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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102( لسنة 0181قـــرار رقم )
 ية بميناء دمياطبشأن تحديد فئات مقابل خدمات التأمين والحماية المدن

 3/08/8102الصادر بتاريخ 
 81/08/8102( تابع في 888الوقائع المصرية العدد )

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

 .0813لسنة  10بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم  -
 ط وتعديالت ،بشأن إنشاء هيئة ميناء دميا 0824لسنة  304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
بشأن قيام  84/3/8102( الصادر بتاريخ 8/02/3/03وعلى قرار المجلس األعلى للمواني رقم ) -

مصلحة أمن الموانئ بأعمال التشغيل والصيانة واإلصالح ألجهزة الكشف اإلشعاعي نظير ما تحصل  
 من رسوم ومقابالت مالية،

يل لجنة المتابعة وتنفيي أعمال التشغيل تشك 8102( لسنة 440وعلى قرار هيئة ميناء دمياط رقم ) -
والصيانة واإلصالح ألجهزة ومعدات التأمين والحماية المدنية بالميناء، وتفعيل الفاتورة الشاملة 

 الموحدة ليلك،
( بجلست  العاشرة المنعقدة بتاريخ 8102 -3/01وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

مقابل خدمات التأمين والحماية المدنية بميناء دمياط، والمعتمد بشأن تحديد فئات  83/01/8102
 من السيد الدكتور مهندس/ وزير النقل بالموافقة،
 قـــرر

 )المادة األولى(
 -سنويًا(: %4تحدد مقابل خدمات التأمين داخل ميناء دمياط بالفئات التالية، )وتزاد بنسبة 

 (0) البند م
قيمة الصيانة وقطع 

 مات واألمالكالغيار والخا
 ح/ هيئة ميناء دمياط

(8) 
 قيمة المتطلبات األمنية
 ح/ وزارة الداخلية

 مصلحة أمن الموانئ

 اإلجمالي
)جني  
 مصري(

مقابل فحص الشاحنات  0-0
 )عفش/براد(

 311 جم/العملية/الشاحنة.011 جم/العملية/الشاحنة811
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مقابل فحص التربتيك  8-0
 )الشاحنات/السيارات(

عملية/الشاحنة، جم/ال011
 السيارة.

جم/العملية/الشاحنة، 011
 السيارة.

811 

مقابل رفع درجة استعداد  3-0
 الحماية المدنية للسفن

 111 جم/يوم341 جم/يوم 841

 511 جم/العملية/اليخت 041 جم/العملية/اليخت 841 مقابل فحص اليخوت الصغيرة 5-0
مقابل فحص أمتعة وحقائب  4-0

 األفراد
 لية/الفردجم/العم 4

"طبقًا ألعداد الركاب المسجلة على كل سفينة 
 وبالحصر الخاص بقسم الجوازات بالميناء"

4 

 الفئات بعالي  غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
 )مادة ثانية(

ــاء، وتقــوم هيئــة مينــاء دميــاط  ــة بتوريــد المقــابالت بعاليــ  لهيئــة المين يلتــزم أصــحاب الشــأن /التــوكيالت المالحي
 يلها بموجب نمويج الفاتورة الشاملة الموحدة المعدة ليلك.بتحص

 

 )مادة ثالثة(
صالح وتحديث أجهزة ومعدات التأمين والحماية المدنية بالميناء.  تستخدم هيه الحصيلة في تشغيل وصيانة وا 

 

 )مادة رابعة(
 ورة ليلك.يعاد النظر في الفئات ونسبة الزيادة السنوية الواردة بهيا القرار كلما دعت الضر 

 

 )مادة خامسة(
 على جميع اإلدارات والجهات واألجهزة العاملة بالميناء تنفيي هيا القرار كل فيما يخص .

 

 )مادة سادسة(
 يلغى ما يخالف يلك من قرارات.

 

 )مادة سابعة(
 ينشر هيا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل ب  اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 
 3/08/8102 صدر بتاريخ

 رئيس مجلس اإلدارة                                                         
 لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم                                               

 


