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 قانون رقم 1لسنة 2021 
 بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه:

)المادة األولى(

 تضـــاف إلـــى قانون المـــرور الصادر بالقانـــون رقم 66 لســـنة 1973مادة جديدة

  برقـــم )51 مكـــرًرا( ، وبند جديد برقم )8( إلى المـــادة )11(، وبند فرعى برقم )7(

 إلـــى البنـــد )ب( من المـــادة )72 مكـــرًرا( ، وبند برقـــم)12( إلى المـــادة )75( ،

 نصوصها اآلتية :

مادة )51 مكرًرا( :

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام 

للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص إلنشاء وتطوير منظومة 

النقل الذكى، ويقصد بها اســـتخدام الوسائل اإللكترونية إلدارة الحركة على الطرق بما 

يحقق الســـيولة المرورية ، ويوفر وســـائل األمان لألشخاص واألشياء ، ويحكم السيطرة 

على منافذ تحصيل الرسوم .

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنوًيا بنسبة )6٪( من أصل 

قيمة الرسم المفروض بما ال يجاوز ثالثة أضعاف الرسم، وال تسرى على هذا الرسم أحكام 

اإلعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .
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 وتئـــول حصيلـــة الرســـم المشـــار إليـــه لصالح تمويـــل إنشـــاء وتطويـــر منظومة

 النقل الذكى .

مادة )11بند / 8( :
8- وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح لالســـتخدام بصورة دائمة يصرف 

للمركبة، يتضمن تعريًفا بها، ويؤدى المرخص له رسًما ال يقل عن خمسة وسبعين جنيًها 

وال يزيد على ثالثمائة جنيه سنوًيا وفًقا للتغيرات واإلضافات الفنية التى سوف تضاف 

عليه، يلزم سداده نقًدا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .

ويعفـــى مـــن ذلك مركبات وزارتى الدفـــاع واإلنتاج الحربـــى والداخلية والمركبات 

األخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيًقا لمقتضيات األمن القومى .

وتحـــدد الالئحة التنفيذية لهـــذا القانون مواصفات ومـــدة صالحية ومكان تثبيت 

الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .

مادة )72 مكرًرا بند ب/7( :
7 - عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى اإللكترونى المنصرف للمركبة أو إتالفه 

أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صالحيته .

مادة )75 بند/12( :
 12- قيـــادة مركبـــة بالمخالفـــة لحكـــم البنـــد )8( مـــن المـــادة )11( مـــن

 هذا القانون .

) المـادة الثانية (

 ُيضـــاف إلـــى البند )ثانًيـــا( من جدول الرســـوم والضرائب الملحـــق بقانون المرور

 المشار إليه بند فرعى جديد برقم )4( نصه اآلتى :

4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى:
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الرسم باجلنيهالفئات نوع الترخيص

مالكى

 )بالسعة اللترية(

60أقل من 1300

1600 - 130075

2000-1601150

2500-2001250

350أكثر من 2500

1000جمرك

20دراجة نارية

200أتوبيس خاص

200أتوبيس رحالت

200أتوبيس عام

200أتوبيس سياحة

50أتوبيس مدارس

25األجرة - األجرة دراجة نارية )توكتوك(

النقل بالطن

250من 2 إلى 7

300أكبر من 7

400املقطورة

50احلكومة

50القطاع العام

50احملافظة

500معدة ثقيلة

50مقطورة زراعية

2500جتارى
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الرسم باجلنيهالفئات نوع الترخيص

50مؤقت

100منطقة حرة

50هيئة دبلوماسية

50مالكى مميز

50جرار زراعى

50حتت الطلب

600ملحقة

) المـادة الثالثة (

يلتـــزم مالكو المركبـــات الخاضعة لحكم البند )8( من المـــادة )11( من قانون 

المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية 

المعدلة نفاًذا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبًقا ألحكام 

هذا القانون خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية المعدلة 

وال يسرى حكم البندين )ب/7 من المادة 72 مكرًرا( ، )2 من المادة 75( من قانون 

المرور المشار إليه فى شأن هذه المركبات إال بعد انقضاء تلك المدة . 

) المـادة الرابعة (

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1442 هـ

                  )الموافق 27 فبراير سنة 2021 م( .

عبد الفتاح السيسى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 80 لسنة 2021

بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية 

والطائفة اإلنجيلية ؛

وبناًء على ما عرضه بطريريك األقباط الكاثوليك ؛

قـــــرر :

) المــادة األولى(

ُيشـــكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيســـة الكاثوليكية - لمدة أربع ســـنوات - 

برئاسة بطريريك األقباط الكاثوليك ، وعضوية كل من :

وكيل أوقاف اإليبارشية البطريركية لألقباط الكاثوليك .

مطران اإلسماعيلية وتوابعها لألقباط الكاثوليك .

مطران طيبة - األقصر وتوابعها لألقباط الكاثوليك .

مطران الموارنة بمصر .

مطران األرمن الكاثوليك بمصر .

المدبر البطريركى للكلدان .

المستشار الدكتور/ جميل حليم حبيب .

السيدة/ مريم شوقى عبيد .
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الدكتور/ وحيد نظمى المصرى .

الدكتور/ صفوت أدمون برزى .

السيد/ يوسف أنور - أمين عن الروم الكاثوليك .

السيد/ شريف سليم سالمة - عن الالتين .

) المــادة الثــانية (

ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به اعتباًرا من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1442هـ

                       )الموافق 27 فبراير 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 81 لسنة 2021

بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة اإلنجيلية

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية 

والطائفة اإلنجيلية ؛

وبناًء على ما عرضه رئيس الطائفة اإلنجيلية ؛

قـــــرر :

) المــادة األولى(

ُيشـــكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة اإلنجيلية - لمدة أربع سنوات - برئاسة 

رئيس الطائفة اإلنجيلية ورئيس المجلس اإلنجيلى العام، وعضوية كل من :

نائب رئيس الطائفة اإلنجيلية .

سكرتير المجلس اإلنجيلى العام .

األمين العام لسنودس النيل اإلنجيلى العام .

رئيس لجنة األوقاف بسنودس النيل اإلنجيلى .

القس/ نادى لبيب ظريف باهور .

رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية .

ممثل رئاسة كنائس األخوة .

السيد/ ممتاز جرجس بشاى جرجس .
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المستشار/ بطرس دانيال بطرس عبد السيد .

السيد/ ماجد أديب فهيم عطية .

السيد/ صموئيل باقى صدقة جرجس .

السيد/ يوسف طلعت الشحات جرجس .

) المــادة الثــانية (

ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به اعتباًرا من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1442 هـ

                      ) الموافق 27 فبراير 2021 م ( .

عبد الفتاح السيسى
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