشخاص الطبيعية ورئيس مجلس اإلدارة (صحيفة الحالة الجنائية  - ٥

 ). أو المدير المسئول أو المفوض باإلدارة بالنسبة للشركات
 القيد في جرائم التهريب الشهادة الدالة على عدم الحكم على طالب - ٦

 .الجمركي
 .بالجدول المرفق) مهنة/عمل(المستندات المبينة قرين كل  - ٧
  .أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها هيئة الميناء المختص - ٨
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يلتزم صاحب القيد بإخطار هيئة الميناء المختص بأي تعديالت قد تطرأ على 
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ) ٣٣(ر إليها في المادة البيانات والمستندات المشا

  .التعديل
 

يعد دفتر خاص فى الهيئة لطلبات القيد فى السجل تثبت فيه الطلبات المذكورة 
حسب تاريخ ورودها وينشأ لكل طلب منها ملف خاص تحفظ فيه أوراقه ويسلم طالب 

 . لطلب وبيان المستندات المرفقة بهالقيد إيصاالً مثبتاً فيه تاريخ تقديم ا
 

يصدر القرار بقبول طلب القيد أو رفضه، وذلك بعد العرض على لجنة 
  .التراخيص بهيئة الميناء المختص

ويجوز لمن يرفض طلبه أن يتقدم مرة ثانية للقيد، على أن يكون ذلك بعد مضي 
 .سنة على األقل من تاريخ الرفض

 

ويخطر الطالب بما ) مهنة/عمل(يكون القيد في السجل بأرقام متتابعة لكل نوع 
  .يفيد حصول القيد أو تعديله أو تجديده
 

يجدد القيد من سنة إلى ثالث سنوات طبقا لما هو موضح أمام كل نشاط بالجدول 
جديد كافة ويرفق بطلب الت، وتحسب هذه المدة من تاريخ حصول القيد ، المرفق

  .المستندات المؤيدة له
 

  :يتم الشطب من السجل ألحد األسباب اآلتية
 ).٣٢، ٣١(فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين  - ١
  .بناء على طلب صاحب القيد - ٢
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  .إعالن إفالس صاحب القيد - ٣
  .إلغاء المنشأة أو حل الشركة أو تصفيتها - ٤
قوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المعمول بها بالميناء، وذلك مخالفة ال - ٥

  ).٣١(من المادة ) ٦(بمراعاة أحكام البند 
  الجدول المرفق بالفصل الثامن 

   ألنشطة النقل البحرى بهيئات الموانئةالمكمل) المهن/ األعمال (فى شأن 

/ العمل  بند
 المهنة

مدة 
القيد 
 بالسنة

مقابل القيد 
 بالجنيه

 المصري
 مالحظات الشروط الخاصة

١ 
تخليص 
 جمركي

١٠٠٠ ٣ 

الحصول على تـرخيص    
/ مكتب(تخليص جمركي    

مـن مـصلحة    ) مزاولة
 .الجمارك

ــسبة  بالنــــ
ــستخلص  للمــ
العمومي رخصة  

 مزاولة فقط

٢ 
استيراد 
 وتصدير

٣٠٠٠ ٣ 

الحصول على البطاقـات    
الالزمة لمزاولة النـشاط    
من الهيئة العامة للرقابـة     

ــص  ــى الـ ادرات علـ
ــواردات  ــحيفة / وال ص

االستثمار وقرار الهيئـة    
 .العامة لالستثمار

 

٣ 
نقل  
 بضائع

٣٠٠٠ ٣ 
التسجيل فـي الـضريبة     

 .على القيمة المضافة

رخص السيارات  
الصادرة من إدارة   

/ المرور سـارية    
تـصريح مـرور   

  .ساٍر
تــوكيالت إدارة 
السيارات بالنسبة  
ــصالح   ــل ل للنق

 .الغير
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/ العمل  بند
 المهنة

مدة 
القيد 
 بالسنة

مقابل القيد 
 بالجنيه

 المصري
 مالحظات الشروط الخاصة

 ٥٠٠٠ ٣ نقل دولي ٤

الشهادة الـصادرة مـن     
ــل   ــعبة النقــ شــ

  FIATAالدولي
التسجيل فـي الـضريبة     
علـى القيمــة المــضافة  
وتقديم منشور إجـراءات    

 .من مصلحة الجمارك

 

٥ 
أنشطة 
 سياحية

١٥٠٠ ٣ 
أن يكون حاصـال علـى     

 .موافقة وزارة السياحة
 

٦ 
أعمال 
التفتيش 
 والمراجعة

٣٠٠٠ ٣ 
الحصول علـى القـرار     

عامـة  الالزم من الهيئة ال   
 .للرقابة المالية

 

٧ 
العد 

 والحصر
٢٠٠٠ ٣ 

ــة  ــة الرقاب موافقــة هيئ
 .المالية

 

 ٥٠٠٠ ١ غطس ٨

موافقة مجلس إدارة هيئة    
  .الميناء المختص

موافقة هيئـة عمليـات     
  .القوات المسلحة

اعتماد شهادات الغطـس    
ــسالمة   ــة ال ــن هيئ م

  .البحرية
ــال   ــل رأس الم أال يق

 ألـف   ١٠٠المصدر عن   
  .جنيه

 الغطس بموافقـة    أن يتم 
هيئة المينـاء المخـتص      
وتحت إشرافها وذلك عن    

 .كل غطسه

  )٢(حد أدنى عدد 
غطاس  لإلشراف 

 .على العملية
 



 ٢٠١٦ سنة دیسمبر ١٥فى ) ب(تابع  ٢٨٢ العدد – الوقائع المصریة

  

٥٧

/ العمل  بند
 المهنة

مدة 
القيد 
 بالسنة

مقابل القيد 
 بالجنيه

 المصري
 مالحظات الشروط الخاصة

أصحاب  ٩
 ٢٠٠٠ ٣ أوناش

رخص األوناش من إدارة    
  .تصريح ساٍر/ المرور 

التعاقد مع إحدى شركات    
 .الشحن والتفريغ بالميناء

  للمقيـدين حاليـا  
  فقط

 لألوضاع  ةتصفي(
 )الحالية

١٠ 
أصحاب 
/ صنادل 
 مواعين

٢٠٠٠ ٣ 

رخص الـصنادل مـن     
الهيئة المصرية لـسالمة    

  .المالحة البحرية
عقد مع إحدى شـركات     
الشحن والتفريغ بالمينـاء    
ــشركات   ــدى ال أو إح
الحاصــلة علــى نــشاط 

 .أشغال بحرية

 

أصحاب  ١١
 ٢٠٠٠ ٣ لنشات

رخص اللنشات من الهيئة    
المصرية لسالمة المالحة   

 .ريةالبح
 

بيع أغذية  ١٢
 ٣٠٠٠ ٣ ومشروبات

تقديم شهادة صحية مـن     
وزارة الصحة لـصاحب    

  .القيد والعاملين معه
تخــصيص كافيتريــا  

 .بالميناء

 

١٣ 

صــــيانة 
وإصــالح 
ــزة  األجهـ
ــدات  والمع
الميكانيكيــة 
والكهربائية 

واإللكترونية 
والمركبات 

ــودة  الموج
 على البر

١٠٠٠ ٣ 

تعاقد مع إحدى الشركات    
  .ءبالمينا

أن يكون معتمداً كورشة    
فنية لألجهزة والمعـدات    
اإللكترونية من الجهـة    
المختـــصة بـــوزارة 

 .الصناعة
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/ العمل  بند
 المهنة

مدة 
القيد 
 بالسنة

مقابل القيد 
 بالجنيه

 المصري
 مالحظات الشروط الخاصة

١٤ 

ــيانة  صـ
طفايـــات 
ــدات  ومع

 حريق

٢٠٠٠ ٣ 

الترخيص بمزاولة المهنة 
من إدارة الدفاع المدني 

  .بوزارة الداخلية
 .أمر إسناد

  

١٥ 
ــال  أعمـ
التطهيــر 

 والتبخير
٥٠٠٠ ٣ 

ر الحصول علـى القـرا    
الـــالزم مـــن وزارة 

 .الزراعة

  

١٦ 
خـــدمات 
رجـــال 

 أعمال
٢٥٠٠ ٣ 

تخـــصيص مـــساحة 
  .بالميناء

أن يكون حاصـالً علـى     
ــشركة  ــن ال ــة م موافق
ــصاالت  ــصرية لالت الم

 –التليفــون  (لنــشاط 
 ).فاكس

ــل أو  ــشمل ك ي
بعـــــــض 
األنــــشطــة 

/ فاكس  / تليفون  (
/ إنترنت  / تلكس  

تصوير مستندات  
 ).أدوات مكتبية/ 

 أمن  شركة ١٧
 ١٠٠٠٠ ٣ وحراسة

  .موافقة وزارة الداخلية
يزاول العمل من خـالل     

 .شركات

  

ــواق  ١٨ األس
 ٣٥٠٠ ٣ الحرة

الحصول علـى موافقـة     
وزارة االقتصاد والتجارة   

  .الخارجية
 

 

ــة  ١٩ تعبئــ
 ٣٠٠٠ ٣ وتغليف

ــدى   ــع إح ــد م التعاق
  .الشركات العاملة بالميناء

 
  

٢٠ 

ــدمات  الخ
ــة  البترولي

صـــيانة (
ــوط  خطـ

 –لبترول  ا

التعاقد مع إحدى شركات     ٣٠٠٠ ٣
 .البترول العاملة بالميناء

وتـشمل مقــدمي  
الخدمة لـشركات   

 .البترول
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٥٩

/ العمل  بند
 المهنة

مدة 
القيد 
 بالسنة

مقابل القيد 
 بالجنيه

 المصري
 مالحظات الشروط الخاصة

ــو  مراقبـ
العمل على  
ــوط  خطـ

 )البترول

ــدات  ٢١ توري
 ٢٠٠٠ ٣ عمومية

لمـوردين  مسجل بسجل ا  
ــاء  ــدى / بالمينـ إحـ
ــشركات ــصالح / ال الم

 .الحكومية العاملة بالميناء

  

ــاوالت  ٢٢ مق
 ٢٠٠٠ ٣ عامة

إحدى / التعاقد مع الميناء    
ــشركات  ــصالح / ال الم

 .الحكومية العاملة بالميناء
 

ــيانة  ٢٣ صـ
 ٥٠٠٠ ٣ أوناش

ــدى   ــع إح ــد م التعاق
الشركات المرخص لهـا    

  /....).حاويات (
 

 

٢٤ 

ــحب  سـ
ــسات  كنـ
الحبــوب 
ــر  غيــ

ــ صالحة ال
لالستخدام 

اآلدمى من  
ــازن  المخ
على البـر   
والساحات 

ــاورة  المج
 لها

١٥٠٠٠ ٣ 

 تجاري برأس مال    سجل
جــــــم ١٠٠٠٠٠

)  مصري هألف جني  مائة(
  .ومدرج به النشاط

موافقة وزارتي الـصحة    
والبيئــة علــى مزاولــة 

  النشاط
ــدى   ــع إح ــد م التعاق

 .الشركات المرخص لها
 

 

 - ١ قواربي ٢٥
رخـص القـوارب مـن    
الهيئة المصرية لـسالمة    

 .المالحة البحرية

للمقيدين حاليا فقط   
تصفية لألوضاع  (

 ).الحالية
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٦٠

/ العمل  بند
 المهنة

مدة 
القيد 
 بالسنة

مقابل القيد 
 بالجنيه

 المصري
 مالحظات الشروط الخاصة

٢٦ 
ــائع  بــ

 متجول
٥٠ ١ 

رخـصة بــائع متجــول  
 .سارية

للمقيدين حاليا فقط   
تصفية لألوضاع  (

  ).الحالية
 

٢٧ 
ــارس  حـ

 سفن
٥٠ ١ - 

  للمقيدين حاليا فقط 
تصفية لألوضاع  (

 ).الحالية

٢٨ 
مقاول أمن  

 وحراسة
٢٠٠٠ ١ 

عقود مع إحدى شركات 
 .األمن والحراسة

للمقيدين حاليا فقط   
ضاع تصفية لألو (

 ).الحالية

 ٥٠ ١ بمبوطي ٢٩
رخصة بمبوطي مجـددة    
من اإلدارة العامة لشرطة    

 .الميناء

للمقيدين حاليا فقط   
تصفية لألوضاع  (

  )الحالية
مع مراعاة نقلـه    
للجيل األول مـن    
الدرجــة األولــى 

 .لمرة واحدة فقط

٣٠ 
شــــراء 
مخلفــات 

 السفن
١٠٠٠٠ ٣ 

 ألـف   ٥٠رأسمال قدره   
  جنيه

ة أن يكــون زاول المهنــ
لمدة ثالث سنوات سابقة    

 على طلب القيد 

تمنح فترة توفيـق   
أوضاع مدتها سنة   
واحدة من تـاريخ    
العمل بهذا القرار   
لمزاولـة المهنـة   
 قبل صدور القرار  

 لـسنه   ٢٧٥رقم  
٢٠٠٨ 
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٦١

 المهنة/ العمل  بند
مدة 
القيد 
 بالسنة

مقابل 
القيد 
 بالجنيه

 المصري

التجديد مقابل 
للسنة الواحدة 

بالجنيه 
  لمصريا

الشروط 
 مالحظات الخاصة

 - ١٠٠ - ١ أعمال نظافة ٣١
 - ٥٠ - ١ شيال ٣٢
 - ٢٠٠٠ - ١ مقاول شيالة ٣٣
 - ٥٠ - ١ كنترجي ٣٤
 - ٥٠ - ١ غسال ٣٥
 - ٥٠ - ١ يترز ٣٦

غسيل وكي  ٣٧
 - ٣٠٠ - ٣ وحياكة مالبس

) القيد(تجديد 
للمقيدين فقط 

وينتهي بوفاته أو 
حل الشركة أو 

تصفيتها في حالة 
الشركات وذلك 
تصفية لألوضاع 

 الحالية

 
بشأن مقابل االنتفاع باألراضي والساحات الفضاء والمخازن المغلقـة والجمالونـات          

 المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات اإلدارية بالموانئ المصرية
 

ع باألراضـي والـساحات الفـضاء والمخـازن     يحدد الحد األدنى لمقابل االنتفا     : أوالً
المغلقة والجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب البحريـة والمجمعـات          

  : اإلدارية بالموانئ المصرية على النحو اآلتي 
 الفئة البيان البند

١ 
  األراضي والساحات داخل أسوار الميناء

 )ج(الفئة 
  األراضي ١- ١
 اض البناءأراٍض مخصصة  لغير أغر ١-١- ١
 سنة/٢م/ دوالراً أمريكياً) ٨٠( الشركات األجنبية ١- ١-١- ١

٢- ١-١- ١  

والهيئـات  المصريين  لألفراد  
ــشركات  ــع  وال ــي تتمت الت

بالجنسية المصرية بمقتـضى    
 قوانين إنشائها

 سنة/ ٢م/ جنيهاً مصرياً) ٧٠(
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٦٢

 الفئة البيان البند
 أراٍض مخصصة ألغراض البناء ٢-١- ١
 مساحات تخزينيةأراٍض مخصصة ألغراض بناء  ١- ٢-١- ١
 سنة /٢م/ دوالراً أمريكي) ١٣٥( الشركات األجنبية ١-١- ٢-١- ١

٢-١- ٢-١- ١ 

والهيئـات  المصريين  لألفراد  
ــشركات  ــع  وال ــي تتمت الت

بالجنسية المصرية بمقتـضى    
 قوانين إنشائها

 سنة / ٢م/ جنيه مصري ) ١٢٠(

 أراٍض مخصصة ألغراض بناء وحدات إدارية  ٢- ٢-١- ١
 سنة /٢م/ دوالراً أمريكياً) ١٦٠( لشركات األجنبيةا ١-٢- ٢-١- ١

٢-٢- ٢-١- ١ 

والهيئـات  المصريين  لألفراد  
ــشركات  ــع  وال ــي تتمت الت

بالجنسية المصرية بمقتـضى    
 قوانين إنشائها

 سنة / ٢م/ جنيهاً مصرياً ) ١٣٥(

 /.........)طوب عالي الكثافة / الخرسانية / األسفلتية (الساحات  ٢-١
 سنة /٢م/ دوالراً أمريكياً) ١٦٠( ت األجنبيةالشركا ١-٢-١

٢-٢-١ 

والهيئـات  المصريين  لألفراد  
ــشركات  ــع  وال ــى تتمت الت

بالجنسية المصرية بمقتـضى    
 قوانين إنشائها

 سنة / ٢م/ جنيهاً مصرياً ) ١٣٥(

 الساحات لغرض تشوين المعدات لخدمة النشاطاألراضي و  ٣-١
 لخدمة النشاطاألراضي لغرض تشوين المعدات  ١-٣-١

طبقاً لالتفاق مـع هيئـة المينـاء         الشركات األجنبية ١-١-٣-١
 المختص

٢-١-٣-١ 

والهيئـات  المصريين  لألفراد  
ــشركات  ــع  وال ــي تتمت الت

بالجنسية المصرية بمقتـضى    
 قوانين إنشائها

 سنة / ٢م /  مصرياً جنيهاً ٢٤٠

 الساحات المجهزة  لغرض تشوين المعدات لخدمة النشاط ٢-٣-١

طبقاً لالتفاق مع هيئـة المينـاء         الشركات األجنبية ١-٢-٣-١
 المختص
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٦٣

 الفئة البيان البند

٢-٢-٣-١ 

والهيئـات  المـصريين   لألفراد  
التي تتمتع بالجنسية    والشركات  

المــصرية بمقتــضى قــوانين 
 إنشائها

 سنة / ٢م/  مصري  جنيه ٣٠٠

٢ 
  المخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل أسوار الميناء 

 )ج(الفئة 
 سنة /٢م/ دوالراً أمريكياً ) ٢١٥( الشركات األجنبية ١- ٢

٢- ٢ 

والهيئـات  المصريين  لألفراد  
ــشركات  ــع  وال ــي تتمت الت

بالجنسية المصرية بمقتـضى    
 قوانين إنشائها

 سنة / ٢م/ جنيهاً مصرياً ) ١٩٠(

٣ 
المساحات داخل محطة الركاب والمجمعات اإلدارية والمحالت 

  طبقا لآلتىالمملوكة لهيئات الموانئ 
 )ج(الفئة 

 سنة /٢م/ دوالراً أمريكياً ) ٢٤٠( الشركات األجنبية ١- ٣

٢-٣ 

لألفراد المـصريين والهيئـات     
والشركات المصرية التي تتمتع    
بالجنسية المـصرية بمقتـضى     

 قوانين إنشائها

  سنة / ٢م/ جنيهاً مصرياً ) ٢١٥(
  
 

 مقابل االنتفاع بالمواسير  ٤

١-٤ 
متر الطولي من المواسير الممتدة تحت أو فوق األرض         مقابل انتفاع ال  

المملوكة للهيئات التي تستخدم في نقل أو ضخ المواد السائلة التى يـتم          
 :تفريغها من السفينة أو يتم شحنها 

 الشركات األجنبية ١-١-٤
ــة ) ٣( ــر / دوالرات أمريكي مت

 سنة /طولي  

٢-١-٤ 

لألفراد المـصريين والهيئـات     
رية التي تتمتع   والشركات المص 

بالجنسية المـصرية بمقتـضى     
 قوانين إنشائها

/ متر طولي / جنيهاً مصرياً   ) ١٦(
 سنة 
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٦٤

الموضحة عاليـه علـى األراضـي       ) ج(تضاف نسبة تميز إلى مقابالت الفئة        : ثانيا
والساحات والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة والمساحات داخـل محطـة          

الموانئ وذلـك علـى     لمحالت المملوكة لهيئات    الركاب والمجمعات اإلدارية وا   
  :النحو اآلتي 

 %)٣٥( بزيادة -) : أ( فئة  . ١
 %)٢٥( بزيادة -) : ب(فئة  . ٢

تقوم مجالس إدارات هيئات الموانئ المختصة بترسيم حدود القطاعات الواقعة فـي     
مـن   نطاق الفئات عاليه طبقاً لإلحداثيات  والتي تحدد وفقا  لطبيعة كل ميناء واعتمادها      

  .وزير النقل
يحدد مقابل نظافة المرافق العامة للمينـاء ورفـع نـواتج النظافـة للـساحات                : ثالثا

واألراضي والمخازن والجمالونات والحجرات والمحالت والمجمعات اإلداريـة        
  :داخل أسوار الميناء  بالفئات اآلتية 

  :للساحات واألراضي - ١
  . للعميل المصري ٢ م٥٠٠يومياً عن كل )  جنيهات مصرية١٠(  ١- ١
  . للعميل األجنبي٢ م٥٠٠يومياً عن كل )  دوالرات أمريكية١٠( ٢- ١

  :للمخازن والجمالونات المغطاة والحجرات والمحالت والمجمعات اإلدارية - ٢
سـنة  /  جنيهـاً مـصرياً      ٣٦٠من مقابل االنتفاع بحد أدنى      %) ٣( ١- ٢

  .للعميل المصري
سـنة  /  أمريكيـاً     دوالراً ٣٦٠من مقابل االنتفاع بحد أدنـى       %) ٣( ٢- ٢

 .للعميل األجنبي
  :أحكام عامة : رابعا 
عاليه هو الحد األدنى للمحاسـبة      ) ثانياً، أوالً  (يعتبر المقابل الوارد بالبندين      - ١

 .داخل الموانئ
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٦٥

ال يشمل مقابل االنتفاع المقرر على مقابـل اسـتهالك الميـاه والكهربـاء               - ٢
 .واالتصاالت والنظافة وخالفه

لتراخيص الخاصـة بتخـصيص األراضـي والـساحات الفـضاء           تصدر ا  - ٣
والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات اإلدارية         

، اء المختص منح التراخيص لمدة أقل     ويجوز لرئيس هيئة المين   ، لمدة سنة قابلة للتجديد     
 . وفى جميع األحوال ال تقل هذه المدة عن شهر

اإلخالل بحق الهيئات في إزالة التعدي الواقـع علـى مـا يجـاوز           مع عدم    - ٤
الساحات المحددة بالترخيص على نفقة المرخص له يحصل مقابل االنتفاع المقرر عـن       
األجزاء الواقع عليها التعدي بواقع مثلي الفئة المحددة إذا كان التعدي متصالً بالمـساحة   

وبواقع ثالثة أمثال الفئة    ، ة التخصيص   المرخصة أو ظل شاغالً للمساحة بعد انتهاء مد       
وإذا وقع التعـدي مـن غيـر        ، المحددة إذا كان التعدي غير متصل بالمساحة المحددة         

المرخص له فيلزم المتعدي باإلضافة إلى مصروفات إزالة تعديـه أداء مقابـل انتفـاع      
 .بواقع أربعة أمثال الفئة المحددة

لتعدي من خالل محـضر إداري يحـرر    وفي جميع األحوال تُثبت الهيئة حاالت ا      
وال يعفيه أداء مقابل االنتفاع بفئة التعـدي  ، بمعرفتها ويحتسب المقابل من تاريخ التعدي     

من أداء المقابل الوارد بالفصل الرابع بشأن الـضوابط والـشروط الخاصـة بنـشاط               
  .التخزين والمستودعات ومقابل االنتفاع بالترخيص

 عن مساحة كل دور زائد عن الدور األرضي بعد          تتم محاسبة المرخص لهم    - ٥
  .ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على اإلنشاء أو إنهاء البناء أيهما أقرب

 من قيمـة    )%٥٠(يتم إيداع تأمين لدى هيئة الميناء المختص بقيمة مقدارها           - ٦
ـ               ل مقابل االنتفاع المقرر نقداً أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغيـر قاب

لإللغاء سارياً طوال مدة الترخيص بذات القيمة وال يستحق عليه فوائـد ويـرد عنـد                 
ـ      الفات ـانتهاء الترخيص ويخصم من هذا التأمين ما قد يستحق للهيئـة عـن أيـة مخ

  .لشروط الترخيص
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٦٦

يجوز تخصيص أراٍض أو مباٍن للجهات األمنية والوحدات التابعة لها نظيـر     - ٧
 . مقابل اسمي سنوياً

ـ             - ٨ ه ـال يجوز للمرخص له استعمال الترخيص إال في الغرض المـرخص ب
  .وال يجوز له أن يتنازل للغير عن هذا الترخيص أو عن جزء منه

في حالة انتهاء الترخيص قبل الميعاد المحدد يرد الباقي من المقابل المقـرر              - ٩
  .والتأمين بعد خصم أي مستحقات للهيئة

  .ختص المزايدة على المجمعات اإلدارية التي تُنشأ بمعرفتهايجوز لهيئة الميناء الم -  ١٠
يعتبر كسر المتر متراً كامالً وكسر الشهر شهراً كـامالً عنـد المحاسـبة               - ١١

  .لمقابل االنتفاع ومقابل التعدي
ضعف طاقة التداول الفعلية  يحق لهيئة الميناء المخـتص          / في حالة تدني     - ١٢

نية المرخص بها بما يتناسب مع حجـم النـشاط الفعلـي    إعادة تحديد المساحات التخزي   
  .للمرخص له

عند التزاحم على المساحة التخزينية الشاغرة يتم المزايـدة علـى مقابـل              - ١٣
  .االنتفاع  بتلك المساحة

 

تؤول ملكية المنشآت المقامة على  نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء طبقـاً               
 :للمدد اآلتية

ـ ـس) ٧(لمنشآت سابقة التجهيز بعد مرور  ا - ١ ام  البنـاء  ـنوات من تاريخ إتم
 .أو انقضاء المدة المحددة لالنتهاء من اإلنشاءات أيهما أقرب

ـ     ) ١٠(رور  ـانية بعد م  ـآت الخرس ـالمنش - ٢ اء ـسنوات من تاريخ إتمام البن
  .أو انقضاء المدة المحددة لالنتهاء من اإلنشاءات أيهما أقرب

نشآت ذات الطبيعة الخاصة طبقا لالتفاق مع هيئة الميناء المخـتص مـع             الم - ٣
  . مراعاة حجم االستثمارات التي يتم ضخها ووفقا لدراسات الجدوى
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  .انتهاء هذه المدد تؤول ملكية هذه المنشآت لهيئة الميناء المختص بعـد
قامها طبقـا   ويجوز لهيئة الميناء المختص استمرار التعامل على تلك المنشآت مع من أ           

  .لطبيعتها والغرض منها وذلك طبقاً لالتفاق وبالشروط التي تحددها هيئة الميناء المختص
 

في حالة تأخر المرخص له عن السداد في الميعاد المحـدد بـالترخيص تحـسب             
 المعلن من البنك المركزي المصري عـن الفتـرة مـن            الفائدةفوائد تأخير وفقًا لسعر     

 . ستحقاق وحتى تاريخ السدادتاريخ اال
 

الل عقـود   ـة على األنشطة المقامة من خ     ـال تسري الفئات الواردة بهذه الالئح     
 .أو عقود التزام

 

يحدد مقابل االنتفاع باألراضي والساحات والمباني والمنشآت خارج أسوار الميناء          
 أو الهيئة المصرية لـسالمة المالحـة البحريـة          طبقاً لالتفاق مع هيئة الميناء المختص     

 .حسب االختصاص مع مراعاة أسعار السوق السائدة
 

 رسوم الوكالة المالحية بجميع  الموانئ المصرية والمرور بقناة السويس 
 

 تُستحق رسوم الوكالة المالحية بجميع المـوانئ المـصرية والمـرور بقنـاة               
  :س على النحو اآلتيالسوي
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  :رسوم أصلية عن الخمسة أيام األولى من رسو السفينة  - ١
  الرسم بالدوالر األمريكي

 البيــــان البند )لكل سفينة أجنبية(
  ميناءين ميناء واحد

 )المرور بقناة السويس(

 G.R.Tالسفن حمولة كلية مسجلة ) ١-١(بند 
 ٨٠٠ ٥٠٠  طن٣٠٠٠سفن حتى  ١-١-١
 حتـى   ٣٠٠٠سفن أكثر مـن      ٢-١-١

  طن٥٠٠٠
٩٠٠ ٦٠٠ 

 حتـى   ٥٠٠٠سفن أكثر مـن      ٣-١-١
  طن١٠٠٠٠

١٢٠٠ ٨٠٠ 

 حتـى   ١٠٠٠٠سفن أكثر من     ٤-١-١
  طن٢٠٠٠٠

١٥٠٠ ١٠٠٠ 

ــن  ٥-١-١ ــفن م ــى ٢٠٠٠٠س  حت
  طن٤٠٠٠٠

١٨٠٠ ١٢٠٠ 

 طن لكـل    ٤٠٠٠٠ما زاد عن     ٦-١-١
  طن زائد١٠٠٠٠

٢٥٠ ٢٠٠ 

 سفن السياحة والركاب) ٢-١(بند 
 ٩٠٠ ٨٠٠  طن١٥٠٠٠سفن حتى  ١-٢-١
 ١٨٠٠ ١٢٠٠  طن١٥٠٠٠سفن أكثر من  ٢-٢-١

 وحدات بحرية أخرى) ٣-١(بند 
 ٢٥٠ ١٥٠  قدما٦٠ًاليخوت السياحية حتى  ١-٣-١
 ٦٠اليخوت السياحية أكثر من      ٢-٣-١

 قدماً
٤٠٠ ٣٠٠ 

 ٦٠٠ ٤٠٠ القاطرات وما شابه ذلك ٣-٣-١
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 :الرسم اإلضافي - ٢
) ١-١(من الفئات المحـددة بالبنـد       %) ١٠( رسوم إضافية  نسبتها       تُستحق   ١- ٢

بهذه المادة وذلك عن كل يوم إضافي أو جزء من اليوم بعد انقضاء الخمـسة               
 .أيام األولى من رسو السفينة

تُعفى من هذه الرسوم اإلضافية السفن التي ال تغادر الميناء بسبب اإلصالح أو لقوة         ٢- ٢
 .إرادة السفينة وفقاً لتقدير هيئة الميناء المختصقاهرة أو ألسباب خارجة عن 
 

) ٤٥(تؤدي السفن المصرية رسم الوكالة المالحية بذات الفئات المحـددة بالمـادة      
  .بالعملة الوطنية على أساس أن الدوالر يعادل جنيهاً مصرياً

 

الحية المحـددة بالمـادتين     يلتزم الوكيل المالحي بتحصيل رسوم الوكالة الم       - ١
وتوريدها لهيئة الميناء المختص، على أن تقوم هيئة الميناء بتجميـع تلـك             ) ٤٦، ٤٥(

 .الحصيلة وتوريدها لقطاع النقل البحري شهرياً لصالح الخزانة العامة للدولة
    :ويتم توزيع الحصيلة على النحو اآلتي - ٢

 .زانة العامة للدولةبرسم قطاع النقل البحري تؤول إلى الخ%) ٩٥( ١- ٢
حوافز للعاملين بديوان عام وزارة النقل مقابل الجهـد المبـذول    %) ١( ٢- ٢

  .فى متابعة أعمال الوكالة المالحية
د المبـذول   ـابل الجه ـة المختصة مق  ـحوافز للعاملين بالهيئ  %) ٢,٥( ٣- ٢

  .في التحصيل
حوافز للعاملين بالقطاع مقابل الجهد المبـذول فـي متابعـة           %) ١,٥( ٤- ٢

  .الوكالة المالحية والتحصيلأعمال 
 .نظير التحصيل عن كل رحلة سفينة)  جنيهاً مصريا٧٥ً(يستحق الوكيل المالحي  -  ٣
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بشأن تنظيم حصيلة االشتراك في نادي البحارة

 

تقوم هيئات الموانئ باإلشراف على إنشاء وتطوير نوادي للبحارة في كل مينـاء،             
أن تقدم تقريراً نصف سنوي لقطاع النقل البحري موضحاً به ما تم تنفيـذه مـن                على  

.أعمال في هذا الخصوص
 

تشكل لجنة من قطاع النقل البحري للمرور الدوري على نوادي البحارة بـالموانئ    
.لمعاينة عملية اإلنشاء والتطوير على الطبيعة

 

)  دوالراً أمريكياً  ٢٥(شتراك في نادي البحارة والبالغ قدرها       يتم توزيع حصيلة اال   
: عن كل سفينة أجنبية على النحو اآلتي

مقابـل  % ١٠، مقابـل التحـصيل     % ٥(لهيئة الميناء المخـتص     %) ١٥( - ١
  ).اإلشراف على اإلنشاء والتطوير

 علـى   لقطاع النقل البحري نظير اإلشراف والمتابعة والمـرور والمعاينـة         %) ١٠( -  ٢
.الطبيعة إلنشاء وتطوير نوادي البحارة الدولية ووفقاً لما يقرره رئيس قطاع النقل البحري

 .لنوادي البحارة الدولية لإلنشاء والتطوير والمصاريف اإلدارية والتشغيل%) ٧٠( -  ٣
تورد لصندوق الكوارث البحرية المخصص لمنح تعويضات ألسـر         %) ٥( - ٤

.نص عليها الئحة النظام األساسي لجمعية رعاية البحارةالبحارة في الحاالت التي ت
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