
  قرارات
  وزارة النقل

  ٢٠٠٣لسنة  ٥٢١قرار رقم 
  ١٩/١١/٢٠٠٣الصادر في 

  بشأن تحديد مقابل االنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة
  أعمال النقل البحري واألعمال المرتبطة بها بالمواني المصرية

  وزير النقل 
   في شأن إنشاء المؤسسـة المصـرية   ١٩٦٤لسنة  ١٢بعد االطالع علي القانون رقم 

  العامة للنقل البحري ؛    
   لسـنة   ١٢في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  ١٩٩٨لسنة  ١وعلي القانون رقم

  ؛ ١٩٦٤
   في شـأن تحديـد اختصاصـات     ٢٠٠٢لسنة  ٥٧وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم

  وزارة النقل  
   نقل بحري " بشأن مقابل ١٩٩٨لسنة  ٣١وعلي قرار وزير النقل والمواصالت رقم " 

االنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري واألعمال المرتبطـة بهـا   
  بالمواني المصرية ؛

   بشأن تحديد تعريفة مقابل تداول لألقمـاع   ٢٠٠٠لسنة  ٧وعلي قرار وزير النقل رقم
  الواردة لهيئة السلع التموينية ؛

   الترخيص بمزاولـة  في شأن شروط وضوابط  ٢٠٠٣لسنة  ٥٢٠وعلي قرارانا رقم
  األعمال المرتبطة بالنقل البحري بالمواني المصرية ؛

     وعلي ما عرضه علينا رئيس قطاع النقل البحري ؛  
  ررـــــق

  ( المادة األولي )
تؤدي الجهات الممنوح لها تراخيص لمزاولة أعمال النقل البحري واألعمال المرتبطة بها 

  ص الصادر لها ، طبقاً لما يلي :بالمواني المصرية مقابل انتفاع بالترخي
  بالنسبة لتراخيص مزاولة أعمال الوكالة المالحية : –أوال 



يقوم التوكيل المالحي بتحصيل أتعاب الوكالة المالحية المذكورة في قـرار وزيـر    -١
لصالح قطاع النقل البحري بعد خصم أتعاب التحصيل  ٢٠٠٣لسنة  ٣٣٢النقل رقم 

    ٠ولي من ذلك القرار طبقاً لما ورد بالمادة األ
  
  
  
يؤدي التوكيل المالحي إلى هيئة الميناء المتواجدة بهـا السـفينة مقابـل االنتفـاع      -٢

أعمال الوكالة المالحية مبلغ جنيه مصري واحد عن كـل       بالترخيص لمزاولة 
طن بضائع عامة أو صب جاف أو سائل أو داخل حاويات طبقاً لمنافستو  السفينة ، 

   ٠قماع الواردة لصالح هيئة السلع التموينية من هذا المقابل وتعفي األ
يؤدي التوكيل المالحي مقابل االنتفاع بالترخيص بالنسـبة للسـفن العـابرة لقنـاة      -٣

  السويس، كاآلتي :
  ٠طن من هذا المقابل  ١٠٠٠( أ ) تعفي السفن التي تقل حمولتها الكلية عن 

دوالر  ٢٠٠ن حمولة كليـة مبلـغ   ط ١٠٠٠٠طن وحتى  ١٠٠٠(ب) سفن أكثر من 
  ٠أمريكي

  ٠دوالراً أمريكياً  ٢٥٠طن حمولة كلية مبلغ  ١٠٠٠٠(ج) سفن أكثر من 
(د ) يؤدي هذا المقابل إلى هيئة ميناء بور سعيد أو هيئة مواني البحر األحمـر طبقـاً   

  ٠التجاه قافلتي الشمال أو الجنوب 
  ٠ (هـ) يعفي من هذا المقابل سفن السياحة والركاب

  بالنسبة لتراخيص مزاولة أعمال الشحن والتفريغ : -ثانياً
  الصب الجاف : - ١

جنيه مصري عن كل طن يتم تداوله  ٢.٥مقابل االنتفاع بالترخيص مبلغ ( أ ) يؤدي 
، أما بالنسبة لألقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية فيكون مقابـل االنتفـاع   

  ٠قرشاً فقط عن كل طن يتم تداوله  ٥٠بالتراخيص مبلغ 
  ٠مقابل إلى هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة ال هذا (ب) يؤدي

  البضائع العامة والصب السائل : – ٢



جنيه مصرى عن كل طن يتم تداوله الـى   ١.٥يؤدى مقابل االنتفاع بالترخيص مبلغ 
  هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة.

  الحاويات : -٣
  يؤدي مقابل االنتفاع بالترخيص كآالتي :

  ٠م تداولها قدم ) يت ٤٠أو  ٢٠" جنيهاً مصرياً عن كل حاوية واردة (٢٠مبلغ "( أ )
  ٠قدم  ٢٠) دوالر أمريكي عن كل حاوية ترانزيت ١مبلغ (( ب ) 
  ٠قدم أو أكثر  ٤٠) دوالر أمريكي عن كل حاوية ترانزيت ٢مبلغ ((جـ) 

   ٠( د) يؤدي هذا المقابل إلى هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة 
  
  
  

  ترخيص مزاولة نشاط المستودعات والتخزين : –ثالثاً 
لغ جنيه مصري واحد لمزاولة نشاط المستودعات والتخزين عن كل طـن  يؤدي مب

تداول شهرياً إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها ( ويحسب كسـر الطـن طنـاً    
  ٠واحداً وكسر الشهر شهراً كامالً )

جنيه مصـري   ٥٠٠٠رابعاً يؤدي مقابل الترخيص بمزاولة أي من األنشطة التالية مبلغ 
ط ( ما عدا تراخيص تموين السفن واإلشعال البحرية الصادرة قبـل  سنوياً لكل نشا

والصادر في شـأنها قـرار وزيـر النقـل      ٢٠٠٣لسنة  ٣٠،٣١العمل بالقرارين 
  ): ١٩٩٨لسنة  ٨٦والمواصالت رقم 
  ٠( أ ) تموين السفن 

  ٠(ب) التوريدات البحرية 
  ٠( ج) صيانة واصالح السفن 

  ٠( د) األشغال البحرية 
   ٠المقابل إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها صاحب الترخيص  يؤدي هذا

  ( المادة الثانية )
تعفي كافة الصادرات المصرية ( منتج مصري ) من مقابل االنتفاع بالتراخيص 

  ٠المذكورة أعاله 



  ( المادة الثالثة )
ي تستخدم حصيلة االنتفاع بالتراخيص المذكورة في تطوير وتنمية وتدعيم الموان

  وإنشاء مواني جديدة 
  ( المادة الرابعة )

تسري الفئات الواردة بهذا القرار علي جميع التراخيص الجديدة وعلي التراخيص 
السارية المعمول بها وال تسري هذه الفئات علي األنشطة المقامة من خالل عقود أو 

  ٠عقود التزام 
  ( المادة الخامسة )

ر ، ويلغي قرار وزير النقل والمواصالت رقم علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرا
  ٠" نقل بحري " كما يلغي أي حكم يخالف ما ورد به من أحكام  ١٩٩٨لسنة  ٣١

  ( المادة السادسة )
  ينشر هذا القرار في القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشرة 

                               
  وزير النقل

  الشايب مهندس / حمدي  
  
 


