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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

  8102لسنة  114قرار رقم 
 08/4/8102الصادر بتاريخ 

 بشأن المحاسبة المالية عن تخزين األخشاب )الزان والبياض(
  8102/8108بميناء دمياط خالل العام المالي 

 8102أغسطس سنة  4)تابع( في  042العدد 
 أ.ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط لواء بحري

 بعد االطالع على الدستور، -
 بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالمواني والمطارات، 0841لسنة  345وعلى القانون رقم  -
 ،0813لسنة  10وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 وتعديالت ، بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط 0824لسنة  304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
بإصدار الئحة تنظيم  05/08/8101الصادر بتاريخ  8101لسنة  211وعلى القرار الوزاري رقم  -

مزاولة األنشطة واألعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابالت االنتفاع بها، والمنشور بالوقائع المصرية 
 ،8101ديسمبر سنة  04تابع )ب( في  828العدد 

بين هيئة ميناء دمياط والغرفة التجارية المصرية  0/4/81005تاريخ وعلى البروتوكول الموقع ب -
 المتضمن مدة تخزين الخشب بالساحات بميناء دمياط،

( بشأن المحاسبة المالية عن 8104 – 1/4وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )    -
المعتمد من السيد  8104/8102تخزين األخشاب )الزان والبياض( بميناء دمياط خالل العام المالي 

 الدكتور مهندس/ وزير النقل بالموافقة،
بشأن أزمة  05/5/8102الصادر بتاريخ  8102لسنة  125وعلى قرار رئيس الوزراء رقم     -

 األخشاب ومقترحات تسويتها،
( بشأن المحاسبة المالية عن تخزين األخشاب 8102-5/4وعلى ميكرة هيئة ميناء دمياط رقم )    -

 ،8102/8108والبياض( بميناء دمياط خالل العام المالي  )الزان
( بجلست  الخامسة المنعقدة بتاريخ 8102-5/4وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )    -

بشأن المحاسبة المالية عن تخزين األخشاب )الزان والبياض( بميناء دمياط خالل  00/1/8102
ن السيد الدكتور/ وزير النقل بالموافقة بتاريخ ، والمعتمد م8102/8108العام المالي 

31/1/8102، 
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 قـــرر:
 )المادة األولى(

( أيــام تبــدأ اعتبــارًا مــن تــاريخ انتهــاء تفريــغ الرســالة 4البيــاض( بالســاحات ) –تكــون مــدة تخــزين األخشــاب )الــزان 
لسـادس وتضـاعف اعتبـارًا مـن اليـوم اعتبارًا من اليوم ا %41بساحات التخزين، وتزاد فئة التحاسب المقررة بنسبة 

( أيام تالية، ويعتبر جزء/ كسر المدة التخزينية مدة كاملة عند المحاسـبة، وال يـدخل 4الخامس عشر عن كل مدة )
في حسابها أيام إجازات عيدي الفطر واألضحى، ويلك بنفس فئات المدة التخزينية المنصوص عليهـا بقـرار مجلـس 

 (، 8104- 1/4اإلدارة رقم )
 

 )المادة الثانية(
 طن/يوم. 0141طن/ يوم إلى  241البياض( من  –رفع معدالت الشحن والتفريغ لألخشاب )الزان 

 
 )المادة الثالثة(

 
 م.0/4/8102ينشر هيا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل ب  اعتبارًا من 

 08/4/8102صدر بتاريخ 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                           
 

 لواء بحري أ.ح/   أيمن صالح إبراهيم                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


