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  وزارة النقل
 الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية

  ٢٠١٩ لسنة ٢٦٤٧قـرار رقم 
  ٢/١٢/٢٠١٩الصادر بتاريخ 

   ألصله عن المخالفات المرتكبةىءشأن تحصيل نفقات إعادة الشب
   أو المعداتاتداخل الدائرة الجمركية ، من األفراد أو الشاحنات أو المركب

 لةيالشركات العاملة بمينائى اإلسكندرية والدخ/  للجهات التابعة
 الربان رئيس جملس إدارة اهليئة العامة مليناء اإلسكندرية

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١قانون الهيئات العامة رقم ى بعد االطالع عل

   بإنشاء هيئة عامة لميناء اإلسكندرية ؛١٩٦٧ لسنة ٦وعلى القانون رقم 
 باختصاصات ومسئوليات   ١٩٦٦ لسنة   ٣٢٩٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ؛
  زارة النقل ؛ بتنظيم و٢٠٠٢ لسنة ٥٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بشأن منح رؤساء مجـالس      ٢٠٠٠ لسنة   ١١٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  إدارات هيئات الموانى سـلطة اإلشـراف اإلدارى علـى جميـع األجهـزة العاملـة               
  داخل الموانى ؛

 بـشأن   ٢٠١٩ لـسنة    ٣٦ رقـم    وعلى مذكرة الهيئة العامة لمينـاء اإلسـكندرية       
ـ       استصدار قرار بتحصيل نفقات إعادة        اتالشىء ألصله ، للوقائع والحـوادث والتلوث

البرية التى يتم ارتكابها داخل ميناء اإلسكندرية ، بما يحقق تعظـيم إيـرادات الهيئـة                
  ويحقق انتظام سير العمل داخل الدائرة الجمركية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمينـاء اإلسـكندرية ، بجلـسته الخامـسة       
   ، والمعتمــد مــن الــسيد الفريــق وزيــر النقــل١٧/١٠/٢٠١٩المنعقـدة بتــاريخ  

 ، بالموافقة على العرض على الـسيد الفريـق وزيـر النقـل ،               ٩/١١/٢٠١٩بتاريخ  
  للتفضل بالموافقة على استصدار القرار المشار إليه ؛

 وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل ؛
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  :رر ـــــــق
 )املادة األوىل ( 

نظير المخالفات الموضحة بالجـدول أدنـاه ،        تحصل نفقات إعادة الشىء ألصله      
 الشركات   /والتى تقع من األفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات           

  :ة ، وذلك على النحو اآلتى عاملة بمينائى اإلسكندرية والدخيلال
  : مخالفات التعليمات -أوالً 

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  جراء الواجب اتخاذهاإل  ألصله بالجنيه

معـدة للعمـل    / دخول شاحنة نقـل       ١
  ١٠٠٠  .بالميناء بدون تسجيل بمكتب الدخول 

المعدة /  الشاحنةمع إلزام صاحب   
  بسداد المبلغ المـستحق للكاشـير     

  دخـول مخالفـة ،  عن كل حركة   
  .عدا شاحنات النقل الداخلى 

الميناء معدة من   / خروج شاحنة نقل      ٢
   .لخروجابدون تسجيل بمكتب 

١٠٠٠  

المعدة  / الشاحنةمع إلزام صاحب   
  بسداد المبلغ المـستحق للكاشـير     

 فى   مخالفة خروجعن كل حركة    
عدا شاحنات    ، نفس يوم الخروج  

  .النقل الداخلى 
 دخول شاحنات نقل بضائع عامة وارد ،        ٣

  دون قيامها بـالوزن األول فـارغ ،       
  ١٥٠٠  .ثم قيامها بالتحميل 

فريـغ  مع إلـزام الـشاحنة بت     
حمولتها بالمخزن أو الـساحة     
المحمل منها ، وإلزامها بالوزن 

  .األول فارغ 
 - صادر بضائع عامة (قيام شاحنات نقل   ٤

بالتعتيق ، دون قيامها ) صادر حاويات
  ٥٠٠  .بالوزن بالحمولة 

مع إلـزام الـشاحنة بتحميـل       
  من مكـان تفريغهـا    حمولتها  

أو تعتيقها ، وإعـادة وزنهـا       
   .حمولةبال

  قيام قائد الـشاحنة بوضـع خامـات         ٥
 -  مياه   -  أخشاب   - بلدورات  (أو مواد   

بالشاحنة قبـل الـوزن      ...) -حديد  
 األول فارغ والتخلص منها بعد الوزن     
 األول فارع سواء تم اكتشاف الواقعة     

من قبل أمن الهيئة أو إحدى شـركات   
  .ة بالميناء لالوزن العام

٢٠٠٠  

مع إحالة قائد الـشاحنة إلـى       
 الميناء ، ومنع دخـول      مباحث

  السيارة للمينـاء لمـدة شـهر      
  .على األقل 
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نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  جراء الواجب اتخاذهاإل  ألصله بالجنيه

قيام الشاحنة بمخالفة خط سير صرف        ٦
    ١٥٠٠  .البضائع بعد الوزن الثانى محمل 

النقـل الـداخلى    قيام قائـد شـاحنة        ٧
بالتخلص من بعض أو كل حمولته قبل 

  ١٥٠٠   .الوزن محمل

مع إلزام قائد الشاحنة بتحميـل   
لتـه التـى    بعض أو كل حمو   

  .تخلص منها 
  بتعـديل حجـزه   مع إلزامـه    

من نقـل داخلـى إلـى وارد        
  .والوزن بالحمولة 

شاحنة بتغييـر المقطـورة     القيام قائد     ٨
ون اإلخطار عنها بغرض التالعـب      د

  .بالمحاور 
٧٠٠٠  

مع التنبيه على قائد الـشاحنة      
بإخطار المينـاء قبـل تغييـر       

  .المقطورة 
اور إضافية  قيام قائد شاحنة بوضع مح      ٩

بالشاحنة مثبتـة بجـسم الـشاحنة ،        
بغرض االستفادة منها بالمخالفة لمـا      

  .هو مدون برخصة تسيير الشاحنة 
١٠٠٠  

مع خصم وزن المحور المثبت     
بالشاحنة ، وعدم االستفادة منه     

  .والتنبيه عليه بإزالته 

  قيام قائد الشاحنة أو منـدوب النقـل         ١٠
أو صاحب تـرخيص مهنـة النقـل        

درة من هيئة المينـاء ، بتقـديم        الصا
  .مزورة ) نقل(بوليصة شحن 

٧٠٠٠  

مع إحالة الموضوع برمته إلى     
شرطة الميناء التخاذ اإلجراءات 
 القانونية ، وإخطار إدارة التراخيص

بالميناء التخاذ إجراءات إلغاء    
  .ترخيص مهنة النقل 

 ضبط أى من الجهات العاملة بالميناء ،        ١١
  تلبـسا بالـشروع   لقائد شاحنة نقـل م    

فى سرقة بضائع غير خالصة الرسوم      
  .الجمركية 

١٠٠٠٠  
مع إحالة الموضوع إلى شرطة   
المينــاء التخــاذ اإلجــراءات 

  .القانونية الالزمة 

قيام شركة الوزن المرخص لها بإدارة        ١٢
البـسكول   وتشغيل وصـيانة ميـزان    

الصادر محمل بالحاويات ، بعدم تنفيذ      
بشأن التـريالت   تعليمات هيئة الميناء    

ن صادر وقيامها بوزن يتيالمحملة بحاو
ن مرة واحدة ثم تعتيق حاوية      يالحاويت

ووزن الحاوية األخرى طبقًا لنصوص    
  االتفاقيــة الدوليــة لــسالمة األرواح

وفقًـا  ) VGMسـوالس   (فى البحار   
  .آلخر التعديالت 

١٥٠٠  

مع إلزام شركة الوزن بعـدم      
وزن الشاحنة فارغة قبل إلزام     

ها بتحميل الحاوية الثانيـة     قائد
  .التى لم يتم وزنها مرة أخرى 



 ٢٠١٩ سنة  دیسمبر١٩فى  ٢٨٥ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٨

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  جراء الواجب اتخاذهاإل  ألصله بالجنيه

  إذا ما قامت إحدى الجهـات الرقابيـة         ١٣
ــوازين  ــدات الم ــشرطية أو وح أو ال
المتحركة على شبكة الطرق والكبارى ،      
 أو الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق ،      
باالستعالم عن فـاتورة الكاشـير ألى       

ركيـة ،   شاحنة دخلت إلى الدائرة الجم    
 - الوزن  (وتبين وجود تالعب من حيث      

 - محاور الشاحنة    - نوع البضائع المحملة    
  ) .بيانات الفاتورة

مع اتخاذ اإلجراءات القانونية   ١٠٠٠٠
  .تجاه الشاحنة ومالكها 

قيام أى وزان تابع ألى شركة مرخص لها      ١٤
  بإنشاء ميزان داخل موقعهـا ، بالتالعـب   

  . عميل فى مقدار الوزن ، لحساب أى
 اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال مع  ٧٠٠٠

  .الوزان والشركة التابع لها 

 ن تابع ألى شركة مرخصاضبط أى وز  ١٥
لها بإنشاء ميزان داخل موقعها ، يقـوم        

  .بأى عمليات غير قانونية 
٢٠٠٠  

  مع إخطـار الـشركة التـى      
يتبعهــا التخــاذ اإلجــراءات 

  .القانونية حياله 
كات الـشحن والتفريـغ     عدم التزام شر    ١٦

بالحموالت المقررة ، وخاصـة التـى       
  .تحمل بضاعة للتخزين داخل الميناء 

٧٥٠  
  

التحميل على األرصفة بمعدات أو أوزان        ١٧
ثقيلة مثل تحميل الخردة ، وخاصة خـالل   
عمليات التخـزين بالـساحة ، ووقـوف        

  .األوناش على هامة الرصيف 
٢٠٠٠  

  

شحن والتفريغ عدم االلتزام بتعليمات ال    ١٨
 - حبوب   -خردة  (الخاصة بالبضائع   

بتهـريم  ) إلـخ  ...- سـكر    -يوريا  
 عدم التكبيس الجيد    -السيارة  (حمولة  
 عدم ربـط    - عدم التشميع    -للسيارة  

  ) .إلخ...ولة مالح

١٠٠٠  

دون اإلخالل بتحـصيل القـيم      
 ٢٤ ، ٢٣المالية الواردة بالبندين 

الحوادث ، إذا ما : من البند ثانيا    
ترتب على سـقوط أى بـضائع    
ــسور ــطحية أو ك ــدوش س   خ

  .أو تشققات فى األسفلت 
قيام سائق سيارة نقل باالشتراك مـع         ١٩

سائق سيارة أخرى بتبديل اللوحـات      
المعدنية للسيارتين ، بغرض التالعب     

  .فى الموازين 
١٠٠٠٠  

وتحصل القيمة كاملة من كل من      
السائقين على حدة ، مع إخطار      

مينــاء التخــاذ إدارة شــرطة ال
  .ا ماإلجراءات القانونية ضده
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نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  جراء الواجب اتخاذهاإل  ألصله بالجنيه

عدم التزام شركات الشحن والتفريـغ        ٢٠
على أرصـفة المينـاء ، بتعليمـات        

 - مشمع  (السالمة ، كعدم وضع حاجز      
ـ    ) حديد ع بين المركب والرصيف لمن

 أثنـاء عمليـة     هاسقوط البضاعة بالمي  
عدم عزل منطقـة    (الشحن أو التفريغ    

  .) ...عمل األوناش والمعدات 

١٠٠٠  

  

قيادة السيارات داخل المينـاء لغيـر         ٢١
    ٢٠٠٠  .المسموح لهم قانونًا بالقيادة 

تعطيل أحد أو بعض محاور السيارة ،      ٢٢
ـ         هوذلك برفع أحـد المحـاور بربط

  ، أو تركيب   اللحامبجنازير أو باستخدام    
  .كاوتش غير صالح 

٥٠٠  

  
مع عدم استفادة المخالف مـن      

  .اتورة مخالفته عند حساب الف

عدم مطابقة معـدة الـشحن والتفريـغ          ٢٣
    ٢٠٠٠  .الشتراطات السالمة والصحة المهنية 

صيانة المعدات فـى غيـر األمـاكن          ٢٤
    ١٠٠٠  .المخصصة لها 

استعمال معدات فـى غيـر الغـرض          ٢٥
    ٥٠٠  .المخصص لها 

    ١٠٠٠٠  .خطار الهيئة إاستخدام معدات الغير دون   ٢٦
 للمتر ها جني٢٠  .ر دون إخطار الهيئة تخزين بضائع للغي  ٢٧

  المربع شهريا
مع احتساب كسر الشهر شهرا     

  .كامالً 
   بالـصيد علـى األرصـفة      األفـراد قيام    ٢٨

يتم سحب تـرخيص الـدخول        ٤٠٠  .بجوار السفن 
  .ومنعه من دخول الميناء 

صيد الزريعة فـى غيـر األمـاكن           ٢٩
  ١٠٠٠٠  .المخصصة لها 

د يتم إلغـاء تـصريح الـصي      
الخاص بالمخالف وإبالغ هيئة    

  .الثروة السمكية 
التهــرب مــن التعليمــات الخاصــة   ٣٠

    ٥٠٠   .باإلعدام بالمحرقة
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نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  جراء الواجب اتخاذهاإل  ألصله بالجنيه

استعمال مكرات الحريق فـى غيـر         ٣١
    ٣٠٠  .الغرض المخصص لها 

    ٣٠٠  .عدم ارتداء مهمات الوقاية الشخصية   ٣٢
 بتعدد المعـدات    وتتعدد القيمة   ٢٠٠  .عدم صالحية معدات مكافحة الحريق   ٣٣

  .المخالفة 
عدم تطبيق اشتراطات األمن الصناعى       ٣٤

والــسالمة والــصحة المهنيــة داخــل 
  ).أماكن تقديم الطعام(الكافيتريات 

٢٥٠  
  

    ٢٥٠  .عدم الحصول على تصريح عمل   ٣٥
تحميل بضاعة ذات أطـوال وبـروز        ٣٦

    ٣٠٠  .غير مسموح بها 

قيادة المعدات من قبل أشخاص غيـر         ٣٧
  ٣٠٠  .ؤهلين م

ــة  ــاة اتخــاذ كاف ــع مراع م
اإلجراءات القانونية حيال قائد    

  ) .المعدة(المركبة 
استخدام أجهـزة كهربائيـة تعـرض         ٣٨

سـخان  (المنشأة واألفـراد للخطـر      
   ...) .- غالية -كهربائى 

٢٠٠  
  

وقوف السيارة فـى غيـر األمـاكن          ٣٩
    ٣٠٠  .المخصصة لذلك 

ـ       ٤٠ ى طلب إحدى الشركات االطالع عل
كاميرات المراقبة داخل مركز عمليات  
الهيئة ، إلثبات أية وقائع تكـون قـد         

  . داخل الشركة توقع

١٠٠٠  

  

تجاوز السرعة المقررة داخل الهيئـة        ٤١
بشكل يعرض حياة األفراد والمنشآت     

  .للخطر 
٣٠٠  

  

    ١٠٠٠  .التالعب فى رخصة تسيير السيارة   ٤٢
    ١٠٠٠   . السيارة أو المعدة عكس االتجاهسير  ٤٣
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١١

  : الحوادث -ثانيا 

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

إضافة رسوم المعاينة واإلشراف        ٨٠٠    .انبعاج فى عامود قابل لإلصالح   ١
 من   الصادر ىطبقًا للقرار اإلدار  
  .السلطة المختصة 

سوم المعاينة واإلشراف   إضافة ر   ٣٥٠٠  .قابل لإلصالح غير كسر عامود   ٢
الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   

  .السلطة المختصة 
  شم كــشاف إضــاءة صــوديومهــت  ٣

  .قابل لإلصالح 
إضافة رسوم المعاينة واإلشراف      ٦٠٠

الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   
  .السلطة المختصة 

شراف إضافة رسوم المعاينة واإل     ١٧٥٠  .شم كشاف إضاءة صوديوم بالكامل هت  ٤
الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   

  .السلطة المختصة 
انبعاج قاعدة ونش الرفـع واإلنـزال         ٥

  .الهاى ماست قابل لإلصالح 
إضافة رسوم المعاينة واإلشراف      ٧٠٠٠

الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   
  .السلطة المختصة 

انبعاج بالوصلة العليا لهـاى ماسـت         ٦
  .قابل لإلصالح 

ة رسوم المعاينة واإلشراف    إضاف  ٢٠٠٠
الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   

  .السلطة المختصة 
  هـاى ماسـت   انبعاج فـى عمـود        ٧

  .قابل لإلصالح غير 
إضافة رسوم المعاينة واإلشراف      ١٣٠٠٠٠

الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   
  .السلطة المختصة 

قطع كابل كهربـاء ضـغط متوسـط       ٨
  .وعمل بواط 

سوم المعاينة واإلشراف   إضافة ر   ٧٠٠٠
الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   

  .السلطة المختصة 
قطع كابل كهرباء ضـغط مـنخفض         ٩

  .وعمل بواط واختباره 
إضافة رسوم المعاينة واإلشراف      ٤٠٠٠

الصادر من  اإلدارى  طبقًا للقرار   
  .السلطة المختصة 

    ٤٠٠٠   .بالكاملشم كشاف إضاءة ليد هت  ١٠
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١٢

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

    ٢٠٠٠  .إضاءة ليد قابل لإلصالح شم كشاف هت  ١١
  عو فر٨قطع كابل ألياف ضوئية   ١٢

SINGLE MODE LOOSE TUBE 

تكلفة المتر الطولى 
   جنيه١٠٠

  

   فرع١٦قطع كابل ألياف ضوئية   ١٣
SINGLE MODE LOOSE TUBE 

تكلفة المتر الطولى 
   جنيه١٥٠

  

   فرع٢٤قطع كابل ألياف ضوئية   ١٤
SINGKE MODE LOOSE TUBE 

لفة المتر الطولى تك
   جنيه٢٠٠

  

تكلفة المتر الطولى   ٦STPCATقطع كابل شبكة نحاس   ١٥
   جنيه للفرد٥٠

  

كسر طرف فرع كابل ألياف ضوئية ،         ١٦
والبند يشمل اللحام لكل فرع من فروع       
كابل األلياف الضوئية ، محمـل علـى        
البنــد كــل مــا يلــزم مــن أجهــزة 

 ومهمات هندسية الزمـة     واكسسوارات
  .ام العمل إلتم

تكلفة لحام الفرع 
   جنيه مصرى٥٠٠

  

إتالف صندوق تجميع لحامات كـابالت        ١٧
  .األلياف الضوئية بكافة مشتمالته 

عدد تكلفة الوحدة 
   جنيه٥٠٠

  

 جنيه ٧٥٠   .وط خط١٠قطع كابل تليفون جيلى فيلد   ١٨
 ٧٥باإلضافة إلى 

جنيه سعر المتر 
  الطولى للكابل

ــة  مــع إضــافة رســوم المعاين
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 

 جنيه ١٠٠٠  . خط ٢٠قطع كابل تليفون جيلى فيلد   ١٩
  باإلضافة إلى

  جنيه سعر المتر١٠
  الطولى للكابل

ــة  مــع إضــافة رســوم المعاين
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 

 جنيه ١٥٠٠  . خط ٥٠يلد قطع كابل تليفون جيلى ف  ٢٠
  باإلضافة إلى

 جنيه سعر ٢٠٠
  المتر الطولى للكابل

ــة  مــع إضــافة رســوم المعاين
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
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١٣

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

 جنيه ٢٠٠٠  . خط ١٠٠قطع كابل تليفون جيلى فيلد   ٢١
  باإلضافة إلى

 جنيه سعر ٣٠٠
  المتر الطولى للكابل

ــة مــع إضــافة رســوم  المعاين
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 

ــة   ٧٠٠٠  .تهشم بغرفة أعمال مدنية   ٢٢ مــع إضــافة رســوم المعاين
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
سقوط بلتات أو لفـات حديـد مـن           ٢٣

السيارات والشاحنات علـى الطبقـة      
ت وحدوث خـدوش    السطحية لألسفل 

  .سطحية فى األسفلت 

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         متر مربع / ٢٢٥
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
سقوط بلتات أو لفـات حديـد مـن           ٢٤

السيارات والشاحنات علـى الطبقـة      
  السطحية لألسفلت وحـدوث كـسور     

ــى الط ــطف ــسطحية بمتوس ــة ال   بق
  . سنتى ٧-٥عمق 

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         متر مربع / ٢٧٥
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 

إتالف بلدورات تحتاج إلـى توريـد         ٢٥
  .وتركيب 

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ط.م / ١٧٥
قيمة رسـوم المعاينـة   مع إضافة  

واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     
  .الصادر من السلطة المختصة 

إتالف بلدورات تحتاج إلـى تـرميم         ٢٦
  .وإعادة تركيب 

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ط.م / ١٢٠
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
إتالف بالط أرصفة يحتاج إلى توريد        ٢٧

  .وتركيب 
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         مربع.م / ١٧٥

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
إتالف بالط أرصفة يحتاج إلى ترميم        ٢٨

  .وإعادة تركيب 
ا كـامالً ،    يحسب كسر المتر متر     متر مربع / ١٠٠

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
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١٤

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

 ،  GRCإتالف أسـوار الزينـة مـن          ٢٩
  .وتحتاج إلى توريد وتركيب 

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ط.م / ٤٢٥
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .در من السلطة المختصة الصا
 ،  GRCإتالف أسـوار الزينـة مـن          ٣٠

  . وإعادة تركيب ترميموتحتاج إلى 
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ط.م / ٢٠٠

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ط.م / ٤٢٥  .إتالف سمالت خرسانية أسفل السور   ٣١

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
إتالف بالط انترلوك باألرصفة داخل       ٣٢

  .الميناء 
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،          مربع.م / ٢٢٥

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
ار اإلدارى  واإلشراف طبقًا للقـر   

  .الصادر من السلطة المختصة 
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،          مربع.م / ٨٢٥  .إتالف أسوار من مصبعات الحديد   ٣٣

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
إتالف أسوار من مـصبعات الحديـد         ٣٤

  .عادة تركيب وتحتاج إلى استعدال وإ
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         مربع .م / ٤٢٥

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ٨٠٠٠٠  .إتالف حامية مطاطية بالكامل   ٣٥

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
قـرار اإلدارى   واإلشراف طبقًا لل  

  .الصادر من السلطة المختصة 
إتالف جنزير والغـالف المطـاطى        ٣٦

  .للحامية المطاطية 
يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ٤٥٠٠

مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
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١٥

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

لمتر مترا كـامالً ،     يحسب كسر ا    ٤٠٠٠  . وهوك التثبيت ةإتالف بال  ٣٧
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .الصادر من السلطة المختصة 
كسر بالطبقة السطحية لهامة الرصيف       ٣٨

  األفقية أو الرأسـية بمتوسـط عمـق       
  . سم ٥حتى 

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         م مربع / ١٧٥٠
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    

اإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     و
  .الصادر من السلطة المختصة 

كــسور بالطبقــة الــسطحية لهامــة   ٣٩
الرصيف األفقية أو الرأسية عمق من      

  . سم ١٥ حتى ٥

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         م مربع / ٤٢٥٠
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .ختصة الصادر من السلطة الم
كسر ماسورة مياه أو كـسر حنفيـة          ٤٠

  .حريق 
طبقًا لما تقدره اللجنة 

المشكلة بالقرار 
اإلدارى الصادر من 
السلطة المختصة 
والقائمة بمعاينة 

  يرد وتقالحوادث
قيمة التلفيات 

واإلشراف على 
  إصالح التلفيات

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،       
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    

راف طبقًا للقـرار اإلدارى     واإلش
  .الصادر من السلطة المختصة 

    ٣٢٥٠  .كسر بغطاء غرفة المناولة   ٤١
    ٥٥٠٠  .كسر بغرفة المناولة   ٤٢
طبقًا لما تقدره اللجنة   إتالف المواسير بمسار الكابالت  ٤٣

المشكلة بالقرار 
اإلدارى الصادر من 

صة السلطة المخت
والقائمة بمعاينة 

  يرالحوادث وتقد
قيمة التلفيات 

واإلشراف على 
  إصالح التلفيات
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١٦

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

إحداث تلفيات بأسوار حمايـة مآخـذ         ٤٤
المياه والكهرباء على أرصفة الميناء ،  

  .وتحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب 

يحسب كسر المتر مترا كـامالً ،         ٣٢٥٠
مع إضافة قيمة رسـوم المعاينـة    
واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     

  .ة المختصة الصادر من السلط
إحداث تلفيات بأسوار مآخـذ الميـاه         ٤٥

والكهرباء على األرصفة مما يـؤدى      
  إلى إتالفها بالكامـل وتحتـاج إلـى       

  .توريد وتركيب 

التلفيـات كاملـة   يحـسب قيمـة     ٦٥٠٠
رسوم المعاينة  باإلضافة إلى قيمة    

واإلشراف طبقًا للقـرار اإلدارى     
  .الصادر من السلطة المختصة 

  ٠,٤ * ٠,٣ خشب قطـاع     كسر فندر   ٤٦
  م١,٥* 

  اإلشـراف ومع إضـافة رسـوم        ٦٥٠٠
  طبقًا للقـرار اإلدارى الـصادر     

  .من السلطة المختصة 
  ٠,٤ * ٠,٣كسر فندر خشب قطـاع        ٤٧

  م٣* 
  اإلشـراف ومع إضـافة رسـوم        ١٢٠٠٠

  طبقًا للقـرار اإلدارى الـصادر     
  .من السلطة المختصة 

كسر مصدة أساسية للفنـدر الخـشب         ٤٨
  م١,٥*  ٠٣ * ١٠قطاع 

  اإلشـراف ومع إضـافة رسـوم        ٥٠٠٠
  طبقًا للقـرار اإلدارى الـصادر     

  .من السلطة المختصة 
كسر مصدة أساسية للفنـدر الخـشب         ٤٩

  م٠٣*  ٠,٣ * ٠,١قطاع 
  اإلشـراف ومع إضـافة رسـوم        ٩٠٠٠

  طبقًا للقـرار اإلدارى الـصادر     
  .من السلطة المختصة 

  : التلوث البرى -ثالثًا 

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

ــائلة    ١ ــات س ــاء مخلف ــلبة/ إلق   ص
فى الصرف الصحى أو صرف المطر 

  .بالت اأو غرف الك

٥٠٠٠    

إحداث تلوث بـالطرق أو الـساحات         ٢
 طريق غسيل السيارات واألرصفة عن 

أو زيوت أو بضائع    لفات  أو إلقاء مخ  
ـ       شحن أو سقوط زيوت من معدات ال

  .والتفريغ 

    متر مربع / ٢٠٠
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١٧

نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م
  اإلجراء الواجب اتخاذه  ألصله بالجنيه

الخروج من المخازن بـدون تنظيـف         ٣
للسيارات من الخارج من بواقى التحميل    

  ...) .اليوريا ( على جسم السيارة

تحميل نفقات إعادة الشىء ألصله       ١٠٠٠
  .على الشركة 

    ٥٠٠  .عدم مالءمة بيئة العمل   ٤
سقوط أو تطاير بـضائع أو حمولـة          ٥

  .األرصفة أو الطرق للسيارات على 
دون اإلخالل بتحصيل القيم المالية       ١٠٠٠

ــدين   ــواردة بالبن   )٢٤ ، ٢٣(ال
 إذا مـا    - الحـوادث    -من ثانيا   

ترتب على سـقوط أى بـضائع       
  .خدوش سطحية 

أى سفينة تقوم بأعمال على سـطحها         ٦
  مــن شــأنها التــأثير علــى األمــن

  .والسالمة والبيئة 

 دوالر أمريكى ٣٠٠
 ٣٠٠نبية ، للسفن األج

  جنيه للسفن المصرية

  

ن مواد خطرة أو قابلة لالشتعال      يتخز  ٧
داخل المنـشآت والـساحات بـدون       

  .موافقات 

٥٠٠٠    

تخزين رواكد بالمنشآت أو الـساحات        ٨
   .داخل الميناء

  مــع اإلنــذار برفــع المخلفــات  ٥٠٠
  خالل شهر

  تخزين معـدات مكهنـة بالمنـشآت        ٩
   .أو الساحات داخل الميناء

  مــع اإلنــذار برفــع المخلفــات  ١٠٠٠٠
  خالل شهر

تشغيل معدة ينتج عنها إحداث تلـوث         ١٠
   ...) .- غازات - غبار -أتربة (

١٥٠٠    

عدم وجود مسئول سـالمة وصـحة         ١١
  .مهنية مؤهل بموقع العمل 

٥٠٠    

 األمـن والـسالمة     مخالفة اشتراطات   ١٢
 -اإلنتاجية الصناعية   (أثناء العمليات   

  ) .اإلنشائية

٢٠٠٠    

إلقـاء مخلفـات فــى أمـاكن غيــر      ١٣
  .مخصصة إللقاء المخلفات 

٥٠٠    

 اتإلقاء مخلفات خاصة باالسـتخدام      ١٤
  .قى السيارات ئالشخصية لسا

١٠٠    

عدم استخدام دورات المياه المخصصة   ١٥
والمنتشرة داخل المينـاء والـساحات      

  .الخارجية 

١٠٠    
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١٨

  :مواعين  المخالفات الخاصة بالصنادل وال-رابعا 
نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م

  مالحظــات   المصرىألصله بالجنيه
    ١٠٠٠  .انتهاء رخص المواعين والصنادل   ١
مواعين الزيوت والرابش التى تعمـل       ٢

  .بدون تصريح من الهيئة 
٥٠٠٠    

تباع لنشات األهالى لتعليمـات     اعدم    ٣
  .السالمة والصحة المهنية 

١٠٠٠    

    ٥٠٠  .رى على المواعين عدم تواجد بح  ٤
عدم االلتزام بتشغيل األنوار المالحية       ٥

ليالً بالنسبة للنشات األهـالى أثنـاء       
  .العمل داخل الميناء 

٢٠٠٠    

   :)دخول وخروج(الوحدات النهرية العاملة بهاويس المالح  - خامسا
نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م

  مالحظــات  ألصله بالجنيه المصرى
  .المخالفة  ىفيمنع من الدخول لحين تال  ١٠٠٠  .وجود رخصة عدم   ١
  .يمنع من الدخول لحين تالفى المخالفة   ١٠٠٠  .رخصة األصلية العدم وجود   ٢
  .يمنع من الدخول لحين تالفى المخالفة   ١٠٠٠  .نقص فى معدات السالمة   ٣
    ١٥٠٠  .عدم تغطية الوحدة بعد الشحن   ٤
  .يمنع من الدخول لحين تالفى المخالفة   ٥٠٠  .ون  الماعدنقص فى عدد أفرا  ٥
  .يمنع من الدخول لحين تالفى المخالفة   ٢٠٠٠  .عدم تشغيل أو عدم وجود أنوار مالحة   ٦

  :العاملة داخل الميناء ) تفتيش بحرى( الصنادل واللنشات -سادسا 
نفقات إعادة الشىء   ةــالواقع  م

  مالحظــات  ألصله بالجنيه المصرى
    ١٠٠٠  .ريس بالصندل م وجود عد  ١
    ٥٠٠  .عدم وجود الرخصة األصلية   ٢
    ١٠٠٠  .انتهاء الرخصة   ٣
الماعون المحمل بالزيوت والـرابش       ٤

  .مما يشكل خطورة 
١٥٠٠    

  .يمنع من الدخول لحين تالفى المخالفة   ٢٠٠٠  .الحمولة الزائدة على الصندل   ٥
  دل أو اسـم   عدم وجود اسـم الـصن       ٦

  .ة على الوحد
  .يمنع من الدخول لحين تالفى المخالفة   ١٥٠٠



 ٢٠١٩ سنة  دیسمبر١٩فى  ٢٨٥ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٩

 )املادة الثانية ( 

تشكل بقرار من السلطة المختصة ، لجنة تكون مهمتها حصر مـا يـستجد مـن                
 مخالفات ووقائع ، طبقًا لظروف العمل داخل الميناء ، على أن يتم اعتماد نتائج أعمالها ،

  .المتبعة فى هذا الشأن ونشرها فى الوقائع المصرية طبقًا لإلجراءات 
 )املادة الثالثة ( 

  ة القيمـة المـضافة  ، وكـذا ضـريب  ) ٪١٠(يتم إضافة مصاريف إدارية بواقـع      
  .وفقًا للقانون 

  )الرابعةاملادة ( 

  مـن حـصيلة تطبيـق هـذا القـرار إلثابـة           ) ٪٢٠(تخصص نسبة مقـدارها     
  .العاملين بالهيئة 

 )املادة اخلامسة ( 

  .هذا القرار كل عام ، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك يجوز إعادة النظر فى 
 )املادة السادسة ( 

  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                
  .لتاريخ نشره 

  رئيس مجلس اإلدارة
  طارق شاهني على شاهني/ ربان


