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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102( لسنة 328قرار رقم )
 8/4/8102الصادر بتاريخ 

بشأن تحصيل مقابل مالي على الحاويات المتحفظ عليها بمعرفة أي جهة رقابية أو شرطية بساحة الصادر 
 خلف بوابة رأس البر داخل الدائرة الجمركية بميناء دمياط أيا كانت )صادرة /واردة( في حالة ثبوت المخالفة

 83/4/8102( تابع الموافق 002الوقائع المصرية العدد )
 

 حري أ.ح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياطلواء ب
بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالمواني  0841لسنة  345بعد االطالع على القانون رقم  -

 والمطارات،
 ،0813لسنة  10وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، 0815لسنة  08وعلى القانون رقم  -
 بشأن إصدار قانون التجارة البحري. 0881لسنة  2القانون رقم  وعلى -
 بشأن الخدمة المدنية والئحت  التنفييية، 8101لسنة  20وعلى القانون رقم  -
 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالت ، 0824لسنة  304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
 لهيئة المصرية لسالمة المالحة،بشأن إنشاء ا 8115لسنة  388وعلى القرار الجمهوري رقم  -
بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات المواني  8111( لسنة 001وعلى القرار الجمهوري رقم ) -

 سلطة اإلشراف اإلداري على جميع األجهزة العاملة داخل المواني.
بإصدار الئحة تنظيم مزاولة األنشطة واألعمال  8101لسنة  211وعلى قرار وزير النقل رقم  -

 لمرتبطة بالنقل البحري ومقابالت االنتفاع بها،ا
( بشأن تحصيل مقابل مالي على الحاويات 8102 -4/8وعلى ميكرة هيئة ميناء دمياط  رقم ) -

المتحفظ عليها بمعرفة أي جهة رقابية أو شرطية بساحة الصادر خلف بوابة رأس البر داخل الدائرة 
 ردة( ،الجمركية بميناء دمياط أيا كانت )صادرة / وا

( بجلست  الثانية المنعقدة بتاريخ 8102 – 8/ 4وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -
بشأن تحصيل مقابل مالي على الحاويات المتحفظ عليها بمعرفة أي جهة رقابية أو  2/3/8102

ت )صادرة / شرطية بساحة الصادر خلف بوابة رأس البر داخل الدائرة الجمركية بميناء دمياط أيا كان
 ،2/5/8102واردة( في حالة ثبوت المخالفة، والمعتمد من السيد المهندس وزير النقل بتاريخ 
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 قــــــــــرر
 

 )مادة أولى(
يحصل مقابل مالي على الحاويات المـتحفظ عليهـا بمعرفـة أي جهـة رقابيـة أو شـرطية بسـاحة الصـادر خلـف بوابـة 

دميــاط أيــا كانــت )صــادرة / واردة( فــي حالــة ثبــوت المخالفــة طبقــًا للفئــات  رأس البــر داخــل الــدائرة الجمركيــة بمينــاء
 والضوابط اآلتية:

ربط مبلغ مالي على تلك الحاويات من لحظة وضعها في الساحة وطبقًا لتعريفة شركة دمياط لتداول الحاويـات  -0
ليـوم يـوم، ويطبـق يلـك علـى والبضائع بالدوالر وبسعر البنك المركزي فـي يومـ  علـى كـل حاويـة مـع حسـاب كسـر ا

 -الحاويات الصادرة أو الواردة وهو كاآلتي:
 / اليوم $5 قدماً  81حاوية 
 / اليوم $4 قدماً  51حاوية 

صاحب الشأن( وال يسمح بتحميل تلك الحاويات من  -الخط المالحي -يتم الربط المالي على )التوكيل المالحي -8
 رسوم بعالي .الساحة المخصصة لهيا الغرض قبل سداد ال

 )مادة ثانية( 
 تحصيل قيمة اشتراك المعدات المستخدمة في شحن وتفريغ ونقل الحاويات المتحفظ عليها.

 )مادة ثالثة(
قيام اإلدارة اآللية بهيئة ميناء دمياط بعمل تطبيق آلي خاص يـتم فيـ  تسـجيل الحاويـة برقمهـا. واإلفـراج الجمركـي، 

 الحاويــة ســواء كــان اإلفــراج عــن الحاويــة بقــرار نيابــة أو إفــراج شــرطي. واســم العميــل حتــى تــاريخ اإلفــراج عــن
 )مادة رابعة(                                                  

قيام مركز العمليات بهيئة ميناء دمياط )قسم مراقبة الكاميرات( بالتسجيل اليومي لبيان أي تحركات لتلك الحاويات 
 سواء بالزيادة أو العجز.

 )مادة خامسة(                                                      
يتم فرض حراسة على تلك الحاويات من قبل اإلدارة العامة لألمن بهيئة ميناء دمياط جنبًا إلى جنب مع حراسة 

 الشرطة والجمارك.
 )مادة سادسة(                                                     

 ( من الحصيلة إلثابة العاملين القائمين على التحصيل.%01نسبة ) تخصيص
 )مادة سابعة(

 . ينشر هيا القرار في الوقائع المصرية
 رئيس مجلس اإلدارة                                                   

 لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم




