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الرتخيص بإقامة مارينا اليخىت اململىكة لفنذق سياحي 

وزارة الموارد المائية والري  -الهيئة المصرية لحماية الشواطئ : جهة الترخيص

: املسحنذات املطلىبة
 أو أي مقياس رسم مناسب محدًدا عمييا الموقع المطموب 5000:1 أو 2500:1خريطة مقياس رسم  .1

.   صور طبق األصل5إقامة المنشأ عميو ومعتمدة من ميندس نقابي ومستوفاة الدمغات اليندسية وعدد 
 .الرسومات والتصميمات اليندسية لممنشأ المطموب معتمد من ميندس نقابي ومستوفاة الدمغات اليندسية .2

سند ممكية األراضي المطموب الموافقة عمى إقامة المنشآت عمييا إذا كانت ممموكة ممكية خاصة أو قرار  .3
 . التخصيص ي غير ىذه الحالة

دراسة فنية متكاممة لتقييم التأثير البيئي عمى المنطقة واتزان خط الشاطئ من حيث النحر واإلرساب وكذا  .4
 .التيارات الساحمية مع بيان األعمال واالحتياطات المقترحة تفصياًل لمالفاة ومعالجة اآلثار إن وجدت

تعيد بسداد تكاليف المعاينة وكذا تكاليف الدراسات المقررة إذا تطمب األمر ذلك وعمى أن يتم سداد ىذه  .5
 .التكاليف قبل القيام بيا

 .تعيد الطالب بااللتزام بعدم مخالفة الشروط الفنية التي تحددىا الييئة .6

تعيد الطالب بمسئوليتو عن حماية الشاطئ بالمنطقة أمامو وعمى نفقتو الخاصة مستقباًل إذا تطمب األمر  .7
ذلك كما يتعيد بمالفاة ومعالجة أي آثار لممناطق المجاورة إذا كانت ىذه اآلثار ناتجة بسبب إقامة المنشأ 

 .الخاص بو

 .    المقايسة التقديرية لألعمال .8

 

: الرسىم
 عشرة جنييات رسم نظر لخزينة الييئة أو بحوالة بريدية .
  1994 لسنة 4تكاليف المعاينة والدراسات الفنية إذا تطمب األمر ذلك طبًقا ألحكام القانون رقم 

 .والئحتو التنفيذية

 10     %  مقابل مكافآت               (التي تبمغ تكمفتيا خمسون ألف جنيو  )من تكاليف األعمال 
 .           و حوافز اإلشراف عمي األعمال

                                                 

 .الذليل االسترشادي للخذهاث التي تمذهها وزارة الوىارد الوائيت والري للجواهير-  1
    

2
 .الورجغ ًفسه -   

       
1

 .2003 لسٌت  516لرار وزير الري و الوىارد الوائيت رلن -   
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 5        %  التي تتراوح تكمفتيا بين الخمسين ألف جنيو، و  )من تكاليف األعمال 
 .مقابل مكافآت و حوافز اإلشراف عمي األعمال (           الخمسمائة ألف جنيو 

 3       % مقابل  (التي تبمغ تكمفتيا أكثر من خمسمائة و خمسون ألف جنيو  )من تكاليف األعمال   

 .مكافآت و حوافز اإلشراف عمي األعمال           

 

 

: اإلجراءات
. يقدم الطمب إلى المحافظة المختصة التي يقع في نطاقيا العمل ومرفًقا بيا كافة المستندات المطموبة .1
تقوم الييئة بفحص الطمب والمستندات ومراجعة الدراسات الفنية والمعاينة بالطبيعة بعد ورودىا من  .2

 .المحافظة المختصة وكذا استكمال الدراسات إذا تطمب األمر ذلك بعد قيام الطالب بسداد التكاليف المقدرة

 .تقوم الييئة بإعداد كافة المستندات لممحافظة المختصة مشفوعة بالرأي الفني لمييئة .3

نظًرا ألن الدراسات الفنية قد تحتاج إلى وقت طويل ألنيا تطمب درسات بحرية وتجميع بيانات والتي تعتمد  .4
عمى الظروف الجوية والبحرية وتوفيًرا لموقت وتيسيًرا عمى الطالب فإنو يمكن لمطالب التقدم لمييئة بصورة 

بموافاة المحافظة برأييا الفني العامة لحماية الشواطئ من األوراق المقدمة لممحافظة عمى أن تقوم الييئة 
بعد انتياء ومراجعة واستكمال أعمال الدراسات المطموبة، و تصدر الموافقة من رئيس الييئة المصرية 

العامة لحماية الشواطئ بعد اسيفاء المستندات المطموبة ويجب أن يتم إخطار مقدم الطمب الموافقة 
الممنوحة لو فور صورىا، وفي حالة عدم الموافقة عمى إقامة أي من المنشآت المشار إلييا يخطر مقدم 

. الطمب بكتاب موصي عميو بأسباب الرفض خالل شيرين من تاريخ تقديم الطمب
تختص الييئة بالقيام بكافة ما يمزم من إجراءات وأعمال حماية الشواطئ البحرية المصرية من النحر  .5

 والخاص بالري والصرف والئحتو التنفيذية وكذا 1984 لسنة 12باإلضافة إلى تنفيذ أحكام القانون رقم 
 والخاص بشئون البيئة فيما يخص حماية الشواطئ من التعدي، حيث تتمثل 1994 لسنة 4القانون رقم 

 :اختصاصات الييئة في اآلتي

  وضع تخطيط شامل ومتناسق لمشروعات حماية الشواطئ بما يتماشى مع مشروعت التنمية االقتصادية
واالجتماعية المزمع تنفيذىا عمى الشواطئ وبما يتطمبو ذلك من إجراء المسح البحري الشامل لمشواطئ 

 .المصرية

 وضع خطة عامة لحماية الشواطئ تتضمن أولويات لمشروعت الحماية. 

 القيام بالمشروعات التجريبية التي تخدم أغراض الييئة. 

                                                 
.  الورجغ ًفسه –2       

.  الورجغ السابك – 3       
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 عمل التصميمات الخاصة بالمشروعات المقترحة. 

  وضع األسس الالزمة لممنشآت التي تقام عمى الشواطئ وذلك بما ال يتعارض مع الحماية المستيدفة
 .ليا

 تنفيذ األعمال الالزمة لحماية الشواطئ سواء بنفسيا أو عن طريق الشركات والمنشآت المتخصصة. 

 مراقبة ومتابعة األعمال التنفيذية طبًقا لمتخطيط الموضوع والجداول الزمنية المقررة ليا. 

 
 

 :الصندوق الخاص بإعادة الشئ إلي أصمو- 6

أنشئ الصندوق الخاص بإعادة الشئ إلي أصمو بغرض الصرف منو عمي إعادة الشئ إلي أصمو في 
حالة استمرار المستفيدين من مخالفة أحكام قوانين الري والصرف في عدم اإللتزام بتطبيق تمك 

األحكام، و تشرف عميو مصمحة الري، حيث ال يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود األمالك 
العامة ذات الصمة بالري و الصرف أو إحداث تعديل فييا إال بترخيص من وزارة الري و الموارد 

المائية و طبقا لمشروط التي تحددىا، و عمي المرخص لو صيانة العمل و حفظو في حالة جيدة و 
يمتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورتو و ذلك في الموعد الذي تعينو لو و طبقا 

 .لممواصفات التي تقررىا و إال كان لموزراة أن تقوم بذلك عمي نفقة المخالف 

 
: حدد رأسمال الصندوق بمبمغ سبعمائة ألف جنيو، و تتكون موارد الصندوق مما يمى

. حصيمة رسوم إصدار و تجديد الترخيص- 1
.  حصيمة الغرامات و المبالغ المحكوم بيا ضد المخالفين- 2
.  االعانات التي تخصص في الموازنة العامة لمدولة و لدعم الصندوق- 3
. اليبات و التبرعات و الوصاية التي يقبميا مجمس إدارة الصندوق- 4
. ما يسترد من مصاريف إعادة الشئ إلي أصمو من المخالفين- 5
. التأمينات الدائمة المحصمة نظير الترخيص بأعمال داخل منافع الري- 6
حصيمة مقابل انتفاع مرور الوحدات السياحية و النيرية خالل األىوسة المالحية عمي طول نير - 7

. النيل و فرعيو

                                                 
1

. بشأى ًظام الصٌذوق الخاص بإػادة الشئ إلي أصله طبما  لماًىى الري و الصرف 1985 لسٌت 86لرار وزير الري رلن - 
2

          103 بتٌظين الوٌشأ بالوادة 1986 لسٌت 124 بتؼذيل المرار الىزاري رلن 1992 لسٌت 147لرار وزير االشغال الؼاهت و الوىارد الوائيت رلن – 

 .1984 لسٌت 12     هي لاًىى الري و الصرف رلن 

. 
1

          103 بتٌظين الوٌشأ بالوادة 1986 لسٌت 124بتؼذيل المرار الىزاري رلن  1992 لسٌت 147لرار وزير االشغال الؼاهت و الوىارد الوائيت رلن - 

 ..1984 لسٌت 12     هي لاًىى الري و الصرف رلن 
2

.  بشأى حصيلت همابل اًتفاع هرور الىحذاث السياحيت و الٌهريت2005 لسٌت 11 لرار وزير الري و الوىارد الوائيت رلن -

. 
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: االشرتاطات و الضىابط

ال يجوز بغير موافقة الييئة المصرية العامة لحماية الشوطئ إقامة أية منشآت عمى الساحل الشمالي من  .1
البالد المطمة عمى البحر المتوسط عمى امتداده من الحدود الغربية لمجميورية حتى الحدود الشرقية ليا 

لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحمي، و لميندسي الييئة المصرية العامة لحماية 
الشواطئ ممن ليم صفة مأموري الضبط القضائي ودخول األراضي المشار إلييا والمنشآت المقامة عمييا 

لمتفتيش عمى ما يجري بيا من أعمال فإذا تبين ليم أن أعمااًل مخالفة أجريت أو شرع في إجرائيا كان ليم 
 .وقف ىذه األعمال بالطريق اإلداري عمى نفقة المخالف وضبط اآلالت واألدوات المستعممة

ي من قبل ميندسي الييئة لضمان تنفيذ االشتراطات الفنية فنيجب أن يتم تنفيذ األعمال تحت اإلشراف ال .2
. المطموبة

 

 :جىقيث إنهاء اخلذمة

.  خالل شير من تاريخ استيفاء كافة المستندات والدراسات
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
 

 


