
 

 
اإلدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق ودعم إختاذ                      (      8102 )موسوعة القوانني  الصادرة عام  اجمللد السابع

                                                      القرار
 82    

45 

 هيئة ميناء دمياط
 8102( لسنة 401قرار رقم )

 80/1/8102لصادر بتاريخ ا
 88/4/8102)تابع( الموافق  041الوقائع المصرية العدد 

بشأن تحصيل مبلغ جدية حجز من قيمة مقابل االنتفاع المقرر عن مدة الترخيص المطلوب لتخصيص 
 )أراضي / ساحات فضاء/ مخازن مغلقة/ جمالونات مغطاه/ مجمعات إدارية ( داخل ميناء دمياط

  

 ح / رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياطلواء بحري أ.
 بعد االطالع على الدستور، -
 بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالمواني والمطارات، 0841لسنة  345وعلى القانون رقم  -
 ،0813لسنة  10وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 تعديالت ،بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط و  0824لسنة  304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
بإصدار الئحة تنظيم مزاولة األنشطة واألعمال المرتبطة بالنقل  8101لسنة  211وعلى قرار وزير النقل رقم  -

ديسمبر سنة  04تابع )ب( في  828البحري ومقابالت االنتفاع بها، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 
8101، 

تحصيل مبلغ جدية حجز من قيمة مقابل االنتفاع ( بشأن 8102 - 4/3وعلى ميكرة هيئة ميناء دمياط رقم ) -
المقرر عن مدة الترخيص المطلوب لتخصيص )أراضي / ساحات فضاء/ مخازن مغلقة / جمالونات مغطاة / 

 مجمعات إدارية( داخل ميناء دمياط ،
( بجلست  الثالثة المنعقدة بتاريخ 8102 – 4/3وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

بشأن تحصيل مبلغ جدية حجز من قيمة مقابل االنتفاع المقررعن مدة الترخيص المطلوب  02/5/8102
لتخصيص )أراضي / ساحات فضاء/ مخازن مغلقة / جمالونات مغطاة / مجمعات إدارية( داخل ميناء دمياط، 

 ،83/4/8102والمعتمد من السيد الدكتور مهندس/ وزير النقل بالموافقة بتاريخ 
 قرر
 أولى( )مادة

مــن قيمــة  %04الموافقــة علــى رأي لجنــة وتجديــد مزاولــة األنشــطة واألراضــي بتحصــيل مبلــغ جديــة حجــز قــدره 
االنتفاع المقرر عن مدة الترخيص المطلوبة لتخصيص )أراضي/ ساحات / فضـاء/ مخـازن مغلقـة / جمالونـات 

ة مـن )الشـركات / األفـراد( علـى مغطاة/ مجمعات إدارية( داخل مينـاء دميـاط ويلـك قبـل عـرض الطلبـات المقدمـ
يومًا من  04لجنة التراخيص، وفي حالة عدم التزام طالب الترخيص بإنهاء إجراءات الترخيص في مدة أقصاها 

 تاريخ اخطاره كتابة يتم مصادرة مبلغ جدية الحجز.
 (مادة ثانية)

 . ينشر هيا القرار في الوقائع المصرية     
 رئيس مجلس اإلدارة                                                   

 لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم 




