
 

 
                                                      اإلدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق ودعم إختاذ القرار                   (  0291 عام   الصادرة موسوعة القوانني) اجمللد الثامن

 02    

11 

 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 2/1/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  121قرار رقم 
 زيادة سنوية لمقابل وزن الطن  بشأن تحديد نسبة

 صافي( داخل هيئة ميناء دمياط –)فارغ 
 

 ربان/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
  0203لسنة  00بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم، 
  بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0224لسنة  301وعلى القرار الجمهوري رقم 
 بشأن مقابل الخدمات التخزينية بالمواني المصرية، 9113لسنة  321ري رقم وعلى القرار الوزا 
  بإصدار الئحة تنظيم مزاولة األنشطة واألعمال المرتبطة  9100لسنة  211وعلى القرار الوزاري رقم

 بالنقل البحري ومقابالت االنتفاع بها،
  بشأن تعديل مقابل وزن  9104لسنة  0000وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم

تابع )أ( في  910صافي( داخل هيئة ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد  –الطن )فارغ 
31/00/9104، 

 ( بشأن تحديد نسبة زيادة سنوية 9102-0/1وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )
مياط بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ صافي( داخل هيئة ميناء د -لمقابل وزن الطن )فارغ

 والمعتمدة من السيد الفريق وزير النقل بالموافقة، 93/1/9102
 

 ررــــــقـ
 
 (األولى)المادة 

بشأن تعديل  9104لسنة  0000تعدل المادة الثالثة الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم      
تابع )أ( في  910خل هيئة ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد صافي( دا –مقابل وزن الطن )فارغ 

 لتكون كالتالي: 31/00/9104
( ويجوز إعادة النظر في تلك الفئات كلما دعت الضرورة %1" تزاد سنويًا الفئات الواردة بالمادة األولى بنسبة )  

 لذلك".
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 (الثانية)المادة 
 

 نصها كالتالي: 9104لسنة  0000يس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم تضاف مادة جديدة لقرار رئ    
" يستمر التحاسب عن مقابل وزن الطن )صافي( داخل ميناء دمياط لألقماح الواردة لصالح الهيئة العامة    

الثالثة، أما  جم/طن( فقط ويستثنى هذا المقابل من نسبة الزيادة السنوية المذكورة بالمادة 0للسلع التموينية بفئة )
 بالنسبة لوزن الشاحنات )فارغ( الناقلة له فيتحمله أصحاب الشاحنات وبالفئة الواردة بالمادة األولى".

 
 (الثالثة)المادة 

 

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
 

 لس اإلدارة رئيس مج                                                                                   
 ربان/ طارق شاهين علي شاهين
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