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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 1/3/9102بتاريخ   9102ة لسن 022قرار رقم 
 1/9/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  000بشأن تعديل القرار اإلداري رقم 

 الخاص بتحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط
 على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط

 
 ربان رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

 ستور،بعد االطالع على الد 
  بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالموانئ والمطارات، 0240لسنة  341وعلى القانون رقم 
  0203لسنة  00وعلى قانون الهيئات العامة رقم، 
  بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0224لسنة  301وعلى القرار الجمهوري رقم 
 ( بشأن تحديد الحد األدنى لفئات 9110-1/1وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )

 التحاسب لنشاط إشراف هيئة الميناء على عمليات الشحن والتفريغ،
 بإصدار الئحة تنظيم  01/09/9100الصادر بتاريخ  9100لسنة  211الوزاري رقم  وعلى القرار

بالوقائع المصرية  مزاولة األنشطة واألعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابالت االنتفاع بها، والمنشور
 ،9100ديسمبر لسنة  04تابع )ب( في  929العدد 

 ( بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء 9101-01/09وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم )
 دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط ،

 ( بجلسته الثانية عشرة المنعقدة 9101-01/09وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )
بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن  90/09/9101بتاريخ 

والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط واعتماد السيد الدكتور مهندس وزير النقل بالموافقة 
 ،91/0/9102إليه بتاريخ  على قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط المشار

  بشأن تحديد فئات مقابل  1/9/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  000وعلى القرار اإلداري رقم
إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط 

 ،9102فبراير لسنة  90تابع )أ( في  13والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 
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 ـررـــــــــــقــــ
 

 )المادة األولى(
 

 9102لسنة  000(" الواردة بالمادتين الثانية، والثالثة في قرار هيئة ميناء دمياط رقم 0تستبدل عبارة "بالبند رقم )
، والخاص بتحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ 1/9/9102الصادر بتاريخ 

فبراير لسنة  90تابع )أ( في  13مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد لغير ال
 بعبارة "بالمادة األولى". 9102

 )المادة الثانية(
 .ينشر القرار في الوقائع المصرية

 1/3/9102صدر بتاريخ 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                          
 ربان/ طارق شاهين علي شاهين          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9102أبريل  3تابع )أ( في  12العدد  –الوقائع المصرية 
 




