قرار وزارى رقم (  ) 844لسنة 5102
بشؤن الئحة مقابل الخدمات التى تإدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية
ومقابل اإلنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ
البحرية والهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ومقابل الخدمات اإللكترونية
المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها
وزير النقل
بعد اإلطالع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  46لسنة  6641؛
وعلى القانون رقم  6لسنة  6643بتنظيم اإلرشاد بميناء اإلسكندرية ؛
وعلى القانون رقم  4لسنة  6641بإنشاء الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ؛
وعلى القانون رقم  88لسنة  6681بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد؛
وعلى القانون رسوم اإلرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم
 42لسنة  6681؛
وعلى قانون رقم  2لسنة  6684فى شؤن تنظيم اإلرشاد بميناء دمياط ؛
وعلى قانون فى شؤن البيئة الصادر بالقانون رقم  2لسنة  6662؛
وعلى القانون رقم  4لسنة  6663فى شؤن تنظيم اإلرشاد فى موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  1461لسنة  6644بإختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء
اإلسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  461لسنة  6618بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  343لسنة  6681بتنظيم وتحديد اختصاصات الهيئة العامة لميناء
بورسعيد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  161لسنة  6683بإنشاء هيئة ميناء دمياط ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  31لسنة  4114بشؤن تنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  166لسنة  4112بشؤن إنشاء الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية؛
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم  2لسنة  6662الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  118لسنة  6663؛
وعلى قرار وزير النقل البحرى رقم  86لسنة  6681بشؤن تحديد فئات مقابل اإلنتفاع بالوحدات العائمة
التابعة للهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ؛

وعلى قرار وزير النقل البحرى رقم  88لسنة  6688بتحديد القواعد ومقابل اإلنتفاع الخاصين بوحدات
القطر والوحدات العائمة التابعة لهيئة ميناء دمياط ؛
وعلى قرار وزير النقل البحرى رقم  661لسنة  6688بتحديد تعريفة رباط السفن لمينائى اإلسكندرية
والدخيلة ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصالت رقم  13لسنة  6663بشؤن معاملة سفن الركاب السعودية التى تعمل
على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر األحمر معاملة السفن الوطنية
من الناحية النقدية ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصالت رقم  83لسنة  6661فى شؤن معاملة سفن السياحة والركاب األجنبية
التى تتردد على الموانئ المصرية فى البحرين المتوسط واألحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصالت رقم  13لسنة  6666بمعاملة السفن الرافعة لعلم أجنبى والتى تدخل
قناة السويس بغرض اإلصالح معاملة السفن الوطنية من ناحية الرسوم وتطبق فى شؤنها الرسوم المحددة
بالقانون رقم  42لسنة  6681؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصالت رقم  16لسنة  4111بشؤن معاملة السفن الرافعة لعلم أجنبى المملوكة
لمصريين أو التى يتم استئجارها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية
النقدية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم  111لسنة  4111بتعديل رسوم اإلرشاد الواردة بالمادة األولى من القانون رقم
 41لسنة  6688بشؤن معاملة السفن الوطنية الرافعة للعلم المصرى ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم  241لسنة  4111بشؤن تحديد مقابل اإلنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة
والعائمة التابعة للهيئات العامة للموانئ ومصلحة الموانئ والمنائر ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم  344لسنة  4111بشؤن منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى
الموانئ المصرية من الرسوم المقررة بالقانون رقم  42لسنة  6681وتعديالته ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصالت رقم  384لسنة  4166بشؤن زيادة رسم المنائر للتعامل مع السفن
الوطنية واألجنبية ؛
وبعد موافقة المجلس األعلى للموانئ بجلسته رقم ( )6المنعقدة بتاريخ  4163/4/1؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  64/1/34بجلسته رقم  34بتاريخ  4163/1/8بالموافقة على اعتماد
قرارات المجلس األعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ  4163/4/1بشؤن الالئحتين المنظمتين لألنشطة
المرت بطة بؤعمال النقل البحرى ومقابل اإلنتفاع بها ومقابل الخدمات التى تإدى للسفن داخل الموانئ ؛
وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قرر :

"المادة األولى"
يعمل بؤحكام الالئحة المرفقة وحدها دون غيرها فى شؤن مقابل الخدمات التى تإدى للسفن فى الموانئ
البحرية المصرية ومقابل اإلنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة
المصرية لسالمة المالحة البحرية ومقابل الخدمات اإللكترونية .

"المادة الثانية"

تزاد الفئات الواردة بالالئحة المرفقة بهذا القرار بنسبة ( )%3سنويا ً على أال تجاوز الزيادة خمسة أمثال
الفئات والرسوم المقررة بموجب القانون رقم  42لسنة  6681المشار إليه .
ويجوز إعادة النظر فى تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك .

"المادة الثالثة"
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام الالئحه المرفقة بهذا القرار ،ويلغى القراران
الوزاريان رقما  111و 241لسنة  ، 4111كما يلغى كل ما يخالف أحكام الالئحة المرفقة بهذا القرار.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
بتاريخ 4163/6/6
وزير النقل
مهندس/هانى ضاحى

(الفصل األول)

مقابل الخدمات التى تإدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية
"المادة األولى"

فى تطبيق أحكام هذا الفصل يعتبر كسر الطن طنا ً كامالً عند المحاسبة ،ويعتبر كسر الساعة ساعة كاملة
ويعتبر جزء اليوم يوما ً كامالً ويبدأ اليوم فى شؤن تحديد الرسوم من منتصف الليل .
ويقصد باأللفاظ والعبارات التالية التعريفات المبينة قرين كل منها :
 -0رسم اإلرشاد :هو الرسم الذى تإديه السفينة بمناطق اإلرشاد فى الموانئ المبينة بالجدول رقم ()6
الملحق بالقانون رقم  42لسنة 6681م المشار إليه .
 -5عملية القطر  :يكون القطر إما بدفع السفينة أو سحبها أو المساندة لها أثناء السير أو اإلشتراك فى
توجيهها أو الشد عن طريق أحبال القطر التى توفرها السفينة أو الرباط على
الجانب للتدفيع بواسطة قاطرة أو أكثر.
 -3رسوم الموانئ والمنائر والمكوث:هى الرسوم التى تإديها السفينة التى تدخل فى الموانئ بالجدول
رقم ()4الملحق رقم  42لسنة 6681م المشار إليه .
 -8رسم الميناء  :هو الرسم الذى تإديه السفينة عن كل طن من حمولتها .
 -2رسم الرسو  :هو الرسم الذى تإديه السفينة عن كل طن من حمولتها عن كل يوم أو جزء من اليوم
ويكون بنا ًء على طلب السفينة إلجراء أعمال تجارية أو ألى أمر آخر يتصل بها.
 -6رسم المكوث  :هو رسم تإديه السفينة إعتباراً من اليوم السادس عشر لبدء الرسو ،أو من اليوم
التالى إلنتهاء عملياتها أيهما أقرب .
 -7عملية الرباط  :هى عملية ربط السفينة بواسطة مخطافين أو بواسطة حبال بالرصيف أو
بالشمندورات.

"المادة الثانية"
 -0تحدد رسوم اإلرشاد للمحاسبة مع السفن الوطنية الرافعة للعلم المصرى على النحو اآلتى :
 6-6من خارج الميناء إلى مكان الرباط داخل الميناء سواء على الرصيف أو المخطاف أو العكس :
بند

البيان

6-6-6
4-6-6
1-6-6
2-6-6
3-6-6
4-6-6
1-6-6
8-6-6
6-6-6

سفينة حتى حمولة  666طن
حمولة من  6111طن حتى  2666طن
حمولة من  3111طن حتى  6666طن
حمولة من  61111طن حتى  66666طن
حمولة من  41111طن حتى  46666طن
حمولة من  11111طن حتى  16666طن
حمولة من  21111طن حتى  26666طن
حمولة من  31111طن حتى  36666طن
حمولة من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
بالجنية المصرى
621
411
141
413
6233
4381
1443
1843
2311

 5-0منطقة البواغيز :
بند

البيان

6-4-6
4-4-6
1-4-6
2-4-6
3-4-6
4-4-6
1-4-6
8-4-6
6-4-6

سفينة حتى حمولة  666طن
حمولة من  6111طن حتى  2666طن
حمولة من  3111طن حتى  6666طن
حمولة من  61111طن حتى  66666طن
حمولة من  41111طن حتى  46666طن
حمولة من  11111طن حتى  16666طن
حمولة من  21111طن حتى  26666طن
حمولة من  31111طن حتى  36666طن
حمولة من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
بالجنية المصرى
81
631
411
231
6141
6141
4413
4131
4131

 3-0منطقة الميناء واألحواض :
بند

البيان

6-1-6
4-1-6
1-1-6
2-1-6
3-1-6
4-1-6
1-1-6
8-1-6
6-1-6

سفينة حتى حمولة  666طن
حمولة من  6111طن حتى  2666طن
حمولة من  3111طن حتى  6666طن
حمولة من  61111طن حتى  66666طن
حمولة من  41111طن حتى  46666طن
حمولة من  11111طن حتى  16666طن
حمولة من  21111طن حتى  26666طن
حمولة من  31111طن حتى  36666طن
حمولة من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
بالجنية المصرى
41
81
641
443
213
841
6131
6311
6131

 -5يحدد مقابل التعويض الذى تلتزم السفينة بآدائه للجهة التابع لها المرشد على النحو اآلتى:
 6-4إذا اضطر مرشد للسفر مع السفينة بسبب سوء األحوال الجوية أو إذا طلب ربان السفينة
استصحاب مرشد للسفر معه أو للحضور معه من ميناء آخر تحصل التعويضات المستحقة طبقا ً
للفئات اآلتية :
 611( 6-6-4جنيه) إذا سافر المرشد إلى أحد الموانئ األجنبية بالبحر األبيض المتوسط أو البحر
األحمر .
 111( 4-6-4جنيه ) إذا سافر إلى أحد موانئ جمهورية مصر العربية.
 4-4إذا وضع الحجر الصحى على السفينة المقلة للمرشد لدى دخولها الميناء فيكون التعويض 641
جنيها ً عن كل يوم أو جزء من اليوم طوال مدة الحجر الصحى.
 1-4إذا خرج المرشد من السفينة لتجربة آالتها أو ضبط بوصلتها يكون التعويض  641جنيها ً عن كل
ساعة.
 2-4إذا استغنت السفينة عن خدمات المرشد بعد حضوره أو فى حالة عدولها عن السفر فى الميعاد
الذى حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض بمقدار ( )%31من رسم اإلرشاد.
 3-4إذا انتظر المرشد فى السفينة لمدة تزيد على الساعة بسبب تؤخرها عن السفر فى الميعاد الذى
حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض  41جنيها ً عن كل ساعة.

 -3تحدد رسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث للمحاسبة مع السفن الوطنية الرافعة للعلم المصرى
والموضحة بعد لتكون على النحو اآلتى :
البيـــــــــــــان
 6-1رسم الميناء
عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة
 4-1رسم الرسو
عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة عن كل يوم أو جزء
منه كاآلتى:
 6-4-1على األرصفة أو السقايل
 4-4-1على المخطاف الداخلى أو إحدى الشمندورات
 1-1رسم المكوث
إعتباراً من اليوم السادس عشر لبدء الرسو أو من اليوم التالى إلنتهاء
عملياتها أيهما أقرب عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة عن كل
يوم أو جزء منه كاآلتى:
 6-1-1على األرصفة أو السقايل
 4-1-1على المخطاف الداخلى أو إحدى الشمندورات
 2-1للسفن والعائمات التى يرخص لها بالعمل فى الموانئ
مقابل الترخيص بالعمل رسما ً سنويا ً عن كل طن من حمولتها :
 6-2-1غير مزودة بآلة مسيرة
 4-2-1مزودة بآلة مسيرة
 1-2-1رسم رسو على األرصفة والسقايل للقيام بعمليات الشحن
والتفريغ عن اليوم أو جزء منه
 3-1رسم منائر
عن كل طن من الحمولة الكلية
 4-1رسم ترخيص السفر
 6-4-1السفن الشراعية أو الساحلية وسفن المالحة الداخلية

فئة المحاسبة
بالجنيه المصرى
 41قرشا ً

 3قروش
 4,3قرش

 3قروش
 4,3قرش
 4جنيهات
 64جنيها ً
ال يجوز أن يقل الرسم
فى الحالتين عن 21
جنيهاً
 41جنيها ً
 61,3قرش
 61جنيهات

البيـــــــــــــان
 4-4-1السفن والعائمات التى يرخص لها للعمل بالموانئ إذا رخص
لها بالسفر
 1-4-1للسفن األخرى
 1-1طلب القيام باإلجراءات الرسمية فى غير مواعيد العمل الرسمية
 6-1-1فى األيام العادية
 4-1-1أيام الجمع والعطالت الرسمية
 8-1السفن البترولية التى تقوم بتفريغ أو شحن مواد بترولية
رسم مالحظة عن كل اليوم أو جزء منه
 6-1رسم أرضية
عن كل رأس من الحيوانات المختلفة أو طرد بداخله حيوانات أو
طيور
 61-1رسم تليفون لألرصفة المزودة به عن اليوم أو جزء من اليوم
 6-61-1سفن سياحية أو ركاب
 4-61-1سفن تجارية أو ناقالت بترول
 1-61-1سفن حربية
 66-1رسم نموذج التراكى

فئة المحاسبة
بالجنيه المصرى
 61جنيهات
 43جنيها ً
 13جنيها ً
 611جنيه
 31جنيها ً
 4,3جنيها ً
 11جنيها ً
 41جنيها ً
 41جنيها ً
 3جنيهات

 -8تحدد رسوم اإلرشاد للمحاسبة مع السفن األجنبية لتكون على النحو اآلتى :
 6-2من خارج الميناء إلى مكان الرباط داخل الميناء سواء على الرصيف أو المخطاف أو العكس .
بند

البيان

6-6-2
4-6-2
1-6-2
2-6-2
3-6-2
4-6-2
1-6-2
8-6-2
6-6-2

سفينة حتى حمولة  666طنا ً
حمولة من  6111طن حتى  2666طنا ً
حمولة من  3111طن حتى  6666طنا ً
حمولة من  61111طن حتى  66666طنا ً
حمولة من  41111طن حتى  46666طنا ً
حمولة من  11111طن حتى  16666طنا ً
حمولة من  21111طن حتى  26666طنا ً
حمولة من  31111طن حتى  36666طنا ً
حمولة من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
بالدوالر األمريكى
641
411
186
814
6133
6811
4441
4114
1446

 5-8منطقة البواغيز
بند

البيان

6-4-2
4-4-2
1-4-2
2-4-2
3-4-2
4-4-2
1-4-2
8-4-2
6-4-2

سفينة حتى حمولة  666طنا ً
حمولة من  6111طن حتى  2666طنا ً
حمولة من  3111طن حتى  6666طنا ً
حمولة من  61111طن حتى  66666طنا ً
حمولة من  41111طن حتى  46666طنا ً
حمولة من  11111طن حتى  16666طنا ً
حمولة من  21111طن حتى  26666طنا ً
حمولة من  31111طن حتى  36666طنا ً
حمولة من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
بالدوالر األمريكى
61
618
418
312
121
6424
6426
6483
6661

 3-8منطقة الميناء واألحواض
بند

البيان

6-1-2
4-1-2
1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2
1-1-2
8-1-2
6-1-2

سفينة حتى حمولة  666طنا ً
حمولة من  6111طن حتى  2666طنا ً
حمولة من  3111طن حتى  6666طنا ً
حمولة من  61111طن حتى  66666طنا ً
حمولة من  41111طن حتى  46666طنا ً
حمولة من  11111طن حتى  16666طنا ً
حمولة من  21111طن حتى  26666طنا ً
حمولة من  31111طن حتى  36666طنا ً
حمولة من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
بالدوالر األمريكى
16
63
624
448
163
442
618
6181
6448

 -3يحدد مقابل التعويض الذى تلتزم السفينة بؤدائه للجهة التابع لها المرشد على النحو اآلتى :
 6-3إذا اضطر مرشد للسفر على السفينة بسبب سوء األحوال الجوية أو إذا طلب ربان السفينة
استصحاب مرشد للسفر معه أو للحضور معه من ميناء آخر تحصل التعويضات طبقا ً للفئات
اآلتية :
 6611( 6-6-3دوالر أمريكى) إذا سافر المرشد إلى أحد الموانئ األجنبية بالبحر األبيض أو البحر
األحمر.
ً
ً
 131( 4-6-3دوالرا أمريكيا) إذا سافر المرشد إلى أحد موانئ جمهورية مصر العربية.

 4-3إذا وضع الحجر الصحى على السفينة المقلة للمرشد لدى دخولها الميناء فيكون التعويض 631
دوالراً أمريكيا ً عن كل يوم أو جزء من اليوم طوال مدة الحجر الصحى.
 1-3إذا خرج المرشد من السفينة لتجربة آالتها أو ضبط بوصلتها يكون التعويض  631دوالراً
أمريكيا ً عن كل ساعة.
 2-3إذا استغنت السفينة عن خدمات المرشد بعد حضوره أو فى حالة عدولها عن السفر فى الميعاد
الذى حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض بمقدار ( )% 31من رسم اإلرشاد.
 3-3إذا انتظر المرشد فى السفينة لمدة تزيد على الساعة بسبب تؤخرها عن السفر فى الميعاد الذى
حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض  11دوالراً أمريكيا ً عن كل ساعة.
 -6تحدد رسوم الموانئ والمنائر و الرسو والمكوث للمحاسبة مع السفن األجنبية على النحو اآلتى :
البيـــــــان
 6-4رسم الميناء
عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة
 4-4رسم رسو
عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة عن كل يوم أو جزء منه كاآلتى:
 6-4-4على األرصفة أو السقايل
 4-4-4على المخطاف الداخلى أو إحدى الشمندورات
 1-4رسم مكوث
إعتباراً من اليوم السادس عشر لبدء الرسو أو من اليوم التالى إلنتهاء
عملياتها
أيهما أقرب عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة عن كل يوم أو جزء
منه.
 6-1-4على األرصفة أو السقايل
 4-1-4على المخطاف الداخلى أو إحدى الشمندورات
 2-4للسفن والعائمات التى يرخص لها بالعمل فى الموانئ :
مقابل الترخيص بالعمل رسما ً سنويا ً عن كل طن من حمولتها
 6-2-4غير مزودة بآلة مسيرة

فئة المحاسبة
بالدوالر األمريكى
 13سنت
 4سنت
 4سنت

 4سنت
 4سنت
 6دوالرات

البيـــــــان

 4-2-4مزودة بؤلة مسيرة
 1-2-4رسم رسو على األرصفة والسقايل للقيام بعمليات الشحن والتفريغ
عن اليوم أو جزء منه
 3-4رسم منائر
عن كل طن من الحمولة الكلية
 4-4رسم ترخيص السفر
 6-4-4السفن الشراعية أو الساحلية أو سفن المالحة الداخلية
 4-4-4السفن والعائمات التى يرخص لها للعمل بالموانئ إذا رخص لها
بالسفر
 1-4-4للسفن األخرى
 1-4طلب القيام باإلجراءات الرسمية فى غير مواعيد العمل الرسمية
 6-1-4فى األيام العادية
 4-1-4أيام الجمع والعطالت الرسمية
 8-4السفن البترولية التى تقوم بتفريغ أو شحن مواد بترولية
رسم مالحظة عن كل يوم أو جزء من اليوم
 6-4رسم أرضية
عن كل رأس من الحيوانات المختلفة أو طرد بداخله حيوانات أو طيور
 61-4رسم تليفون لألرصفة المزودة به عن اليوم أو جزء من اليوم
 6-61-4سفن سياحية أو ركاب
 4-61-4سفن تجارية أو ناقالت بترول
 1-61-4سفن حربية
 66-4رسم نموذج التراكى

فئة المحاسبة
بالدوالر األمريكى
 61دوالراً
ال يجوز أن يقل
الرسم
فى الحالتين عن
 41دوالراً
 11دوالراً
 63سنتا ً
 64دوالراً
 64دوالراً
 11دوالراً
 61دوالراً
 641دوالراً
 41دوالراً
 6,3دوالر
 41دوالراً
 61دوالراً
 62دوالراً
 3دوالرات

"المادة الثالثة"
تخفض رسوم (اإلرشاد  ،الموانئ) المنصوص عليها فى هذه الالئحة لسفن الحاويات والعبارات الناقلة
لحاويات الترانزيت على النحو اآلتى :
 )%41 ( -6لسفن الحاويات والعبارات القادمة من الموانئ األجنبية إلى الموانئ المصرية شريطة أن
تتداول أكثر من  311حاوية ترانزيت فى الميناء ،ويحسب عدد الحاويات الترانزيت المحدد على
أساسها نسبة التخفيض بمراعاه أنها تشمل مجموع عدد الحاويات الترانزيت الواردة والصادرة على
السفينة فى الرحلة الواحدة.

 )%11( -4لسفن الحاويات والعبارات التى تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين الموانئ المصرية شريطة
أن تقوم بنقل ما ال يقل عن  611حاوية بالنسبة للسفن المصرية و 411حاوية للسفن األجنبية إلى
الميناء الثانى (ميناء التفريغ).
 -1تقوم هيئات الموانئ بمنح هذه التخفيضات بنا ًء على شهادة تصدر من محطة تداول الحاويات بالميناء
على أن تعتمد بياناتها من التوكيل المالحى المختص وأن يرفق بها صورة من منافستو السفينة
الوارد والصادر.
 -2يلغى التخفيض الوارد بهذه المادة على مدى سنتين بمعدل متساوى من تاريخ العمل بهذه الالئحة.

"المادة الرابعة"

 -6تإدى السفن الراسية بالميناء بدون عمل تجارى إلى هيئة الميناء المختص مقابل إشغال
(الرصيف/المسطح المائى بمنطقة المخطاف الداخلى) ألسباب ال ترجع إلى هيئة الميناء أو لسوء
األحوال الجوية ،لكل متر طولى للسفينة بواقع  64دوالراً للسفن األجنبية و 21جنيها ً مصريا ً للسفن
المصرية عن كل يوم ،ويحسب جزء اليوم يوما ً كامالً وكسر المتر متراً كامالً.
 -4يتم محاسبة العائمات ذات المواصفات الخاصة وكذا المزودة بؤوناش أو روافع أو شفاطات باإلتفاق مع
هيئة الميناء المختص.

"المادة الخامسة"

 -6يحدد مقابل استخدام القاطرات ألغراض إرشاد السفن األجنبية وفقا ً للفئات األتية:
بند

الحمولة

6-6

سفينة حتى  111طن

فئة المحاسبة
دوالر أمريكى/
قاطرة/ساعة
 311دوالر

4-6

من  116طن حتى  666طن

 431دوالراً

1-6

من  6111طن حتى  2666طن

 111دوالر

2-6
3-6
4-6
1-6
8-6

من  3111طن حتى  6666طن
من  61111طن حتى  66666طن
من  41111طن حتى  46666طن
من  11111طن حتى  16666طن
من  21111طن حتى  26666طن

 131دوالراً
 811دوالر
 831دوالراً
 611دوالر
 631دوالراً

مالحظات
للقاطرة الواحدة
فى حالة طلب
الربان
الحد األدنى
عدد 6
قاطرة/حركة
الحد األدنى
عدد
4قاطرة/حركة

الحمولة

بند
6-6
61-6
66-6
64-6
61-6
62-6
63-6
64-6
61-6

من  31111طن حتى  36666طن
من  41111طن حتى  16666طن
من  81111طن حتى  66666طن
من  611111طن حتى  666666طن
من  641111طن حتى  616666طن
من  621111طن حتى  636666طن
من  641111طن حتى  616666طن
من  681111طن حتى  666666طن
من  411111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
دوالر أمريكى/
قاطرة/ساعة
 6111دوالر
 6411دوالر
 6211دوالر
 6411دوالر
 6811دوالر
 4111دوالر
 4411دوالر
 4211دوالر
 4411دوالر

مالحظات

 -4يحدد مقابل استخدام القاطرات ألغراض إرشاد السفن المصرية وفقا ً للفئات التالية:
بند

الحمولة

فئة المحاسبة
جنيه مصرى/
قاطرة/ساعة

6-4

سفينة حتى  666طن

 2111جنيه

4-4

من  6111طن حتى  2666طن

 3111جنيه

من  3111طن حتى  46666طن

 3111جنيه

1-4

 3311جنيه

2-4

من  11111طن حتى  36666طن

3-4

من  41111طن حتى  66666طن

 4111جنيه

4-4

 611111طن فؤكثر

 4311جنيه

مالحظات
للقاطرة الواحدة
حال طلب الربان
الحد األدنى
عدد  6قاطرة/حركة

الحد األدنى
عدد  4قاطرة/حركة

 -4قواعد وشروط واستخدام القاطرات :
 6-4تعتبر عمليات قطر السفن اجبارية بالموانئ المصرية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية عن 666
طن.
 4-4تلتزم السفينة باستخدام القاطرات فى عملية اإلرشاد وعند الرسو أو مغادرة األرصفة ،وكذلك عند
اإلنتقال من مرسى إلى آخر ،ولربان السفينة أو المرشد الحق فى طلب زيادة عدد القاطرات متى
وجد ذلك ضروريا ً لسالمة السفينة وتكون المحاسبة فى هذه الحالة وفقا ً لعدد القاطرات الفعلية
المستخدمة.
 1-4تتم المحاسبة الستخدام القاطرات عن كل ساعة وتحسب ابتدا ًء من وقت تواجد القاطرة إلى جانب
السفينة حتى اإلنتهاء من مناورتها وترك السفينة مع حساب كسر الساعة ساعة.
 2-4تتم المحاسبة الستخدام القاطرات بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر عن كل ساعة وتحسب
ابتدا ًء من وقت تواجد القاطرة إلى جانب السفينة حتى اإلنتهاء من مناورتها وترك السفينة مع
حساب كسر الساعة ساعة بحد أدنى ساعتان لمينائى بورتوفيق والزيتيات وثالث ساعات لمينائى
األدبية وسفاجا.
 3-4تتم المحاسبة الستخدام القاطرات بميناء شرق بورسعيد عن كل ساعة وتحسب ابتدا ًء من وقت
تواجد القاطرة إلى جانب السفينة حتى اإلنتهاء من مناورتها وترك السفينة مع حساب كسر الساعة
ساعة بحد أدنى ساعتان .
 4-4تزاد بنسبة ( )% 611الفئات الواردة بالبندين ( )6،4من هذه المادة حال استخدام القاطرة خارج
الميناء ،وفى جميع األحوال تضاف نسبة ()%11إذا تمت العملية كلها أو بعضها فى الفترة بين
غروب الشمس وشروقها وكذا أيام العطالت واإلجازات الرسمية .
 1-4لهيئة الميناء المختص اإلعفاء من مقابل استخدام القاطرات إذا كان تحرك السفينة بنا ًء على
تعليمات هيئة الميناء العتبارات تتعلق بتنظيم العمل بالميناء دون أن يكون ذلك بسبب يرجع إلى
السفينة.
 8-4تكون عملية القطر إما بدفع السفينة أو سحبها أو المساندة لها أثناء السير أو اإلشتراك فى توجيهها
أو الشد عن طريق أحبال القطر التى توفرها السفينة أو الرباط على الجانب للتدفيع كما يحق لهيئة
الميناء تغيير قاطرة بؤخرى قبل بدء عملية القطر.
 6-4يخضع قائد القاطرة أثناء فترة القطر ألوامر ربان السفينة وتوجيهات المرشد.

 61-4ال تعتبر القاطرة مسئولة عن أى فقد أوهالك أو أضرار تحدث أثناء القطر سوا ًء للسفينة أو للغير
أو للقاطرة نفسها ألى سبب كان حتى ولو كان ذلك بسبب خطؤ طاقم القاطرة ،وتتحمل السفينة
وحدها مسئولية ما ينجم عن ذلك من أضرار.
 66-4تلتزم السفينة بتحمل مصاريف وحدات القطر والرباط التى يتم تحركها وذلك فى حالة تعديل
الطلب أو إلغاء التحرك.

"المادة السادسة"

 -6تحدد تعريفة عمليات الرباط للسفن بالموانئ البحرية على النحو اآلتى :
 6-6السفن األجنبية
بند

الحمولة

6-6-6

سفينة حتى  111طن

4-6-6
1-6-6
2-6-6
3-6-6
4-6-6
1-6-6
8-6-6
6-6-6
61-6-6

من  116طن حتى 666
من  6111طن حتى 2666
من  3111طن حتى 6666
من  61111طن حتى 66666
من  41111طن حتى 46666
من  11111طن حتى 16666
من  21111طن حتى 26666
من  31111طن حتى 36666
من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة
دوالر أمريكى/لنش رباط /ساعة
 63دوالراً للنش الرباط فى حالة طلب
الربان
 41دوالراً
 11دوالراً
31دوالراً
 13دوالراً
 611دوالر
643دوالراً
641دوالراً
 411دوالر
 421دوالراً

 4-6السفن المصرية
بند

الحمولة

6-4-6

سفينة حتى  111طن

4-4-6

من  116طن فؤكثر

فئة المحاسبة
جنيه مصرى/لنش رباط /ساعة
611جنيه للنش الواحد فى حالة طلب
الربان
 631جنيها ً

 -4قواعد وشروط استخدام لنشات الرباط :
 6-4تزاد بنسبة ( )%611الفئات الواردة بالبند ( )6من هذه المادة حال استخدام لنش الرباط خارج
الميناء ،وفى جميع األحوال تضاف نسبة ()%11إذا تمت العملية كلها أو بعضها فى الفترة بين
غروب الشمس وشروقها وكذا أيام العطالت واإلجازات الرسمية.
 4-4تتم المحاسبة إلستخدام لنش الرباط عن كل ساعة وتحسب ابتداء من وقت تواجد لنش الرباط إلى
جانب السفينة حتى اإلنتهاء من مناورتها وترك السفينة مع حساب كسر الساعة ساعة.
 1-4تتم المحاسبة إلستخدام لنش الرباط بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر عن كل ساعة
وتحسب ابتداء من وقت تواجد اللنش إلى جانب السفينة حتى اإلنتهاء من مناورتها وترك السفينة
مع حساب كسر الساعة ساعة بحد أدنى ساعتان لمينائى بورتوفيق والزيتيات وثالث ساعات
لمينائى األدبية وسفاجا.
 2-4تتم المحاسبة إلستخدام لنش الرباط بميناء شرق بورسعيد عن كل ساعة وتحسب ابتداء من وقت
تواجد اللنش إلى جانب السفينة حتى اإلنتهاء من مناورتها وترك السفينة مع حساب كسر الساعة
ساعة وبحد أدنى ساعتان.
 3-4تعفى السفينة من مصروفات الرباط إذا ما تم تحريكها من الرصيف الراسية عليه بناء على طلب
هيئة الميناء دون أن يكون ذلك بسبب يرجع إلى السفينة .

"المادة السابعة"
 -0يحدد مقابل أعمال النظافة بالموانئ المصرية على النحو التالى:
 6-6السفن األجنبية :
بند

الحمولة

6-6-6

سفينة حتى  111طن
من  116طن حتى 666
طنا ً
من  6111طن حتى
 2666طنا ً
من  3111طن حتى
 6666طنا ً
من  61111طن حتى
 66666طنا ً
من  41111طن حتى
 46666طنا ً
من  11111طن حتى
 16666طنا ً
من  21111طن حتى
 26666طنا ً
من  31111طن حتى
 36666طنا ً
من  41111طن فؤكثر

4-6-6
1-6-6
2-6-6
3-6-6
4-6-6
1-6-6
8-6-6
6-6-6
61-6-6

فئة المحاسبة بالدوالر األمريكى
بضائع صب بضائع صب
بضائع
جاف
جاف أو
الحاويات
عامة
غير نظيف
سائل نظيف
411
631
641
31
41

621

613

443

11

641

411

431

81

681

443

413

61

411

431

111

611

441

413

143

661

421

111

131

641

441

143

113

611

481

131

211

621

111

113

243

 4-6السفن المصرية
بند

الحمولة

6-4-6

سفينة حتى  111طن
من  116طن حتى 666
طنا ً
من  6111طن حتى
 2666طنا ً

4-4-6
1-4-6

فئة المحاسبة بالجنيه المصرى
بضائع صب
بضائع صب
بضائع
جاف
جاف أو
الحاويات
عامة
غير نظيف
سائل نظيف
411
631
641
31
41

621

613

443

11

641

411

431

بند
2-4-6
3-4-6
4-4-6
1-4-6
8-4-6
6-4-6
61-4-6

الحمولة
من  3111طن حتى
 6666طنا ً
من  61111طن حتى
 66666طنا ً
من  41111طن حتى
 46666طنا ً
من  11111طن حتى
 16666طنا ً
من  21111طن حتى
 26666طنا ً
من  31111طن حتى
 36666طنا ً
من  41111طن فؤكثر

فئة المحاسبة بالجنيه المصرى
بضائع صب
بضائع صب
بضائع
جاف
جاف أو
الحاويات
عامة
غير نظيف
سائل نظيف
81

681

443

413

61

411

431

111

611

441

413

143

661

421

111

131

641

441

143

113

611

481

131

211

621

111

113

243

"المادة الثامنة"
ال يطبق التعديل الوارد فى هذا الفصل على السفن فى مناطق انتظارها لعبور قناة السويس فى األماكن
المخصصة لذلك من هيئة قناة السويس كذا السفن أثناء عبورها القناة وطبقا ً للنصوص الواردة فى القانون
رقم  42لسنة  6681المشار إليه .

)الفصل الثانى (
مقابل اإلنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات
الموانئ البحرية المصرية والهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية

"المادة التاسعة"

قواعد عامة
 -6ال يسمح بدخول أية معدات للعمل بالميناء إال بموافقة هيئة الميناء المختص وذلك بعد تقديم شهادة
صالحية فنية سارية من جهة معتمدة.
 -4ال يجوز للعميل المرخص له بإستخدام (المعدات/الوحدات)المملوكة للهيئة أن يتنازل أو يقوم
بتؤجيرها للغير إال بعد الرجوع إلى هيئة الميناء.

"المادة العاشرة"

 -6مقابل اإلنتفاع بالوحدات البحرية ( :فى غير أغراض اإلرشاد):
 6-6القاطرات :
بند

6-6-6
4-6-6
1-6-6
2-6-6
3-6-6
4-6-6

نوع القاطرة طبقا ً لقدرتها
قاطرة من  6666حصانا ً
فما دون
قاطرة من  4111إلى
 4666حصانا ً
قاطرة من  1111إلى
 1666حصانا ً
قاطرة من  2111إلى
 2666حصانا ً
قاطرة من  3111إلى
 3666حصانا ً
قاطرة من  4111حصان
فؤكثر

للسفن
والشركات
األجنبية دوالر
مريكى/
قاطرة/ساعة

للسفن
والشركات
المصرية جنيه
مصرى/
قاطرة/ساعة

431

4111

131

1631

831

1331

631

2111

6131

2211

6631

2811

مالحظات

الحد األدنى
للمحاسبة عدد
( )4ساعة

تحسب مدة عمل القاطرة ابتداء من وقت تواجدها بجوار السفينة حتى انتهاء العمل معها مع حساب كسر
الساعة ساعة.

 4-6اللنشات:
بند
6-4-6
4-4-6
1-4-6
2-4-6

نوع اللنش
لنش غطس عميق
(مجهز)
لنش غطس عادى
لنش إرشاد
لنش ركوب

للسفن والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/
لنش/ساعة

للسفن والشركات
المصرية جنيه
مصرى/
لنش/ساعة

411

831

643
643
31

343
343
411

مالحظات

الحد األدنى
للمحاسبة عدد
( )4ساعة

 1-6الروافع العائمة :
للسفن
والشركات
المصرية جنيه
مصرى/رافعة/
ساعة
4311

بند

الحمولة بالطن

للسفن والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/رافعة/سا
عة

6-1-6

حتى 11

411

4-1-6

أكثر من  11حتى 61

611

1811

1-1-6

أكثر من 61

6611

2411

مالحظات

الحد األدنى
للمحاسبة عدد
( )4ساعة

 2-1-6فى حالة استخدام الروافع العائمة فى عمليات التقطيع واالنتشال (فيما عدا المساعدة فى
اإلنقاذ) تكون فئات المحاسبة على النحو اآلتى:
بند

الحمولة بالطن

للسفن والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى /رافعة/يوم
عمل

للسفن
والشركات
المصرية جنيه
مصرى /رافعة/
يوم عمل

6-2-1-6

حتى 11

6411

3111

4-2-1-6

أكثر من  11حتى 61

6811

1311

1-2-1-6

أكثر من 61

4211

61111

مالحظات
عن اليوم
محسوباًعلى
أساس 8
ساعات عمل
تبدأ من ساعة
بدء التحرك مع
اعتبار جزء
اليوم يوما ً
كامالً

 2-6وحدات المساحة البحرية :
بند

الغرض

للسفن
والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/
لنش/يوم عمل

للسفن
والشركات
المصرية جنيه
مصرى /لنش/
يوم عمل

6-2-6

لنش مساحة مجهز ألعمال
الشمندورات وإلقائها

431

6131

4-2-6

لنش مساحة مجهز ألعمال
المساحة

131

1631

مالحظات
عن اليوم
محسوباًعلى
أساس 8
ساعات عمل
تبدأ من ساعة
بدء التحرك
مع اعتبار
جزء اليوم
يوما ً كامالً

 3-6الصبانى :
بند

الحمولة بالطن

6-3-6

حتى 11

للسفن والشركات للسفن والشركات
المصرية جنيه
األجنبية دوالر
مصرى/
أمريكى/
صبانى/ساعة
صبانى/ساعة
43
63

4-3-6

أكثر من  11حتى 61

43

613

1-3-6

أكثر من 61

13

631

مالحظات
الحد األدنى
للمحاسبة
()4
عدد
ساعة

 2-3-6فى حالة استخدام الصبانى فى عمليات التقطيع واالنتشال (فيما عدا المساعدة فى اإلنقاذ)
تكون فئات المحاسبة على النحو اآلتى :
بند

الحمولة بالطن

للسفن والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/
صبانى/يوم عمل

للسفن والشركات
المصرية جنيه
مصرى /صبانى/
يوم عمل

6-2-3-6

حتى 11

23

661

4-2-3-6

أكثر من  11حتى 61

13

163

1-2-3-6

أكثر من 61

613

221

مالحظات
عن اليوم
محسوباًعلى
أساس 8
ساعات عمل
تبدأ من ساعة
بدء التحرك
مع اعتبار
جزء اليوم
يوما ً كامالً

 4-6لنشات/قاطرات اإلطفاء
 6-4-6ألغراض اإلطفاء:

بند

نوع الوحدة طبقا ً لقدرتها

للسفن
والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/
الوحدة/
يوم عمل

للسفن والشركات
المصرية جنيه
مصرى /الوحدة/
يوم عمل

6-6-4-6

وحدة قدرة حتى 6666
حصانا ً

2311

68611

4-6-4-6

وحدة قدرة أكثر من 4111
حصان

4311

41111

1-6-4-6

وتضاف قيمة المواد المستخدمة طبقا ً للتكلفة الفعلية

مالحظات

عن اليوم
محسوباًعلى
أساس 8
ساعات عمل
تبدأ من
ساعة بدء
التحرك مع
اعتبار جزء
اليوم يوما ً
كامالً

 4-4-6لنش اإلطفاء أو القطر حال تواجده عند طلبه للتؤمين فى وضع اإلستعداد بجوار السفينة .
بند

نوع الوحدة طبقا ً
لقدرتها

للسفن والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/
الوحدة/يوم عمل

للسفن والشركات
المصرية جنيه
مصرى/
الوحدة/يوم عمل

6-4-4-6

وحدة قدرة حتى
 6666حصانا ً

4111

8211

4-4-4-6

وحدة من 4111
حصان فؤكثر

1111

64411

مالحظات

عن اليوم
محسوباًعلى
أساس 8
ساعات عمل
تبدأ من ساعة
بدء التحرك
مع اعتبار
جزء اليوم
يوما ً كامالً

ويجوز لهيئة الميناء المختص التعاقد بالمقابل الذى تقدره ووفقا ً للشروط والضوابط التى تحددها :
 1-6لنشات ومعدات التطهير المستخدمة فى إزالة التلوث :
 6-1-6سحب الزيوت والمخالفات من الماء
بند

البيـــــــان

6-6-1-6
4-6-1-6

زيت أو المزج الزيتى
مياه الصابورة غير النظيفة
التصريف (تفريغ المياه الملوثة فى
البحر)
فضالت السفن والمخلفات
والعبوات واألجسام الطافية

1-6-1-6
2-6-1-6

للسفن والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/متر مربع
641
611

للسفن والشركات
المصرية جنيه
مصرى /متر
مربع
311
241

13

163

43

413

 4-1-6وحدات ومعدات مكافحة التلوث :

بند

نوع المعدة

للسفن
والشركات
األجنبية دوالر
أمريكى/
الوحدة
/ساعة

للسفن
والشركات
المصرية جنيه
مصرى/
الوحدة /ساعة

6-4-1-6

وحدة عائمة ذاتية الحركة
لكشط الزيوت

411

4311

4-4-1-6

وحدة ساكنة لكشط الزيوت

13

111

1-4-1-6

مضخة ضغط عالى ال
هوائى (طلمبة مغمورة)

31

411

2-4-1-6

وحدة رش مشتتات

13

111

3-4-1-6

جهاز للكشف عن
الغازات/قياس غبار عالق
أو مستنشق

43

611

4-4-1-6

حواجز عائمة "البحر
مفتوح"

/6متر/ساعة
بحد أدنى 31
متراً

/3متر/ساعة
بحد أدنى 31
متراً

1-4-1-6

مواد
مشتتة/مذيبات/منظفات

مالحظات

الحد األدنى
للمحاسبة عدد
( )4ساعة

طبقا ً للتكلفة الفعلية

 8-6المعدات المستخدمة فى غير التلوث
6-8-6

استقبال الطن للمخلفات

للسفن والشركات
للسفن والشركات األجنبية
المصرية جنيه
دوالر أمريكى /طن
مصرى/طن
611
43
بحد أدنى  61طن

 6-6ماكينات النزح :
بند

طلمبات السحب

6-6-6

حتى  41طنا ً
أكثر من  41طنا ً حتى
 611طن
أكثر من  611طن حتى
 411طن
أكثر من  411طن

4-6-6
1-6-6
2-6-6

للسفن والشركات األجنبية
دوالر أمريكى/طلمبة/يوم
عمل
621

للسفن والشركات
المصرية جنيه
مصرى/طلمبة /يوم
عمل
361

461

881

413

6631

263

6121

 61-6الكباشات
بند
6-61-6
4-61-6

النوع
الوحدات المجهزة
بكباشات
الوحدات المستخدمة فى
عمليات التطهير والتعميق

للسفن والشركات األجنبية
بالدوالر األمريكى

للسفن والشركات
المصرية بالجنيه
المصرى

/31طنا ً

/411طن

/6611ساعة

/2411ساعة

 66-6المواعين
بند

النوع

للسفن والشركات األجنبية
دوالر أمريكى/ماعون/يوم
عمل

6-66-6
4-66-6

حتى  411طن
أكثر من  411طن

441
221

للسفن والشركات
المصرية جنيه
مصرى/ماعون /يوم
عمل
643
6831

 64-6البراطيم
بند

النوع

6-64-6
4-64-6

حتى  611طن
أكثر من  611طن

للسفن والشركات األجنبية
دوالر أمريكى/برطوم/يوم
عمل
411
311

للسفن والشركات
المصرية جنيه مصرى/
برطوم  /يوم عمل
821
4611

 61-6أفراد ومعدات غطس
بند

النوع (معدات/أفراد)

6-61-6
4-61-6
1-61-6
2-61-6

فلوكة للغطس
ضاغط هواء متنقل
مولد إنارة متنقل
ماكينة قطع ولحام متنقلة
ماكينة قطع ولحام تحت
المياه
كاميرا تصوير تحت
الماء
إخصائى فنى غطس
إخصائى فنى أعمال
فرد غطس خفيف
فرد معاون
عامل رباط

3-61-6
4-61-6
1-61-6
8-61-6
6-61-6
61-61-6
66-61-6

للسفن والشركات
األجنبية بالدوالر
األمريكى
/41يوم عمل
/441يوم عمل
/461يوم عمل
/413يوم عمل

للسفن والشركات
المصرية بالجنيه
المصرى
/431يوم عمل
/643يوم عمل
/881يوم عمل
/6633يوم عمل

 /111يوم عمل

/4621يوم عمل

/843ساعة
(شاملة كافة التكاليف)
/663ساعة
/411ساعة
/41ساعة
/43ساعة
/43ساعة

/1243ساعة
(شاملة كافة التكاليف)
/821ساعة
/411ساعة
/241ساعة
/411ساعة
/411ساعة

 62-6أسس المحاسبة
 6-62-6تزاد بنسبة  %611الفئات الواردة بالبنود (من  6إلى )61من هذه المادة حال استخدام
المعدات/الوحدات/األفراد خارج الميناء وفى جميع األحوال تضاف نسبة  %11فيما لو
تمت العملية أو جزء منها بين غروب الشمس وشروقها وكذا أيام العطالت واإلجازات
الرسمية .
 4-62-6يعتبر كسر الساعة ساعة كاملة عند المحاسبة وكسر الطن طنا ً كامالً وجزء اليوم يوما ً
كامالً.
 1-62-6الحد األدنى للمحاسبة ساعتان بالنسبة للوحدات التى يتم حساب فئاتها بالساعة .
 2-62-6يعتبر يوم العمل  8ساعات تحسب من بدء التحرك بالنسبة للوحدات التى يتم حساب
فئاتها بيوم العمل .
 3-62-6المعدات التى تهلك أثناء العملية تضاف قيمتها على حساب العملية .
 4-62-6تضاف نسبة ( )%63على إجمالى قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية .

 -4المعدات البرية :
 6-4األوناش :
 6-6-4ونش شوكة  /كالرك :
بند

الحمولة

6-6-6-4
4-6-6-4

حتى  1أطنان
أكثر من  1حتى  3أطنان
أكثر من  3حتى 61
أطنان
أكثر من  61أطنان

1-6-6-4
2-6-6-4

الشركات األجنبية دوالر
أمريكى/الوحدة/ساعة
13
31

الشركات المصرية جنيه
مصرى/الوحدة /ساعة
11
611

13

631

63

661

 4-6-4ونش تلسكوبى أو عادى :
بند

الحمولة

6-4-6-4
4-4-6-4

حتى  43طنا ً
أكثر من  43طنا ً

الشركات األجنبية
دوالر أمريكى/ونش/ساعة
63
623

الشركات المصرية جنيه
مصرى/ونش /ساعة
661
461

 4-4بيلودر
بند

العرض

6-4-4
4-4-4

حتى  1أمتار
أكثر من  1أمتار

الشركات األجنبية
دوالر
أمريكى/بيلودر/ساعة
13
663

الشركات المصرية جنيه
مصرى /بيلودر  /ساعة
631
411

 1-4لودر
بند

الحمولة

6-1-4
4-1-4

حتى  1أطنان
أكثر من  1أطنان

الشركات األجنبية
دوالر أمريكى/لودر/ساعة
13
663

الشركات المصرية جنيه
مصرى/لودر /ساعة
631
411

 2-4المركبات
 6-2-4لورى قالب
بند

الحمولة

6-6-2-4
4-6-2-4
1-6-2-4

حتى  3أطنان
أكثر من  3إلى  61أطنان
أكثر من  61أطنان

الشركات األجنبية
دوالر
أمريكى/لورى/ساعة
11
63
663

الشركات المصرية
جنيه مصرى/لورى/
ساعة
621
661
411

 4-2-4لورى عادى
بند

الحمولة

6-4-2-4
4-4-2-4
1-4-2-4

حتى  3أطنان
أكثر من  3إلى  61أطنان
أكثر من  61أطنان

الشركات األجنبية
دوالر
أمريكى/لورى/ساعة
41
13
661

الشركات المصرية
جنيه مصرى/لورى/
ساعة
641
631
441

الشركات األجنبية
دوالر
أمريكى/عربة/ساعة
13
611
643

الشركات المصرية
جنيه مصرى/عربة/
ساعة
631
411
431

 1-2-4عربة فنطاس
بند

الحمولة

6-1-2-4
4-1-2-4
1-1-2-4

حتى  31أطنان
أكثر من  3إلى  61أطنان
أكثر من  61أطنان

 2-2-4جرار :
بند

القدرة

6-2-2-4
4-2-2-4

حتى  3حصانا ً
أكثر من  31حصانا ً

الشركات األجنبية
دوالر
أمريكى/جرار/ساعة
41
13

الشركات المصرية
جنيه مصرى/جرار/
ساعة
641
631

 3-2-4المقطورة :
بند

الحمولة

6-3-2-4
4-3-2-4

حتى  61أطنان
أكثر من  61أطنان

الشركات األجنبية
دوالر
أمريكى/مقطورة/ساعة
11
63

الشركات المصرية جنيه
مصرى/مقطورة /ساعة
621
661

 4-2-4متنوعة :
بند

النوع

6-4-2-4
4-4-2-4
1-4-2-4
2-4-2-4
3-4-2-4
4-4-2-4
1-4-2-4
8-4-2-4

عربة ورشة مجهزة
سلم محمل على عربة
الجريدر
الميكروباص حتى  66راكبا ً
مينى باص حتى  43راكبا ً
أتوبيسات
عربة قمامة
المحرقة

الشركات األجنبية
بالدوالر األمريكى
/663ساعة
/663ساعة
/111ساعة
/111يوم عمل
/231يوم عمل
/611يوم عمل
/13ساعة
/631طنا ً

الشركات المصرية
بالجنيه المصرى
/411ساعة
/411ساعة
/411ساعة
 411جنيه  /يوم عمل
 611جنيه /يوم عمل
 6811جنيه  /يوم عمل
/631ساعة
/411طن

 3-4عربة إسعاف
بند

الموقع

6-3-4

داخل المدينة

4-3-4

خارج المدينة

الشركات األجنبية
بالدوالر األمريكى
 6دوالر لكل كيلو متر
بحد أدنى  41كيلومتر
 4دوالر لكل كيلو متر
بحد أدنى  611كيلومتر

الشركات المصرية
بالجنيه المصرى
 6جنيه لكل كيلو متر
بحد أدنى  41كيلومتر
 4جنيه لكل كيلو متر
بحد أدنى  611كيلومتر

 4-4هراس
بند

الحمولة

6-4-4
4-4-4

حتى  1أطنان
أكثر من  1أطنان

الشركات األجنبية
دوالر
أمريكى/هراس/ساعة
31
11

الشركات المصرية
جنيه مصرى/هراس/
ساعة
611
621

 1-4أسس المحاسبة :
ً
ً
 6-1-4يعتبر يوم العمل  8ساعات تبدأ من ساعة بدء تحرك الوحدة ويعتبر جزء اليوم يوما كامال وكسر
الساعة ساعة كاملة وكسر الطن طنا ً كامالً.
 4-1-4تزاد بنسبة  %611الفئات الواردة بالبند (من  6-4إلى  ) 4-4من هذه المادة حال استخدام
المعدات/الوحدات خارج الميناء وفى جميع األحوال تضاف نسبة  %11فيما لو تمت العملية أو جزء منها
بين غروب الشمس وشروقها وكذا أيام العطالت واإلجازات الرسمية .
 1-1-4الحد األدنى للمحاسبة ساعتان بالنسبة للوحدات التى يتم حساب فئاتها بالساعة .
 2-1-4يعتبر يوم العمل  8ساعات تحسب من بدء التحرك بالنسبة للوحدات التى يتم حساب فئاتها بيوم
العمل .
 3-1-4المعدات التى تهلك أثناء العملية تحسب قيمتها على العملية.
 4-1-4تضاف نسبة ( )%63على إجمالى قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية .
 -1الحوض الجاف والقزاقات
 6-1الحوض الجاف :
بند
6-6-1
4-6-1
1-6-1
2-6-1

البيان
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من يومى
الدخول والخروج
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من األيام
التالية للدخول
مقابل اإلنتفاع عن الوحدة عن كل يوم
بعد اليوم العاشر
مقابل االستخدام عن كل يوم اعتباراً
من اليوم التالى إلنتهاء فترة التعاقد

السفن األجنبية
بالدوالر
األمريكى/يوم

السفن المصرية
بالجنيه
المصرى/يوم

411

6411

311

6111

411

6411

411

6411

 4-1القزق :
بند

البيان

 6-4-1القزق حتى  411طن
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من
6-6-4-1
يومى الرفع و االنزال
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من
4-6-4-1
األيام التالية للرفع
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم بعد
1-6-4-1
اليوم العاشر
مقابل اإلستخدام عن كل يوم
اعتباراً من اليوم التالى إلنتهاء
2-6-4-1
فترة التعاقد
 4-4-1القزق أكثر من 411طن حتى  211طن :

فئات المحاسبة
السفن المصرية
السفن األجنبية
بالجنيه
بالدوالر /يوم
المصرى/يوم
111

411

431

311

111

411

311

6111

مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من
6-4-4-1
يومى الرفع و االنزال
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من
4-4-4-1
األيام التالية للرفع
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم بعد
1-4-4-1
اليوم العاشر
مقابل اإلستخدام عن كل يوم
اعتباراً من اليوم التالى إلنتهاء
2-4-4-1
فترة التعاقد
 1-4-1القزق أكثر من  211طن حتى  411طن :
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من
6-1-4-1
يومى الرفع و االنزال
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم من
4-1-4-1
األيام التالية للرفع
مقابل اإلنتفاع عن كل يوم بعد
1-1-4-1
اليوم العاشر
مقابل اإلستخدام عن كل يوم
اعتباراً من اليوم التالى إلنتهاء
2-1-4-1
فترة التعاقد

113

131

111

441

113

131

441

6141

343

6131

263

811

343

6131

6131

4611

 1-1أسس المحاسبة للحوض الجاف والقزاقات التابعة لهيئات الموانئ :
 6-1-1فى حالة تصنيع كراسى جديدة للوحدة يتم اإلتفاق على التكلفة فى حينه .
 4-1-1أى أعمال إضافية غير مذكورة فى طلب التشغيل /اإلصالح يتفق عليها مفردةبعد إجراء
المعاينة .
 1-1-1يدفع ( )%31أمانة من تحت حساب العملية من المقايسة التقديرية طبقا ً للطلب المقدم من
العميل باإلصالحات المطلوبة للعملية بالكامل.
 2-1-1فى حالة انتهاء جميع األعمال الروتينية واألعمال المطلوبة لكل وحدة وأداء المستحقات
يجب إنزال الوحدة فوراً بالحوض الجاف أو القزاقات.
 3-1-1يجب موافقة الهيئة مسبقا ً على قيام الجهة الطالبة بعمل المراشمة.
 4-1-1فى حالة عدم أداء العميل باقى تكاليف العملية بعد إنتهاء اإلصالحات المطلوبة فى أمر
الشغل الخاص بالوحدة تتم محاسبته بالفئات الواردة بمقابل االستخدام اعتباراً من اليوم
التالى إلنتهاء
فترة التعاقد على النحو الموضح بالجدول عاليه ولمدة سبعة أيام ،وبإنتهاء اليوم السابع من
تاريخ انتهاء التعاقد واستمرار العميل فى عدم الوفاء يتم التحفظ على الوحدة وإتخاذ
اإلجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة.
 1-1-1إذا عدل الطالب عن طلبه يتحمل المصروفات التى تكبدتها الهيئة فى عملية التحضير
للعملية باإلضافة إلى  %61مصروفات إدارية.

 8-1-1يعتبر يوم العمل الرسمى  8ساعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحا ً .
 6-1-1تزاد فئات مقابل اإلنتفاع عن يومى السحب واإلنزال بواقع ()%31فى الحاالت اآلتية:
 6-6-1-1العمل فى غير أوقات العمل الرسمية وأيام العطالت الرسمية واألعياد.
 4-6-1-1العمل فى الفترة من الغروب إلى الشروق.
ً
ً
 61-1-1تتم المحاسبة على أساس أن جزء اليوم يوما كامال وكسر الساعة ساعة كاملة.
 -2السيارات بؤنواعها والمعدات التى تدخل للعمل فى الميناء :
يحدد مقابل استخدام مرافق الميناء عن كل مركبة  /معدة تدخل للعمل بالميناء على النحو اآلتى :
 6-2تصريح دخول عن اليوم الواحد :
( 6-6-2السيارات المالكى  ،األجرة  ،النصف نقل بيك أب) :
بند

البيان

فئة المحاسبة

6-6-6-2
4-6-6-2

أول  8ساعات من وقت دخول الميناء
مازاد عن ذلك (مقابل إضافى)

 2جنيهات
 6جنيه  /ساعة

( 4-6-2األتوبيس  ،المينى باص  ،الميكروباص ) :
بند
6-4-6-2
4-4-6-2

البيان
أول  8ساعات من وقت دخول الميناء
مازاد عن ذلك (مقابل إضافى)

فئة المحاسبة
 4جنيهات
 6جنيه  /ساعة

( 1-6-2سيارة نقل بدون مقطورة) :
بند

البيان

فئة المحاسبة

6-1-6-2
4-1-6-2

أول  8ساعات من وقت دخول الميناء
مازاد عن ذلك (مقابل إضافى)

 1,3جنيهات
 6,3جنيه  /ساعة

 2-6-2سيارة نقل بمقطورة  ،سيارة تريال سطح أو كاسحة :
بند

البيان

فئة المحاسبة

6-2-6-2
4-2-6-2

أول  8ساعات من وقت دخول الميناء
مازاد عن ذلك (مقابل إضافى)

 63جنيها ً
 4,43جنيه  /ساعة

 3-6-2المعدات والماكينات (أوناش/كالركات/سيور/ماكينات/شفاطات/هوابر/قواديس/هزازات).
بند

البيان

6-3-6-2
4-3-6-2

أول  8ساعات من وقت دخول الميناء
مازاد عن ذلك (مقابل إضافى)

فئة المحاسبة
 44,3جنيهاً
 1جنيهات  /ساعة

 4-2تصريح دخول ربع سنوى  /سنوى للعمل بالميناء للجهات التى تطلب تصريح دخول لمركباتها /
معداتها وفقا ً للفئات التالية :
بند

مدة اإلشتراك
سنوى
ربع سنوى
جنيه مصرى جنيه مصرى

البيان

السيارات المالكى  ،األجرة ،النصف نقل
6-4-2
البيك أب
األتوبيس  ،المينى باص ،الميكروباص
4-4-2
سيارة نقل بدون مقطورة
1-4-2
سيارة نقل بمقطورة  ،سيارة تريلال سطح أو
2-4-2
كاسحة
المعدات والماكينات
3-4-2
يسرى هذا اإلشتراك لمدة  64ساعة تبدأ من وقت دخول
المحاسبة بالمقابل اإلضافى الوارد بالبند ( )4-2عاليه ،وال
اإلجازات الرسمية والعطالت األسبوعية.

631

321

631
681,3

321
413

113

6131

4143
344,3
الميناء ،ومازاد عن ذلك يتم
يسرى هذا اإلشتراك فى أيام

 1-2تصريح دخول للعمل بالميناء بنظام الفئة الشاملة ( 42ساعة يوميا ً شاملة أيام اإلجازات والعطالت
الرسمية) تطبق الفئات الواردة بالبند ( )2-4من المادة ( )66مضافا ً إليها نسبة ( )%31وفقا ً
للشروط اآلتية :
 6-1-2أن تكون الجهة الطالبة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط من هيئة الميناء المختص/قطاع
النقل البحرى.
 4-1-2أن تكون الجهة الطالبة مخصص لها ساحة لتشوين المعدات /انتظار سيارات
 1-1-2أن تكون المعدات/السيارات مملوكة للجهة طالبة التصريح.
 2-1-2تقديم شهادة صالحية فنية للمعدات من جهة معتمدة/صورة من رخصة السيارة (سارية).
 2-2تصريح دخول سنوى للعمل بالميناء ( 42ساعة يوميا ً شاملة أيام اإلجازات والعطالت الرسمية)
وذلك ألصحاب مهنة تشغيل األوناش المسجلين بسجل المتعاملين مع هيئة الميناء والذين يطلبون
تصريح دخول ألوناشهم وفقا ً للفئات والشروط اآلتية :
بند

حمولة

6-2-2
4-2-2
1-2-2

حتى  31طنا ً
من  36طنا ً حتى  611طن
من  616طن فؤكثر

قيمة اإلشتراك السنوى
جنيه مصرى
2181
8141
61621

 2-2-2أن تكون الجهة الطالبة مخصص لها ساحة لتشوين األوناش .
 3-2-2أن تكون الجهة طالبة التصريح مالكة لألوناش.
 4-2-2تقديم شهادة صالحية فنية من جهة معتمدة لتلك األوناش .

"المادة الحادية عشر"

القواعد الخاصة بؤجور عمليات المساعدة فى اإلنقاذ التى تقوم بها هيئات الموانئ المصرية للسفن الرافعة
لعلم أجنبى :
 -6تقدم طلبات المساعدة فى اإلنقاذ من السفن مباشرة أو من الجهة أو الشركة التى تتبعها إلى هيئة
الميناء المختص ،وال يعتبر الطلب مقبوالً إال بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه كتابة
ويجوز فى أحوال اإلستعجال التى تستدعى السرعة القصوى أو عند اإلستغاثة بالوسائل المتبعة أن
تصدر هذه الموافقة شفاهة على أن تعزز كتابة فى أقرب وقت ممكن مع إلتزام الطالب بؤداء
التكاليف طبقا ً للفاتورة المستخرجة من الهيئة مع اعتبار قيمة الفاتورة هى التكلفة النهائية واجبة
السداد.
 -4يحرر إقراراً كتابيا ً ويبرم عقداً بين كل من هيئة الميناء المختص والسفينة أو الجهة الطالبة أو
الوسيطة ينص فيه على أن الوحدات مطلوبة لعملية المساعدة فى اإلنقاذ وأن الطرف الثانى قد اطلع
على التعريفة المنصوص عليها فى هذا القرار وأنه قبل معاملته بالفئات الواردة به وذلك بعد إيداع
تؤمين يعادل نصف التكاليف التقديرية الكلية وتكون قيمته تحت طلب هيئة الميناء المختص ،على أال
يقل قيمة التؤمين عن عشرة آالف دوالر .
 6-4ويكتفى فى الحاالت العاجلة بالحصول على إقرار كتابى من السفينة أو الجهة الطالبة أو
الوسيطة يتضمن البيانات السابقة بعد دفع التؤمين الذى تحدده الهيئة على أن تستوفى إجراءات
التعاقد فيما بعد ويوقع العقد من الهيئة رئيسها أو من يفوضه فى ذلك .
 – 1تحدد فئات وأجور تشغيل الوحدات والمعدات واألدوات واألفراد والخبرة الفنية وكذلك مصاريف
اإلنتقال وبدل السفر فى حالة المساعدة فى اإلنقاذ على الوجه األتى :

 6-1مقابل وحدات اإلنقاذ التابعة للهيئة عن اليوم محسوبا ً على أساس  42ساعة تبدأ من ساعة بدء
التحرك مع اعتبار جزء اليوم يوما ً كامالً:
بند

نوع الوحدة

6-6-1
4-6-1
1-6-1
2-6-1
3-6-1
4-6-1
1-6-1
8-6-1
6-6-1
61-6-1

قاطرة إنقاذ أقل من  6311حصان
قاطرة إنقاذ من  6311إلى أقل من  4111حصان
قاطرة إنقاذ من  4111حصان فؤكثر
لنش غطس عميق (مجهز)
لنش غطس عادى
لنش ركوب صغير
ونش عائم حتى  11طن
ونش عائم من  11طنا ً إلى  61طن
ونش أكثر من  61طن
فلوكة أودنجى

السفن األجنبية
دوالر/حركة/يوم
4111
8111
61111
1111
6311
611
6311
1111
2111
6111

 4-1مقابل المعدات عن اليوم محسوبا ً على أساس  42ساعة تبدأ من ساعة التحرك مع اعتبار جزء
اليوم يوما ً كامالً:
بند

نوع الوحدة

6-4-1
4-4-1
1-4-1
2-4-1
3-4-1
4-4-1
1-4-1
8-4-1
6-4-1
61-4-1
66-4-1

طلمبة سحب حتى  41طنا ً
طلمبة سحب أكثر من  41طنا ً حتى  611طن
طلمبة سحب أكثر من  611طن حتى  411طن
طلمبة سحب أكثر من  411طن
ضاغط هواء متنقل
مولد إنارة متنقل
ماكينة قطع ولحام متنقلة
ماكينة قطع ولحام تحت الماء
برطوم حتى  611طن
برطوم أكثر من  611طن
كاميرا تصوير تحت الماء (فيديو)

فئة المحاسبة
دوالر/حركة/يوم
441
341
431
6111
161
431
613
6631
161
431
 6111دوالر/ساعة
شاملة كافة التكاليف

 1-1مقابل األدوات :تتم المحاسبة عليها طبقا ً للتكلفة الفعلية لها بالسوق المحلى مضافا ً إليها
المصروفات اإلدارية بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

 2-1مقابل أجور تشغيل األفراد عن الساعة ويعتبر جزء الساعة ساعة كاملة:
بند

األفراد

6-2-1
4-2-1
1-2-1
2-2-1
3-2-1
4-2-1
1-2-1
8-2-1
6-2-1

أخصائى فنى غطس
أخصائى فنى إنقاذ
أخصائى فنى أعمال
فرد فنى إنقاذ
فرد معاونة
فرد غطس عميق
فرد غطس عميق
فرد غطس خفيف
فرد غطس خفيف

فئة المحاسبة
دوالر/ساعة
511
411
411
631
13
631
431
643
631

مالحظات

للمعاونة والبحث والكسح
للقطع واللحام والتصبين
للمعاونة والبحث والكسح
للقطع واللحام والتصبين

 3-1مقابل المعاينة:
 6-3-1بالنسبة إلى السفن الجانحة أو المصابة:
ً
( )%3من الحمولة دوالر/طن ×عدد األيام+التكاليف الفعلية طبقا للفئات الواردة بالبنود
(من  6-1حتى  +)2-1المصروفات اإلدارية ومصروفات اإلنتقال وبدل السفر فى حالة
المساعدة فى اإلنقاذ خارج حدود الميناء.
 4-3-1بالنسبة للسفينة الغارقة:
ً
( )%61من الحمولة دوالر/طن ×عدد األيام+التكاليف الفعلية طبقا للفئات الواردة
بالبنود (من  6-1حتى  +)2-1المصروفات اإلدارية ومصروفات اإلنتقال وبدل السفر
فى حالة المساعدة فى اإلنقاذ خارج حدود الميناء.
 4-1الخبرة الفنية:
تقدر عند طلب تنفيذ عملية المساعدة فى اإلنقاذ بمبلغ يحدد بمعرفة قائد عملية اإلنقاذ فى كل
حالة على حده حسب مدى الخطورة وحجم األعمال وكذا الظروف أو العوامل الجوية والبحرية
السائدة بمنطقة العمل بعد إعتمادها من رئيس الهيئة ويعتبر قراره نهائيا ً فى هذا الشؤن.

 -1-1فى حالة المساعدة فى اإلنقاذ خارج حدود الميناء يتكفل الطالب بكافة مصروفات وسائل
المواصالت ونقل األفراد والمعدات من الهيئة إلى مكان العمل وكذا نفقات اإلعاشة بما فى ذلك
اإلنتقال أثناء العملية نفسها.
 -2تحدد قيمة المساعدة فى اإلنقاذ على النحو التالى:
 6-2فى حالة إتمام عملية المساعدة فى اإلنقاذ:
 6-6-2التكاليف الفعلية طبقا ً للبند ( )1من هذه المادة.
 4-6-2قيمة مايكون قد فقد أو تلف أو هلك هالكا ً كليا ً أو جزئيا ً أثناء العملية أو بسببها أو
مناسبتها.
 )%43( 1-6-2على إجمالى قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية.
 2-6-2مبلغ تحدده هيئة الميناء المختص ،ويراعى عند تقديره األتى:
 6-2-6-2ما تم المساعدة فى إنقاذه من نفس ومال.
 4-2-6-2قيمة تحدد طبقا ً للمنفعة العائدة من عملية المساعدة فى اإلنقاذ.
 4-2فى حالة عدم إتمام عملية المساعدة فى اإلنقاذ:
6-4-2التكاليف الفعلية طبقا ً للبند ( )1من هذه المادة.
 4-4-2قيمة ما يكون قد فقد أو تلف أو هلك هالكا ً كليا ً أو جزئيا ً أثناء العملية أو بسببها أو
مناسبتها.
 )%43( 1-4-2على إجمالى قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية.
 – 3تحاسب السفن الرافعة للعلم المصرى على أساس الدوالر األمريكى بما يعادل جنيه مصرى.
 – 4يقصد بالمساعدة فى اإلنقاذ أن تكون هناك جهات قائمة بعمليات اإلنقاذ للوحدة المستغيثة ويطلب
مساعدة هيئة الميناء فى هذه العملية.

(الفصل الثالث)
مقابل الخدمات اإللكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها

"المادة الثانية عشر"

مع مراعاة اإللتزام ببروتوكوالت التشغيل اإللكترونية المعمول بها بالموانئ البحرية وسرية البيانات
والمعلومات ،يحدد مقابل الخدمات اإللكترونية على النحو اآلتى:
بند
6

4

نوع الخدمة

بيان الخدمة

إصدار فواتير الخدمات فواتير مقابل
المإداه للسفن
المإداه بالموانئ
فواتير مقابل
المإداه للبضائع
فواتير اإليجارات
فواتير كاشير الموازين
أية فواتير لخدمات أخرى
تسجيل طلبات:
خدمات السفن
خدمات البضائع
خدمات اإليجارات
أية طلبات لخدمات أخرى
الموافقة على طلبات:
خدمات للسفن
خدمات الموقع اإللكترونى خدمات للبضائع
خدمات اإليجارات
(على اإلنترنت)
أية طلبات لخدمات أخرى
اإلطالع على تقارير:
خدمات السفن
خدمات البضائع
خدمات اإليجارات
كاشير الموازين
أية تقارير لخدمات أخرى

مقابل الخدمة

الخدمات خدمات إلكترونية
للعمالء بدون مقابل
الخدمات

تقدم

تسجيل أول ( )3طلبات
شهريا ً بدون مقابل.
مازاد بقيمة  1جنيهات
مصرية لكل طلب.
الموافقة على أول ()3
طلبات شهريا ً بدون مقابل.
ما زاد بقيمة  6جنيه
مصرى لكل طلب.
 41جنيها ً مصريا ً للتقرير
الواحد شهريا ً

بند

1

نوع الخدمة

بيان الخدمة

مقابل الخدمة

السفن األجنبية:
–
إدراج بيانات المنافست 6
(بوليصة/بضائع/بيانات حاوية).
(بواسطة العميل نفسه)
 1,3دوالر أمريكى لكل
بوليصة من البوليصتين األولى
والثانية.
 1,43دوالر أمريكى لكل
بوليصة بعد البوليصة الثالثة.
 – 4السفن المصرية:
(بوليصة/بضائع/بيانات حاوية).
بالمعادل للفئات عالية للدوالر
بالجنيه المصرى فى حينه.
تسجيل أول ( )3طلبات شهرياً
تسجيل طلبات:
بدون مقابل.
خدمات للسفن
مازاد بقيمة  6,3جنيه مصرى
خدمات للبضائع
لكل طلب.
خدمات اإليجارات
أية طلبات لخدمات أخرى
الموافقة على أول ( )3طلبات
الموافقة على الطلبات:
شهريا ً بدون مقابل.
خدمات السفن
ما زاد بقيمة  1,3جنيه مصرى
خدمات إلكترونية على خدمات البضائع
لكل طلب.
خدمات اإليجارات
الشبكة الداخلية للميناء
أية طلبات لخدمات أخرى
 11جنيها ً مصريا ً للتقرير
اإلطالع على تقارير:
الواحد شهريا ً
خدمات السفن
خدمات البضائع
خدمات اإليجارات
كاشير الموازين
أية تقارير لخدمات أخرى

بند

نوع الخدمة

2

خدمات إدراج بيانات
المنافست
(عن طريق مدخلى
بيانات هيئة الميناء)

بيان الخدمة

مقابل الخدمة

األجنبية:
السفن
–
إدراج بيانات المنافست 6
(بوليصة/بضائع/بيانات حاوية).
(بواسطة العميل نفسه)
 1,43دوالر أمريكى لكل
بوليصة من البوليصتين األولى
والثانية.
 1,61دوالر أمريكى لكل
بوليصة بعد البوليصة الثالثة.
 – 4السفن المصرية:
(بوليصة/بضائع/بيانات حاوية).
بالمعادل للفئات عالية للدوالر
بالجنيه المصرى فى حينه.
 – 6السفن األجنبية:
إدارج بيانات المنافست
(عن طريق مدخلى بيانات  1دوالرات أمريكية للبوليصة
األولى (بضائع).
هيئة الميناء)
 4دوالر أمريكى لكل بوليصة
من البوليصة الثانية حتى
البوليصة الخامسة (بضائع).
 6دوالر أمريكى لكل بوليصة
بعد البوليصة الخامسة (بضائع).
 1,3دوالر أمريكى لكل بيانات
الحاوية الواحدة.
 – 4السفن المصرية:
بالمعادل للفئات عاليه للدوالر
بالجنيه المصرى فى حينه.

م

نوع الخدمة

بيان الخدمة

مقابل الخدمة

3

تسجيل طلبات:
خدمة تسجيل طلبات العمالء خدمات للسفن
(عن طريق مدخلى بيانات خدمات للبضائع
خدمات اإليجارات
هيئة الميناء)
أية طلبات لخدمات أخرى

 1جنيهات مصرية لكل
طلب

4

خدمة الرسائل القصيرة
SMS

الرسائل القصيرة SMS

 – 6الرسائل المحلية:
 1,11جنيه مصرى لكل
رسالة.
 – 4الرسائل الدولية.
 1جنيهات مصرية لكل
رسالة.

1
8
6
61
66

إطالع العميل على بوالص
طلب اإلطالع على بوالص شحن السيارات التى قدمها 331
للكاشير (للمطابقة خالل للعملية.
شحن السيارات
فترة عمله فى مجال النقل)
 431جنيها ً مصريا ً لكل
طلب الحصول على شهادة
شهادة بيانات
شهادة.
بيانات
 31جنيها ً مصريا ً لكل
بيان بحجم أعمال تفصيلى
بيان.
طلب الحصول على بيان
بحجم أعمال
 41جنيها ً مصريا ً لكل
بيان بحجم أعمال إجمالى
بيان.
 3جنيهات مصرية عن
تجزئة أوامر الدفع
طلب تجزئة أوامر الدفع
كل إذن زائد.
طلب بيان بموقف سيارة
لتقديمه كمستند رسمى ألى بيان بموقف سيارة خالل  61جنيهات مصرية
للبيان/السيارة.
جهة رقابية أو قضائية أو فترة معينة
شرطية
جنيها ً

المصدر :الوقائع المصرية -العدد( 413:تابع)-التاريخ1:سبتمبر 4163الموافق41ذى القعدة 6214

مصريا ً

