وزارة النقل

قرار رقم  611لسنة 9002
وزير النقل

الصادر في 9002/3/62

ــــــــــــــ
 بعد اإلطالع علي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  16لسنة . 6213
 وعلي القانون رقم  1لسنة  6211بإنشاء الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية .

 وعلييي القييانون رقييم  652لسيينة  6216بإصييدار قييانون الشييركات المسيياامة وشييركات الهوصييية با سييهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة .

 وعلي القانون رقم  21لسنة  6213بإصدار قانون ايئات القطاع العام وشركاهه .

 وعلي القانون رقم  1لسنة  6221في شأن ضمانات وحوافز االسهثمار والئحهه الهنفيذية .
 وعلي القانون رقم  12لسنة  6221في شأن هنظيم المناقصات والمزايدات .

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم  961لسنة  6211بإنشاء الهيئة العامة لمواني البحر ا حمر.

 وعلييي ق يرار رئيييس الجمهورييية رقييم 515لسيينة  6210بهنظيييم وهحديييد اصهصاصييات ومسييئوليات الهيئيية
العامة لميناء بورسعيد .

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم  361لسنة  6215بإنشاء ايئة ميناء دمياط .
 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم  424لسنة  6211بإنشاء ميناء الدصيلة .
 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم  51لسنة  9009بهنظيم وزارة النقل .

 وعلي قرار وزير النقل رقم  13لسينة  9003بشيأن هحدييد مقابيل االنهفياع با راضيي والمصيازن المللقية
والجمالونات الملطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات اإلدارية بالمواني المصرية .

 وعلي قرار وزير النقل رقم  649لسنة  9003بشان هعديل بعض أحكام قي ارر وزيير النقيل رقيم  13لسينة
. 9003

 وعلي قرار وزير النقل رقم  324لسنة " 9003نقل بحري " وهعديالهيه بشيأن مقابيل الصيدمات الهصزينيية
بالمواني المصرية .

 وعلييي قيرار وزييير النقييل رقييم  562لسيينة  9003بشييأن هحديييد مقابييل االنهفيياع با راضييي الهييي هسييهأجراا
الهيئة العامة للبهرول والشركات الهابعة لها .

 وعلي ما عرضه علينا رئيس قطاع النقل البحري .
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قـــــــرر:
يجييوز لهيئييات الم يواني الهييرصي

بهصصييي

( المادة ا ولي )

ا راضييي والمصييازن المللقيية والجمالونييات الملطيياة داصييل الم يواني

المصييرية بنظييام الفئيية الشيياملة لبضييائ الصييب ييير النظيييا ( وهشييمل مقابييل االنهفيياع بييا رض مقابييل ميين
الهرصي

بنشاط الصدمات الهصزينية النظافة بشمول هداول قدره  9طن /مهر مرب /شيهر) ويكيون الحيد ا دني

لهذه الفئة الشاملة  9.5دوالر للمهر المرب شهريا أو ما يعادلها بالعملة المصرية بسعر الصرا وقت الدف 0

ويهم السداد لهيئية المينياء عليي أقسياط ربي سينوية مهسياوية عليي أن هيهم الهسيوية فيي نهايية العيام طبقيا لحجيم

الهداول الفعلي المحقق بحيث ههم المحاسبة عن كل طن يزيد عن مشمول الهداول المقيرر ( بواقي  9طين /م/ 3
شهر ) بما يعادل ( )%50من الفئة الشاملة المحددة 0

( المادة الثانية )

شروط عامة :

( ) 6-9م عدم اإلصالل بحق الهيئات في إزالة الهعدي الواق علي ميا يجياوز السياحات المحيددة بيالهرصي
علي نفقة المرص

له يحصل مقابل الفئة الشاملة المقرر عن ا جزاء الواق عليها الهعدي بواقي مثليي الفئية

المبينيية فييي المييادة ا ولييي أعيياله فييإذا وق ي الهعييدي مميين ال يحمييل هرصيصييا فيلييزم المهعييدي باإلضييافة إلييي
مصاريا إزالة هعدية أداء مقابل الفئة الشاملة بواق ثالثة أمثال الفئة المحددة وهثبيت واقعية الهعيدي بمحضير

شرطة بمعرفة الهيئة ويحصل المقابل من هاريخ هحرير المحضر 0

( )9-9يهم هحصيل هأمين بقيمة قدراا ( )%95من قيمة المقابيل المقيرر نقيدا أو هقيديم صطياب ضيمان بنكيي
يير مشييروط بقيميية ( )%50مين قيميية المقابييل المقييرر وال يسيهحق عليييه فوائييد وييرد عنييد انههيياء الهييرصي

ويصصم من اذا الهأمين ما قد يسهحق للهيئة عن أية مصالفات لشروط الهرصي

( )3-9فيي حالية انههياء الهيرصي
المرص

0

قبيل الميعياد المحيدد بسيبب قيرار وزاري /إداري أو ي سيبب ال يرجي إلييي

له يرد الباقي من مقابل الفئة الشاملة والهأمين بالعملة المحلية

به من أراضي بعرض البنياء عليي أسياس مسياحة

( )4-9يهم احهساب مقابل الفئة الشاملة لما يهم الهرصي
كامل ا رض المصصصة 0

( ) 5-9يجوز إضافة نسبة هميز علي مقابل الفئة الشاملة الواردة أعاله بالنسبة لأل راضي المجياورة والقريبية
لألرصفة وفقا للضوابط الهي هضعها ايئة الميناء المصه

( )1-9ال يجوز للمرص
كمييا ال يجييوز للمييرص

له اسهعمال الهرصي

0

إال في اللرض المرص

لييه أن يهنييازل عيين اييذا الهييرصي

له من اجله

أو عيين االنهفيياع بييه أو عيين جييزء منييه لللييير سيواء

باالنهفاع أو اإليجار إال بهصديق من ايئة الميناء طبقا للشروط الهي هرااا الهيئة

هيئة ميناء دمياط  -مركز املعلومات

DAMIETTA PORT AUTHORITY-INFORMAION

INFORMATION INFORMATION CENTER

( المادة الثالثة )

هسري الفئات الواردة بالمادة ا ولي أعاله اعهبا ار مين هياريخ نشير ايذا القيرار وهيزاد بنسيبة ( )%5سينويا عليي أن
يعاد النظر في اذه الفئات كلما اقهضت الضيرورة ذلي ،وهفيوض اللجنية الدائمية للهيراصي

بقطياع النقيل البحيري

في إقرار ما يهراءى هعديله لهذه الفئات من صالل منشور عام يصدر من رئيس قطاع النقل البحري 0

( المادة الرابعة )

علي الجهات المصهصة هنفيذ اذا القرار كل فيما يصصه ويللي ما يصالا أحكامه من ق اررات0

( المادة الصامسة )

ينشر اذا القرار بالوقائ المصرية ويعمل به من هاريخ نشره0

وزير النقل

مهندس  /محمد لطفي منصور
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قوانين وقرارات متصــــــلــــة
بنشاط الهيئة
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  310لسنة 6222بهنظيم وزارة النقل .
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  51لسنة  9009بهنظيم وزارة النقل

39
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ق يرار رقييم  962لسيينة 9001الصييادر فييي  9001/1/1بشييأن اله يزام الشييركات

العاملة بنشاط نقل الركياب بحي ار بجمهوريية مصير العربيية بيإدراع مجموعية مين

البيانات المذكورة في القرار كحد أدن .

قييييرار رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم  6662لسيينة  9001بشييأن إنشيياء وهشييليل

واعادة هسليم محطة حاويات بنظام ( ) B.O.Tبميناء دمياط

قرار رقم  555لسنة  9001الصادر في  9001/69/36بشأن هعديل ن

المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم  610لسنة  9003بشأن هنظيم كيفية
اسهصدام حصيلة االشهرا ،في نادي البحارة.

قييرار رقم  21لسنة 9002الصيادر فيي  9002/1/ 63بشيأن اعهمياد الالئحية

المالية الموحدة ندية البحارة الدولية بهيئات المواني البحرية المصرية.
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