
 وزارة النقل                                          

 3004لسنه  493قرار رقم 
 32/8/3004الصادر بتاريخ 

 بشأن مقابل الخدمات التخزينية بالموانى المصرية

 وزير النقل

  2914لسنة  12بعد اإلطالع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم : 
  بإنشاء الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية : 2911لسنه  1وعلى القانون رقم 
  فىى شىأن اىمانات وفىوافز امسىتومار ومئفتىه  2991لسنة  8وعلى القانون رقم

 التنفيذية  :
  بإنشاء الهيئة العامة لموانى  2918لسنة  321وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم

 البفر األفمر :

  م وتفديىد اختصاصىات بتنظي 2980لسنة  515وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
 ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد :

  بإنشاء هيئة ميناء دمياط : 2985لسنة  421وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  بإنشاء ميناء الدخيلة : 2981لسنة  393وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  بتنظيم وزارة النقل : 3003لسنة  51وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  نقىىل بفىىر      2985لسىىنة  259وعلىىى قىىرار وزيىىر النقىىل والمواصىىالت رقىىم ((

 وتعديالته فى شأن تفديد تعريفة الخدمات التخزينية بميناء بورسعيد :
  نقىىىل بفىىىر      2981لسىىىنة  19وعلىىىى قىىىرار وزيىىىر النقىىىل والمواصىىىالت رقىىىم ((

 : وتعديالته فى شأن تفديد تعريفة الخدمات التخزينية بميناء دمياط 
  نقىىىل بفىىىر      2988لسىىىنة  18وعلىىىى قىىىرار وزيىىىر النقىىىل والمواصىىىالت رقىىىم ((

وتعديالتىىه فىىى شىىأن مقابىىل الخىىدمات التخزينيىىة بىىالموانى التابعىىة للهيئىىة العامىىة 
 لموانى البفر األفمر والقرارات المعدلة له :

  نقىل  2990لسىنة  31وعلى قرار وزير النقىل والمواصىالت والنقىل البفىر  رقىم ((
    بشأن تفديد تعريفة الخدمات التخزينية بمرسى نويبع : بفر 

  2992لسىىنة  19وعلىىى قىىرار مجلىىس ادارة الهيئىىة العامىىة لمينىىاء اإلسىىكندرية رقىىم 
وتعديالته بتفديد تعريفة الخىدمات التخزينيىة ومقابىل التخصىير لىرااىى بمينىاء 

 اإلسكندرية والدخيلة :



  نقل بفر     وتعديالتىه فىى شىأن  2994لسنة  23وعلى قرار وزير النقل رقم ((
 تفديد تعريفة الخدمات التخزينية على باائع الترانزيت بالموانى المصرية :

  بشىىأن تفديىىد الفىىد األدنىىى لمقابىىل  3004لسىىنة  13وعلىىى قىىرار وزيىىر النقىىل رقىىم
 الخدمات التخزينية بالموانى المصرية :

 :  وعلى ما عراه علينا رئيس قطاع النقل البفر 

 
 
 
 

 قىىرر
 ) المادة األولى  

 يفدد مقابل الخدمات التخزينية بالموانى المصرية كاآلتى :
 مقابل الخدمات التخزينية بالموانى المصرية

 الشروط العامة والتعاريف : –أوًم 
يستفق مقابل الخدمات التخزينية فى جميع المخازن والسافات التى يرخر فيهىا بمزاولىة 

داخىىل دائىىرة هيئىىات المىىوانى أو التىىى تقىىوم هيئىىات المىىوانى  نشىىاط التخىىزين والمسىىتودعات
بإدارتهىىا بنفسىىها أو بالتعاقىىد مىىع التيىىر إلدارتهىىا ل ويجىىه علىىى المىىرخر لىىه بمزاولىىة هىىذا 
النشاط اإلعالن عىن مقابىل تأديىة هىذخ الخدمىة استرشىادًا بالمقابىل الىوارد بهىذا القىرار فيمىا 

 عدا مفطات الفاويات ل على النفو التالى :
يسىىتفق مقابىىل الخىىدمات التخزينيىىة علىىى الباىىائع مىىن تىىاريخ انتهىىاء اسىىتالم الرسىىالة  -2

بالمخازن أو السافات ل وم يجىوز أن تزيىد فتىرة امسىتالم عىن المىدد التىى تفىدد وفقىًا 
لمعدمت التفريغ والسفه المفددة بىالترخير والتىى تفىدد بمعرفىة هيئىات المىوانى وم 

التوقف عن اسىتالم الرسىالة نتيجىة نقىل السىفينة مىن تدخل امن فترات امستالم أيام 
الرصيف الى منطقة المخطاف بناء علىى طلىه الهيئىة أو لسىوء األفىوال الجويىة التىى 
تؤور على عمليات الشفن والتفريغ ل وفى هذخ األفوال تااف مدد التوقف التى أورت 

ت ذلى  بخطىاه على انسياه اسىتقبال الرسىالة الىى المىدد المفىددة ل علىى ان يىتم اوبىا
 من ادارة الفركة بالميناء .



يعد أسىاس التفاسىه بالنسىبة للرسىائل علىى أسىاس الطىن الىوزنى القىائم ) ألىف كيلىو  -3
جرام   أو الطن المتر  أيهما أكبر ويفسه كسر الطن طنًا كاماًل وكسىر الطىن المتىر  

فية والمصدرين مترًا كاماًل من واقع المنافستو وتلتزم شركات المالفة والتوكيالت المال
والمسىىىتوردين بتقىىىديم المنافسىىىتو مواىىىفًا بىىىه الىىىوزن / الفجىىىم ليىىىتم التفاسىىىه علىىىى 
أساسىىها ل وفىىى فالىىة عىىدم اإللتىىزام بتقىىديم ذلىى  يفىىق للشىىركات المىىرخر لهىىا بالعمىىل 
بنظىىام المسىىتودعات تفديىىد األوزان / األفجىىام بمعرفتهىىا أو بمعرفىىة جهىىة متخصصىىة 

يىىىع األفىىوال تكىىىون األوزان / األفجىىام ملزمىىىة وعلىىى نفقىىىة صىىافه الشىىىأن ل وفىىى جم
 لصافه الشأن .

الفاويىىات والقواعىىد المسىىطفة ومىىا يماولهىىا والرسىىائل الىىواردة داخىىل فاويىىات يسىىتفق  -4
 عليها مقابل الخدمات التخزينية ل على النفو التالى :

الحاويات المملوءة يستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية وفقاً لفئات  -أ
من تاريخ تخزين الحاوية بالساحة التخزينية ، وفى حالة تفريغ  الحاويات

مشمولها داخل الميناء يتم التحاسب من تاريخ إنتهاء تفريغ المشمول 
من  (1)بند رقم  ((ثانياً  ))بالساحة أو المخزن بالمقابل الوارد بالمادة اإلولى 

 هذا القرار .

 
 
 

 بالمينىاء ومىا يماولهىا أو التىى تىرد مىنالفاويات والقواعد المسىطفة الفارةىة  -ه
أيىام  1يتم التفاسىه بعىد  الخارج أو معادة من داخل البالد فارةة الى الميناء

 من تاريخ التخزين بالسافة 
تمىىنف فتىىرة سىىماا قىىدرها  الفاويىىات الفارةىىة التىىى يىىتم اصىىالفها داخىىل المينىىاء-جىىى

دها مقابىىل عشىىرة أيىىام مىىن تىىاريخ سىىفبها مىىن السىىافة ل صىىالال يطبىىق بعىى
 الخدمات التخزينية الواردة بهذا القرار. 

 الميناء الرسائل التى يتم تعريفها فى الصنادل أو المواعين المرخر لها بالعمل داخل -3
تمنف فترة سماا قدرها خمسة أيىام مىن تىاريخ انتهىاء التفريىغ مىن السىفينة أو صىندل 

 ريغ طبقًا للترخير .الالش باعتبارخ جزء من السفينة ل مع مراعاة معدمت التف
يستفق مقابل الخدمات التخزينية على الرسائل التىى يىتم بيعهىا بىالمزاد الفكىومى بعىد  -5

فترة سماا قدرها خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لنتيجة المىزاد 
. 



 تخاع الباائع التى يتم تخزينها بالوالجة للقواعد األتية : -1

نيىىة بالوالجىىة علىىى أسىىاس الطىىن الىىوزنى أو المقىىاس يفصىىل مقابىىل الخىىدمات التخزي
 أيهما أكبر ل على أن يعد جزء الطن طنًا كاماًل وجزء المتر مترًا كاماًل .

يفسىىه مقابىىل الخىىدمات التخزينيىىة مىىن بىىدء التخىىزين الفعلىىى للرسىىالة أو جىىزء منهىىا 
 وذل  عن أيام التخزين الفعلية .

 ر :يقصد بالباائع الخطرة فى تطبيق هذا القرا -1

نوعيات الباائع والمواد المفددة بالووىائق البفريىة العالميىة للباىائع الخطىرة ومنهىا 
 مجموعة الكود البفر  العالمى للباائع الخطرة .

 يقصد بالباائع الصه فى تطبيق هذا القرار : -8

 باائع الصه الجاف : . أ

ا هى الباىائع التىى تفىرو أو تشىفن علىى السىفن صىبًا جافىًا ) ةيىر معبىأ   بفالتهى
بتاالنظر عن اجراء أية عمليات تعبئة لها فى مرافل تاليىة ) موىل الففىم والفديىد 

 الخام والفبوه ........   .
 باائع الصه السائل : . ه

 هى جميع الباائع السائلة التى تفرو أو تشفن بفالتها السائلة .
يفىىدد مقابىىل الخىىدمات التخزينيىىة بالمخىىازن والسىىافات التىىى تىىدار بنظىىام التخىىزين  –وانيىىًا 

 والمستودعات ل على النفو التالى 
   الباائع العامة : 2بند ) 

 البيىىىىىان المقابل بالجنيه المصر  البند

2-2 3 

عىىن الطىىن الىىوزنى أو المتىىر  / يىىوم أو جىىزء مىىن اليىىوم 
المكشىوفة لمىدة أسىبوع ل بالنسبة للتخزين فى السىافات 
%   اعتبىارا مىن اليىوم 50وعلى أن تزاد الفئىة بنسىبة ) 

 الوامن وتااعف من اليوم الخامس عشر .

 

 البيىىىىىان المقابل بالجنيه المصر  البند

2-3 3 

عن الطن يىوم أو جىزء مىن اليىوم للتخىزين فىى المخىازن 
والسقائف لمىدة أسىبوع ل وعلىى أن تىىزاد الفئىىة بنسبىىة ) 

%   اعتبىىارا مىىن اليىىوم الوىىامن وتاىىاعف مىىن اليىىوم 50
 الخامس عشر .



   الباائع الخطرة : 3بند ) 
المىاعون أو يفسه مقابىل الخىدمات التخزينيىة مىن تىاريخ انتهىاء التفريىغ مىن السىفينة أو 

صىىندل الىىالش باعتبىىارخ جىىزء مىىن السىىفينة ل وذلىى  علىىى النفىىو التىىالى مىىع تنفيىىذ الشىىروط 
 واملتزامات الخاصة بالدفاع المدنى والفريق والبيئة .

Class 3 , Class 4 / Class 6 / Class 8 / Class 9 

 البند
المقابل بالجنيه 

 المصر 
 البيىىىىىان

 اليوم ولمدة والوة أيام .عن الطن يوم أو جزء من  5 3-2

3-3 1.5 
عن الطن يوم أو جزء من اليوم ولمدة أربعة أيام تالية 

. 

عن الطن يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم  23 3-4
 الوامن 

Class 2 

 البند
المقابل بالجنيه 

 المصر 
 البيىىىىىان

 عن الطن يوم أو جزء من اليوم ل ولمدة والوة أيام 1 3-3

3-5 9 
عن الطن يوم أو جزء من اليوم ل ولمدة أربعة أيام 

 تالية

من اليوم  اعتباراعن الطن يوم أو جزء من اليوم  23 3-1
 الوامن

Class 1 / Class 5 / Class 7 

 البند
المقابل بالجنيه 

 المصر 
 البيىىىىىان

 عن الطن يوم أو جزء من اليوم ل ولمدة والوة أيام 8 3-1



3-8 23 
يوم أو جزء من اليوم ل ولمدة أربعة أيام عن الطن 

 تالية

عن الطن يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم  21 3-9
 الوامن

 ملفوظة :
   م يشتمل على أ  مصاريف ااافية للجهات األمنية . 3المقابل المفدد بالبند )  
 

   الباائع الصه الجاف / السائل : 4بند ) 
التخزينية لهذخ الباائع من تاريخ انتهاء اسىتالم الرسىالة مىن يستفق مقابل الخدمات 

 السفينة أو صندل الالش باعتبارخ جزء من السفينة وطبقًا للمعدمت المعمول بها :

 البند
 المقابل

 البيىىىىان
 جنيه قرش

 عن الطن عن كل يوم من األيام السبعة األولى . - 40 4-2

 زاد عن ذل  .عن الطن عن كل يوم لما  2 - 4-3

   وسائل النقل المختلفة : 3بند ) 
) سىىىيارات الركىىىوه وسىىىيارات النقىىىل والجىىىرارات والمقطىىىورات والميكروباصىىىات وسىىىيارات 

 األتوبيس والوفدات المتفركة على عجل وما فكمها   :

 البند
المقابل بالجنيه 

 المصر 
 البيىىىىىان

 يوميًا للدراجات والدراجات البخارية . 4 3-2

 يوميًا لسيارات الركوه الخفيفة وما فى فكمها . 20 3-3

مينى بار  –يوميًا لوسائل النقل المتوسط ) ميكروبار  25 3-4
 بي  أه   –

يوميًا لوسائل النقل الوقيل )سيارات النقل والجرارات  30 3-3
 والمقطورات واألتوبيسات والوفدات المتفركة على عجل 



بىىدت تفريىىغ الوفىىدة ولمىىدة خمسىىة عشىىر يومىىًا تاىىاعف بعىىدها ويفسىىه المقابىىل مىىن تىىاريخ 
 الفئات المشار اليها .

   الفاويات المملوءة أو الفارةة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية : 5بند ) 
  من الشروط  4  بمراعاة تطبيق البندين ) أ ل ه   من ) أوًم   البند )  5-2) 

 مات التخزينية للفاويات ل وفقًا لما يلى :العامة والتعاريف يفدد مقابل الخد

 قدم 30
 بالجنيه المصر 

 قدم 30
 بالجنيه المصر 

 البيىىىىىان

 عن كل يوم للفاوية الوافدة ولمدة سبعة أيام . 23 1

8 25 
للفاويىىة الوافىىدة مىىن اليىىوم الوىىامن وفتىىى تىىاريخ 

 سفه الفاوية .

 

 

 

  تااعف الفئات السابقة عند المفاسبة عن الفاويات التى ترد مملوءة  5-3) 
بدون سقف أو بدون أجناه أو الفاويات المسطفة وكل الفاويات التى ترد 

أو الوزن   عن المواصفات  –أو امرتفاع  –العرض  –مختلفة فى ) الطول 
 القياسية الدولية ) ةير المنتظمة   .

يات المفملة بالباائع الخطرة بالفئات عالية ماافًا اليها   تفاسه الفاو  5-4) 
 النسه األتية :

 The Class النسبة م

 1,5,7 %50 أ

 2 %30 ه

 3,4,6,8,9 %30 ج

   2-5  تفاسه الفاويات الفارةة بنصف الفئات المذكورة بالبند )  5-3) 
 
 
 



   طرود األمتعة الشخصية والعينات : 1بند ) 
لكل يىوم أو جىزء مىن اليىوم بفيىز م يزيىد وزن الطىرد عىن نصىف   جنيه مصر   2) 

 طن ل وفى فالة الزيادة يخاع للمقابل المقرر للباائع العامة .
 

   رسائل الدخان : 1بند ) 
   جنيه مصر  عن الطن يوميًا . 2) 
 

   المجمدات : 8بند ) 
والمتداولة من السىفن الىى يفدد مقابل الخدمات التخزينية للرسائل المبردة أو المجمدة 

 الوالجة بامتفاق .
 

 والوًا :
  جنيه عدا الفبوه  2.50يستفق على الباائع التى تسفه من تفت الشكة مبلغ )  . أ

قرشىًا عىن كىل طىن قىائم  15والسلع التموينية التى تسىفه مىن تفىت الشىكة فيسىتفق 
ات المينىىاء منهىىا سىىواء تىىم سىىفبها علىىى وسىىائل النقىىل البريىىة أو المائيىىة مقابىىل خىىدم

واستخدام البنية األساسية لمرة وافدة شريطة املتزام بمعدمت التفريغ والسفه مباشرة 
لخارج الميناء على الوسيلة ل وفى فالة عدم السىفه مباشىرة يسىتفق مقابىل التخىزين 
عن ما لىم يىتم سىفبه وفقىًا لنوعيىة الباىائع والىذ  يىتم تفصىيله بمعرفىة المىرخر لىه 

 ط ولفساه هيئة الميناء .بمزاولة هذا النشا
وزن   طبقىًا  –فرز  –تقوم هيئات الموانى بتفديد مقابل الخدمات التى تؤد  ) شيالة  . ه

 لظروف كل هيئة وتعرض على مجلس اإلدارة وتعتمد من السيد الوزير .

 
 

 
 
 
 
 



 اإلعفاءات : –رابعًا 
  اإلعفاءات الزمنية :

يستفق مقابىل الخىدمات التخزينيىة علىب الباىائع فىب المخىازن والسىافات الىواردة مىن 
جمر  آخر داخل البالد بعد فترة سىماا قىدرها يىوميين تبىدأ مىن تىاريخ انتهىاء تفريتهىا 
بالمخازن والسىافات ويقصىد بانتهىاء التفريىغ فىب المخىازن والسىافات اسىتكمال واىع 

الت المالفيىىة وشىىركات المالفىىة اخطىىار شىىركة الباىىائع بالكامىىل ويتعيىىين علىىب التىىوكي
 التخزين المختصة بذل  . 

م يستفق مقابل الخدمات التخزينية علب الباائع التىب يىتم سىفبها مىن دخىل المينىاء 
 علب كل من : 

 عربات السك  الفديدية اعتبارًا من تاريخ شفنها علب تل  العربات  . أ
 علب هذخ الوسائل .وسائل النقل النهري اعتبارًا من تاريخ شفنها  . ه

ويعفب صافه الشىأن مىن التقيىد بتفقيىق معىدمت السىفه المطلوبىة والصىادرة بقىرارات 
سىاعة يوميىىًا  33مىن هيئىة المينىاء والمفسىىوبه علىب أسىاس سىاعات تشىىتيل مقىدراها 

للسىىفينة أو الصىىندل وذلىى  علىىب الفتىىرات التىىب انخفىىض أو توقىىف التفريىىغ فيهىىا فىىب 
 امفوال امتية :

 التفريغ أو السفه لسوء امفوال الجوية .توقف  -أ
توقف التفريغ أو السفه بناء علىب تعليمىات السىلطة المختصىة بالمينىاء  -ه

 أو افدي الجهات اإلدارية أو اةالق األهوسة .

جىىى تىىأخر رسىىو السىىفينة أو تراكيهىىا باألرصىىفة وكىىذل  عمليىىات نقلهىىا التىىب قىىد 
 ناء .تتخلل فترة التشتيل بناء علب طله هيئة المي

توقف التفريغ للرسىائل بسىبه الفىوادز البفريىة التىب قىد تلفىق بالسىفينة  -د 
أوناء التشتيل مول الفريق أو تسره المياخ للعنابر ويوبت ذل  بكتاه من ادارة 

 الفركة بالميناء .

تعىىدد الصىىرف ألكوىىر مىىن رسىىالة بالسىىفينة بمعرفىىة صىىافه الشىىأن عىىن  -هىىى 
 طريق التوكيل ومن خالل خريطة الشفن . 

و التىب يىتم اإلعفاءات المسببة بالنسبة للسافات والمخازن التب تىدار بمعرفىة الهيئىة أ
 اسناد ادارتها للتير 



 
 
 
ائل التب ترد باسم كل مىن %   الرس 200تعفب من مقابل الخدمات التخزينية بنسبة )  -2

: 
 رئاسة الجمهورية .

 مجلس الدفاع الوطنب .
 القوات المسلفة .

شركة قطاع اإلنتاج الفربب بشرط تقىديم شىهادة مىن وزارة الىدفاع تفيىد بىأن الرسىائل 
المطلوه اعفاءها تخر القوات المسلفة وكذا الشركات األجنبية التىب تعمىل للقىوات 

 تعاون دولية أو منف دولية .المسلفة وفقًا متفاقيات 
 
 

 وزارة الداخلية .
 طرود البريد التب ترد باسم الهيئة القومية للبريد .

 الرسائل التب ترد باسم الهيئة العامة للميناء .
 جميع أنواع الباائع الصادرة ) المنتج المصري   .

 .  الرسائل التب ترد كهبات ل فراد المعوقين وسياراتهم مستخدامهم الشخصب
 الرسائل التب يتقرر اعدامها عدا الرسائل المجمدة والتب يتم تخزينها بالوالجة . 

الرسىىائل التىىب تىىرد كهبىىات أو معونىىات الىىب الجهىىات الفكوميىىة أو الخيريىىة الفكوميىىة 
بشرط سفبها خالل عشىرة أيىام مىن تىاريخ اسىتالمها بالمخىازن أو السىافات تخاىع 

 وذل  عن األيام التالية . %   فقط  50بعدها ل عفاء بنسبة ) 
%   مىىن المقابىىل 15تعفىىب الباىىائع مىىن مقابىىل الخىىدمات التخزينيىىة وذلىى  بنسىىبة ) -3

 المستفق ل وذل  فب الفامت اآلتية :
الرسىىىائل التىىىب تىىىرد الىىىب الجامعىىىات والمعاهىىىد العلميىىىة أو الجهىىىات الدينيىىىة أو  . أ

سىم هىذخ الجهىات امجتماعية أو الخيرية بشىرط أن تكىون الرسىائل المسىتوردة بر 



وداخلىىة اىىمن األنشىىطة التىىب تقىىوم بهىىا ويوبىىت ذلىى  بمسىىتند رسىىمب صىىادر مىىن 
 الجهة اإلدارية المختصة المنوط بها اإلشراف علب تل  الجهات .

الرسىىائل والسىىيارات الىىواردة لوفىىدات األبفىىاز األجنبيىىة والتىىب يصىىدر بهىىا قىىرار  . ه
 .بمعاملتها باإلعفاءات والذين تفددهم وزارة الخارجية 

%  من قيمة الخدمات التخزينية الرسائل التب يتأخر سفبها من 50يعفب بنسبة )  -4
 المخازن والسافات ل فب الفامت امتية : 

صدور قرار بامستيالء علب الرسالة من السلطة القاىائية المختصىة أو الىتففظ  . أ
عليهىىا وذلىى  عىىن المىىدة مىىن تىىاريخ صىىدور القىىرار وفتىىب تىىاريخ تفديىىد الجهىىة 

 فة باستالمها أو تاريخ سفه القرار .المكل

وفاة صافه الشأن وتىأخر فصىول الوروىة علىب المسىتندات الدالىة علىب الوراوىة  . ه
وذل  عن المدة من تاريخ الوفاة فتب تاريخ الفصول علب هذخ المستندات بفد 

 يومًا من تاريخ الوفاة . 35أقصب 
الرسىالة ومقىدرة بمسىتند  م يجوز أن تزيد قيمة الخدمات التخزينية عن نصف قيمىة -3

صادر من مصلفة الجمار  بشرط أن يتم سفبها فىب مىدة أقصىاها عشىرة أيىام عمىل 
وتبىىدأ مىىن اليىىوم التىىالب لفصىىوله علىىب قسىىيمة اإلفىىراج الجمركىىب أو التصىىريف بنقىىل 
الرسىىىالة الىىىب خىىىارج الىىىدائرة الجمركيىىىة أو اعىىىادة تصىىىديرها ويسىىىتفق بعىىىدها مقابىىىل 

ل عن ما لم يتم سفبة خالل المدة المشار اليهىا ل ويسىري الخدمات التخزينية بالكام
 هذا النر علب وسائل النقل المختلفة .

 
 
يجوز فب األفوال التب يتعذر علب أصفاه الشأن سفه البااعة ألسباه ترجع الب -5

خالفىىات مىىع مصىىلفة الجمىىار  أو جهىىات الففىىر األخىىري وتنتهىىب لصىىالف صىىافه 
%  نقىىدًا أو بشىىي  مقبىىول الىىدفع والبىىاقب بخطىىاه 50)الشىىأن أن يىىتم السىىداد بواقىىع 

اىىمان ةيىىر مشىىروط وصىىادر مىىن أفىىد البنىىو  المعتمىىدة بفتىىرة سىىماا شىىهرين يىىتم 
 خاللها السداد نقدًا .

 
 



 خامسًا :
   مقابل الخدمات التخزينية لرسائل وفاويات الترانزيت :9بند )

بالمينىاء سىواء بالصىىنادل أو تعتبىر رسىائل الترانزيىت هىب الرسىائل التىىب يىتم تفريتهىا 
المواعين أو علىب األرصىفة والىواردة برسىم بلىد أجنبىب ل علىب أن يىتم اعىادة شىفنها 
من نفس مينىاء التفريىغ أو مىن أفىد منافىذ جمهوريىة مصىر العربيىة سىواء كىان يىتم 
اعادة شفنها علب فالتهىا أو معبىاة أو بعىد عراىها بالمعىارض داخىل الجمهوريىة ل 

ه الشىىأن بتقىىديم شىىهادة صىىادرة مىىن التوكيىىل المالفىىب ومعتمىىد علىىب أن يلتىىزم صىىاف
 بياناتها من الجمار  مدعمًا بصورة من المنافستو .

ويفدد مقابل الخدمات التخزينية لرسائل الترانزيت والرسائل الواردة للمعارض بهيئات 
 الموانب ل وفقًا لآلتب : 

 
 الباائع العامة :  9-2)

المتر المكعه فب اليوم الوافد أو جزء من اليوم  سنتًا أمريكيًا عن الطن أو30
 للتخزين فب المخازن والسقائف .

سنتًا أمريكيا عن الطن أو المتر المكعه فب اليوم للتخزين فب السافات 25
 المكشوفة .

مع 0يستفق هذا المقابل من انتهاء التفريغ وامستالم بالمخازن أو السقائف 
 مراعاة المعدمت المعمول بها .

 
 الباائع الخطرة :  9-3)

  الخار بالباائع العامة ويفسه مقابل 2-9تااعف الفئات الواردة بالبند )
الخدمات التخزينية من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة أو صندل 

 الالش ل مع مرعاة المعدمت المعمول بها .  
 

   الفاويات : 9-4)
ت الترانزيت من تاريخ تفريتها من يستفق مقابل الخدمات التخزينية للفاويا

 السفينة وفقًا للفئات اآلتية :



 
 

قدم بالدومر 30
 األمريكب

قدم بالدومر 30
 األمريكب 

 البيان

 عن كل يوم للفاوية الوافدة ولمدة سبعة أيام 3 2

2.5 4 
للفاوية الوافدة من اليوم الوامن وفتب تاريخ 

 سفه الفاوية

التخزينية عن الفاويات الفارةة بنصف الفئات الواردة ويفسه مقابل الخدمات 
 بعاليه .

تااعف الفئات السابقة عند المفاسبة عن الفاويات التب ترد مملوءة بدون 
سقف أو بدون أجناه أو الفاويات المسطفة وكل الفاويات التب ترد مختلفة 

أو الوزن " عن المواصفات القياسية  –أو امرتفاع  –أو العرض  –فب " الطول 
 الدولية ) ةير المنتظمة   .

الفاويات المفملة بالباائع الخطرة تفاسه بالفئات عالية ماافًا اليها النسه 
 اآلتية :

 5ل  Class – (30 %3 Class - (50  %2 9ل  8ل  1ل  3ل  %4  30)
   Class 1ل 

 
   الباائع الصه ) جاف / سائل   :9-3)

 قابل الخدمات التخزينية عن هذخ الباائع بالفئات التالية :  يفدد م

 سنت 1
 أمريكى

للطن أو المتر المكعه عن كل يوم أو جزء من اليوم من األيام 
 العشرين األولى ) كسر الطن أو المتر بعتبر طنًا أو مترًا كاماًل   .

 سنت 20
 أمريكى

من األيام للطن أو المتر المكعه عن كل يوم أو جزء من اليوم 
 العشرين التالية ) كسر الطن أو المتر يعتبر طنًا أو مترًا كاماًل   .

 سنت 25
 أمريكى

للطن أو المتر عن كل يوم أو جزء من اليوم لما زاد عن ذل  ) كسر 
 الطن أو المتر يعتبر طنًا أو مترًا كاماًل   .



 
 ويراعى ما يلى :

فينة أو صىىندل الىىالش باعتبىىارخ يسىىر  هىىذا المقابىىل مىىن انتهىىاء التفريىىغ مىىن السىى
 جزءًا من السفينة مع مراعاة المعدمت المعمول بها .

سىنتًا عىن الطىن فىى فالىة اسىتخدام المىوازين ل ويعتبىر جىزء  35يفصل مقابل مقىدارخ 
 الطن طنًا كاماًل 

يمىىنف صىىافه الشىىأن خصىىمًا علىىى مقابىىل الخىىدمات التخزينيىىة علىىى رسىىائل الترانزيىىت 
 التالية : الواردة له بالنسه

 250ألىف طىن وفتىى  200اذا زادت الكميات الواردة لعميل وافد خالل العام عن 
 %   .5ألف طن يمنف ) 

 %   .20ألف طن يمنف خصمًا بنسبة )  400ألف طن فتى  250زاد عن  ما 
 %   .25ألف طن يمنف خصمًا بنسبة )  300ألف طن فتى  400زاد عن  ما 
 %   .30ألف طن يمنف خصمًا بنسبة )  500فتى ألف طن  300زاد عن  ما 
 %   .35ألف طن يمنف خصمًا بنسبة )  100ألف طن فتى  500زاد عن  ما 
 %   .40ألف طن يمنف خصمًا بنسبة )  100زاد عن  ما 

   وسائل النقل واإلنتقال : 9-5)  
 :يستفق مقابل الخدمات التخزينية عليها من بدء التفريغ على النفو التالى 

 البيىىىان المقابل

 للوفدة فى اليوم أو جزء من اليوم للدارجة .   سنت أمريكى 5) 

 للوفدة فى اليوم أو جزء من اليوم للدارجة البخارية وما فى فكمها .   سنت أمريكى20)

   سنت أمريكى85)
للوفىىدة فىىى اليىىوم أو جىىزء مىىن اليىىوم لسىىيارة الركىىوه الخفيفىىة ومىىا فىىى 

 فكمها .

 دومر أمريكى   2) 
للوفىىىدة فىىىى اليىىىوم أو جىىىزء مىىىن اليىىىوم لوسىىىائل النقىىىل المتوسىىىطة ) 

 البي  أه   وما فى فكمها . –المينى بار  –الميكروبار 

   دومر أمريكى 3) 

للوفىىدة فىىى اليىىوم أو جىىزء مىىن اليىىوم لوسىىائل النقىىل الوقيلىىة ) سىىيارات 
المتفركىىىة فىىىى النقىىىل والجىىىرارات والمقطىىىورات واألتوبيسىىىات والوفىىىدات 

 جنازير   وما فى فكمها .



  
 ) المادة الوانية  

على جميع الجهات المرخر لها بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات بالموانى  
المصرية اخطار هيئة الميناء التى يعمل من خاللها عن مقابل تأدية هذخ الخدمة 

الن يعتبر المقابل الوارد فى هذا استرشادا بالمقابل الوارد بهذا القرار ل وفى فالة عدم اإلع
 القرار هو السار  والذ  يفاسه عليه المرخر له أمام الجهات السيادية للدولة .

 ) المادة الوالوة  
 يعاد النظر فى هذا المقابل كل والز سنوات أو اذا دعت الارورة لذل  . 

 ) المادة الرابعة  
لسنة  13يخصه ل ويلتى قرارنا رقم  على الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما 

 المشار اليه ل كما يلتى ما يخالف ذل  من قرارات . 3004
 ) المادة الخامسة  

 3004/  20/  2ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ل ويعمل به اعتبارًا من  
 وزير النقل

 المهندس / فمدي الشايه


