
 وزارة النقل والمواصالت
 "نقل بحرى" 3991لسنة  13قرار رقم 

 
 وزير النقل والمواصالت

 بعد االطالع 
  بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى. 3991لسنة  31على القانون رقم 
  3991لسنة  31بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم  3991لسنة  3وعلى القانون رقم . 
  بشأن بتنظيم وزارة النقل والمواصالت. 3999لسنة  391س الجمهورية رقم وعلى قرار رئي 
   1/5/3991وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ. 
   نقىىل بحىىرى  فىىى شىىأن شىىروط وتىىوابط مىىنة تىىرا ي  مزاولىىة  3991لسىىنة  13وعلىىى قرارنىىا رقىىم(

 أعمال النقل البحرى واألعمال المرتبطة بها.
 قىىىىىرر

 المادة األولى  ) 
يحدد مقابل االنتفاع بالترا ي  الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى واألعمال المرتبطة بها بالموانى 

 المصرية طبقا لما يلى :
 بالنسبة لترا ي  مزاولة أعمال الوكالة المالحية : – 3

ر النقل والمواصالت والنقل ) أ   يقوم التوكيل المالحى بتحصيل أتعاب الوكالة المذكورة فى قرار وزي
وتوريدها إلى قطاع النقل البحرى بوزارة  3910لسنة  01ورقم  3910لسنة  03البحرى رقم 

 .3991لسنة  310النقل والمواصالت بعد  صم ماي صه منها طبقا لقرار وزير النقل رقم 
لمالحية مبلغ جنية )ب  يؤدى التوكيل المالحى مقابل االنتفاع بالتر ي  لمزاولة أعمال الوكالة ا

مصرى واحد عن كل طن بتائع عامة أو محواه طبقا لمنافستو السفينة ويعفى من هذا المقابل 
 البتائع المصرية الصادرة والبتائع الواردة برسم إعادة التصدير.

 ويؤدى هذا المقابل إلى هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة .
 تفاع بالتر ي  بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس كاآلتى :)جى  يؤدى التوكيل المالحى مقابل االن

 طن حمولة كلية3333سفن حتى حمولة  – 3
 طن حمولة كلية 33333طن وحتى3333سفن أكثرمن  -1
 طن حمولة كلية 33333سفن أكثر من  -1

 معافاة
 دوالر أمريكى133
 دوالر أمريكى153
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 د أو هيئة موانى البحر األحمر طبقا التجاه السفينة فى قافلتى يؤدى هذا المقابل إلى هيئة ميناء بورسعي
 الشمال أو الجنوب.

 . يعفى من هذا المقابل سفن السياحة والركاب 
 بالنسبة لترا ي  مزاولة أعمال الشحن والتفريغ : – 1

 ) أ   أعمال الشحن والتفريغ اآللى للحبوب )الصب الجاف  :
 مصرى عن كل طن كفئة شاملة لآلتى : جنية 1.5يؤدى مقابل التر ي  مبلغ 

 . مقابل االنتفاع بالمنشآت المملوكة لهيئة الميناء )موازين التداول 
 .  مقابل ال دمات التى تؤدى دا ل الميناء )شيالة وفرز 
  يجار األراتى الفتاء والم ازن مع االلتزام باتباع القرارات التى تنظم عمليات الت زين وا 

 ات المنظمة .والساحات وباقى القرار 
 )ب  أعمال الشحن والتفريغ للبتائع العامة والصب السائل :

جنية مصرى عن كل طن يتم تداوله وال يشمل هذا المقابل  3.5يؤدى مقابل التر ي  مبلغ 
 تعريفة الت زين المعمول بها فى الموانى .

 )جى  أعمال الشحن والتفريغ )تداول  األسمنت :
 جنية مصرى عن كل طن . 1.1يؤدى مقابل التر ي  مبلغ 

)أ , ب , جى   إلى هيئات الموانى كل  1يؤدى مقابل التر ي  لمزاولة األعمال المبينة فى البند 
 فى نطاق ا تصاصها .

 بالنسبة لترا ي  مزاولة نشاط الحاويات : – 1
قدم أو أكثر   يتم  13قدم أو  13)جنية مصريا عن كل حاوية  13) أ   يؤدى مقابل التر ي  مبلغ 

 تداولها .
قدم  وعشرة جنيهات مصرية عن كل  13)ب  مبلغ  مسة جنيهات مصرية عن كل حاوية ترانزيت )

 قدم أو أكثر  . 13حاوية ترانزيت )
 يؤدى هذا المقابل إلى هيئة الميناء التى يتم العمل فى نطاقها .

 عات والت زين :بالنسبة لترا ي  مزاولة نشاط المستود – 1
يؤدى مبلغ جنية مصرى واحد عن كل طن تداول شهريا إلى هيئة الميناء التى يتم العمل فى 

 نطاقها .
 بالنسبة لتر ي  مزاولة نشاط تموين السفن والتوريدات البحرية : – 5

جنية مصرى سنويا طوال فترة التر ي  إلى هيئة الميناء  5333يؤدى مقابل التر ي  مبلغ 
 م العمل فى نطاقها .التى يت
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صالح السفن واألشغال البحرية : – 9  بالنسبة لترا ي  مزاولة نشاط صيانة وا 
جنية مصرى سنويا طوال فترة التر ي  إلى هيئة الميناء  5333يؤدى مقابل التر ي  مبلغ 

 التى يتم العمل فى نطاقها .
 ) المادة الثانية  

 رى  من مقابل االنتفاع بالترا ي  المذكورة أعاله .تعفى كافة الصادرات المصرية )منتج مص
 ) المادة الثالثة  

نشاء موانى  تست دم حصيلة مقابل االنتفاع بالترا ي  المذكورة فى تطوير وتنمية وتدعيم الموانى وا 
 جديدة .

 ) المادة الرابعة  
 . تسرى الفئات الواردة بهذا القرار على الترا ي  القائمة والترا ي  الجديدة

 ) المادة ال امسة  
 على الجهات الم تصة تنفيذ هذا القرار , ويلغى أى حكم ي الف ماورد به من أحكام .

 ) المادة الساسة  
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره .

 31/5/3991صدر فى 
 

 وزير النقل والمواصالت

 مهندس / سليمان متولى سليمان     
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