
 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 6007لسنة  706قرار رقم 
 بشأن نسب التميز لألراضي والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط

 لواء بحري أ.ح. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

  0671لسنة  70بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم: 

  ية بشأن نظام العاملين المدنيين  بالدولة والئحته التنفيذ 0661لسنة  76وعلى القانون رقم

 وتعديالتهما: 

  بتنظيم وزارة النقل البحري، 0666لسنة  619وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0619لسنة  106وعلى القرار الجمهوري رقم 

  بشأن تحديد مقابل االنتفاع باألراضي والمخازن المغلقة  6001لسنة  61وعلى القرار الوزاري رقم

لجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات اإلدارية بالمواني المصرية المعدل بالقرار رقم وا

 ،6001لسنة  076

 ( بشأن التميز لألراضي والساحات والمنشآت 6007 -00/1وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط  رقم )

 داخل هيئة ميناء دمياط،

 ( بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 6007 – 00/1) وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم

بشأن الموافقة على نسب التميز لألراضي والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط  61/1/6007

 ،06/9/6007والمعتمد من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 

  :وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل 

 

 

 



 

 قــــــــــرر     

 )المادة األولى(

تحديد نسب تميز للمواقع المحددة على الخريطة المرفقة والمقسمة إلى ثالث مستويات مع إضافة تلـ  النسـب   -أوالا 
 إلى مقابل االنتفاع وكما يلي:

متــر مــن حافــة الرصــيز والمميــزة بــاللون األزر (  600المســتوا األول )لألراضــي التــي تقــع حتــى مســافة  -0
 نتفاع.%( من مقابل اال 90نسبة تميز قدرها )

متر مـن حافـة الرصـيز والمميـزة بـاللون  100 -600المستوا الثاني )لألراضي التي تقع على مسافة من  -6
 %( من مقابل االنتفاع.69األحمر( بنسبة تميز قدرها )

متر من حافة الرصـيز( بنسـبة تميـز قـدرها  100المستوا الثالث )لألراضي التي تقع على مسافة أكبر من  -1
 نتفاع.%( من مقابل اال 9)

 ثانياا: يتم تحصيل نسب التميز وفقاا للضوابط التالية:

 -تعـديل -إذا قام المنتفع باستئجار المخزن أو المستودع دون أن يقوم بعمل أي إضافة عليها )أعمال بنـاء -0
 ....إلخ( تكون المحاسبة على نسبة التميز كاملة.

ل ترميمات أو إصالحات في حدود تكلفة البناء لهذا إذا قام المنتفع باستئجار المخزن أو المستودع وقام بعم -6
المخزن أو المستودع تكون المحاسبة على نصز نسبة التميز المحددة وذل  لمدة ثالث سنوات بعدها ترفـع 

 إلى القيمة الكاملة لها.
لمدة إذا قام المنتفع باستالم األرض فضاء وقام هو ببناء المخزن أو المستودع تكون المحاسبة بدون تميز  -1

 ثالث سنوات بعدها تحصل نسبة التميز كاملة.
 )المادة الثانية( 

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 06/7/6007صدر بتاريخ 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                   

 لواء بحري أ.ح/                                                           

 أيمن صالح إبراهيم   


