وزارة النقل
قرار رقم  241لسنه 1002
الصادر بتاريخ 1002/2/12

بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم  37لسنة 3007
وزير النقل

 بعد اإلطالع على قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم  12لسنة : 2612
 وعلى القانون رقم  1لسنه  2611بإنشاء الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية :

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  121لسنة  2611بإنشاء الهيئة العامة لموانى
البحر األحمر:

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  515لسنة  2610بتنظيم وتحديدد اتتصاصدات
ومسئوليات الهيئة لميناء بورسعيد :

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  221لسنة  2615بإنشاء هيئة ميناء دمياط :
 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  464لسنة  2611بإنشاء ميناء الدتيلة :
 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  51لسنة  1001بتنظيم وزارة النقل :

 وعلدى قدرار مجلددس دارة الهيئدة العامددة لميندداء اإلسدكندرية رقددم  16لسددنة 2662
بتحديددددد تعريلددددة التدددددمات التتزينيددددة ومقابددددل التتصددددي

اإلسكندرية والدتيلة وتعديالته :

ل ار ددددى بمينددددائ

 وعلددى قددرار وزيددر النقددل والمواصددالت رقددم  256لسددنة  (( 2615نقددل بحددر
وتعديالته فى شأن تحديد تعريلة التدمات بميناء بورسعيد :

 وعلددى قدرار وزيددر النقددل والمواصددالت رقددم  16لسددنة  (( 2611نقددل بحددر
شأن تحديد تعريلة التدمات التتزينية بميناء دمياط وتعديالته :

فددى

 وعلدددى قدددرار وزيدددر النقدددل والمواصدددالت رقدددم  11لسدددنة  (( 2611نقدددل بحدددر

وتعديالته فى شأن تحديد مقابل التدمات التتزينية بالموانى التابعة للهيئة العامة

لموانى البحر األحمر والق اررات المعدلة له :
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 وعلدددى قدددرار وزيدددر النقدددل رقدددم  12لسدددنة  1002بشدددأن تحديدددد مقابدددل ا نتلددداع
باأل ار دددى والمتدددازن المالقدددة والجمالونددددات الماطددداة وحجدددرات محطدددات الركددددا

والمجمعات اإلدارية بالموانى المصرية:

 وعلى ما عر ه علينا رئيس قطاع النقل البحر :

قــرر
( المادة األولى )
يستبدل بن

اآلتى :

المادة األولى من قرار وزير النقل رقم  12لسنة  1002المشار ليه  ،الدن

يحدددد مقابددل اإلنتلدداع باأل ار ددى والمتددازن المالقددة والجمالونددات الماطدداة وحج درات محطددات

الركا البحرية والمجمعات اإلدراية بالموانى المصرية  ،كاآلتى :

البيان

البند

مقابل اإلنتلاع

األ ار ى والساحات الل داء داتدل وسدوار المينداء
وتارجها :

2-2

1- 2

الشركات األجنبية .

ل فراد المصريين والهيئات والشركات المصرية

التى تتمتع بالجنسية المصرية بمقت ى قوانين
نشائها .

( 14

دو ارً ومريكياً للمتر

المربع سنوياً .

(  25جنيهاً سنوياً للمتر
المربع

المتازن المالقة والجمالونات الماطاة داتل

وسوار الميناء وو تارجها :
2- 1

( 10

دو ارً ومريكياً للمتر

ل ف دراد المصددريين والهيئددات والشددركات المصددرية ( 21

جنيهاً مصرياً للمتر

الشركات األجنبية .
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 1 – 1التى تتمتدع بالجنسدية المصدرية بمقت دى قدوانين المربع سنوياً .
نشائها .

المساحات داتل محطة الركا

والمجمعات

اإلدارية والمحالت المملوكة لهيئات الموانى طبقاً
للمقابل اآلتى وو بالمزايدة :

 2 – 2الشركات األجنبية .
 1 – 2ل فراد المصريين والهيئات والشركات المصرية
التى تتمتع بالجنسية المصرية بمقت ى قوانين
نشائها .

البند
4

( 10

دو ارً ومريكياً للمتر

( 21

جنيهاً مصرياً للمتر

المربع سنوياً .
المربع سنوياً .

البيان

مقابل اإلنتلاع

مقابل اإلنتلاع بالمواسير :

مقابل نتلاع المتر الطولى من المواسير الممتدة تحت

وو فوق األ ار ى المملوكة للهيئات التى تستتدم فى
نقل وو

خ المواد السائلة التى يتم تلرياها من

السلينة وو يتم شحنها :

 2- 4الشركات األجنبية .

 1- 4ل فراد المصريين والهيئات والشركات المصرية التى
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تتمتع بالجنسية المصرية بمقت ى قوانين نشائها .

(  5جنيهاً مصرية سنوياً

.

مع مراعاة النقاط التالية :

 2- 5يتم زيادة هذا المقابل بمقدار (  %20سنوياً من تاريخ تنليذ هذا القرار .
1- 5

يشمل مقابل ا نتلاع المقرر على مقابل استهالك المياه واإلنارة وا تصا ت

والنظافة وتالفه .

 2- 5تصدر التراتي

التاصة بتتصي

المحالت وحجرات محطات الركا
لمدة ( سنة قابلة للتجديد

جميع األحوال

الل اء وو المتازن وو السقائف وو

األ ار

البحرية والمجمعات المملوكدة لهيئات الموانى

ويجوز لرئيس الهيئة منح التراتي

تقل هذه المدة عن شهر .

 4- 5مع عدم اإلتالل بحق الهيئات فى زالة التعد
المحددة بالتراتي

على نلقة المرت

األجزاء الواقع عليها التعد

التعد

ممن

لمدة وقل وفى

الواقع على ما يجاوز الساحات

له يحصل مقابل ا نتلاع المقرر عن

بواقع مثلى اللئة المبينة فى هذه المادة فإذا وقع

يحمل ترتيصاً فيلزم المتعد

باإل افة لى مصاريف زالة تعديه

وداء مقابل انتلاع بواقع ثالثة ومثال اللئة المحددة وتثبت واقعة التعد

شرطة بمعرفة الهيئة ويحصل المقابل من تاريخ تحرير المح ر .
 5- 5فى حالة انتهاء الترتي

قبل الميعاد المحدد بسب

مقابل ا نتلاع والتأمين بالعملة المحلية .
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البيان

البند
 1-5يتم تحصيل تأمين بقيمة قدرها ( %50

من قيمة المقابل المقرر نقداً وو تقديم تطا

مان بنكى بذات القيمة و يستحق عليه فوائد ويرد عند نتهاء الترتي

هذا التأمين ما قد يستحق للهيئة عن وية متاللات لشروط التراتي
1-5و احتسا

مقابل ا نتلاع بالنسبة لما تم الترتي

.

به بارض البناء يتم على وساس

مساحة المبنى وفى حالة زيادة عدد األدوار عن دور واحد ( ور ى

يتم حسا

ا نتلاع عن مساحة كل دور .
1-5

يتم محاسبة المرت

ويتصم من

لهم عن األدوار الزائدة عن الدور األر ى اعتبا ارً من تاريخ قامة

و دور زيادة .

1-5و يحدد لإلدارة العامة لشرطة الميناء البحر والوحدات التابعة له مقابل رمز
األماكن التى تشالها .

1-5
6-5

الترتي

لباقى الجهات األمنية التى قد يحتاج األمر لى تتصي

بالميناء وذلك نظير مقابل سنو اسم .
يجوز للمرت

للمرت

مقابل

له استعمال الترتي

ليه ون يتنازل عن هذا الترتي

سواء با نتلاع وو اإليجار .

فى الارض المرت

يجاوز

و ار ى وو ساحات لها
له  ،كما

يجوز

وو عن ا نتلاع به وو عن جزء منه للاير

 20-5من حق الهيئات المزايدة على المجمعات اإلدارية والمميزة التى تنشأ بمعرفتها على ون
تكون األسعار المذكورة هى الحد األدنى .

( المادة الثانية )
على الجهات المتتصة تنليذ هذا القرار كل فيما يتصه  ،ويلاى ما يتالف ذلك من ق اررات

( المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية  ،ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار الوزار رقم 12

لسنة . 1002

وزير النقل
المهندس  /حمد الشاي
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