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 وزارة النقل
 الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية

 ٢٠١٩ لسنة ٢٧٠٠رار رقم ـق

 ٨/١٢/٢٠١٩الصادر بتاريخ 

 بشأن تحصيل مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات

 ربان رئيس جملس إدارة ميناء اإلسكندرية

  ؛١٩٦٣سنة  ل٦١بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم 

  بإنشاء هيئة عامة لميناء اإلسكندرية ؛١٩٦٧ لسنة ٦وعلى القانون رقم 

 بشأن الموازنة العامـة للدولـة والتأشـيرات         ١٩٧٣ لسنة   ٥٣وعلى القانون رقم    
 العامة المرفقة به ؛

  بشأن إصدار قانون التجارة البحرى ؛١٩٩٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

 باختصاصات ومسئوليات   ١٩٦٦ لسنة   ٣٢٩٣م  وعلى قرار رئيس الجمهورية رق    
 الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ؛

   بـشأن مـنح رؤسـاء      ٢٠٠٠ لـسنة    ١١٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       
مجالس إدارات هيئات الموانى سلطة اإلشراف اإلدارى على جميع األجهـزة العاملـة             

 داخل الموانى ؛

  بتنظيم وزارة النقل ؛٢٠٠٢ لسنة ٥٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بشأن الئحة مقابل الخدمات التـى       ٢٠١٥ لسنة   ٤٨٨وعلى قرار وزير النقل رقم      
تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل االنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتـة            
والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لـسالمة المالحـة البحريـة             

 بل الخدمات اإللكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها ؛ومقا

 بشأن الموافقـة  ٢٠١٩ لسنة  ٣٢وعلى مذكرة الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية رقم        
 للـشاحنات  Verified Gross Mass (VGM)على تحصيل مقابل تكلفة اسـتخراج بطاقـة   
 اتورة كاشير الشاحنات الصادر ؛المحملة حاويات صادر ، تضاف على رسوم ف
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وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمينـاء اإلسـكندرية ، بجلـسته الخامـسة       
   ، والمعتمــد مــن الــسيد الفريــق وزيــر النقــل١٧/١٠/٢٠١٩المنعقـدة بتــاريخ  

وتكلفـة إنـشاء   ) VGM(على تحصيل مقابل إصدار بطاقـة   ، بالموافقة    ٩/١١/٢٠١٩بتاريخ  
حاويـة  /  جنيه مصرى  ١٠٠ الشاحن مقدارها     للحاويات المعبأة والمصدرة من    رسائل إلكترونية 

٢٠٤٠حاوية /  جنيه مصرى٢٠٠ و ،ا قدم؛ا قدم  

 تأيناه لصالح العمل ؛اروعلى ما 

 :رر ــــــــق
 )املادة األوىل ( 

، وإنشاء وإرسال رسالة إلكترونية للحاويات      ) VGM(يحصل مقابل إصدار بطاقة     
  :درة من الشاحن ، وذلك على النحو اآلتىالمعبأة والمص

 . اقدم ٢٠حاوية )/ مائة جنيه( جنيه ١٠٠
 . اقدم ٤٠حاوية )/  جنيهامائت( جنيه ٢٠٠

 )املادة الثانية ( 
تضاف قيمة المقابل المشار إليه فى المادة السابقة ، إلى فاتورة خـروج الـشاحنة           

 .من الميناء 
 )املادة الثالثة ( 

 . فيما يخصه لة المعنية تنفيذ هذا القرار ، كهيئعلى إدارات ال
 )املادة الرابعة ( 

  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                
 .لتاريخ نشره 

 رئيس مجلس اإلدارة

 طارق شاهني على شاهني/ ربان


