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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 92/2/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  009رقم قرار 
 3/1/9101( الصادر بتاريخ 030بشأن إضافة فقرة ومادة للقرار اإلداري رقم )

 الخاص بتحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي

 لواء بحري أ.ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
   0203لسنة  00عامة رقم بعد االطالع على قانون الهيئات ال، 
   بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0224لسنة  301وعلى القرار الجمهوري رقم 
  بشأن الئحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في  9104لسنة  122وعلى قرار وزير النقل رقم

ئمة التابعة لهيئات الموانئ الموانئ البحرية المصرية ومقابل االنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعا
البحرية والهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ومقابل الخدمات اإللكترونية المقدمة من هيئات 

 الموانئ البحرية للمتعاملين معها وتعديالته،
 ( الصادر بتاريخ 030وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )بشأن  3/1/9101

غال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي بميناء دمياط والمنشور بالوقائع تحصيل مقابل إش
 تابع )أ(. 040بالعدد رقم  4/1/9101المصرية بتاريخ 

 ( بشأن تحديد نسبة زيادة سنوية لمقابل إشغال 9102 – 0/0وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم )
 ،المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي بميناء دمياط

 ( بجلسته السادسة بشأن الموافقة على 9102 – 0/0وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )
بشأن تحصيل مقابل إشغال  9101لسنة  030إضافة فقرة للمادة األولى من القرار اإلداري رقم 

 نقل ،المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي بميناء دمياط والمعتمد من السيد القريق وزير ال
 

 ررــــــــــــقـــ
 ( ولىاأل مادة ال )

بشان تحصيل مقابل إشغال المسطح  9101لسنة  030تضاف الفقرة التالية للمادة األولى من القرار اإلداري رقم 
 المائي بمنطقة المخطاف الخارجي بميناء دمياط:

 كلما دعت الضرورة لذلك". ( سنويًا ويجوز إعادة النظر في تلك الفئات%4" تزاد تلك الفئات بنسبة ) 
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 (الثانية مادة ال )

بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة  9101لسنة  030تضاف المادة التالية للقرار اإلداري رقم 
 المخطاف الخارجي بميناء دمياط:

 ( من اإليراد المحقق للقائمين على التحصيل والتشغيل".%01" تخصيص نسبة )  
 

 ثة()مادة ثال 
 ينشر هذا القرار في وقائع المصرية.

 .92/2/9102صدر بتاريخ 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                          
 لواء بحري أ.ح/ وليد مصطفى عوض
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