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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102( لسنة 841قـــرار رقم )
 08/00/8102الصادر بتاريخ 

 01/08/8102)تابع( في  823العدد  -الوقائع المصرية 
 

 يئة ميناء دمياطلواء بحري أ.ح/ رئيس مجلس إدارة ه
 .0813لسنة  10بعد االطالع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  -
 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالت ، 0824لسنة  304وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  -
بشأن مقابل الخدمات  80/2/8113الصادر بتاريخ  8113( لسنة 385وعلى قرار وزير النقل رقم ) -

 خزينية للمواني المصرية.الت
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 

( المعروضة على مجلس إدارة الهيئة بشأن طلب 8102 -3/2ئة ميناء دمياط رقم )وعلى ميكرة هي -
الموافقة على توصية لجنة منح وتجديد تراخيص مزاولة األنشطة واألراضي بالهيئة بتجديد الترخيص 

المقام عليها محطة لتداول  8م0441الصادر لشركة المنصورة للراتنجات والصناعات لمساحة 
 ل واليوريا فورمالهيد "الغراء الصناعي" والبضائع الصب السائل الواردة.مادتين الميثانو

 8/01/8102( بجلست  الثامنة المنعقدة بتاريخ 8102 -3/2وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )   -
بالموافقة على توصية لجنة منح وتجديد تراخيص مزاولة األنشطة واألراضي بالهيئة المشار إليها، 

 السيد الدكتور/ وزير النقل.والمعتمد من 
 
 قـــرر

 )المادة األولى(
مقام عليها محطـة عبـارة  8م 0441تجديد الترخيص الصادر لشركة المنصورة للراتنجات والصناعات لمساحة  -0

عن تنكين )األول لتداول الميثانول، والثاني لتداول اليوريـا فورمالدهيـد "الغـراء الصـناعي" والبضـائع الصـب السـائل 
اردة والتي ال تزيـد درجـة خطورتهـا عـن مسـتوى درجـة خطـورة الميثـانول( الخاصـة بالشـركة بفئـة تحاسـب قـدرها الو 
طـن/  53811جم/طـن( وبحـد أدنـى للتـداول كميـة 0/شـهر(، غيـر شـاملة قيمـة التـداول وقـدرها )8جم/م 83058)

لكل خط على حدة بمقابـل م.ط. 380من السعة التخزينية(، وكيلك استغالل خطي مسار شحن بطول  %51سنة )
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، علــى أن 31/1/8108حتــى  0/4/8102جــم/م. طول/ســنة( ويلــك لمــدة عــام إعتبــارًا مــن 81054انتفــاع قــدره )
تلتزم الشركة بأال تزيد مدة التخزين عن شهر من تاريخ بدء شحن التنك )الصهريج( يتم بعدها سداد مقابل خدمات 

ارية وما قد يطرأ عليها من تعديالت مستقباًل، ويلك عن كميات البضـائع تخزينية إضافية طبقًا للقرارات الوزارية الس
التي تتجاوز مدة تخزينها المدد المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة وبالفئات الواردة بالقرارات الوزارية السارية فـي 

 حين . 
يـتم سـداد مقابـل خـدمات في حالـة قيـام الشـركة بتخـزين بضـائع منـتج مصـري )لغيرغـرض التصـدير( بالمحطـة  -8

يومًا من تاريخ إنتهاء استالم الرسالة بالمحطة )علـى أال  31تخزينية بالفئات الوزارية السارية في حين  ويلك بعد 
 يومًا(. 31تزيد فترة استالم الرسالة عن 

 
 )المادة الثانية( 

 اريخ نشره.ينشر هيا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل ب  اعتبارًا من اليوم التالي لت
 08/00/8102صدر بتاريخ 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                           
 

 لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


