وزارة النقل
قرار رقم  034لسنة 7442

صادر بتاريخ 7442/04/04
وزير النقل

ــــــــــــــــ
 بعد اإلطالع علي القانون رقم  07لسنة  0690في شأن إنشاء المؤسسة المصرية
العامة للنقل البحري .

 وعلي القانون رقم  0لسنة  0661في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  07لسنة
. 0690

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم  046لسنة  7444بشأن إعادة تشكيل المجلس
األعلى للمواني .

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم  72لسنة  7447في شأن تنظيم وزارة النقل .

 وعلي قرار وزير النقل رقم  774لسنة  7443بشأن شروط وضوابط الترخيص بمزاولة
األعمال المرتبطة بالنقل البحري بالمواني المصرية .

 وعلي قرار وزير النقل رقم  770لسنة  7443بشأن تحديد مقابل االنتفاع بالتراخيص
الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري واألعمال المرتبطة بها بالمواني المصرية .

 وعلي ما عرضه علينا قطاع النقل البحري .

 وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ . 7442/9/2

قــرر
( المادة) 0

يعدل البند الثاني من المادة األولي من قرار وزير النقل رقم  770لسنة  7443وفقا لما يلي

:

 -0البضائع والحاويات الترانزيت والواردة برسم إعادة التصدير :

يحصــل الوكيــل المالحــي نظيــر اســتخدام البنيــة األساســية للمينــاء مــن الخــط المالحــي

لصالح هيئـة المينـاء المفر ـة بهـا الحاويـات والبضـائع الترانزيـت المبـالة المبينـة أدنـا

قــــــــــــــــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــــــــــــــــا يخصــــــــــــــــــــــــــــــــــها منهــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــي

النحو التالي :

هيئة ميناء دمياط  -مركز املعلومات

DAMIETTA PORT AUTHORITY-INFORMAION

INFORMATION INFORMATION CENTER

مبلة  7.7دوالر أمريكي عن كل حاوية ترانزيت  74قدم 4

مبلة  7دوالرات أمريكية عن كل حاوية ترانزيت  04قدم أو أكثر 4

 -7البضائع الواردة برسم الوارد :

يـــؤد التوكيـــل المالحـــي إلـــي هيئـــة المينـــاء المتواجـــدة بهـــا الســـفينة مقابـــل االنتفـــاع
بــالترخيص لمزاولــة أعمــال الوكالــة المالحيــة مبلــة  7.7جنيــه مصــري عــن كــل طــن
بضائع عامة أوصب جاف أوسائل أو داخـل حاويـات طبقـا لمنافسـتو السـفينة ف وتعفـي

األقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية من هذا المقابل 4

( المادة ) 7

تظل سـارية بـاقي فئـات مقابـل االنتفـاع المنصـوص عليهـا فـي القـرار الـوزاري رقـم  770لسـنة

 7443بشأن تحديد مقابل االنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري واألعمال
المرتبطة بها بالمواني المصرية 4

( المادة) 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية  ،ويعمل به من تاريخ نشر 4
وزير النقل

مهندس  /محمد لطفي منصور
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