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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102لسنة  815قرار رقم 
 31/01/8102الصادر بتاريخ 

 بشأن تحديد مدة تخزين مناسبة غلى ضوء ظروف العمل داخل ميناء دمياط
 30/01/8102)تابع( في  854العدد 

 لس إدارة هيئة ميناء دمياطلواء بحري أ.ح/ رئيس مج
 بعد االطالع على الدستور    -
 ،0813لسنة  10وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالت ، 0824لسنة  304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
ي طلبت وعلى قرارات لجنة منح وتجديد تراخيص مزاولة األنشطة واألراضي بشأن إلزام الشركات الت -

بسداد مقابل خدمات تخزينية إضافية  0/4/8104تجديد تخصيص المساحات التخزينية بدءًا من 
طبقًا للقرارات الوزارية السارية وما يطرأ عليها من تعديالت مستقباًل ويلك عن كميات البضائع التي 

 يومًا من تاريخ نهاية التفريغ، 54تتجاوز مدة تخزينها 
بإصدار الئحة تنظيم  05/08/8101الصادر بتاريخ  8101لسنة  211قم وعلى القرار الوزاري ر  -

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

المتضمن  05/5/8102اريخ الصادر بت 8102لسنة  125وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -
 النظر في قرار وزير النقل بتعديل تعريفة ساعات التخزين بالموانئ،

بشأن إعادة النظر في مدة التخزين بميناء دمياط الواردة بقرار  8102لسنة  101وعلى القرار رقم  -
 4)تابع( في  024العدد  –( والمنشور بالوقائع المصرية 8101-4/08مجلس اإلدارة رقم )

 ،8102سطس سنة أغ
( بشأن الغاء قرار رئيس هيئة ميناء دمياط رقم 8102 -1/8وعلى ميكرة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

 ، 8102لسنة  101
( بجلست  التاسعة المنعقدة بتاريخ 8102-1/8وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

وتفويض رئيس  8102لسنة  101، بشأن الغاء قرار رئيس هيئة ميناء دمياط رقم 3/01/8102
 مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في تحديد مدة تخزين مناسبة على ضوء ظروف العمل بالميناء،
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وعلى الميكرة المعروضة من أمين سر مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على السلطة المختصة بشأن  -
شاء هيئة ميناء دمياط بشأن إن 0824لسنة  304تطبيق المادة التاسعة من القرار الجمهوري رقم 

( والمعتمدة بالموافقة من السلطة 8102-1/8على قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )
 المختصة.

 
 قـــرر

 )المادة األولى(
قام هيئة ميناء دمياط بتحصيل مقابل خدمات تخزينية إضافية طبقًا للقـرارت الوزاريـة السـارية، ومـا قـد يطـرأ عليهـا 

 يومًا من تاريخ نهاية التفريغ. 54باًل، ويلك عن كميات البضائع التي تتجاوز مدة تخزينها من تعديالت مستق
 

 )المادة الثانية(
 يلغى ما يخالف يلك من قرارات.

 
 )المادة الثالثة(  

 
 ينشر هيا القرار بالوقائع المصرية.

 
 

 س اإلدارةرئيس مجل                                                           
 

 لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم                                               


