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 في شأن الموانئ التخصصیة.  ١٩٩٦لسنة  ١قانون بشأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم 

 . ٢٠١٧\٣\٣١، بتاریخ (مكرر)  ١٣، الجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٧لسنة  ١٠المصدر : قانون رقم 

 ،١٩٩٦لسنة  ١إضافة المیناء الجاف إلى نطاق تطبیق القانون رقم  مختلفة،یتناول هذا القانون ثالثة أمور 
 هذه الموانئ. امتیازمنح  جافة و الموانئأو  التخصصیة موانئالوٕاجراءات تأسیس 

 افةلى قانون الموانئ الجاسم القانون من قانون الموانئ التخصصیة إ تم تعدیل التعدیالت،من  ١وفقًا للمادة  أوًال،
 .والتخصصیة

لى النحو عذو طبیعة تخصصیة میناء الجاف أو المیناء التحدد المادة الثانیة من التعدیالت إجراءات إنشاء  ثانیًا،
 التالي:

 من لفنیةا الدراسة إعداد النقل وزارة وعلى المیناء، إنشاء خطة یتضمن النقل وزارة إلى الطلب تقدیم یجب -
 .المیناء هذا إنشاء تقدیر مدى صالحیة أجل من المختصة الجهات خالل

 ، راءالوز  مجلس موافقة وبعد النقل وزیر من عرض على بناء ، الوزراء مجلس رئیس یصدر ، ذلك بعد -
 على الفني فاإلشرا له سیكون الذي هذا الوزراء رئیس بقرار النقل وزارة إخطار یتم و. المیناء بإنشاء قراراً 

 .تنفیذه فترة خالل المشروع

 اء كانوا أشخاصاً سو  ثالثا ، وفقا للتعدیالت ، یجوز منح امتیاز المرافق العامة للمستثمرین المصریین أو األجانب ،
تحصیل  وصیانة  ، استغالل ،إدارة ، إنشاء  ا االمتیاز، داخل مصر أو خارجها. قد یشمل  اعتباریینطبیعیین أو 

بشأن  ١٢٩/١٩٤٧. یمنح هذا االمتیاز دون التقید بأحكام القانون رقم التخصصيجاف أو اللمیناء اخدمة  مقابل
الطبیعیة  الثروة موارد ستثماراب االمتیازات المتعلقةبشأن  ٦١/١٩٥٨المرافق العامة أو القانون رقم  التزامات

 والمرافق العامة.

و الشفافیة. یجب أال تتجاوز مدة  العالنیةمع األخذ في االعتبار أن اختیار صاحب االمتیاز یخضع لمبادئ 
 سنة. ٣٠ بما ال یجاوز تلك المدة بقانون مد یجوز  ذلك،سنة. مع  ١٥ االمتیاز
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 قرار الهیئة العامة للرقابة المالیة بشأن الترخیص للشركات بالجمع بین أكثر من نشاط تمویلي.

 ١١٩، الوقائع المصریة العدد ٢٠١٧لسنة  ٦٠رقم المصدر : قرار مجلس ادارة الهیئة العامة للرقابة المالیة 
 . ٢٠١٧\٥\٢٤بتاریخ 

ینظم هذا القرار منح الترخیص للشركات لممارسة أكثر من نشاط تمویلي واحد في ضوء الظروف والمعاییر 
 التخصیم. وأالتمویل العقاري  وأالمنصوص علیها في هذا القرار. قد یشمل النشاط التمویلي التأجیر التمویلي 

 وتتلخص الشروط والمعاییر فیما یلي:

 غرض الشركة ورأس مالها وملكیتها . •

 مجلس اإلدارة. •

 .المطلوبةالبیانات و المستندات  •

 .المحاسبیة الضوابط •

 والمخاطر. التمویل ضوابط •

 :تقوم ب تجدر اإلشارة إلى أن الشركة التي تجمع بین أكثر من نشاط تمویل واحد یجب أن

 نشاط بحسابات منفصلة.تنظیم كل  •

 فصل بیانات األنشطة في البیانات المالیة للشركة كما هو مطلوب من قبل معاییر المحاسبة المالیة. •

 ءالترخیص خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوًما من تاریخ استیفا البت فيالهیئة العامة للرقابة المالیة  یجب على
 للحصول على الترخیص.لجمیع المتطلبات والشروط الالزمة  الشركة

 تصدر الهیئة العامة للرقابة المالیة قرارها في ضوء االعتبارات التالیة:

 المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها.• 

مدى مساهمة الشركة في تلبیة احتیاجات السوق من خالل تقدیم منتجات تمویلیة جدیدة أو التوسع في مناطق • 
 جغرافیة جدیدة.

 ساهمین الرئیسیین في مجاالت االئتمان والتمویل المصرفى وغیر المصرفي.خلفیة عمل الم• 

 


