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 وزارة النقؿ
 ىيئة ميناء دمياط

 9103لسنة  001قرار رقـ 
 03/9/9103الصادر بتاريخ 

ضافة وقائع لمقرار رقـ   9101لسنة  0013بشأف تعديؿ وا 
 لموقائع التي ترتكب داخؿ ميناء دمياط  الخاص بتحصيؿ نفقات إعادة الشئ ألصمو
 

 باف رئيس مجمس إدارة ىيئة ميناء دمياطر 
  بشأف إصدار القانوف المدني، 0312لسنة  030بعد االطبلع عمى القانوف رقـ 
  0303لسنة  00وعمى قانوف الييئات العامة رقـ، 
  بشأف حماية األمواؿ العامة، 0319لسنة  34وعمى القانوف رقـ 
  ة لمدولة والتأشيرة العامة المرفقة بو،بشأف الموازنة العام 0313لسنة  43وعمى القانوف رقـ 
  بشأف الخطة العامة االقتصادية واالجتماعية لمدولة وتعديبلتيا، 0313لسنة  11وعمى القانوف رقـ 
  بشأف المحاسبة الحكومية والئحتو التنفيذية، 0320لسنة  091وعمى القانوف رقـ 
  النقؿ البحري، بتنظيـ وزارة 0319لسنة  324وعمى قرار رئيس الجميورية رقـ 
  بشأف إنشاء ىيئة ميناء دمياط وتعديبلتو، 0324لسنة  301وعمى قرار جميوري رقـ 
  بشأف منح رؤساء مجالس إدارات ىيئات المواني  9111لسنة  001وعمى قرار رئيس الجميورية رقـ

 سمطة اإلشراؼ اإلداري عمى جميع األجيزة العاممة داخؿ المواني،
  بشأف تحصيؿ نفقات إعادة الشئ ألصمو لموقائع التي ترتكب  9100نة لس 023وعمى القرار رقـ

 ،90/1/9100)تابع( بتاريخ  004داخؿ ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 
  ضافة وقائع لمقرار رقـ  9101لسنة  0013وعمى القرار الخاص  9100لسنة  023بشأف تعديؿ وا 

ائع التي ترتكب داخؿ ميناء دمياط والمنشور بالوقائع بتحصيؿ نفقات إعادة الشئ ألصمو لموق
 ،02/09/9101تابع )أ( بتاريخ  924المصرية بالعدد 

  بشأف إعادة حصر جميع المخالفات التي قد  9101لسنة  434وعمى قرار ىيئة ميناء دمياط رقـ
نفقات  الخاص بتحصيؿ 9100لسنة  023ترتكب داخؿ ميناء دمياط والتي لـ ترد في القرار رقـ 

إعادة الشئ ألصمو لموقائع التي ترتكب داخؿ ميناء دمياط ووضع قيمة مالية تقديرية مبدئية لتمؾ 
 المخالفات،
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 ( القرار اإلداري 9102 -09/09وعمى مذكرة ىيئة ميناء دمياط رقـ )( بشأف تعديؿ بعض بنود )وقائع
ئع التي ترتكب داخؿ ىيئة الخاص بتحصيؿ نفقات إعادة الشئ ألصمو لموقا 9101لسنة  0013رقـ 

 ميناء دمياط،
 ( بجمستو الثانية عشرة المنعقدة  9102 -09/09وعمى قرار مجمس إدارة ىيئة ميناء دمياط رقـ )

والمعتمدة مف السيد الميندس وزير النقؿ بالموافقة عمى تعديؿ بعض بنود  30/09/9102بتاريخ 
بتحصيؿ نفقات إعاد الشئ ألصمو لموقائع الخاص  9101لسنة  0013)وقائع( القرار اإلداري رقـ 

تابع )أ( بتاريخ  924التي ترتكب داخؿ ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 
02/09/9101 ، 

 ،وعمى ما ارتأيناه لصالح العمؿ 
 قػػػػػػػرر

 )المادة األولى(
ضافة وقائع لمقرار رقـ  دة الشئ ألصمو لموقائع التي الخاص بتحصيؿ نفقات إعا 9101لسنة  0013تعديؿ، وا 

ليكوف عمى  02/09/9101تابع )أ( بتاريخ  924ترتكب داخؿ ميناء دمياط، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 
 النحو التالي:

 

  أواًل: المخالفات اإلدارية :
  م

 الىاقعخ
 حًفقبد إعبد

 الشئ ألصله
  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

الميناء بدوف دخوؿ شاحنة نقؿ/ معدة لمعمؿ ب 0
 .Ingateتسجيؿ بمكتب الدخوؿ 

0111 
 

مع إلزاـ صاحب الشاحنة /المعدة بسداد 
المبمغ المستحؽ لمكاشير عف ذات 
الحركة لجميع الشاحنات عدا شاحنات 

 النقؿ الداخمي.
خروج شاحنة نقؿ/ معدة مف الميناء دوف عمؿ  9

 .Out gateوتسجيؿ خروج بمكتب الخروج  كاشير
ـ صاحب الشاحنة /المعدة بسداد مع إلزا 0111

المبمغ المستحؽ لمكاشير عف ذات 
الحركة في نفس يـو الخروج لجميع 
 الشاحنات عدا شاحنات النقؿ الداخمي.

دخوؿ شاحنات نقؿ بضائع عامة وارد دوف قياميا  3
 بالوزف األوؿ فارغ وقامت بالتحميؿ.

مع إلزاـ الشاحنة بتفريغ حمولتيا  0411
احة المحممة منو بالمخزف أو الس

لزاميا بالوزف األوؿ فارغ.  وا 
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  م
 الىاقعخ

 حًفقبد إعبد
 الشئ ألصله

  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

صادر  –قياـ شاحنات نقؿ )صادر بضائع عامة  1
 حاويات( بالتعتيؽ دوف قياميا بالوزف محمؿ.

مع إلزاـ الشاحنة بتحميؿ حمولتيا مف  411
عادة وزنيا محمؿ.  مكاف تفريغيا وا 

 -قياـ قائد الشاحنة بوضع خامات أو مواد )بمدورات 4
مياه ....( بالشاحنة قبؿ الوزف  –حديد  -أخشاب

األوؿ فارغ والتخمص منيا بعد الوزف األوؿ فارغ 
)سواء تـ اكتشافيا مف قبؿ أمف ىيئة الميناء أو 

 وزاف إحدى شركات الوزف العاممة بالميناء(.

دة مباحث مع إحالة قائد الشاحنة لوح 9111
الميناء واتخاذ إجراء إداري مف قبؿ 
السمطة المختصة حياؿ الشاحنة متمثؿ 
في إمكانية المنع مف الدخوؿ ميناء 
لمدد تحددىا السمطة المختصة 

 بالميناء.
قياـ شاحنة نقؿ بمخالفة خد سير صرؼ البضائع  0

 العامة بعد الوزف الثاني )محمؿ(.
0411  

الداخمي المحمؿ مف قياـ قائد شاحنات النقؿ  1
 التخمص مف بعض أو كؿ حمولتو قبؿ الوزف محمؿ.

مع إلزاـ فائد الشاحنة بتحميؿ بعض أو  0411
 كؿ حمولتو التي تخمص منيا.

قياـ قائد الشاحنة بتغيير المقطورة دوف اإلخطار  2
 عنيا بغرض التبلعب في المحاور.

1111  

احنة قياـ قائد الشاحنة بوضع محاور إضافية بالش 3
مثبتة بجسـ الشاحنة بغرض االستفادة منيا 

 وبالمخالفة لما ىو مدوف برخصة تسييرىا.

يتـ خصـ المحور المثبت وعدـ  0111
 االستفادة منو والتنبيو عميو بنزعو.

قياـ قائد الشاحنة أو مندوب النقؿ أو صاحب  01
ترخيص نقؿ صادر مف ىيئة ميناء دمياط بتقديـ 

 رة.بوليصة شحف )نقؿ( مزو 

مع إحالة الموضوع برمتو إلى إدارة  1111
شرطة الميناء التخاذ اإلجراءات 
خطار إدارة  القانونية حياليـ وا 
التراخيص والتعديات بالميناء بإلغاء 

 ترخيص النقؿ لصاحبو.
ضبط قائد شاحنة نقؿ يقـو بالشروع في سرقة  00

بضائع أجنبية غير خالصة الرسوـ الجمركية ولكف 
أثره بمعرفة أي مف الجيات العاممة  أوقؼ أو خاب

 بالميناء داخؿ الدائرة الجمركية.

مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية  01111
 حياليا بمعرفة شرطة الميناء.
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  م
 الىاقعخ

 حًفقبد إعبد
 الشئ ألصله

  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

قياـ شركة الوزف المرخص ليا بإدارة وتشغيؿ  09
سكوؿ الصادر محمؿ حاويات بعدـ وصيانة ميزاف الب

تنفيذ تعميمات ىيئة الميناء بشأف التريبلت المحممة 
بحاويتاف صادر بوزف كؿ حاوية عمى حدة بإلزاـ 
قائد الشاحنة بوزف الحاويتاف مرة واحدة ثـ تعتيؽ 
حاوية ووزف الحاوية األخرى طبقًا لما ورد في 
ة التعديبلت المدخمة عمى االتفاقية الدولية لسبلم

 (.VGmـ ) 0311األرواح في البحار سوالس 

مع إلزاـ شركة الوزف بعدـ وزف  0411
الشاحنة فارغة قبؿ إلزاـ قائدىا بتحميؿ 
الحاوية الثانية التي لـ تزف وزنيا مرة 

 أخرى.

إذا ما قامت إحدى الجيات الرقابية أو الشرطية أو  03
وحدات الموازيف المتحركة عمى شبكة الطرؽ أو 

نشاء الطرؽ باالستعبلـ مف الشركة  الوطنية لتنمية وا 
اإلدارة اآللية عف فاتورة كاشيرات ىيئة الميناء 
لشاحنة نقؿ ووجدتيا بيا تبلعب مف حيث )الوزف 

محاور  -نوع البضاعة المحممة –المدرج بيا 
 رقـ مسمسؿ الفاتورة(. –الشاحنة 

مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية تجاه  01111
 مالكيا.الشاحنة و 

ضبط أي وزاف يتبع أي مف الشركات القائمة عمى  01
إدارة وتشغيؿ موازيف ىيئة ميناء دمياط بالتبلعب في 

 الميزاف لحساب أي عميؿ.

مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية  1111
 حيالو وحياؿ الشركة التي يتبعيا.

ضبط أي وزاف يتبع أي مف شركات الوزف القائمة  04
تشغيؿ موازيف ىيئة ميناء دمياط يقوـ عمى إدارة و 

 بأي عمميات غير قانونية.

مع إخطار الشركة التي يتبعيا ىذا  9111
الوزاف باتخاذ اإلجراءات القانونية 

 حيالو.
عدـ التزاـ الشركات العاممة بالشحف والتفريغ  00

بالحموالت المقررة وخاصة التي تحمؿ بضاعة 
 لمتخزيف داخؿ الميناء.

141  

لتحميؿ عمى األرصفة بمعدات أو أوزاف ثقيمة مثؿ ا 01
الخردة والحديد وخاصة خبلؿ عمميات التخزيف 

 بالساحة ووقوؼ األوناش عمى ىامة الرصيؼ.

9111  
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  م
 الىاقعخ

 حًفقبد إعبد
 الشئ ألصله

  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

عدـ اإللتزاـ بتعميمات الشحف والتفريغ الخاصة  02
... إلخ(  -سكر  -يوريا -وبحب -بالبضائع )خردة

عدـ التكبيس الجيد  –بتيريـ حموالت السيارات 
عدـ ربط الحموالت ...  –عدـ تشميع  -لمسيارات

 إلخ.

دوف إخبلؿ بتحصيؿ القيـ المالية  0111
( مف ثانيًا 91،93الواردة بالبنديف )

الحوادث إذا ما ترتب عمى سقوط أي 
بضائع خدوش سطحية أو كسور في 

 اإلسفمت.
قياـ سائؽ سيارة نقؿ بالتعاوف مع سائؽ سيارة نقؿ  03

آخر باستبداؿ الموحة المعدنية لمسيارتيف بغرض 
 التبلعب في الموازيف.

مع إحالة الموضوع برمتو إلى إدارة  01111
شرطة الميناء التخاذ اإلجراءات 

 القانونية حياليـ.
عدـ التزاـ شركات الشحف والتفريغ عمى أرصفة  91

ء بتعميمات السبلمة كعدـ وضع حاجز )مشمع، المينا
حديد( بيف المركب والرصيؼ لمنع سقوط بضاعة 
بالمياه أثناء عممية الشحف والتفريغ )عدـ عزؿ 

 منطقة عمؿ األوناش والمعدات....(.

0111  

قيادة السيارات داخؿ الميناء لغير المسموح ليـ  90
 تحت السف بدوف رخصة القيادة.

9111  

فعيؿ بعض محاور السيارات وذلؾ برفع أحد عدـ ت 99
المحاور بربطو بجنازيرأو بمحامو أو تركيب كاوتش 

 ال يصمح.

مع عدـ تفعيؿ ذلؾ المحور في فاتورة  411
 الكاشير.

عدـ مطابقة معدة الشحف والتفريغ الشتراطات  93
 السبلمة والصحة المينية.

9111  

  0111 ليا.صيانة المعدات في غير األماكف المخصصة  91
  411 استعماؿ معدات في غير الغرض المخصص ليا. 94
سحب تصريح الدخوؿ ومنعو مف دخوؿ  111 صيد األفراد عمى األرصفة بجوار السفف. 90

 الميناء.
ببلغ  01111 صيد الزريعة في غير األماكف المخصصة ليا. 91 إلغاء تصريح الصيد الخاص بو وا 

 ىيئة الثروة السمكية.
  411 يرب مف التعميمات الخاصة باإلعداـ بالمحرقةالت 92
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  م
 الىاقعخ

 حًفقبد إعبد
 الشئ ألصله

  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

  311 استعماؿ مكرات الحريؽ في غير الغرض المخصص ليا 93
  311 عدـ ارتداء ميمات الوقاية الشخصية. 31
 لكؿ جياز  911 عدـ صبلحية معدات مكافحة الحريؽ. 30
عدـ تطبيؽ اشتراطات األمف الصناعي والسبلمة والصحة  39

 المينية داخؿ الكافتيريات )أماكف تقديـ الطعاـ(.
941  

  941 عدـ الحصوؿ عمى تصريح عمؿ. 33
  311 تحميؿ بضاعة ذات أطواؿ وبروز غير مسموح بيا. 31
راءات مع مراعاة كافة اإلج 311 قيادة المعدات مف قبؿ أشخاص غير مؤىميف. 34

القانونية حياؿ قائد المركبة 
 )المعدة(.

استخداـ أجيزة كيربائية تعرض المنشآت واألفراد لمخطر  30
 غبلية .....(  -)سخاف كيربائي

 مع مصادرة الجياز. 911

  311 مخالفة وقوؼ السيارات في غير األماكف المخصصة ليا. 31
تعاممة حدوث واقعة خاصة بإحدى الشركات أو المكاتب الم 32

داخؿ الميناء مما يترتب عميو طمب االطبلع عمى 
 الكاميرات داخؿ مركز عمميات الييئة إلثبات تمؾ الواقعة.

0111  

تجاوز السرعة المقررة داخؿ الييئة بشكؿ يعرض حياة  33
 األفراد والمنشآت لمخطر.

311  

  0111 التبلعب في رخصة تسيير القيادة. 11
  0111 س اتجاه.سيرة سيارة/ معدة عك 10
طبقًا لما تقدره  وقائع مستجدة ، وغير واردة بالبنود السابقة. 19

المجنة المشكمة 
بالقرار اإلداري 

لسنة  434رقـ 
بشأف  9101

حصر المخالفات 
التي ترتكب داخؿ 

 ميناء دمياط

مع مراعاة إدراج تمؾ الوقائع 
المستجدة حيف إعادة النظر في 

 القرار.
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 :ثانيًا: الحوادث
  م

 الىاقعخ
 حًفقبد إعبد

 الشئ ألصله
  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

 211 انبعاج في عامود قابؿ لئلصبلح. 0

 
رار 
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 ط
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31
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نة 
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91

13
 

 3411 كسر عامود غيرقابؿ لئلصبلح. 9
 011 تيشـ كشاؼ إضاءة صوديوـ قابؿ لئلصبلح. 3
 0141 كشاؼ إضاءة صوديوـ بالكامؿ.تيشـ  1
 1111 انبعاج قاعدة ونش الرفع واإلنزاؿ الياي ماست قابؿ لئلصبلح. 4
 9111 انبعاج بالوصمة العميا لياي ماست قابؿ لئلصبلح. 0
 031111 غيرقابؿ لئلصبلح. ىاي ماست في عامود انبعاج 1
 1111 قطع كابؿ كيرباء ضغط متوسط وعمؿ بواط واختباره. 2
 1111 قطع كابؿ كيرباء ضغط منخفض وعمؿ بواط واختباره. 3
  1111 بالكامؿ. LEDتيشـ كشاؼ إضاءة  01
  9111 قابؿ لئلصبلح. LEDتيشـ كشاؼ إضاءة  00
 فرعة   2قطع كابؿ ألياؼ ضوئية  09

 Single Mode Loose Tube. 
 تكمفة الوحدة  011

 )المتر الطولي(
 فرعة 00وئية قطع كابؿ ألياؼ ض 03

 Single Mode Loose Tube 
 تكمفة الوحدة  041

 )المتر الطولي(
 فرعة 91قطع كابؿ ألياؼ ضوئية  01

Single Mode Loose Tube 
 تكمفة الوحدة 911

 )المتر الطولي(
 تكمفة الوحدة STp cat . 41 0قطع كابؿ شبكة نحاس  04

 )المتر الطولي(
ة والبند يشمؿ المحاـ كسر طرؼ فرعة كابؿ ألياؼ ضوئي 00

واالختبار لكؿ فرعة مف فرعات كابؿ األلياؼ الضوئية محمؿ 
كسسوارات وميمات ىندسية  عمى البند كؿ ما يمـز مف أجيزة وا 

 الزمة التماـ العمؿ.

 تكمفة لحاـ الفرعة 411

إتبلؼ صندوؽ تجميع لحامات كاببلت األلياؼ الضوئية بكافة  01
 مشتمبلتو.

 الوحدةعدد تكمفة   4111
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  م
 الىاقعخ

 الشئ ألصله حًفقبد إعبد
  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

 14جنيو باإلضافة إلى  141 خط. 01قطع كابؿ تميفوف جيمي فيمد  02
 جنيو سعر المتر الطولي لمكابؿ
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 011جنيو باإلضافة إلى  0111 خط. 91جيمي فيمد قطع كابؿ تميفوف  03
 جنيو سعر المتر الطولي لمكابؿ

 911جنيو باإلضافة إلى  0411 خط. 41قطع كابؿ تميفوف جيمي فيمد  02
 جنيو سعر المتر الطولي لمكابؿ

 311جنيو باإلضافة إلى  9111 خط. 011قطع كابؿ تميفوف جيمي فيمد  02
 مكابؿجنيو سعر المتر الطولي ل

 1111 تيشـ بغرفة سوكتات أعماؿ مدنية. 00
سقوط بمتات أو لفات حديد مف السيارات والشاحنات  02

عمى الطبقة السطحية لؤلسفمت وحدوث خدوش سطحية 
 في األسفمت.

  9/ـ994
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

سقوط بمتات أو لفات حديد مف السيارات والشاحنات  02
طحية لؤلسفمت وحدوث كسور في عمى الطبقة الس

 سـ. 1-4الطبقة السطحية في األسفمت بمتوسط عمؽ 

  9/ـ914
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

  /ـ.ط014 إتبلؼ بمدورات تحتاج إلى توريد وتركيب. 94
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

عادة وتركيب. 90  /ـ.ط091 إتبلؼ بمدورات تحتاج إلى ترميـ وا 
 المتر مترًا كامبًل، يحسب كسر

 
  9/ـ014 إتبلؼ ببلط أرصفة تحتاج إلى توريد وتركيب. 91

 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،
عادة تركيب. 92  9/ـ011 إتبلؼ ببلط أرصفة تحتاج إلى ترميـ وا 

 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،
وتحتاج إلى توريد  GRCإتبلؼ أسوار الزينة مف  93

 وتركيب.
 /ـ.ط194

 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،
عادة  GRCإتبلؼ أسوار الزينة مف  31 وتحتاج إلى ترميـ وا 

 تركيب.
 /ـ.ط911

 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،
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  م
 الىاقعخ

 الشئ ألصله حًفقبد إعبد
  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

  /ـ.ط194 إتبلؼ سمبلت خرسانية أسفؿ السور. 30
 مبًل،يحسب كسر المتر مترًا كا
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 9/ـ994 إتبلؼ ببلط إنترلوؾ باألرصفة داخؿ الميناء. 39
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

 9/ـ294 إتبلؼ أسوار مف مصبعات الحديد. 33
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

مصبعات الحديد وتحتاج إلى استعداؿ  إتبلؼ أسوار مف 31
عادة تركيب.  وا 

 9/ـ194
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

 21111 إتبلؼ حامية مطاطية بالكامؿ. 34
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

 1411 إتبلؼ جنزير والغبلؼ المطاطي لمحامية المطاطية. 30
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

 1111 وؾ التثبيت.إتبلؼ بالتة وى 31
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

كسور بالطبقة السطحية ليامة الرصيؼ األفقية أو  32
 سـ. 4الرأسية بمتوسط عمؽ حتى 

 9/ـ0141
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

كسور بالطبقة السطحية ليامة الرصيؼ األفقية أو  33
 سـ. 04سـ إلى  4الرأسية بمتوسط عمؽ مف 

 9/ـ1941
 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،

قيمة إعادة الشئ ألصمو أو تكمفة  كسر ماسورة مياه أو كسر حنفية حريؽ. 11
 اإلصبلح أييما أكبر

 يحسب كسر المتر مترًا كامبًل،
  3941 كسر بغطاء غرفة المناولة. 10
  4411 كسر بغرفة المناولة. 19
لما تقدره المجنة المشكمة  طبقاً  إتبلؼ المواسير بمسار الكاببلت. 13

( لسنة 313بالقرار اإلداري رقـ )
والقائمة بمعاينة الحوادث  9113

وتقدير قيمة التمفيات واإلشراؼ 
 عمى إصبلح التمفيات.
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الشئ  حًفقبد إعبد الىاقعخ م
 ألصله

  )جٌُه هصري(

 
 هالحظبد

إحداث تمفيات بأسوار حماية مأخذ المياه والكيرباء عمى  11
عادة تركيب.أرصف  ة الميناء تحتاج إلى ترميـ وا 

3941  

إحداث تمفيات بأسوار حماية مأخذ المياه والكيرباء عمى  14
األرصفة مما تؤدي إلى إتبلفيا بالكامؿ وتحتاج إلى 

 توريد وتركيب.

0411  
يحسب قيمة التمفيات 

 كاممة

   

مع 
ري 
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 0411 ـ. 0.4*1.11*1.31كسر فندر خشب قطاع  10
 09111 ـ. 3*1.11*1.31كسر فندر خشب قطاع  11
كسر مصدة أساسية لمفندر الخشب قطاع  12

 ـ. 0.4*1.31*1.01
4111 

كسر مصدة أساسية  لمفندر الخشب قطاع  13
 ـ. 3*1.31*1.01

3111 

مفيات تحدث ناتجة عف ت -وقائع مستجدة ومتغيرة 41
 حوادث مختمفة وغير واردة بالبنود السابقة.

طبقًا لما تقدره المجنة 
المشكمة بالقرار اإلداري 

( لسنة 313رقـ )
والقائمة  9113

بمعاينة الحوادث 
وتقدير قيمة التمفيات 
واإلشراؼ عمى إصبلح 

  التمفيات.
يحسب كسر المتر 

 مترًا كامبًل،
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 -البري: التموث -ثالثاً 
 هالحظبد الشئ ألصله حًفقبد إعبد الىاقعخ م

إلقاء مخمفات "سائمة /صمبة" في الصرؼ الصحي  0 
 أو صرؼ المطر أو غرؼ الكاببلت.

  جنيو مصرى 4111

إحداث تموث بالطرؽ أو الساحات واألرصفة عف  9
إلقاء مخمفات أو زيوت  طريؽ غسيؿ السيارات أو

الشحف أو  أو بضائع أو سقوط زيوت معدات
 التفريغ.

  جنيو مصرى 9/ ـ911

الخروج مف المخازف بدوف تنظيؼ لمسيارت مف  3
الخارج مف بواقي التحميؿ عمى جسـ السيارة 

 )اليوريا .... إلخ(.

تحميؿ نفقات إعادة  جنيو مصرى 0111
الشئ ألصمو عمى 

 الشركة.
  جنيو مصرى 411 عدـ مبلئمة بيئة العمؿ. 1
ضائع أو حمولة لمسيارت عمى سقوط أو تطاير ب 4

 األرصفة أو الطرؽ.
 

دوف إخبلؿ بتحصيؿ  جنيو مصرى 0111
القيـ المالية الواردة 

( مف 91،93بالبنديف )
)ثانيا الحوادث( إذا ما 
ترتب عمى سقوط أي 
 بضائع خدوش سطحية.

أي سفينة تقـو بأعماؿ عمى سطحيا مف شأنيا  0
 التأثير عمى األمف والسبلمة والبيئة.

 دوالر أمريكي 311
 جنيو مصري 311

 لمسفف األجنبية
 لمسفف المصرية.  

تخزيف مواد خطرة أو قابمة لبلشتعاؿ داخؿ المنشآت  1
 والساحات بدوف موافقات.

  جنيو مصري 4111

مع االنذار برفع المخالفة  جنيو مصري 411 تخزيف رواكد بالمنشآت أو الساحات داخؿ الميناء. 2
 خبلؿ شير.

يف معدات مكينة بالمنشآت أو الساحات تخز  3
 داخؿ الميناء.

مع االنذار برفع  جنيو مصري 01111
 المخالفة خبلؿ شير.

 –تشغيؿ معدة ينتج عنيا إحداث تموث )أتربة  01
 أبخرة....(. -غازات –غبار 

  جنيو مصري 0411

عدـ وجود مسئوؿ سبلمة وصحة مينية مؤىبًل  00
 بمواقع العمؿ.

  يجنيو مصر  411
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 هالحظبد الشئ ألصله حًفقبد إعبد الىاقعخ م

 مخالفة اشتراطات األمف والسبلمة أثناء العمميات  09
 اإلنشائية(. –) االنتاجية الصناعية 

  جنيو مصري 9111

  جنيو مصري 411 إلقاء مخمفات في أماكف غير مخصصة إللقاء المخمفات. 03
شخصية لسائقي إلقاء مخمفات خاصة باالستخدامات ال 01

 السيارات.
  جنيو مصري 011

عدـ استخداـ دورات المياه المخصصة والمنتشرة داخؿ  04
 الميناء والساحات الخارجية.

  جنيو مصري 011

 
 )المادة الثانية(

 يتـ التوجيو المالي لممبالغ المحصمة طبقًا ليذا القرار لمصرؼ عمى الوقائع الواردة بو.
 

 )المادة الثالثة(
%(  عمى كافة نفقات إعادة 01%(، وكذا ضريبة القيمة المضافة بواقع )01إضافة مصاريؼ إدارية بواقع )يتـ 

 الشئ ألصمو الواردة بالقرار.
 )المادة الرابعة(

 يتـ التعامؿ مع نظاـ العود لموقائع التي ترتكب داخؿ ميناء دمياط عمى النحو التالي:
كبت ذات الواقعة خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ الواقعة األولى، وفي ىذه تعتبر الواقعة عودًا أوؿ إذا ما ارت    

 %(.94الحالة تزاد نفقات إعادة الشئ ألصمو بواقع )
 

تعتبر الواقعة عودًا ثانيًا إذا ما ارتكبت ذات الواقعة خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ العود األوؿ، وفي ىذه الحالة    
 %(.41) تزاد نفقات إعادة الشئ ألصمو بواقع

  
تعتبر الواقعة عودًا ثالثًا إذا ما ارتكبت ذات الواقعة خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ العود الثاني، وفي ىذه الحالة   

 التخاذ ما يمـز بشأنيا. 9101لسنة  434يعرض العود الثالث عمى المجنة المشكمة بالقرار اإلداري رقـ 
 

 )المادة الخامسة( 
 ادة الشئ ألصمو كؿ عاـ.إعادة النظر في نفقات إع 
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 )المادة السادسة(

زالة تمؾ المخالفات.91تخصيص نسبة )  %( لمقائميف عمى حصر وا 
 

 )المادة السابعة( 
 ينشر القرار في الوقائع المصرية ، ويعمؿ بو اعتبارًا مف اليـو التالي لتاريخ نشره.

 .03/9/9103صدر بتاريخ 
 رئيس مجمس اإلدارة                                                                              

 رباف/ طارؽ شاىيف عمي شاىيف                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9103مارس  1تابع )أ( في  03العدد  –الوقائع المصرية 




