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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102( لسنة 411قرار رقم )
 بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال

 هم بمزاولة النشاطالتخزين والمستودعات لغير المرخص ل
 01/8/8102الصادر بتاريخ 

 01/01/8102( تابع )أ( في 884العدد )
 

 لواء بحري أ.ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
 ،0813لسنة  10بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم  -
 مة المرفقة ب ،بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العا 0843( لسنة 43وعلى القانون رقم ) -
بشأن الخطة العامة اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة  0843( لسنة 41وعلى القانون رقم ) -

 وتعديالتهما،
 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالت ، 0824لسنة  304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
طة واألعمال بإصدار الئحة تنظيم مزاولة األنش 8101لسنة  211وعلى قرار وزير النقل رقم  -

 المرتبطة بالنقل البحري ومقابالت االنتفاع بها، 
( بجلست  الخامسة بشأن فترة التخزين 8102-4/4وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

 المسموح بها داخل ميناء دمياط للرسائل الواردة،
عة المنعقدة بتاريخ ( بجلست  الساب8102-3/4وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

، والمعتمدة من السيد الدكتور/ وزير النقل بالموافقة على تحديد فئات مقابل إشراف 03/2/8102
 هيئة ميناء دمياط على أعمال التخزين والمستودعات لغير المرخص لهم بمزاولة النشاط،

 
 قــرر

 )المادة األولى(
ت مـن غيـر المـرخص لهـم بمزاولـة النشـاط خـالل فتـرة تحصيل مقابل اإلشراف على أعمال التخزين والمسـتودعا
 السماح )المحددة بقرارات مجلس اإلدارة( بالفئات التالية:
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 الفئة نوع البضاعة م
كافة أنواع البضائع )عدا الحبوب والصب الجاف غير  0

 النظيف(
جم/طن/شهر )األخشاب 1

 أيهما أكبر(. 3بالطن أو م
 جم/طن/شهر. 5 الحبوب

 جم/طن/شهر. 4 الجاف الغير نظيفالصب 
 جم/حاوية/شهر. 31 قدم( 81الحاويات خارج محطة الحاويات ) 8

 جم/حاوية/شهر. 11 قدم( 51الحاويات خارج محطة الحاويات )
 04بحد أدنى  المهيئات والطرود يات الطبيعة الخاصة 3

 جم/حاوية/شهر.
 

 للنسب الموضحة قرين كل تصنيف من التصنيفات اآلتية: تزاد الفئات الواردة بعالي  للبضائع الخطرة وفقاً 
 النسبة (THE CLASSالتصنيف ) م
0 4،4،0 011% 
8 8 44% 
3 8،2،1،5،3 41% 

 
تحصل الفئات الواردة بعالي  عند طلب صرف الرسائل الجمركيـة، ويعتبـر كسـرالطن طنـًا كـاماًل وكسـر المتـر المكعـب 

 ماًل عند التحاسب.مترًا كاماًل وجزء الشهر شهرًا كا
 

 )المادة الثانية(
عـادة النظـر فـي تلـك الفئـات وكـيا نسـبة الزيـادة السـنوية كلمـا دعـت  %4تزاد الفئات الـواردة بعاليـ   سـنويًا، ويجوزا 

 الضرورة ليلك.
 

 )المادة الثالثة(
سـتودعات، كمـا تعفى كافة الصادرات مـن المنتجـات المصـرية مـن مقابـل إشـراف الهيئـة  علـى أعمـال التخـزين والم

تســتثنى مــن هــيا المقابــل الســلع الــواردة باســم الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة أو باســم الشــركة العامــة للصــوامع 
 والتخزين.
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 )المادة الرابعة(
تستخدم حصيلة مقابل إشراف الهيئة على أعمال التخزين والمستودعات في تطوير ورفع كفاءة الميناء، وتخصص 

 ن على التحصيل والتشغيل.منها نسبة للقائمي
 

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

 01/8/8102صدر بتاريخ 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                           
 

 لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


