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٢٦

 وزارة النقل
 الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية

 ٢٠١٩ لسنة ٢٦٩٩ رار رقمـق

 ٨/١٢/٢٠١٩الصادر بتاريخ 

 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى

 ربان رئيس جملس إدارة ميناء اإلسكندرية

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم 

 ة ؛ بإنشاء هيئة عامة لميناء اإلسكندري١٩٦٧ لسنة ٦وعلى القانون رقم 

 بشأن الموازنة العامـة للدولـة والتأشـيرات         ١٩٧٣ لسنة   ٥٣وعلى القانون رقم    
 العامة المرفقة به ؛

  بشأن إصدار قانون التجارة البحرى ؛١٩٩٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

 باختصاصات ومسئوليات   ١٩٦٦ لسنة   ٣٢٩٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ؛

   بـشأن مـنح رؤسـاء      ٢٠٠٠ لـسنة    ١١٠لى قرار رئيس الجمهورية رقـم       وع
مجالس إدارات هيئات الموانى سلطة اإلشراف اإلدارى على جميع األجهـزة العاملـة             

 داخل الموانى ؛

  بتنظيم وزارة النقل ؛٢٠٠٢ لسنة ٥٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  ٢٤/٥/٢٠١١ الـصادر فـى      ٢٠١١ لـسنة    ٢٨٧وعلى قرار وزير النقل رقـم       
  ؛١٩٨٩ لسنة ٢٣٢بشأن إصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام قانون سالمة السفن رقم 

 بشأن الئحة مقابل الخدمات التـى       ٢٠١٥ لسنة   ٤٨٨وعلى قرار وزير النقل رقم      
تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل االنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتـة            

موانئ البحرية والهيئة المصرية لـسالمة المالحـة البحريـة          والعائمة التابعة لهيئات ال   
 ومقابل الخدمات اإللكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها ؛
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 :رر ـــــــق
 )املادة األوىل ( 

  :يتم معاملة السفن بمنطقة المخطاف الخارجى بميناء اإلسكندرية على النحو التالى

    : ئع العامة   سفن البضا  -أوالً  

 تعفى السفن من أداء مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقـة المخطـاف الخـارجى               - ١
 . عن الفترة من تاريخ وصولها وحتى نهاية اليوم الرابع بمنطقة المخطاف الخارجى

  بحـد أقـصى   ) يـوم / متـر طـولى   /  دوالر ٠,٧( يحصل مقابل مقـداره      - ٢
)١٥٠ الخـامس عـشر أثنـاء وجـود الـسفينة         ، وحتى اليـوم   ) سفينة/ يوم/ ا دوالر   

 .بمنطقة المخطاف الخارجى 
بدءا من اليوم السادس عـشر      ) يوم/ متر/  دوالر ١,٥( يحصل مقابل مقداره     - ٣

 .وحتى تاريخ مغادرة السفينة لمنطقة المخطاف الخارجى 
  :سفن الحبوب والسلع االستراتيجية والمواد البترولية -ثانيا 

 أداء مقابل إشغال المـسطح المـائى بمنطقـة المخطـاف             تعفى السفينة من   - ١
الخارجى ، عن الفترة من تاريخ وصولها منطقة المخطاف الخارجى ، وحتـى نهايـة               

 .اليوم الثامن 
  بحـد أقـصى   ) يـوم / متـر طـولى   /  دوالر ٠,٧( يحصل مقابل مقـداره      - ٢

)١٥٠ ا من اليوم التاسع وحتى نهاية اليـوم         ) يوم/ سفينة/ ا دوالرالتاسـع عـشر ،    بدء  
 .أثناء وجود السفينة بمنطقة المخطاف الخارجى 

بدءا من اليوم العشرين    ) يوم/ متر طولى /  دوالر ١,٥( يحصل مقابل مقداره     - ٣
 .وحتى تاريخ مغادرة السفينة لمنطقة المخطاف الخارجى 

  :سفن انتظار التعليمات -ثالثًا 

منذ وصول السفينة   ) يوم/ لى متر طو  /ات دوالر ٥( يتم تحصيل مبلغ مقداره      - ١
 .إلى منطقة المخطاف الخارجى وحتى اليوم الثالث 

 اعتبارا مـن اليـوم الرابـع      ) يوم/ متر طولى / ات دوالر ١٠( يتم تحصيل مبلغ مقداره      -  ٢
 .وحتى تاريخ مغادرة السفينة منطقة المخطاف الخارجى 
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٢٨

 )املادة الثانية ( 
تتواجد بالمخطاف الخارجى عند الوصول      سفينةيقصد بسفن انتظار التعليمات كل      

أو المغادرة من الميناء ، بدون إخطار مسبق من التوكيل المالحى ، ولم يـتم إدراجهـا     
ى اإلسكندرية والدخيلة ، بغرض التراكى على األرصـفة       ءبخطة دخول السفن إلى مينا    
 .أو منطقة المخطاف الداخلى 

 )املادة الثالثة ( 
 .صرى من السفن التى ترفع العلم المصرى يتم التحصيل بالجنيه الم

 )املادة الرابعة ( 
تعفى السفينة من المقابل المنصوص عليه فى هذا القرار ، إذا كان سبب تواجدها               

 .بمنطقة المخطاف الخارجى يرجع إلى هيئة الميناء أو نتيجة إشغال األرصفة 
 )املادة اخلامسة ( 

 السلع التموينية ، أو الهيئة العامة       ةئهي تعفى السفن المحملة ببضائع واردة لصالح     
 .البضائع أنواع للبترول ، من أداء المقابل المنصوص عليه فى هذا القرار ، وذلك عن كافة 

 )املادة السادسة ( 
  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                

 .لتاريخ نشره 
 رئيس مجلس اإلدارة

 ق شاهني على شاهنيطار/ ربان

  


