�أجنده ن�رشه �أغ�سط�س � -سبتمرب 2012

 -1محرض اجتامع مجلس االدارة ىف  19يوليو 2012

 -10محرض اجتامع لجنة النرشة واملوقع االلكرتوىن ىف  25يوليو

 -2محرض اجتامع لجنة شئون العضوية ىف  18يوليو 2012

 -11محرض اجتامع لجنة الشحن الجوى ىف  28يوليو

 -3محرض اجتامع املجلس مع اللجان املنتخبة ىف  4يوليو

 -12محرض إجتامع املكتب التنفيذي يو اإلثنني املوافق 2012/08/06

 -4محرض فرز انتخابات القاهرة ىف  10يوليو

 -13أخبار متنوعة

 -5لقاء املجلس باعضاء الشعبة ىف  10يوليو

حكم املحكمة الدستورية

 -6محرض اجتامع لجنة التدريب ىف  8يوليو

مسابقة YIFFA

 -7محرض اجتامع لجنة الشحن البحرى ىف  14يوليو

منظمة  IRUللنقل الطرقى

 -8محرض اجتامع لجنة الجامرك ىف  16يوليو

مذكرة الدكتور /فاروق ملش

 -9حفل تخريج الدفعة الثانية من دبلوم الفياتا ىف  18يوليو

حفل اإلفطار السنوي للشعبه بالنادي السوري
توقيع عقد امتياز إنشاء وإدارة محطة لتداول البضائع يف
ميناء األدبية بالسويس بطاقة  5مليون طن سنوي

�أوال� :إجتماع جمل�س الإداره يف 2012/07/19
عقد جمل�س االدارة االجتماع الرابع برئا�سة املهند�س/
مدحت القا�ضي يوم اخلمي�س املوافق 2012/07/19
مبقر �شعبة خدمات النقل الدوىل وذلك بح�ضور كل من:
 -1اال�ستاذ /عبد العال علي عبد العال
نائب اول رئي�س جمل�س االدارة
 -2اال�ستاذ /خالد �صربي
ال�سكرتري العام
 -3الدكتور /جمدي الذكي
ع�ضو جمل�س االدارة
 -4اال�ستاذ /عبد اللطيف عبد املنعم
ع�ضو جمل�س االدارة
 -5املهند�س /وهبي مي�شيل
ع�ضو جمل�س االدارة
 -6اال�ستاذ /خالد حمام
ع�ضو جمل�س االدارة
 -7اال�ستاذ /احمد م�صطفي
ع�ضو جمل�س االدارة
 -8اال�ستاذ /نا�صر �سلطان
ع�ضو جمل�س االدارة
 -9اال�ستاذ /ا�شرف ال�سويفى
امل�ست�شار القانونى لل�شعبة

وقد ا�ستهل اجلل�سة رئي�س املجل�س با�سم اهلل و مهنئا
بحلوب ال�شهر الكرمي ومرحبا بجميع احلا�ضرين ثم
قام ال�سكرتري العام بعد ذلك با�ستعرا�ض بنود جدول
الأعمال و متت مناق�شتها كلها على النحو املحدد م�سبقا
يف جدول الأعمال و مت �إتخاذ القرارات و التو�صيات
الالزمه وقد انتهت فعاليات هذا االجتماع فى متام ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء ًا.

وقد ناق�ش املجل�س ما يربوا على  53بندا �أتخذت فيها
العديد من القرارات �أهمها:
 -1جتهيز بروتوكول مع مركز القيادة االمنة وتفوي�ض
اال�ستاذ /عبد اللطيف لالت�صال باملركز و جتهيز
الربوتوكول و التعميم على جميع �أع�ضاء ال�شعبة بعد
توقيع الربوتوكول.

 -2املوافقة علي عقد لقاء م�شرتك بني جمل�س �إدارة
ال�شعبة و الأحتاد العام للتامني ور�ؤ�ساء �شركات الت�أمني
مع جمل�س االدارة و تفوي�ض اال�ستاذ  /عبد اللطيف
عبد املنعم لالت�صال بالهيئه و حتديد املوعد و ت�شكل جلنه
بع�ضويه كل من اال�ستاذ  /خالد حمام و الأ�ستاذ  /احمد
م�صطفى �أع�ضاء املجل�س و الأ�ستاذ حممد �سعداوي من
خارج املجل�س و ذلك ل�صياغة اجندة االجتماع وحتديد
املوعد .
 -3حتديد موعد انعقاد جلنة اال�شراف على اختبارات
م�سابقه املرحوم اللواء حممود ال�سماك يوم 4
 2012/8/باال�سكندرية بح�ضور املت�سابقني حتت
ا�شراف جلنة من االكادميية برئا�سة الدكتور /خالد حنفى
والدكتور /م�صطفى ر�شيد والدكتورة بريك�سل املليجى
ومن ال�شعبة اال�ستاذ /خالد �صربى واملهند�س /مروان
ال�سماك ومندوب من الغرفـة التجارية.
 -4بخ�صو�ص حتويل بع�ض ال�شركات االع�ضاء ايل
النيابه العامه و حتريك الدعاوي اجلنائيه �ضدهم يف ق�ضايا
تهريب جمركيه ملجرد ورود اال�سم ببولي�صه ال�شحن فقد
مت عر�ض مذكرة دكتور فاروق مل�ش كما يجري �إعداد
مذكرة لرئي�س امل�صلحة كما مت تكليف �أحد املكاتب
املتخ�ص�صه العداد مذكره متخ�ص�صه وافيه و عليه مت
تفوي�ض املهند�س  /مدحت القا�ضى واال�ستاذ  /عبد

العال على واال�ستاذ  /احمد م�صطفى لتجهيز مذكرة
لتقدميها مل�صلحة اجلمارك لعقد لقاء مع امل�ست�شار القانونى
للم�صلحة لتحديد م�سئولية وكيل ال�شحن.
 -5بخ�صو�ص درا�سه عمل م�ؤ�شر لالداء اللوجي�ستي تقرر
ت�شكيل جلنة من اال�ستاذ  /خالد �صربى واملهند�س/
احمد م�صطفى للبدء يف تنفيذ امل�ؤ�شر اللوجي�ستي بالتعاون
مع كليه النقل الدويل و اللوج�ستيات باالكادمييه العربيه
مع اال�سرت�شاد مب�ؤ�شر �إ�صالح ال�صادرة من جمعية رجال
االعمال باال�سكندرية كما ميكن �إ�شراك جلنة التدريب فى
هذا املو�ضوع للنظر يف كيفية اال�ستفادة منه .
 -6تكليف اال�ستاذ  /با�سم الطحان وجلنة الن�شرة بعمل
عر�ض مرئى للن�شره ال�شهريه وعر�ضها على املجل�س
القادم
 -7بخ�صو�ص مو�ضوع درا�سيه البنك الدويل لتطوير
طرق نقل و تداول احلا�صالت الزراعيه تقرر تفوي�ض
الأ�ستاذ /نا�صر �سلطان و الأ�ستاذ /عبد اللطيف لالت�صال
بالبنك الدويل و متابعة امل�شروع.
 -8ب�ش�أن �إجراءات �إعتماد تعريفة التخزين من الغرفة
التجارية وتعميمها على �أع�ضاء ال�شعبة ون�شرها املوقع
اخلا�ص بال�شعبة مت �إعالم املجل�س ب�أن اال�ستاذ /احمد
الوكيل فى �سبيله لعر�ض التعريفة املقرتحة على
امل�ستوردين وامل�صدرين قبل اعتمادها
 -9فتح باب الرت�شيح لع�ضوية اللجنة االجتماعية ملدة
�شهر ويتم فرز انتخابات اللجنة بعد عيد الفطر مب�شيئة

اهلل .
 -10و يف �ش�أن ال�شركات التي مل ت�سدد الإ�شرتاك
ال�سنوي حتى تاريخه قرر املجل�س ما يلي:ار�سال انذارات
لل�شركات التى مل ت�سدد اال�شرتاك ال�سنوى وعددهم 43
�شركة باالمييل و ار�سال خطابات بعلم الو�صول بالربيد و
االت�صال با�صحاب ال�شركات �شخ�صي ًا.
 -11ب�شان اخلطاب الوارد من الأ�ستاذ  /حممود �أبو
العال رئي�س قطاع املوارد الب�شرية مب�صلحة اجلمارك
تقرر تفوي�ض جلنة التدريب وجلنة اجلمارك وال�ضرائب
للتن�سيق فى هذا املو�ضوع و �صياغة بروتكول للتعاون
بني ال�شعبة و امل�صلحة با�شراف الأ�ستاذ  /احمد م�صطفى
للعر�ض على املجل�س لعمل دورة تخلي�ص خا�صة الع�ضاء
ال�شعبة.
 -12و بخ�صو�ص ممثلي ال�شعبه مبنظمه الفياتا فقد تقرر
ا�ستمرار كل من الأ�ستاذ /خالد �صربى كممثل لل�شعبة
بلجنة التدريب بالفياتا و كذا لأ�ستاذ� /أحمد م�صطفى
كممثل لل�شبعة بلجنة اجلمارك بالفياتا
 -13بعد ا�ستعرا�ض بند املقر امل�ؤقت بالقاهرة وباال�شارة
�إىل موافقة اال�ستاذ  /احمد الوكيل على تخ�صي�ص مقر
لل�شعبة مببنى االحتاد العام للغرف التجارية وهو حتت
التجهيز بالتجمع اخلام�س ر�أى املجل�س ان البد من
�ضرورة توافر مقر م�ؤقت جمهز بالقاهرة حلني جتهيز املقر
مببنى االحتاد العام للغرف و مت عر�ض مقر م�ؤقت بايجار
بالدور االر�ضي مبنطقه �شرياتون عباره عن  3غرف و

�صاله جمهز باملكاتــــب و التكييفات و غرفه اجتماعات
و قرر املجل�س تكليف جلنه املقر بزياره املكتب امل�شار
اليه و �أن كان مقبول يتم التعاقد عليه ملده عام.و ار�سال
خطاب �إىل الغرفه التجاريه بهذا اخل�صو�ص.

 -14وافق املجل�س ب�إقرتاح الأ�ستاذ /خالد �صربي
بخ�صو�ص عقد �صالون �أ�سبوعي للأع�ضاء مقرتحا له يوم
الثالثاء من كل �أ�سبوع على ان يتم العمل به ودرا�سته
اوال مبقر اال�سكندرية
 -15ب�ش�أن مذكرة الدكتور  /تامر مو�سى بخ�صو�ص
عمل ا�ستق�صاء ر�أى لل�شركات الأع�ضاء بال�شعبة لتحديد
احتياجات التدريب والتدريب العملى وحيث ان املجل�س
يرحب باى جمهودات داخلية او خارجية لرفع �ش�أن
الوعى بالتدريب فقد رحب با�ستالم �أكرث من عر�ض
الكرث من مكتب متخ�ص�ص.

ثانيا :حم�رض اجتماع جلنة �شئون الع�ضوية فى  18يوليو 2012
عقدت جلنة �شئون الع�ضوية ل�شعبة خدمات النقل الدويل
�إجتماع ًا يوم الأربعاء املوافق  2012/7/18برئا�سة
الدكتور  /جمدي الذكي  -رئي�س جلنة �شئون الع�ضوية
وع�ضو جمل�س �إدارة ال�شعبة
وذلك بح�ضور كل من:
الأ�ستاذ  /وهبي مي�شيل
ع�ضو جلنة �شئون الع�ضوية – ع�ضو املجل�س
الأ�ستاذ  /نا�صر �سلطان
ع�ضو جلنة �شئون الع�ضوية – ع�ضو املجل�س
كما ح�ضر من الغرفة:
الأ�ستاذه  /غادة �صالح بركات
مقررة ال�شعبة والباحثة بالغرفة التجارية
الأ�ستاذة  /رانيا جزارين
�سكرتارية ال�شعبة
ومت نظر الطلبات املقدمة لالن�ضمام لل�شعبة وبناءا على
الئحة �شئون الع�ضوية ل�شعبة خدمات النقل الدوىل.
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ثالثا :اجتماع املجل�س مع ر�ؤ�ساء اللجان املنتخبة فى  4يوليو
حيث دعى ال�سيد رئي�س املجل�س املهند�س  /مدحت القا�ضي �إىل عقد �إجتماع مع �أع�ضاء
اللجان املنتخبه و ح�ضر من جمل�س االداره كل من :
• الأ�ستاذ /عبد العال على عبد العال نائب �أول رئي�س جمل�س االدارة
		�أمني ال�صندوق
• الأ�ستاذ� /أحمد العنتبلى
�سكرتري عام ال�شعبة
		
• الأ�ستاذ /خالد �صربى
ع�ضو جمل�س االدارة
		
• الأ�ستاذ� /أحمد م�صطفى
امل�ست�شار القانونى
		
• الأ�ستاذ� /أ�شرف ال�سويفى
كما ح�ضر ممثلو تلك اللجان على الوجه التاىل :
رئي�س جلنة النقل الربى
		
• الدكتور  /عمرو قابيل
مقرر جلنة النقل الربى
		
• الأ�ستاذ� /شريف ب�شندى
رئي�س جلنة الن�شرة واملوقع االلكرتونى
		
• الأ�ستاذ /ا�شرف ر�شاد
نائب رئي�س جلنة الن�شرةواملوقع االلكرتونى
		
• الأ�ستاذ /وليد الكردى
مقررجلنة الن�شرةواملوقع االلكرتونى
		
• الأ�ستاذ  /رزق بركات
رئي�س جلنة التدريب والتدريب العملى
		
• الدكتور /تامر مو�سى
نائب رئي�س جلنه التدريب والتدريب العملى
		
• الأ�ستاذ � /أدهم �أبو اخلري
رئي�س جلنة ال�شحن البحرى
		
• الأ�ستاذ� /شريف الفيل
نائب رئي�س جلنة ال�شحن البحرى
		
• الأ�ستاذ /عبد اللطيف مكى
مقرر جلنة ال�شحن البحرى
		
• الأ�ستاذ /م�صطفى القط
رئي�س جلنة اجلمارك وال�ضرائب
		
• الأ�ستاذ /نبيل ح�سن
نائب رئي�س جلنة اجلمارك وال�ضرائب
		
• الأ�ستاذ /عمرو هندى
مقرر جلنة اجلمارك وال�ضرائب
		
• الأ�ستاذ� /أحمد الغيطانى
للبحث و مناق�شة الدور الذي �ستقوم به اللجان و كيفية العمل و التن�سيق بينها و بني

جمل�س الإداره و كذلك حتديد امل�شرفني على اللجان من �أع�ضاء جمل�س الإداره مت هذا
الإجتماع يف يوم  2012/07/04مبقر ال�شعبه بالأ�سكندريه و متت خالله الدعوى �إىل
بدء اللجان يف عقد الإجتماعات اخلا�صه بها و مبا�شرة مهام عملها على الفور ملواكبة
م�سرية البناء و التطوير يف الدوله امل�صريه اجلديده .وكان رئي�س املجل�س قد �أعد عر�ض
تقدميى مرئى ملجمل ر�ؤو�س املو�ضوعات الهامة الطالع احلا�ضرين عليها وهى متثل القاعدة
والركيزة اال�سا�سية التى �سوف تبنى عليه كل جلنة �أعمالها خالل الفرتة القادمة .
وقد ا�ستعر�ض �سيادته تلك املو�ضوعات على العر�ض التقدميى على الربوجكتور على
النحو التاىل:
• �أ�سماء و �أهداف اللجان اخلم�سة مو�ضوع اللقاء جلنة ال�شحن البحرى و هي:
جلنة اجلمارك وال�ضرائب
جلنة التدريب والتدريب العملى
جلنة الن�شرة واملوقع االلكرتونى
جلنة النقل الربى
• بيان با�سماء املن�سقني من الهيكل االدارى بال�شعبة
• بيان با�سماء ال�ساده اع�ضاء جمل�س االداره امل�شرفني علي �أعمال اللجان
• �آلية الدعوة الجتماعات كل جلنة
• جتهيز حم�ضر اجتماع كل جلنة
• املوعد واملكان لعقد اجتماعات كل جلنة
• االت�صال باالعالم ب�أ�سم ال�شعبه
• طريقه دعوه م�سئولني حل�ضور اجتماعات بال�شعبه
• طريقه توجيه خطابات ايل م�سئولني

و يف نهايه كلمته مت ت�سليم خطابات ايل كافه الر�ؤ�ساء
و النواب و املقررين حتتوى �أهداف كل جلنه  -ك�شف
با�سماء اع�ضاء اللجنه  -ا�سم املن�سق  -ا�سم ع�ضو
املجل�س امل�شرف علي اللجنه و بيانات االت�صال .
وقد ترك رئي�س املجل�س بعد انتهاء العر�ض التقدميى
الكلمة جلميع احلا�ضرين على النحو التاىل :

و يف كلمه ال�سيد اال�ستاذ /عبد العال النائب الأول
�أ�شار بعدم �ضروره التقيد حرفيا باالهداف املو�ضوعة
للجان فقط بل دعا اجلميع ال�ضافة مايرونه من �أهداف
جديده وعر�ض الربنامج النهائى على املجل�س العتماده
والت�صديق عليه وذلك خالل ا�سبوعني من تاريخه  .كم
بني �سيادته ب�أن اللجان تعد مبثابة العامود الفقري لل�شعبه
وي�ستمد املجل�س قوته من قوة اللجان .كما افاد اال�ستاذ/

عبد العال بان امل�شرف املعني من املجل�س اليتدخل فى
�أعمال اللجان ويح�ضر ب�صفته ع�ضو باللجنة فقط.
• وعد اال�ستاذ /خالد �صربى ال�سكرتري العام ب�أنه
�سوف يح�ضر جميع اجتماعات اللجان ب�صفته �سكرتري
عام ال�شعبة ب�شكل عام وم�شرفا على جلنة التدريب
ب�شكل خا�ص  ،كما افاد �سيادته ب�أنه توجد العديد من
املو�ضوعات ت�شرتك فيها �أكرث من جلنة.
• قال اال�ستاذ� /أحمد العنتبلى ب�أنه ي�أمل ب�أن يزيد
حما�س رئي�س واع�ضاء كل جلنة نحو حتقيق االف�ضل
وال يتمنى �أن يفرت هذا احلما�س  ،كما متنى التوفيق
للجميع ،كما و�ضح ب�أن وجود م�شرف من املجل�س
على اللجنة الهدف منه هو دعم رئي�س اللجنة ولي�س
رقيبا عليها  .كما ا�ضاف �سيادته ب�أن �أهداف اللجان
املو�ضوعـــــــة تنق�سم اىل ق�سمني اولهما مت و�ضعه مبعرفة
املجل�س وثانيهما مرتوك لأع�ضـــــاء اللجنة ويعر�ض على
املجل�س االهداف و خطه العمل على املجل�س العتمادها .
• بارك اال�ستاذ� /أحمد م�صطفى جناح االنتخابات كما
كان مرجوا منها ودعا للجميع بالتوفيق و ا�ضاف ان
ال�شعبه حمظوظه بوجود هذا اجليل الرائع و ا�ضاف
بانه �سوف يكون متواجد مبعظم اللجان و لن يبخل باي
جمهود مل�ساعده م�سئويل اللجان علي �أداء واجبهم علي
النحو الأمثل مب�شيئه اهلل تعايل

• هن�أ اال�ستاذ� /أ�شرف ال�سويفى اجلميع بنجاح
االنتخابات  ،كما �أكد على مداخلة اال�ستاذ /عبد العال
ب�أن قوة ال�شعبة ت�ستمد من كفاءة اللجان و ا�ستعداده
التام مل�ساعده كافه الر�ؤ�ساء يف �أي ن�صيحه �أو ا�ست�شاره
قانونيه .وا�شاد بال�شعبة كنموذج يحتذى به فى كافة
االو�ساط التجارية واملحافل لقدرة القائمني عليها بتطوير
�أنف�سهم دون �أى تدخل حكومى  ،حيث �أثبت �أع�ضاء هذه
املهنة على احداث تطوير ملمو�س دون تدخل اى اطراف
خارجية وهو على ثقة من ا�ستكمال ر�ؤ�ساء اللجان اجلدد
لهذا املفهوم فى امل�ستقبل القريب ومتنى للجميع التوفيق
وابدى �سيادته ترحيبه بتقدمي امل�شورة القانونية للجميع.
• قال الدكتور /عمرو قابيل ب�أن اللجان كيان هام
الجناح �أى هيئة وت�سائل �سيادته عن امكانية قيام
ال�شعبة بالتوقيع على بروتوكوالت تعاون مع �أى جهة
ت�ضيف لل�شعبة ا�سوة بالربوتوكول املوقع مع االكادميية ،
فاجاب رئي�س املجل�س مرحبا بهذا االقرتاح و�أيده فى
ذلك �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين بعد العر�ض علي جمل�س
االداره  .وا�ضاف �سيادته باهمية جذب اكرب عدد من
ال�شركات العاملة بالنقل الربى حل�ضور اجتماعات
ال�شعبة من خالل جمعيات النقل ومراعاة ال�شروط
احلاكمة لذلك بالئحة الع�ضوية اخلا�صة بال�شعبة ويرجو
ان يدر�س املجل�س هذا االقرتاح ب�ضم ال�شركات العاملة

فى هذا املجال لع�ضوية ال�شعبة طبقا للمعايري التى يحددها
املجل�س .
• �أكد اال�ستاذ� /أحمد الغيطانى على �أهمية التزام
�أع�ضاء اللجان باحل�ضور وطالب املجل�س بو�ضع �آلية
ل�ضمان ح�ضورهم الجتماعات اللجان و�آلية ل�ضمان
ح�ضور االع�ضاء و قد رد رئي�س املجل�س ب�ضروره �أن
تكون اللجنه جاذبه من املوا�ضيع و االحداث و القرب
من طلبات االع�ضاء.

• افاد اال�ستاذ /ا�شرف ر�شاد ب�أنه يلزم وجود تكامل
بني خمتلف اللجان حيث يوجد لديه مقرتحات وبرامج
للجنة الن�شرة و�سوف يقوم برفعها ملجل�س االدارة
لدرا�ستها وحتديد موعد لالجتماع مع اللجان االخرى
لنقل تلك املقرتحات لتفعيلها كل جلنة على ح�سب
املقرتحات املقدمة من �سيادته  .واخريا ا�ضاف �سيادته
بانه فى �سبيل اال�ستفادة من البحث عن رعاة ملوقع ال�شعبة
لو�ضع اعالنات لهم على �صدر املوقع مما ي�ضيف

للموقع ويحقق ا�ستفادة لل�شعبة .
• و�ضح اال�ستاذ� /أدهم عبد املجيد بان املجل�س فى
حاجة لالجتماع مع ممثلى اللجان كل فرتة زمنية ولتكن
� 3أ�شهر وهذا ما �أيده فيه الرئي�س و النائب.
• تف�ضل اال�ستاذ /نبيل ح�سن بالقول عن كيفية
احل�صول على املن�شورات والدوريات ال�صادرة من
م�صلحة اجلمارك ب�شكل منتظم و�سريع  ،وافاد
اال�ستاذ /عبد العال ب�أنه تكون ا�سطوانة مدجمة عليها
جميع القرارات واالجراءات واال�سترياد والت�صدير
ال�صادرة عن م�صلحة اجلمارك .وميكن ار�سالها جميعا
وحتميلها على الن�شرة ال�شهرية واملوقع اخلا�ص بال�شعبة .
• وتقدم اال�ستاذ /عمرو هندى بالكلمة لال�ستاذ/
عبد العال ب�صفته كان رئي�س جلنة اجلمارك وال�ضرائب
ال�ستكمال امل�سرية من حيث انتهت �أعمال اللجنة
التى كانت حتت رئا�سته وطالب بت�سليم وت�سلم الراية
من ر�ؤ�ساء اللجان واالطالع على ملفات اللجان ال�سابقة
واملوجودة ب�أر�شيف ال�شعبة ووافق رئي�س و�أع�ضاء
املجل�س على هذا الطلب مرحبني باالقرتاح ومت ا�صدار
االوامر للهيكل االدارى بتنفيذ ذلك فى حينه .و ا�ضاف
اال�ستاذ احمد م�صطفي با�ستعداده للم�ساعده يف ذلك.
• و�أ�شاد اال�ستاذ� /شريف ب�شندى بح�سن ودقة
التخطيط والتنظيم حتت ا�شراف املجل�س و�أكد ب�أن

عملية ال�شحن اجليد تنتهى بالنقل الربى اجليد .
• و �أكد اال�ستاذ وليد الكردي نائب رئي�س جلنه
الن�شره و املوقع اللكرتوين و اال�ستاذ /رزق بركات
بدور جلنة الن�شرة فى تعظيم دور اللجان بال�شعبة عن
طريق موافان اللجان باخبار ترفق بالن�شره و كذا حت�سني
املوقع االلكرتونى لل�شعبة .
• و �أ�ضاف الدكتور تامر مو�سي ب�ضروره التن�سيق مع
الرئي�س ال�سابق للجنه حيث ان تلك اللجنه عليها كثري
من االلتزامات و �صدق اال�ستاذ خالد �صربي علي ذلك
و وعده بلقاء يقوم خالله بنقل كافه االلتزامات و �أ�شاد
دكتور تامر باالنتخابات و وجه التحيه ايل اال�ستاذ خالد
�صربي و اال�ستاذ احمد م�صطفي و اال�ستاذ خالد حمام
و هي اللجنه املنوط اليها باجراء االنتخابات اخلا�صه
باللجان.
وفى نهاية هذا اللقاء دعا رئي�س املجل�س اجلميع على
قرائة الفاحتة على مامت االتفاق عليه خالل هذا اللقاء
احلميم الذى جمع �صفوة من ال�شركات الأع�ضاء بال�شعبة
على اجماع بالعمل لل�صالح العام.

رابعا  :انتخابات جلنه ال�شحن اجلوي بالقاهرة فى  10يوليو
يف يوم الثالثاء املوافق  2012/07/10مت عقد �إنتخابات جلنة ال�شحن اجلوي بالقاهره يف
فندق نوفوتيل املطار و بح�ضور ال�ساده �أع�ضاء جلنة ال�شحن اجلوي و قد ح�ضر من �أع�ضاء
جمل�س الإداره كل من:
رئي�س جمل�س الإداره
			
املهند�س /مدحت القا�ضي
نائب �أول رئي�س املجل�س
الأ�ستاذ /عبدالعال على عبدالعال		
نائب رئي�س املجل�س
				
الأ�ستاذ� /أمين ال�شيخ
ع�ضو املجل�س
			
الدكتور /جمدي الزكي
ع�ضو املجل�س
			
الأ�ستاذ� /أحمد م�صطفى
ع�ضو املجل�س
				
الأ�ستاذ /خالد حمام
و قد مت ت�شكيل جلنه الفرز من كل من:
			
 -1الدكتور /جمدي الزكي
			
 -2اال�ستاذ � /أمين ال�شيخ
			
 -3اال�ستاذ  /خالد حمام

ع�ضو املجل�س و رئي�سا للجنة
ع�ضو املجل�س و ع�ضو اللجنة
ع�ضو املجل�س وع�ضو اللجنة

و ا�ستقدمت اللجنه جمموعه لفرز اال�صوات بع�ضوية كل من :
ع�ضو املجل�س
			
 -1الأ�ستاذ� /أحمد م�صطفى
حما�سب ال�شعبة
			
 -2الأ�ستاذ /با�سم الطحان
و بعد اجراء عمليه الفرز ا�سفر الفرز عن فوز الأ�ستاذ /حممد �سعداوي رئي�سا للجنه و
الأ�ستاذ /وليد �سويلم نائبا و الأ�ستاذ /هيثم لطفي مقررا للجنه و متت تهنئة الفائزون من
قبل جمل�س الإداره

خام�سا :لقاء املجل�س باع�ضاء ال�شعبة فى  10يوليو
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بعد الإنتهاء من �إنتخابات جلنة ال�شحن اجلوي بفندق نوفوتيل املطار بالقاهره و كما
هو مقرر مت عقد �إجتماع بني �أع�ضاء جمل�س الإداره و اع�ضاء اجلمعيه العموميه ب�شعبة
خدمات النقل الدويل و قد ح�ضر الإجتماع من جمل�س الإداره كل من:
		
 -1املهند�س /مدحت القا�ضي
		
 -2الأ�ستاذ /عبدالعال على
		
 -3الأ�ستاذ� /أمين ال�شيخ
		
 -4الدكتور /جمدي الزكي
		
 -5الأ�ستاذ� /أحمد م�صطفى
		
 -6الأ�ستاذ /خالد حمام
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رئي�س املجل�س
نائب �أول رئي�س املجل�س
نائب ثاين رئي�س املجل�س
ع�ضو املجل�س
ع�ضو املجل�س
ع�ضو املجل�س

وقد مت مناق�شة �أهم الق�ضايا و امل�شاكل التي تواجه �صناعة النقل و وكالء ال�شحن يف م�صر
و مناق�شة دور جمل�س الإداره يف النهو�ض بال�شعبه و ب�أع�ضائها و كذلك اهمية اللجان
النوعيه و �أهمية احلدث التاريخي يف عمل �إنتخابات خا�صه باللجان ودورها يف التكامل
مع جمل�س الإداره لتحقيق الأهداف اخلا�صه بكل جلنه و �أهداف جمل�س الإداره
ويف نهاية الإجتماع �أتفق احل�ضور على عقد �إجتماع مماثل كل ثالثة ا�شهر .

�ساد�سا :حم�رض اجتماع جلنة التدريب فى  8يوليو
عقدت جلنة التدريب والتدريب العملي اجتماعها
الأول برئا�سة الدكتور /تامر مو�سى يوم الأحداملوافــق
 2012/07/08مبقر ال�شعبة بالأ�سكندريه وقد ا�ستهل
الدكتور /تامر مو�سى االجتماع با�سم اهلل ومرحبا بجميع
ال�سادة احلا�ضرين ومهنئا اجلميع بقرب حلول �شهر
رم�ضان املبارك ثم �أ�شاد بالدور التى قامت به اللجنة فى
املجال�س ال�سابقة والدوارات ال�سابقة و كانت قرارات
اللجنه كالتايل:
 مت الت�صديق على عقد االجتماع ال�سبت االول من كل�شهر على ان يتم التن�سيق مع ر�ؤ�ساء اللجان االخرى
 وافقت اللجنة على �ضرورة طرح االفكار وامكانيةحت�سني وا�ضافة للفكرة من قبل االع�ضاء ككل و ان
الهدف من هذا بان يكون ال�شخ�ص املقرتح للفكرة

هو من �سيقود للفكرة وحتقيقها وتكامل افكارها وذلك
املناق�شة اي�ضا مع اع�ضاء اللجنة وذلك اخت�صارا للوقت
واملجهود واكتمال االفكار واملقرتحات على اكمل وجه .
 نظرا لنق�ص التدريب العملى للموظفني يجب ان يتمالرتكيز فى هذة الفرتة على التدريب العملى وكيفية
ايجاد فر�ص التدريب فى جميع املجاالت
 رفع املهارة ال�شخ�صية فى اللغة االجنليزية واحلا�سباالىل و الرتكيز على الدورات الت�أهيلية وذلك لرفع القيمة
والكفاءة املالحية لدى االع�ضاء .
 اعداد دورات لتنميه مهارات الـ Skills Presentationالتى تنق�سم �إىل �شقني االول هي
املادة العلمية و الثانيه كيفية عر�ض الفكرة
 بالأ�ضافة �إىل الدورات احلتمية التى يجب ان تدر�سللراغبني بااللتحاق بال�شعبة والدورات التقليدية
 البدء فى عمل ا�ستق�صاء لل�سادة اع�ضاء ال�شعبة بدونا�ستثناء لتحديد االحتياج الفعلي للتدريب وذلك بعمل
منوذج وقد مت االت�صال باملكاتب اال�ست�شارية IPMC
لال�ست�شارات وهو مكتب له تواجده العاملى يف الكويت
و�سلوفينيا وال�سعودية وقد ابدو رغبتهم فى عمل
ا�ستق�صاء راي لل�سادة االع�ضاء جماين و قد متت املوافقه
على العر�ض املقدم من �شركة  IPMCللإ�ست�شارات
ب�شرط موافقه جمل�س االداره.

 قد مت تفوي�ض اال�ستاذ � /شريف الفيل واال�ستاذ /احمد الغيطانى واال�ستاذ  /عمرو هندى واال�ستاذ /
طارق دروي�ش وبالتن�سيق مع الدكتور  /عمرو قابيل
وهذه اللجنة تكون مكلفة فقط لو�ضع عناويني الدورات
فقط
 موا�صلة االهتمام بدبلومة الفياتا والعمل على تطويرها. عر�ض اجلزء الرابع من دورة دكتور  /ممدوحرم�ضان Understanding the freight
 4 business partعلى اللجنة قبل تقدميها �إىل
االع�ضاء .
 االت�صال باال�ستاذ /عبد العال لرعاية ور�شة العملودكتور  /فاروق مل�ش و دكتور  /طاهر حزين واال�ستاذ
 /ا�شرف ال�سويفى لرعاية ور�شة العمل
 التن�سيق بني رو�ساء اللجان لتلبية احتياجات جلنةالتدريب من ال�سائقني والنقل الربى والتخلي�ص وذلك
بالتن�سيق مع اال�ستاذ  /عمرو هندى واال�ستاذ  /عبد
العال لعمل دورة فى التخلي�ص اجلمركى
 احل�صول على خ�صم للدرا�سات العليا ت�صل �إىل %50باالكادمييه وذلك بالتن�سيق مع جمل�س االداره و تفوي�ض
اال�ستاذ  /احمد م�صطفى للح�صول علي اخل�صم.
 كما مت االتفاق على موعد االجتماع القادم على انيكون يوم ال�سبت املوافق � 1سبتمرب  2012فى متام

�سابعا :حم�رض اجتماع جلنة ال�شحن البحرى فى  14يوليو
 -1عقدت جلنة ال�شحن البحري �أجتماعها الأول
برئا�سة الأ�ستاذ� /شريف الفيل يوم ال�سبت الوافق
 2012/7/14باملقر الرئي�سي لل�شعبه بالأ�سكندريه
و قد �أ�ستهل الأجتماع ب�سم اهلل و مرحبا بجميع احلا�ضرين
م�شريا اىل التحديات التي تواجه ال�شحن البحري و دور
جمل�س االداره يف و �ضع �أهداف اللجنه و كانت قرارات
اللجنه التايل:

 اعادة �صياغة معادلة العالقه بني اخلطوط املالحيه ووكالء ال�شحن ,و الدعوه لعقد اجتماعات مع اخلطوط
املالحيه للو�صول ل�صياغة عالقه جيده.
 حتديد ما هي امل�شكالت التي تواجه وكالء ال�شحن يفالتعامل مع اخلطوط املالحيه.
 حتديد من ميكن الرجوع اليه بال�شكوى حني االختالفمع �أي خط مالحي كما يحدث من جانب �أي خط مالحي

حني يرجع بال�شكوى لل�شعبه عند االختالف مع �أي من
وكالء ال�شحن.
 الرتكيز على حماولة جذب اخلطوط املالحيه للتعاملمع �أع�ضاء ال�شعبه فقط لتفادي الأخطاء التي تنتج عن
تعامل اخلطوط املالحيه مع ال�شركات غري الأع�ضاء يف
ال�شعبه.
 و�ضع معايري ت�صنيفيه ل�شركات اخلطوط املالحيه. �أهمية نظام احلجز االلكرتوين و عمليات ادراجاملنف�ستو و ادراج ال�شهادات اجلمركيه و مت االتفاق على
�آلية التطوير.
 بخ�صو�ص اذونات ال�شحن و التفريغ �ضرورة عمل�أكواد لل�شحنات حتى ال يتم فتحها اال من خالل �أ�ستخدام
هذه الأكواد و بناءا عليه يجب التقدم بطلب من خالل
ال�شعبه اىل ادارة اجلمارك ليتم عر�ضه على املجل�س
الت�شريعي لعمل ن�ص قانوين من خالل التعاون مع
ال�شئون القانونيه بال�شعبه ووجوب تقدمي طلب للجمارك
بعدم الأعرتاف ب�أذن الت�سليم اال من خالل وكالء
ال�شحن املعتمدين ملنع الوكالء الغري �أع�ضاء من التعامل
مع اخلطوط املالحيه تفاديا للتجاوزات و يتطلب ذلك
اعرتاف اخلطوط املالحيه بوكالء ال�شحن املعتمدين.

 الدعوه للذهاب للمركز املطور لتكنولوجيا املعلوماتللح�صول على البا�سوورد للتعامل بها ودعا رئي�س اللجنه
بعمل دوره يف  E-Bookingنظرا الحتياج �أع�ضاء
ال�شعبه لها ب�شده.
 عمل ور�ش عمل للو�صول حللول مل�شكالت ال�شحنالبحري و كذا حتقيق الأهداف املو�ضوعه من قبل جمل�س
االداره اخلا�صه بلجنة ال�شحن البحري و هي كالتايل
 ت�شكيل جلنه من املتخ�ص�صني لدرا�سة تعريفة احلاوياتو مطابقتها باملطبق من اخلطوط املالحيه و كذا درا�سة
الفواتري و تقدمي تقرير مف�صل للجنه يف االجتماع القادم
و ت�شكل هذه اللجنه يف ميعاد �أق�صاه . 2012/7/26
 ت�شكيل جلنه مكونه من �أ/م�صطفى عبد الرازق � ,أ/وليد الكردي � ,أ/حمب ب�شاي ب�ش�أن توفري قاعدة بيانات
للخطوط املالحيه و عمل الن�شره ال�شهريه لأ�سعار ال�شحن
البحري بالتن�سيق مع جلنة الن�شره و املوقع االلكرتوين.
 ت�شكيل جلنه مكونه من �أ� /شريف الفيل رئي�س جلنهال�شحن البحري � ,أ /تامر مو�سى رئي�س جلنة التدريب ,
�أ /نبيل ح�سن رئي�س جلنة ال�ضرائب و اجلمارك و �أقرتاح
ب�ضم ع�ضوين من ال�ساده �أع�ضاء جمل�س االداره لتقدمي
الدعم الكايف للعمل على ا�صدار �أذون ال�شحن و كذا

من�شور االجراءات.
 التن�سيق مع جلنه التدريب لعمل دوره تدريبيه لأع�ضاءال�شعبه يف االدراج االلكرتوين للمناف�ستو و ال�شهادات
اجلمركيه بالتن�سيق مع جلنة التدريب و رئي�س جلنة
ال�ضرائب و اجلمارك.
 التن�سيق مع جمل�س االدارع لعمل ور�ش عمل معالبنوك و �صندوق دعم ال�صادرات.

 �ضروره ار�سال دليل �أع�ضاء ال�شعبه اىل جميع اخلطوطاملالحيه حلني التو�صل ل�صيغة الربوتوكول اخلا�ص
بالتعامل مع �أع�ضاء ال�شعبه.
االتفاق على �أن يكون االجتماع القادم بعد عيد الفطر
املبارك.

ثامنا :حم�رض اجتماع جلنة اجلمارك فى  16يوليو
عقدت جلنة اجلمارك وال�ضرائب االجتماع الأول
برئا�سة الأ�ستاذ /نبيل ح�سن يوم االثنيــــن املوافق
 2012/07/16مبقر ال�شعبة بالأ�سكندريه و من�سق
اللجنه اال�ستاذ عبد العال علي عبد العال نائب رئي�س
جمل�س االداره ,و بعد الرتحيب باجلميع و در�ساه جدول
االعمال مت اتخاذ القرارات التاليه :
 -1التن�سيق مع جمل�س االداره الر�سال خطاب ايل ال�سيد
رئي�س الهيئة العامة للرقابة على ال�صادرات والواردات
مرفق به بيان دليل االع�ضاء وتعريف وكيل ال�شحن
واعتماد البولي�صة  houseواملدون بها ا�سم وكيل
ال�شحن كم�ستفيد حتى الي�ؤثرعلى امل�ستورد فى تطبيق
قرار الفح�ص الظاهري ثم يتم حتديد ميعاد اجتماع مع
�سيادته ملناق�شة هذا االمر
 -2توجيه خطاب لل�سيد وكيل اول وزارة التجارة ل�شئون
دعم ال�صادرات بخ�صو�ص اعتماد بوال�صhouse
اخلا�صةبوكالء ال�شحن وكذلك فواتري واي�صاالت
النولون اخلا�صة ب�شحنات ال�صادر للعمالء �سواء فى دعم
ال�صادرات او دعم النولون
 -3عقد لقاء رباعى م�شرتك بني جلنة اجلمارك وال�ضرائب
وجلنة ال�شحن البحري وجلنة التدريـــــــــب والتدريب
العملى واللجنة القانونية ويكون االجتماع بني ر�ؤ�ساء
ونواب ومقررين كل جلنة لالتفاق علي �صيغة موحدة عند
�أ�صدار �أذونات الت�سليم للوارد البحري و كذا �أذونات
ال�شحن لل�صادر البحري .
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 -4يتم االتفاق بني جلنة اجلمارك وجلنة التدريب لعمل
دورة تدريبية فى االدراج االىل لل�شهادات اجلمركية
وكيفية ار�سال امل�ستندات كما يتم الذهاب �إىل م�صلحة

ال�ضرائب ( املركز املتطور ) لال�شرتاك فى برنامج
االدراج االلكرتونى واخذ user name / pass
 wordحتى يتم ال�سهولة فى العمل لكل االع�ضاء
وكيفية ادراج ال�شهادة من املكتب وانه ال داعى لعمل
املركز بال�شعبة بعد مواعيد العمل .
 -5دعوة جمموعة خرباء من م�صلحة اجلمارك لالهتمام
بتدريب االع�ضاء على كيفية االدراج مثل الدكتور /
مدحت خليفة واال�ستاذ  /حممود عي�سى الذين لهم باع
طويل فى اجلمارك وال�ضرائب والتى يجب اال�ستفادة
منهم
 -6الإتفاق على عمل  C.Dمن خالل اال�ستاذ /
عبد العال على مدرج به جميع قواعد البيانات اخلا�صة
باجلمارك لتوزيعه على ال�سادة اع�ضاء ال�شعبة
 -7كما عقب اال�ستاذ  /امين ع�سل على و�ضع بروتكول
بني اخلطوط املالحية لعدم التوا�صل مع العميل واالت�صال
به مبا�شرة .
 -8العمل نحو اعتماد البوال�ص ال  Houseمن
�أ�صدار خطاب �إىل الهيئة العامة لل�صادرات والواردات
وقرار الفح�ص الظاهرى.
� -9ضروره اال�سراتع با�صدار من�شور اجلمركى ملرحلى
الب�ضائع وو�ضع هذا الهدف فرتة ملدة � 6شهور للتنفيذ.
مت الإتفاق على ان يكون الإجتماع القادم بعد عيد الفطر.

تا�سعا :حفل تخريج الدفعة الثانية من دبلوم الفياتا فى  18يوليو
يف يوم الأربعاء املوافق  2012/07/18قامت �شعبة
خدمات النقل الدويل بالأ�شرتاك مع الأكادمييه العربيه
للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري باالحتفال بتخريج
الدفعه الثانيه من الطلبه احلا�صلني على دبلوم الفياتا مبقر
الأكادمييه بالقاعه الرئي�سيه بح�ضور كل من:
الدكتور /ا�سماعيل عبدالغفار  -رئي�س الأكادمييه
العربيه للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري
الأ�ستاذ /احمد الوكيل  -رئي�س الأحتاد العام للغرف
التجاريه و رئي�س الغرفه التجاريه امل�صريه بالأ�سكندريه
ال�سيده /كاندي�س بوتنام  -القن�صل الأمريكي
املهند�س /مدحت القا�ضي  -رئي�س جمل�س اداره �شعبة
خدمات النقل الدويل
اللواء /مازن ندمي  -نائب رئي�س الفياتا و الرئي�س
ال�شريف لل�شعبه
الدكتور /خالد حنفي  -عميد كلية النقل الدويل
واللوج�ستيات
ال�ساده اع�ضاء هيئة التدري�س و ال�ساده اع�ضاء جمل�س
ادارة ال�شعبه و ال�ساده ر�ؤ�ساء اللجان النوعيه بال�شعبه
و ال�ساده �أع�ضاء ال�شعبه و اخلريجني و اهاليهم و جميع
احلا�ضرين حيث حتدث رئي�س ال�شعبة املهند�س مدحت
القا�ضي عن �أن ه�ؤالء اخلريجني بعدد  77خريج و خريجة
هم نواه مميزه يف جمال اللوج�ستيات و النقل الدويل لي�س
فقط على م�ستوى م�صر و لكن على امل�ستوى الدويل

�سوف يحدثوا نه�ضه لوج�ستيه مع زمالئهم احلاليون يف
م�صر و املنطقه ،،
و كان م�شروع الفياتا دبلوما قد ولد انطالقا من رغبة
ال�شعبة يف تنفيذ �أهدافها وكان �أحد �أهم �أهدافها هو حل
م�شكلة قلة العمالة املدربة يف جمالنا و بعد الدرا�سة
وجدت ال�شعبة انها لن ت�ستطيع ان ننه�ض بال�صناعه دون

علم  .......و ملا و جدت ال�شعبة ان دبلوما الفياتا هي
اعلي دبلوما من نوعها علي م�ستوي العامل فهي خم�ص�صه
للعاملني يف جمال النقل الدويل و اللوجي�ستيات و هي
معروفه و معتمده من اعلي منظمه تتويل قياده هذا املجال
علي م�ستوي العامل ففيها يقوم الطالب بدرا�سه كافه املواد
و التدريبات التي ت�ؤهله لي�صبح متخ�ص�صا يف البحث
و التنفيذ لأف�ضل طرق النقل و التوزيع و اللوج�ستيات

فهي حتتوي علي عده مناهج عملية و علمية فتحتوي علي
النقل بانواعه بحري و جوي و بري و نهري و �سككي
و تخزين و توزيع و عمليات جمركيه و تطبيقات حلول
لوجي�ستيه عاليه التقنيه فهي ت�ؤهل الدار�سني لدرا�سه
احتياجات العمالء و تنفيذها باحرتافية عاليه ....مل
ال�شعبة �أف�ضل من االكادمييه لتكون �شريك التعاون.
و من اجنازات التعاون و االكادمييه م�شروع التعليم الثنائي
املزدوج بالتعاون مع وزاره الرتبية التعليم و الذي ي�ستمر
للعام العا�شر علي التوايل و قد �شاركتنا الأكادميية يف و�ضع
املناهج لهذا امل�شروع العمالق الذي يتوا�صل يف كل من

اال�سكندريه و القاهره و من قبل يف بور�سعيد.
و �أخر امل�شاريع التي نتعاون فيها حاليا مع الأكادمييه هو
م�شروع و هو �إعتماد االكادمييه كمركز لتدريب منظمه
ال IRUللنقل الطرقي الدويل و ت�أهيل ال�شركات و
ال�سائقني و املديرين للتحول ايل �شركات م�صريه ايل
نقل بري دوليه.
وحاليا هناك مبادره االحتاد العام و غرفه �إ�سكندريه و
اخلا�صة بتوقيع اتفاقيه ال TIRحيث تقوم حاليا الغرفه

بالتعاون مع الوزارات املخت�صة بو�ضع طرح مبدئي لتنفيذ
االتفاقيه من ناحيه ال�شكل بنظام pilot project
علي خط الرورو بني م�صر و تركيا.
و �أو�ضح املهند�س مدحت القا�ضي ب�أن ال�شعبة بالتعاون
مع االكادمييه يف طريقهم لطرح دبلوما الت�أليه و هي دبلوما
الفياتا املتقدمه Higher Fiata Diploma
و هي الأعلي من نوعها يف العامل �سوف تكون بال �شك
ا�ضافه جديده لكل من �أل�شعبه و االكادمييه و �سوف يتم
االعالن عنها قريبا.
كما تف�ضل بالكلمه كل من اللواء /مازن ندمي ,الدكتور/
خالد حنفي ,الأ�ستاذ� /أحمد الوكيل ,ال�سيده /كاندي�س
بوتنام.
�أكد الدكتور �إ�سماعيل عبد الغفار رئي�س الأكادميية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإ�سكندرية،
�سعي الأكادميية نحو االهتمام بدعم جمتمع الأعمال يف
الدول العربية ب�صفة عامة وم�صر ب�صفة خا�صة ،يف �إطار
اهتمامها بخدمة املجتمع وتنميته ،وتبلور هذا يف اهتمام
الأكادميية بتنمية املوارد الب�شرية يف القطاعات ذات
التخ�ص�صات الهامة يف االقت�صاد ،مثل قطاع النقل الدويل
واللوج�ستيات والذي يعد وبحق حجر الزاوية يف تنمية
وتطوير التجارة وقطاع الأعمال� ،سواء التجارة الداخلية
�أو اخلارجية من خالل الإدارة احلكيمة ل�سال�سل الإمداد.

و �أكد اللواء مازن ندمي نائب رئي�س الفياتا �إىل �أن
�شهادة دبلوم «الفياتا» تعترب من �أهم ال�شهادات العاملية
االحرتافية املتخ�ص�صة يف جمال ال�شحن والنقل الدويل و
�أن املنظمه تفخر باجنازات ال�شعبه يف جماالت التدريب
كما تعترب هذه ال�شراكة بني الأكادميية والغرفة التجارية
امل�صرية هي الأوىل من نوعها يف تقدمي �شهادات احرتافية
حتاكي ال�صناعة و�سوق العمل ،والتدريب على ممار�سات
ال�شحن الدويل ،وينمي الدبلوم «الفياتا» ينمي املعرفة
املهنية من خالل تعزيز املمار�سات والتطبيقات ودرا�سات
احلالة العملية يف جماالت �شحن الب�ضائع واخلدمات التي
تقدمها �سل�سلة الإمداد بال�شركات ال�صناعية واخلدمية،
كما ي�شمل برنامج الدبلوم جميع اجلوانب العملية التي
تواجه العاملني يف املناطق والعمليات املختلفة ملنظومة
النقل.
�أبدى �أحمد الوكيل -رئي�س االحتاد العام لغرف التجارة
امل�صرية � -سعادته بتواجد قن�صل عام الواليات املتحدة
الأمريكية بالإ�سكندرية ،م�شري ًا �إىل �أن بالدها �ست�ساهم
فى �إن�شاء �أكرب مركز لوج�ستى بالإ�سكندرية �سيكون
الأول من نوعه فى ال�شرق الأو�سط.
فى �سياق مت�صل �أعربت «كاندا�س بوتنام» ،القن�صل
العام الأمريكى بالإ�سكندرية ،عن �سعادتها بالتواجد

فى الأكادميية العربية ،وقامت بتهنئة الطالب احلا�صلني
على دبلوم الفياتا العاملية ،والتى تعد من �أكرب الدبلومات
فى جمال النقل واللوج�ستيات ،م�ؤكدة �أن التطور الذى
ت�شهده املنطقة البد �أن ي�سري فى كل االجتاهات.
و حتدثوا جميعا عن �أهمية �صناعة النقل و اهمية العلم يف
عملية التطوير و �أهمية الدور الذي تقوم به ال�شعبه

بالأ�شرتاك مع االكادمييه يف اخراج جيل ي�ستطيع مواجهة
حتديات امل�ستقبل كما قاموا جميعا بتهنئة اخلريجني و
انتهى احلفل بعد تكرمي اخلريجني و ت�سليمهم �شهادات
التخرج و مت �أخذ ال�صور التذكاريه مع ال�ساده احل�ضور و
�أع�ضاء جمل�س ادارة ال�شعبه و ح�ضر احلفل الللواء عادل
يا�سني رئي�س جمل�س �إداره هيئه ميناء اال�سكندرية.

عا�رشا :حم�رض اجتماع جلنة الن�رشة واملوقع االلكرتونى فى  25يوليو
خريطه مل�صر يف املوقع و يتم تق�سيم املناطق ال�صناعيه و
املناطق التجاريـــــــــــه واملناطق احلره و املوانئ كتعريف
باجلغرافيا امل�صريه و كذلك عمل خانات لالعالنات
وبحث امكانيه عمل غرفه للمحادثه لت�سهيل التوا�صل
بني الأع�ضاء بال�شعبه و تقدمي املقرتح بااجتماع املقبل.
 عمل �أ�ستق�صاء ر�أي على املوقع ل�س�ؤال �أع�ضاء ال�شعبهعن �آراءهم و �أقرتاحاتهم بخ�صو�ص ما ي�ستجد من �أعمال
م�ستقبليه تخ�ص ال�شعبه و ال�صناعه
 ا�ضافه اخبار الدورات التدريبيه لأع�ضاء ال�شعبه علىاملوقع

 عقدت جلنة الن�شره و املوقع االلكرتوين اجتماعها الأولبرئا�سة الأ�ستاذ� /أ�شرف ر�شاد و من�سق اللجنه اال�ستاذ
با�سم الطحان يوم الأربعاء املوافق 2012/07/25
باملقر الرئي�سي لل�شعبه بالأ�سكندريه و بعد التعارف و
التهنئه مت اتخاذ القرارات التاليه :

 مت الأتفاق على �أن يتم عمل الن�شره القادمه بالتن�سيقمع املهند�س /مدحت القا�ضي و من�سق اللجنه /با�سم
الطحان علي �أن تتويل اللجنه عمل الن�شره املقبله.
 -درا�سه تطري املوقع االلكرتوين لل�شعبه و و�ضــع

 بخ�صو�ص دليل �أع�ضاء ال�شعبه املقدم من �شركة تاجعلى اع�ضاء اللجنه مت �أقرتاح من رئي�س اللجنه بعمل
اعالن عــــــــن املجله داخل دليل �أع�ضاء ال�شعبه كتمهيد
و دعايه للمجله و كذا عمل غالف للمجله والت�سويق
للموقع االلكرتوين داخل املجله و داخل دليل �أع�ضاء
ال�شعبه و فتح الباب لقبول الرعاه الر�سميون لالعالن
عنهم داخل املجله.

احلادي ع�رش :حم�رض اجتماع جلنة ال�شحن اجلوى فى  28يوليو
مت عقد الإجتماع الأول للجنة ال�شحن اجلوي يوم ال�سبت
املوافق  2012/07/28بقاعة نوليدج مبدينة ن�صر
برئا�سه اال�ستاذ حممد �سعداوي رئي�س اللجنه و من�سق
اللجنه اال�ستاذ با�سم الطحان و بعد التهنئه و التعارف مت
مناق�شه جدول االعمال و اتخاذ القرارات التاليه :
 توفري قاعدة البيانات املطلوب توفريها و اخلا�صةب�شركات الطريان و التي تبلغ حوايل � 50شركة طريان
تعمل مبطار القاهرة و الوقت املطلوب لتوفري هذه
البيانات و �إ�شرتاك كافة �أع�ضاء جلنة ال�شحن اجلوي بجمع
املعلومات.
 الإتفاق علي عقد جلنة مع جلنة التدريب بغرفة النقلالدويل لو�ضع برنامج تدريبي ي�ستخدم من قبل غرفة
النقل الدويل لتنمية مهارات العاميلن يف جمال ال�شحن
اجلوي و ذلك بالتعاون مع كافة اجلهات التي قد ت�ساعد يف
تدريب العاملني مثل :
 منظمة الإياتا . �أكادميية الطريان املدين . م�صر للطريان الأكادميية البحرية. التفاو�ض مع بع�ض اجلامعات اخلا�صة لإدخال علوماللوج�سيتك ك�أحد العلوم التي تدر�س باجلامعات
امل�صرية.

 الإجتماع مع جلنة اجلمارك للتفاو�ض مع م�صلحةاجلمارك بعدم قبول البوال�ص الفرعية من ال�شركات الغري
حا�صلة علي الرتاخي�ص مع احل�صول علي الدعم الالزم
من �سلطة الطريان املدين و وزارة الطريان املدين.
 متابعة ملف ال E- Customsمع اجلهاتاملخت�صة بعد موافاتنا من ال�سيد � /أمين ال�شيخ عن �آخر
التطورات التي و�صل �إليها حتي تاريخه و ما �إذا كان

يرغب يف الإ�ستمرار يف حتمل م�سئوليات هذا امللف حتي
الإنتهاء منه.
التن�سيق مع املجل�س لدرا�سه مطالبة وزارة الطريان املدين
لتخ�صي�ص منطقة داخل حدود املطارات امل�صرية لإن�شاء
خمازن ل�شركات ال�شحن يف حدود  200مرت لكل �شركة
لتداول ب�ضائع الرتانزيت داخل املطارات و من و �إيل
خمازن �شركات الطريان.

الثاين ع�رش :حم�رض �إجتماع املكتب التنفيذي يوم الإثنني املوافق 2012/08/06
�أعمال هذه اجلل�سة و اتخذ القرارات التاليه :

عقد املكتب التنفيذى االجتماع الثانى برئا�سة الأ�ستاذ/
عبد العال على عبد العال يوم االثنني املوافق � 5أغ�سط�س
 2012فى متام ال�ساعة الرابعة والن�صف بالنادى ال�سورى
بح�ضور كل من :
			
 -1الأ�ستاذ /خالد �صربى
�سكرتري عام ال�شعبة
			
 -2الأ�ستاذ /احمد العنتبلى
�أمني ال�صندوق

			
 -3الأ�ستاذ /نا�صر �سلطان
ع�ضو جمل�س االدارة
			
 -4الأ�ستاذ /خالد حمام
ع�ضو جمل�س االدارة
وقام ب�أعمال ال�سكرتارية الأ�ستاذ /م�صطفى خمي�س
ال�سكرتري التنفيذى لل�شعبة .
وقد ا�ستهل رئي�س املكتب اجلل�سة با�سم اهلل ومرحبا
ب�أع�ضاء املكتب التنفيذى ثم تناول �سيادته بنود جدول

 -1ب�ش�أن ال�شكاوى املقدمة من ا�صحاب االيداعات
اخلارجية لل�سيد  /رئي�س الغرفة التجارية .ا�ستعر�ض
احلا�ضرون �صور ال�شكاوى املر�سلة من ال�شركات
ا�صحاب االيدعات اخلارجية لرئي�س الغرفة التجارية
حيث اعتربوا �أن هذه التعريفة غري من�صفة لهم و مت
اتخاذ القرار ب�أن يتم الرد على اخلطاب املوجه لرئي�س
الغرفه حول كيفية الإعداد امل�سبق للتعريفه و مدى اجلهد
املبذول من املجل�س يف هذا ال�صدد و عقد لقاء تو�ضيحي.
 -2ب�ش�أن التعديالت املدرجه على تعريفة التفريغ اخلا�صه
بال�شعبه الت�صديق على ادراج الفقرة اخلا�صة بتو�ضيح
البند ال�سابع اخلا�ص مب�صاريف النقل ون�شر التعريفة
بالن�شرة عقب الت�صديق عليها من جمل�س االدارة .
 -3ب�ش�أن التعديل املقرتح على تعريفة خطابات التنازل
املقدم من اال�ستاذ /خالد �صربى �سكرتري عام ال�شعبة
:قرر احلا�ضرون بعد اجراء بع�ض التعديالت عر�ض
القرار على جمل�س االدارة القرار التعريفة اجلديدة
ون�شرها باملوقع االلكرتونى لل�شعبة واخطار الأع�ضاء.
 -4وقد انتهى هذا االجتماع فى متام ال�ساعة ال�ساد�سة
والن�صف م�ساء

الثالث ع�رش� :أخبار متنوعه

 -1حكم املحكمة الد�ستورية :

بخ�صو�ص حكم هام للمحكمه الد�ستوريه العليا «بعدم
د�ستوريه املاده رقم  17من القانون رقم  11ل�سنه 1991
و اخلا�ص بال�ضريبه العامه علي املبيعات و تعديالتها و
�سقوط قرار وزير املاليه ارقام  231ل�سنه  1991و 430
ل�سنه  1991قبل تعديله بالقانون رقم  9ل�سنه »2005
حكمت املحكمة :
�أو ًال – بعدم د�ستوریة ن�ص الفقرة الثالثة من املادة ( 17
) من قانون ال�ضریبة العامة على
 ،املبیعات ال�صادر بالقانون رقم  11ل�سنة  ، 1991قبل
تعدیله بالقانون رقم  9ل�سنة 2005
فیما ت�ضمنه من تخویل وزیر املالیة �سلطة مد املدة التى
یجوز فیها مل�صلحة ال�ض ا رئب تعدیل
الإقرار املقدم من امل�سجل .
ثان ًیا – ب�سقوط قرارى وزیر املالیة رقمى  231ل�سنة
 1991و  143ل�سنة 1992
ثالثًا – �إلزام احلكومة امل�صروفات ومبلغ مائتى جنیه
مقابل �أتعاب املحاماه
و نحن نعتقد �أن هذا احلكم املذكور هام جدا لكل من
لديه م�شاكل تخ�ص �ضريبه املبيعات يف مراحل التقا�ضي
املختلفه و نن�صح الكافه باالطالع عليه على املوقع
الر�سمي لل�شعبه.

 -2ح�ضور ال�شعبه الجتماع منظمة IRU
للنقل الطرقى:

االتفاقيه اجلمركيه ال TIRاخلا�صه بنقل احلاويات بني
الدول بدون فتح احلاويات متهيدا لالن�ضمام �إىل اتفاقية

ال�شعبة ت�شارك يف لقاء منظمة النقل الدويل الطرقي  IRUو الإحتاد العام الغرف التجاريه ملناق�شه تطبيق �إتفاقية
الأمم املتحده النقل الدويل TIR
بناء علي دعوه من ال�سيد �أحمد الوكيل رئي�س االحتاد
العام للغرف التجاريه ح�ضر املهند�س مدحت القا�ضى
رئي�س �شعبة خدمات النقل الدوىل التابعة للغرفة
التجارية بالإ�سكندرية اجتماع بتاريخ اخلمي�س  5يوليو
احلايل مبقر الغرفه التجاريه باال�سكندريه ملناق�شة تطبيق

النقل الربي الدويل لزيادة وت�سهيل وت�أمني جتارة م�صر
الدولية.
و�شارك يف االجتماع الذي نظم حتت رعاية �أحمد الوكيل
رئي�س االحتاد العام للغرف التجارية امل�صرية ،جميع
اجلهات املعنية منهم� ،أحمد فرج �سعودي رئي�س م�صلحة

اجلمارك امل�صرية ،و ممثل من وزارة الداخلية ،وهيئة
الرقابة على ال�صادرات والواردات ،وممثل لوزارة النقل
و�شرطة املرور كما ح�ضر ال�سكرتري العام لالحتاد دكتور
عالء عز و اال�ستاذ جمال عبد النا�صر �سكرتري عام غرفه
التجاره الدوليه  ، ICCكما ح�ضر االجتماع الدكتور
عمرو قابيل رئي�س جلنة النقل الربي و ع�ضو املكتب
التنفيذي لهيئه  IRUالعامليه ملنطقه �شمال افريقيا
بدعوه من منظمه ال  IRUو الدكتور خالد حنفي عميد
كليه النقل الدويل و اللوج�ستيات.
و افاد مندوبي هيئه ال  IRUال�سيد مارك تيلي�سكي و
ال�سيد جون اكري ان الغر�ض من ح�ضور هذا االجتماع
هو حماوله الو�صول ايل اتفاق مه ال�سلطات امل�صريه
لتطبيق جزئي لالتفاقيه علي اخلط الرورو العامل بني
مر�سني و بور�سعيد بنظام PILOT PROJECT
علي ان يتم تطبيق املنظومه اخلا�صه باالتفاقيه مبا يف
ذلك التدريبات اخلا�صه بالعاملني من موظفي اجلمارك و
الرقابه علي ال�صادرات و الواردات و املرور و التطبيق
التكتولوجي للربنامج امل�ستخدم و ذلك متهيدا لتقييم
التجربه و ت�شجيع االن�ضمام ايل االتفاقيه حيث ان هناك
العديد من الدول العربيه م�شرتكه باالتفاقيه و �ساهم
االن�ضمام ايل االتفاقيه يف تدعيم ا�سطول النقل الربي

مثل املغرب و تون�س و اجلزائر و االردن و �سوريه و لبنان
و االمارات و الكويت و البحرين مما ي�ساهم يف ت�سهيل
النقل على الطرق وو�سائل الأمن ،لتطوير �صناعة النقل
فى م�صر وتعظيم التجارة الدولية ومتكني البالد من �أن
ت�صبح مركزا لوجي�ستية للمنطقة يف امل�ستقبل.
و �أو�ضح ال�سيد احمد الوكيل �أن هذا الوقت منا�سب
متاما لالن�ضمام لإتفاقية االحتاد الدوىل للنقل الطرقى،
كما وافقت جميع الأطراف على و�ضع وتنفيذ خطة عمل
ملمو�سة لبدء عمليات النقل الربي الدويل يف القريب
العاجل .حيث ان االن�ضمام للمنظمه ت�سهل ت�سهيل
�إجراءات عبور احلدود و القيام بنقطه االنطالق و نقطه
الو�صول بدال من القيام بها عند كل احلدود و �ضمان
�سداد ر�سوم اجلمارك و ال�ضرائب و خف�ض التكاليف و
�إ�ستخدام و�سائل ت�سيري املخاطر و االعالن امل�سبق كما و
ذمل من خالل �إ�ستخدام  TIR CARNETكما هو
احلال بدول �أوروبا التي وقعت علي االتفاقيه.
و يف نهايه اللقاء اتفقت االطراف ان يتويل االحتاد العام
قياده م�شروع االتفاقيه للو�صول ايل حيز التنفيذ بالتعاون
مع اجلهات املختلفه مثل اجلمارك و وزاره املاليه و وزاره
النقل و ا

 -3مذكرة الدكتور /فاروق مل�ش بخ�صو�ص
م�سئوليه مرخل الب�ضائع
بناء علي طلب املجل�س قام ال�سيد الدكتور فارق مل�ش
�أ�ستاذ القانون التجارى و البحرى  -الأكادمییة العربیة
للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى م�شكورا باعداد
مذكره وافيه عن واجبات مرحل الب�ضائع و م�سئوليته
اجلنائيه و املاديه حيث ورد العديد من ال�شكاوي من
بع�ض اع�ضاء ال�شعبه من تعر�ضهم لتحريك الدعاوي
اجلنائيه من قبل م�صلحه اجلمارك �ضدهم يف ق�ضايا
تهرب جمركي ب�سبب ورود ا�سم مرحل الب�ضائع علي
�سندات ال�شحن.

 -4حفل �إفطار رم�ضان لل�شعبه بالنادي
ال�سوري:

يف تقليد جديد قام جمل�س ادارة �شعبة خدمات
النقل الدويل بالدعوه حلفل �إفطار يوم االثنني املوافق
 2012/08/06بالنادي ال�سوري مبحطة الرمل
باال�سكندريه.

و قد مت دعوة العديد من ال�شخ�صيات العامه حيث �شرف
احلفل كل من ال�سيده  /كاندي�س بوتنام القن�صل
االمريكي بالأ�سكندريه و كذلك القن�صل الرتكي ال�سيد
� /سميح تورجت و اللواء ال�سيد هدايا رئي�س قطاع النقل
البحري و اللواء عادل يا�سني رئي�س هيئه ميناء ا�سكندريه
و اللواء حامت القا�ضي رئي�س االحتاد العربي لغرف املالحه
العربيه و اللواء مازن ندمي نائب رئي�س الفياتا و الرئي�س
ال�شريف لل�شعبه و املهند�س �أحمد العقاد رئي�س غرفه
مالحه اال�سكندريه و اللواء حممد زكي رئي�س جمل�س

اداره �شركه امل�ستودعات امل�صريه و الدكتور فاروق
مل�ش باالكادمييه العربيه للعلوم و التكنولوجيا و من

�أع�ضاء جمل�س �إداره غرفه املالحه باال�سكندريه اال�ستاذ
وليد بدر و املهند�س مروان ال�سماك و من جمل�س �إداره
الغرفه ال�سابق اال�ستاذه نازيل ال�شاذيل و اللواء عا�صم
ال�سيد و لفيف من قيادات اجلمارك اال�ساتذه حممود ابو
العال و عبد الهادي عبد العزيز و عوين تامر و الدكتور /

مدحت خليفه و الأ�ستاذ /حممود عي�سي ووكالء الوزاره
و قيادات الإعالم و ال�صحافه املتخ�ص�صني يف النقل.
و بد�أ احلفل بعد االفطار و �صالة املغرب بكلمه من
املهند�س  /مدحت القا�ضي رئي�س جمل�س ادارة ال�شعبه
�شكر فيها جميع احل�ضور و دعا للوقوف دقيقه حداد على
�أرواح �شهداء احلادث االرهابي يف رفح ثم قام بتكرمي
القن�صل الرتكي مبنا�سبه انتهاء فرتته يف م�صر التي
تنتهي منت�صف �أغ�سط�س احلايل حيث �ساهم يف تدعيم
التجاره بني م�صر و تركيا و زياده اال�ستثمارات الرتكيه
يف اال�سكندريه و قد مت تكرمي القن�صل االمريكي ال�سيده
كاندي�س بوتنام و كل من اللواء ال�سيد هدايا رئي�س قطاع
النقل البحري و اللواء عادل يا�سني رئي�س جما�س اداره
هيئه ميناء ا�سكندريه.

و تلي ذلك تقدمي من رعاه احلفل الرئي�سيني �شركه ايجي
�ستورز و �شركه اي ا�س تي ثم دار حوار مفتوح من
ر�ؤ�ساء اللجان حيث قدم كل من اال�ساتذه تامر مو�سي
رئي�س جلنه التدريب و التدريب العملي و اال�ستاذ �شريف
الفيل رئي�س جلنه ال�شحن البحري و اال�ستاذ نبيل ح�سن
رئي�س جلنه اجلمارك بالقاء ال�ضوء علي ان�شطه اللجان
املختلفه

و قام اع�ضاء جمل�س االداره اال�ساتذه نا�صر �سلطان
و خالد �صربي ال�سكرتري العام و اال�ستاذ عبد العال
علي نائب الرئي�س و اال�ستاذ احمد م�صطفي و اال�ستاذ
خالد حمام و اال�ستاذ عبد اللطيف عبد املنعم مبداخالت
بناءه اثرت حوار االع�ضاء و مت الرد علي العديد من

اال�ستف�سارات تناولت �ضروره االرتقاء بن�شاط النقل
الربي و التنبيه علي ا�ستخدام �شركات نقل بري معروفه
و �سياراتها جمهزه بالتوي�ست لوك املخ�ص�ص للحاويات
و عليها اجهزه تتبع و كذا �ضروره عمل عقود معتمده
من ال�شعبه لكافه التعاقدات بني االع�ضاء و الغري و كذا
�ضروره �سرعه االن�ضمام ايل معاهدات الدوليه اخلا�صه
بنقل احلاويات مثل اتفاقيه ال .TIR

كما تناولت اال�ستف�سارات العديد من اال�سئله حول
�ضروره االرتقاء مب�ستوي العاملني باملجال عن طريق
املزيد من الربامج التعليميه و الدورات التدريبيه و
�ضروره اجراء حوار مع اخلطوط املالحيه لبناء تفاهمات
توافقيه نقوم علي العالقات املتبادله.

و قد انتهت احلفل يف جو من التفا�ؤل رغم الظروف التي
متر بها البالد حيث �أ�صر احلا�ضرين علي �أهميه التم�سك
بالأمل و م�سانده �سياده الرئي�س حممد مر�سي و احلكومه
اجلديده لتحقيق الأهداف اخلا�صه بن�شاط النقل الدويل و
اللوج�ستيات
كما مت اثاره مو�ضوع �أهميه و�ضع تعريف قانوين لوكالء
ال�شحن «مرحلي الب�ضائع» من خالل �إ�ضافات بالقانون و
اعتبار ذلك هدف من االهداف ال�ضروريه ملجل�س االداره
يف الدوره احلاليه.

 -5توقيع عقد امتياز �إن�شاء و�إدارة حمطة لتداول
الب�ضائع يف ميناء الأدبية بال�سوي�س بطاقة 5
مليون طن �سنوي.

�شهد رئي�س جمل�س الوزراء اال�سبق د .كمال اجلنزوري
مرا�سم توقيع عقد امتياز �إن�شاء و�إدارة حمطة لتداول
الب�ضائع يف ميناء الأدبية بال�سوي�س بطاقة  5مليون طن
�سنوي.
ومثل هيئة مواين البحر الأحمر يف توقيع عقد اال�ستثمار
«ال�سعودي ال�صيني» رئي�س الهيئة اللواء حممد عبد
القادر جاب اهلل ومثل �شركة الأدبية رئي�س ال�شركة د.
حلمي حممود ندا و�شارك يف مرا�سم التوقيع كل من

وزير النقل د .جالل م�صطفي �سعيد والأمري �سلطان بن
فهد بن عبد العزيز �آل �سعود و�سفري اململكة العربية
ال�سعودية بالقاهرة �أحمد القطان ورئي�س جمل�س �إدارة
�شركة الأدبية للإدارة البحرية د .حلمي حممود ندا
و�سفري ال�صني بالقاهرة �سوجن �أي جو حيث مت توقيع عقد
االمتياز بني الهيئة العامة ملواين البحر الأحمر و�شركة
الأدبية للإدارة البحرية لتنفيذ م�شروع ت�صميم و�إن�شاء
وت�شغيل �إدارة و�إعادة ت�سليم حمطة تداول ب�ضائع ال�صب
مبيناء الأدبية البحري يف ال�سوي�س.

و�أكد وزير النقل �أنه وفقا ملا جاء بعقد االمتياز ف�إن املحطة
�ست�ؤول بكامل من�ش�آتها ومعداتها وجتهيزاتها والتي تقدر
قيمتها بنحو  2500مليون جنيه �إيل الدولة يف نهاية فرتة
االمتياز املقررة بالعقد والتي تبلغ  25عاما و�أ�ضاف ب�أنه
من املقرر �أن تبلغ ر�سوم التداول التي �ست�ؤدي �إىل الدولة
خالل فرتة التعاقد حوايل  1500مليون جنيه بالإ�ضافة
�إىل الر�سوم ال�سيادية الأخرى التي �سيتم حت�صيلها علي
حركة دخول ال�سفن للميناء وعرب قناة ال�سوي�س .

