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  ورقة ػمم بؼنىان :
 ""رؤية جمتمغ األػمال حىل منظىمة انهىجيستيات ودورها يف تطىير قطاع اننقم

 
 ػاته :  أوال : تىصيات ػامة ختص اننقم بكافة قطا      

 إصدارمضاغونمعوحدمظؾـؼلمحيؼقماظؿؽاعلمبنيمضطاساتماظـؼلمادلكؿؾػةمععمعراساةمأنمؼؿواطبمععماظؿشرؼعاتم

مععمضرورةم خلاصمصىموضعموتعدؼلمطاصةمعشارطةماظؼطاعمااظعادلقةميفمذبالماألعنمواألعانمورياؼةماظؾقؽةم،

 ضؾلماصدارػام.ماظؿشرؼعاتماالضؿصادؼةمادلعـقة

 اعؾةموعلؿؿرةمربددةماألػدافمواخلطواتمظؾـفوضممبلؿوىماألصرادمواظعاعؾنيمضرورةموضعمخطةمتدرؼؾقةمذ

 . يفمذبالمخدعاتماظـؼل

 ممأن مإصدار ممخاللمعنماظـؼلمظؼطاساتماظؿـػقذؼةماظؼراراتؼؿم م: معـل مخدعاتمتـظقممجفاز"اجلفاتمادلعـقة

م "اظؿفارةموماظـؼلمظؿقلريماظورـقةماظؾفـة"مو"مظؾؿواغئماألسؾيماجملؾس"مو"ماظـؼل

 عراطزمحبوثمعؿكصصةمظدرادةماظظواػرموحتؾقلمادلؤذراتموحتدؼدماإلجتاػاتموإضرتاحماحلؾولمظؾؼضاءمإغشاءم

موم سؾيماظػفواتموعؿابعةماظؿطوراتماظعادلقةميفمزبؿؾفمضطاساتماظـؼلمودرادةمعديمإعؽاغقةماإلدؿػادةمعـفا

قةمدورمصعالميفمدرادةماإلتػاضقاتماظدوظقةماإلغدعاجمصقفاميفماظؿوضقؿاتمادلـادؾةمطؿامؼؽونمهلذهمادلراطزماظؾقـ

وإضرتاحماظؾـودماظيتمجيبمأنمتؿضؿـفامحيتمتلؿػقدمعصرمأومسؾيماألضلمالمؼؾكسمحقماظدوظةمعنماظؿوضقعمسؾقفام،م

مصقفاموإبداءمادلالحظاتمبشاغفام طؿامميؽنمأنمؼؽونمهلامدورمحقويميفمدرادةماظعؼودماظيتمتؽونماظدوظةمررصًا

 م .حؼوقماظطرفماآلخرممتشوػاتمأومجورمحلؼوقمررفمسؾيموإطؿشافضؾلماظؿوضقعمسؾقفام

 إضرتاحمحواصزمإدؿـؿارؼةمظإلغشطةميفمذباالتماظـؼلمواخلدعاتماظؾوجلؿقةماظيتمحتؼقمضقؿةمعضاصةموذظكمجذبًام

ظإلدؿـؿاراتماحملؾقةمواظدوظقةميفمػذاماظؼطاعم،موأنمتلفممعؤدلاتماظؿؿوؼلماحملؾقةمواظدوظقةميفماإلدؿـؿارم

 .ضطاساتماظـؼلمواظؾوجلؿقاتموظقسمذبردماإلطؿػاءممبـحماظؼروضمظؾشرطاتمميف

 ثانيًا : تىصيات خاصة بقطاع اننقم اننهري : 
 .تواجدمجفةمعـلؼةمبنيمذيقعمودائلماظـؼلمادلكؿؾػةمبؽلمعقـاء 

 اظـفري.وجودمتشرؼعمؼؾزمماظـاضؾنيمبـؼلمغوسقاتماظؾضائعمأومحؿىمغلبمعـفامظؾـؼلمباظلؽةماحلدؼدمأوم 

 .وضعمغظاممظوجقليتمعؿؽاعلمبدسممعنماحلؽوعةموعراضؾؿفامظؿػعقلماظـؼلمعؿعددماظودائط 

 عشارطةماظؼطاعماخلاصمظإلدؿـؿارميفمعشروساتماظـؼلماظـفريمباظـلؾةمإلغشاءمادلواغئماظـفرؼةموذرطاتم

 اظـؼلمباظوحداتماظـفرؼة.

 .إغشاءمعـارقمذيرطقةمبادلواغئماظـفرؼة 

 ظؾؿفاريمادلالحقةمواألػودة.م22/7اظؿشغقلماظؾقؾيم 

 .تواجدمغؼاطمظؿزوؼدماظوحداتماظـفرؼةمباظوضودمسؾىماجملارىمادلالحقةم 

 غؼلمادلوادماظؾرتوظقةمإديماظصعقدمباظوحداتماظـفرؼةمبإدؿكدامموحداتمزبصصةمظذظكمععمعراساةمطاصةم

 اظشروطماظؾقؽقةمواألعان.
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 ـقلماإلدراعمبؿـػقذمعشروعماظؾـقةمادلعؾوعاتقةمظـفرماظR I Sدلامدقعودمعنمسائدمسؾىماحلؽوعةمواظـاضلممم

 وصاحبماظؾضاسة.

 

 ثانثًا : تىصيات خاصة بقطاع انسكك احلديدية : 
 م ماحلدؼد مظؾلؽة ماظعاعة ماهلقؽة مػقؽؾة موإسادة ماظشاعل ماظؿطوؼر ماألغػاق معرتو مػقؽة مخاللوأؼضًا معن

مؿنيمصولماهلقؽألعـلمأللمدؿغالاإل تلعريماخلدعاتموصؼاممعععنماألراضيموادلؾاغيموادلعداتموشريػا

واإلػؿؿاممبعـاصرمتدرؼبمورصعمضدراتماظعـصرماظؾشريميفمزبؿؾفماظؼطاساتموربطممCost Plusدلؾدأم

مواظصقةم ماجلودة ممبعاؼري مواإلػؿؿام مواظوضائقة ماظدورؼة مظؾصقاغة مذاعؾة مخطط مووضع مباإلغؿاجقة األجر

 م.عانواظلالعةمادلفـقةمواأل

 اظلؿاحمظؾؼطاعماخلاصمبإغشاءممععإزاظةماظؾؾسماظؼائمميفمتعددماجلفاتمصاحؾةماظوالؼةمسؾيمادلزظؼاغاتم

متـاصلقة مبقؽة مخلؾق مخدعاتفا موتلعري موإدارتفا ماحلدؼد ماظلؽة معع ماظػائقمو عشروساتمعشرتطة اإلػؿؿام

 .بصقاغةمادلزظؼاغاتموشؾؼفاموإحرتامماظعؾورمعنمخالهلا

 اراتمسؾىمادلدىماظؼصريمجبراراتمعلؿعؿؾةموذبددةموذظكمعنمخاللمادؿؽؿالمادؿؽؿالمغؼصماجلر

 م.اجلاغبماألطربمعنمغؼصماجلراراتماظذيمتعاغىمعـهماظلؽةماحلدؼد

 ماظؼرىمت ماالدرتاتقفيمالحؿقاجات ماظؿكزؼن مخاصقة مبؿوصري مؼلؿح ممبا مادلربد مواظـؼل ماحلاوؼات مغؼل وصري

مربؼدم.وادلراطزمصىمصعقدمعصرمواظدظؿامعنمخدعاتمت

 "توصريمخدعاتمغؼلمادلوادماظلائؾةمداخلمحاوؼاتمخاصةمبذظكمBulkتعؿربمػذهماظودقؾةماألطـرم"محقثم

صاسؾقةمودرسةمصىمتزوؼدمادلصاغعمادلكؿؾػةمخباعاتماحلدؼدمواظػقممواألمسـتمواظػودػاتموادلـفـقزموشريم

مم.ذظكمعنماخلاعاتماحلقوؼة

 
 رابؼًا: تىصيات خاصة بقطاع اننقم انبحري : 

 ااظؼاااغونماظؾقاارىمادلصاارىمالمؼؿواطاابمعااعممممم1990ظعاااممم8اظؼاااغونمرضااممم:  صببحال انبببىاخرباننسبببة أل

اظؿطااوراتماجلدؼاادةماظؿااىمحااداتمصااىمػااذاماظـشاااطمخاصااةموأنمػااذاماظؼاااغونمرؾااقمصااىموضااتمطااانمممممممممممم

والمزالمػااااذام،مراااانمم000ةمالمؼلااااؿحمظؾؼطاااااعماخلاااااصممبؾؽقااااةموحااااداتمحبرؼااااةمتزؼاااادمساااانمريوظاااامم

اظؼاااغونمالمؼلااؿحمظصاااحبمباااخرةمانمؼؼااوممبؾقعفااامإالمبعاادماحلصااولمسؾااىمعواصؼااةموزؼاارماظـؼاالمطؿاااماغااهممممممممم

ؼشااارتطمتلااافقلماظعؼااادمباظشااافرماظعؼاااارىمواظاااذىمؼصااارفمرداااوعةمساظقاااةمظؾؿلااافقلمعاااعمأغاااهمالمؼعؿاااربمػاااذام

وذااافادةمBill of Sale اظعؼااادمعااانمعلاااؿـداتماظؿعاعااالمدوظقاااامإذمؼؼؿصااارمصاااىماىمدوظاااةماخااارىمسؾاااىمممم

م.مDeletion certificateاظـشاطم

 أػؿقااةمتطااوؼرماظرتداااغاتماظؾقرؼااةموضقاااممصااـاساتمعغذؼااةمطظفااريمهلااامدلااامظااذظكمعاانمأااارمإجيااابيمسؾااىممممممممممم

 جذبموطاالتمسادلقةموإدؿـؿاراتمأجـؾقةمظؾؼطاعم.مم

 مواصؾقتم: 6802نسنة 088هقرارباننسبة ن م مبـلبمعضاسػة ماظردوم ماديماظيمزؼادة م مضد ماظؼرار غرىمأن

ادلواغيمادلصرؼةموخاصةمعواغيمذرقموشربمبوردعقدمعنماطـرمادلواغيمزؼادةميفماظردومميفمحوضماظؾقرم



 3                                                     8102مارس  –جمعية رجال األعمال المصريين  –إعداد : لجنة النقل 
 

معنمواظيمعقـائيمشربموذرقمبوردعقدم ماظلػنماظؼادعة مادىماظيماخنػاضماسداد ادلؿودطمواظذيمبدوره

تماسدادماظلػنماظؼادعةماظيمعواغيمبوردعقدمعـذماظعاممادلاضيموحيتمتارخيهمويفموذظكمبعدمعراجعةمععدال

زلماظرطودماالضؿصاديماظعادليمودبوفماسضاءماجلؿعقةماظعؿوعقةمماظيمػروبماظؽقاغاتماظؽؾريةمعنماخلطوطم

 ادلالحقةممعنمادلواغيمادلصرؼةم.م

  تىصيات ػامة خاصة بقطاع اننقم انبحري  

ملاؿسأممفحمدؼدحتمنأشب،م19/7/2018مخؼراؿبمرداصظام2018مةـلظم608ممضرملؼـظامةرازومرارضمةشضاـع -

 .طاقعدمءاـقمبمةؾعاعظاميرقؾظاملؼـظابمةطؾتردلامةطشغألامةظوازعمصقخارتظ

مةدعميفمرظـظامةداسإمنأشب،م19/7/2018مخؼراؿبمرداصظام2018مةـلظم610ممضرملؼـظامةرازومرارضمةشضاـع -

 .طاقعدمءاـقمبمنؼزكؿظا

ماظلػنماظيتمؼزؼدمسؿرػامسنملؿاحماحلؽوعغطاظبمب - دـةمحتتماظعؾممادلصريمطؿام20ةمادلصرؼةمبؿلفقلم

ماألدطولمادلصريم مؼؿأار محؿىمال معـلمسـدمدخولمادلواغئمادلصرؼة حيدثمععمدػنماظدولماجملاورة

،موالمؼؿعدىمسددماظلػنماظيتمحتؿلماظعؾمم%معنمحفممجتارةمعصرماخلارجقة0سنماظذيمالمؼؿفاوزمعامؼـؼؾهم

مدػقـةمععظؿفامتعدىماظعؿرماإلصرتاضيم.مم28ادلصريم

مدبػقضمردوممادلقـاءمباظـلؾةمظؾلػنمادلصرؼة.م -

درادةمإعؽاغقةمدبػقضمدعرماظوضودمظؾؾواخرمادلصرؼةمعـلماظؾواخرماظيتمحتؿلمسؾممدولماالحتادماخلؾقفيم -

 اظلؿةم.

ماظغاءماظؾـدماظذيمؼػرضمردوممباظشفرماظعؼاريمسـدمبقعماظلػنم. -

دبػقضماظضرائبمأوماإلسػاءمعـفامغفائقامباظـلؾةمظؾلػنمادلصرؼةمحقثمأنماظلػنمادلصرؼةمتلاػمميفمتؼؾقلمم -

مصردم.م20غلؾةمماظؾطاظةممممبصرممإذممأنمطلمدػقـةمؼؿممتشغقلمسؿاظةمعصرؼةمسؾقفاميفمحدودم

 خػضتمسـفام.ماصدارمضرارمباحلدماألدغىمألدعارماخلدعاتمتؾؿزممبهماظؿوطقالتمادلالحقةمومحتادبمان -

 تؽؾفماظوزارةمطلمتوطقلمبؿؼدؼممذفادةمبأغهممتمددادمطاصةمادللؿقؼاتماظضرؼؾقةممادلػروضةمسؾىماظؿوطقلم. -

م - مظؾؿواغضرورة ماظدوظة معؾؽقة مسؾى مأغشطمئاالبؼاء مخصكصة معع موادللؿؼؾؾقة ماحلاظقة مإرارممؿفا وذظكمصى

مإذرافمساممعنماظدوظةممبامحيؼقماظؿـؿقةماالضؿصادؼة

مادللؿـؿرمإلصالحمعـظوعةماظـؼلمصؿشابكمادلفامموتعددمتؾعقةمادللؤوظقةمتوحقدماجل - فاتماظيتمؼؿعاعلمععفا

ذرطاتماخلدعاتمادلالحقةمتؿؾعموزارةممداخلمضطاعماظـؼلماظؾقري،مصادلواغئمتؿؾعموزارةماظـؼلمبشؽلمسام،

ماظؼا مظؾشرطة متؿؾع ماظربيمواظؿوطقالتمادلالحقة مربطاتماحلاوؼاتمواظـؼل مو ماظؾقريماالدؿـؿار مظؾـؼل بضة

واظربيمواظيتمتؿؾعموزارةماالدؿـؿار،موباظؿاظيمأصؾقتمأيمذرطةمتعؿلميفمضطاعماظـؼلماظؾقريمحائرةمبنيم

 ضطاعماألسؿالمووزارةماالدؿـؿارموإجراءاتموضواغنيمطلمعـفممواظيتمعنمادلؿؽنمأنمتؿـايفمععماألخرى.

 

 


