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 وزارة النقل
 02/1/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  111قرار رقم 
 مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرقبشأن 

 وزير النقل
  ة،في شأن الطرق العامة وتعديالته والئحته التنفيذي 0202لسنة  21بعد االطالع على القانون رقم 
  بتنظيم نقل البضائع على الطرق العامة، 0211لسنة  01وعلى القانون رقم 
  والئحته التنفيذية. 0222لسنة  044المعدل بالقانون رقم  0223لسنة  00وعلى قانون المرور رقم 
  بتنظيم وزارة النقل، 9119لسنة  41وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، 9111ة لسن 331وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  9111لسنة  342، 319، 92وعلى قرارات وزير النقل أرقام، 
  بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق، 9103لسنة  303وعلى قرار وزير النقل رقم 
  9100لسنة  111وعلى قرار وزير النقل رقم، 
  بشأن تحديد  9110لسنة  031رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري رقم وعلى قرار

 مواصفات الحركة على الطرق العامة،
 ( طبقًا للبند %01وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة مبيعات بنسبة )

 ،0221لسنة  9المرفق بالقانون رقم  (9)خدمات استخدام الطرق( جدول رقم ) 04رقم 
  9102لسنة  021وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري رقم، 
  9102لسنة  92وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري رقم، 

 ـــررــــــــق
 ()المادة األولى

 كة للمركبات على شبكة الطرق كاآلتي:تتحدد مواصفات الحر 
 أواًل: الحموالت المسموح بها على شبكة الطرق العامة:

 ( أطنان للمحور األمامي المفرد االطار. 1 ) -
 ( طنًا للمحور الخلفي مزدوج اإلطارات أو مفرد اإلطار ويكافئ إطاريين في المواصفات الفنية.03) -
وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات )وذلك  ( طنًا للمحورين الترادفيين الخلفيين91) -

 طبقًا للنموذج المرفق(.
 ( أطنان للمحور المعلق المفرد. 1 ) -
 ( أطنان للمحور المعلق المزدوج. 0 ) -

لم س -ويستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة والتي تتطلب أداء خدمة عامة )مطافي
أزمات( –منصة هيدروليكية( وما في حكمها وليست دائمة الحركة إال في الحاالت الطارئة فقط )كوارث  –هيدروليك 

من الحموالت المسموح بها السير على شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وبشرط حظر 
 بيع تلك السيارات لصالح الغير.
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 المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة:ثانيًا: األبعاد 
 (. رتفاعإأمتار  1 –عرض  متر 0,9 –مترًا طول  09أبعاد الشاحنة المفردة ال تزيد على ) -
أمتار  1 –عرض  متر 0,9  –مترًا طول  01أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ال تزيد على ) -

 ارتفاع(. 
 أمتار ارتفاع(. 1 –متر عرض  0,9  –مترًا طول  91قاطرة ومقطورة ال تزيد على ) أبعاد الشاحنة المكونة من -
 بالنسبة للسيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة التي تقضي الزيادة في الطول. -
سيارات إطفاء( وما في  -أوناش -مضخات أسمنتية –السيارات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة مثل )خالطات  -

 أمتار ارتفاع(. 1 –متر عرض  0,9  –متر طول  01.4مها ال تزيد األبعاد على )حك
محطة  –الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات الطبيعة التصميمية الخاصة مثل )كساحة معدات  -

ال تزيد أنصاف مقطورات مجهزة ألعمال الحفر والتنقيب عن البترول( وما في حكمها  -خلط أسمنية أو أسفلتية
 أمتار ارتفاع(. 1 -متر عرض 0,9  -مترًا طول 99األبعاد على )

 

( من الحمولة %31يكون الحد األقصى للحموالت الزائد التي يسمح لها المرور على شبكة الطرق العامة ) :ثالثاً 
لموازين المقررة للسيارات )طبقًا لجدول الحموالت المرفق( ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع ا

الثابتة والمتنقلة بواقع خمسة وثالثين جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة 
 المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية.

 

 ًً ( من الحمولة المقررة للسيارات يطبق الردع التأديبي الوارد بقانون %31: في حالة تجاوز زيادة الحمولة )رابعًا
وتعديالته والئحته التنفيذية باإلضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية  0213لسنة  00رقم المرور 

 .بواقع خمسة وثالثين جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة
 

( من %4دة على نسبة )تعفى السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذ لم تتجاوز الحمولة الزائ خامسًا:
 الحمولة المقررة.

 )المادة الثانية(
( من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكباري ويكون سيرها %31تمنع الشاحنات ذات األوزان الزائدة على )

 سطحيًا.
 )المادة الثالثة(

 .9102لسنة  402يلغى قرار وزير النقل رقم 
 )المادة الرابعة( 

 ي وقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي  من تاريخ نشره.ينشر هذا القرار ف
 وزير النقل                                                                                  

 فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
 9102سنة  سبتمبر 0في  023العدد  – الوقائع المصرية 
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 0291( لسنة 4منشور رقم )
 

 في إطار إلتزام السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط بتنفيذ اآلتي:
 (  لسنة 111قرار السيد فريق مهندس/ معالي وزير النقل  رقم )م وما تفضل به معاليه وقرر في 9102

مادتيه األولى والثانية من هذا القرار، بتحديد مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق العامة 
من الحمولة المقررة لها من  %31المسموح بها، ومنع الشاحنات ذات األوزان الزائدة عن  بالحموالت

 إستخدام الكباري ويكون سيرها سطحيًا.

 وبناءًا عليه
أصدرنا المنشور عاليه حرصًا منا نحن السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط على مصلحة السادة أصحاب سيارات 

 صحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والسارية.النقل وسائقيها وكذا السادة أ
 

 وااللتزام باآلتي
 أواًل:
 مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق والحموالت المسموح بها تكون كاآلتي:    
 (1.طن للمحور األمامي المفرد االطار ) 
 (03طن للمحور الخلفي مزدوج االطارات أو مفرد ) .اإلطار ويكافئ إطاريين في المواصفات الفنية 
 (31.طن للمحورين الترادفيين الخلفيين وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات ) 
 (1.طن للمحور المعلق المفرد ) 
 (0.طن للمحور المعلق المزدوج ) 

 

 ثانيًا:
حمولة المقررة للشاحنة من إستخدام الكباري ويكون سيرها ( من ال%31منع الشاحنات ذات األوزان الزائدة عن )  

 . سطحياً 
 

 ثالثًا: 
ينشر هذا المنشور على الموقع الرسمي هيئة ميناء دمياط وعلى جميع منافذ الدخول والخروج وكاشيرات هيئة   

 الميناء لمعلومية الجميع وااللتزام بتنفيذه. 
 




