
 

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

                                                      القرار
 82    

57 

 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

  8102لسنة  118قرار رقم 
 08/4/8102الصادر بتاريخ 

بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على عمليات مراقبة انتظار الشحن للرسائل )المخزنة 
 بالميناء المعدة للتصدير(

 ورسائل الشحن المباشر بميناء دمياط
 8102س سنة أغسط 4)تابع( في  042العدد  

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

 بعد االطالع على الدستور، -
 بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالمواني والمطارات، 0841لسنة  345وعلى القانون رقم  -
 ،0813لسنة  10وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 نشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالت ،بشأن إ 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 

( بشأن  تحديد مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط 8102 – 0/1لى ميكرة هيئة ميناء دمياط رقم )وع -
على عمليات مراقبة انتظار الشحن للرسائل )المخزنة بالميناء المعدة للتصدير( ورسائل الشحن 

 المباشر بميناء دمياط.
سادسة المنعقدة بتاريخ ( بجلست  ال8102 – 0/1وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على انتظار الشحن للرسائل  08/1/8102
)المخزنة بالميناء المعدة للتصدير( ورسائل الشحن المباشر بميناء دمياط ، والمعتمد من السيد 

 ،31/1/8102الدكتور مهندس/ وزير النقل بالموافقة بتاريخ 
 

 قـــرر:
 مادة األولى()ال

جني / الطن( مقابل إشراف الهيئة على أعمال مراقبـة انتظـار الشـحن  0قيام هيئة ميناء دمياط بتحصيل مبلغ ) 
للرسائل المعدة للتصدير سواء المخزنة بالميناء أو التي يتم شحنها مباشر على السـفن مـن شـركات الشـحن، علـى 

 سنويًا. %4أن يزاد مبلغ التحصيل بنسبة 
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 دة الثانية()الما
 استخدام هيه الحصيلة في تطوير وتنمية وتدعيم الميناء. 
 
 

 )المادة الثالثة(
 ( من اإليرادات المحققة لصالح القائمين على التحصيل والتشغيل.%01تخصيص نسبة )

 
 )المادة الرابعة(

 الضرورة ليلك.( كلما دعت 0إعادة النظر في المبلغ ونسبة الزيادة السنوية الميكورين بالمادة رقم )
 
 

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

 08/4/8102صدر بتاريخ 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                           
 

 لواء بحري أ.ح/   أيمن صالح إبراهيم                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


