االدارة العامة لمركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار

وزارة النقل
قطاع النقل البحري

إدارة النشر

بناء علي توجيهات السيد اللواء بحري أ.ح  /رئيس مجلس اإلدارة بخصوص

التحديث المستمر لموسوعة القوانين والقرارات البحرية المنظمة للعمل
بالميناء.
فقد قامت الإدارة العامة لمركز المعلومات برئاسة المهندسة  /زينب أحمد طه بتكليف
(إدارة النشررررم بمتابعة عميل القوا يا قالقرارات اليةرية المن مة للعما بالميناا قالررررادرة
بالوقائل المررية قالجريدة الرسمية علي مدار عام .1026
قبناااً علي هذه التعليمات فقد قامت إدارة النشرررر بإعداد قإرررردار ملةع موسررروعة
القوا يا قالقرارات اليةرية قالمن مة للعما بالميناا الرادرة في يناير  (1027قتم ترتييه زمنياً
حسب تاريخ شر القرارم لإضافته لمجلد موسوعة المعلومات المجمعة منذ عام  2660قليكون
مرععراً عيرداً لجميل العرامليا في مجراا قاراق النقا الية ري  ،قهذا المجلد لا يخص ميناا
الإسكندرية فقط با يمتد ليشما عميل الموا ئ اليةرية قالهيئة العامة لسلامة الملاحة اليةرية
قالشركات العاملة في مجاا قااق النقا اليةري.
ققد تم سرخ هذا الملةع علي أقراص مدمجة ( CDم ليكون سها التداقا  ،قليُسها
علي المالل الوروا لمراده ما تلك القرارات.

ً
جميعأ الي مأ فيه خيرنأ ورفعة مصر ،،،،
والله نسأل ان يوفقنأ
مدير عام مركز المعلومات
(

)

مهندسة  /زينب أحمد طه

الفهرس
ترتيب زمني
م

رقم القرار  /قانون

1

 3311لسنه 5132

2

 25لسنه 5132

3

 99لسنة 5132

4

 714لسنة 5132

5

 751لسنه 5132

6

 229لسنه 5132

7

354لسنة 5132

8

 39لسنة 5132

9

 51لسنة 5132

11

 955لسنة 5132

11

 49لسنة 5132

12

 45لسنة 5132

13

 61لسنة 2116

14

 432لسنة 2116

15

 591لسنة 2116

16

 614لسنة 2116

من خالل الوقائع المصرية
والجريدة الرسمية
بشـــــــــــأن
جهة اإلصدار
بشااااان تطبيا نتام توصاااايل الكهرباا للساااافن ا ناا
وزارة النقل
تراكيها على ارصفه الميناا بتاريخ 5132/33/11
بأنشاا ميناا بحرى  /دولى منطقة الجاللة البحرية
رئاسة الجمهورية
بشااااان تحديد مقابل خدمات (الفرز -الشااااياله )بهيئه
وزارة النقل
ميناا دمياط 5132/5/33
بشاااااااان إلغاا قرار رئيس مجلس الوزراا رقم 797
لسااااااانه  5131الخاص بمنح التزام انشااااااااا وادار
رئيس مجلس الوزراا
وتشااااااغيل واعاد تسااااااليم محطه الصااااااب السااااااائل
()5بنتام  BOTبميناا شاااارر بورسااااعيد لشااااركه
المشرر للبترول
رئيس مجلس الوزراا تشاااااااكياال مجلس ادارة الهيئااة العااامااة لموانى البحر
االحمر برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة
بشااااان منح التزام إدارة وتشاااااغيل محطات تحصااااايل
رئيس مجلس الوزراا
رساااااااوم وموازين النقاال البرى لماادة ال ين عااامااا
للشركة الوطنية بوزارة الدفاع.
بشااااأن تعيين الساااايد الدكتور /جالل مصااااطفى محمد
رئاسة الجمهورية
سعيد وزيرا للنقل.
بشااااأن إلغاا قرار  329لساااانة  5132وتحديد فئات
وزارة البيئة
مقابل المصاااريا االدارية الالزمة لمراجعة دراسااات
تقويم التأ ير البيئى للمشروعات.
بشااااأن تحديد رسااااوم متابعة أعمال شااااحن أو تفريغ
وزارة البيئة
شحنات الفحم وتداوله بالموانئ البحرية المصرية.
رئيس الهيئة العامة بشاأن اعتماد تعديل الئحة النتام األسااساى لصاندور
التاااأمين التكميلى الخااااص للعااااملين بهيئاااة مينااااا
للرقابة المالية
اإلسكندرية بتاريخ 5132/33/57
يُشاااااااكاال مجلس إدارة رفااة مالحااة اإلساااااااكناادريااة
وزارة النقل
()5151/5132
يشاااااااكاااال مااجاالااس إدارة اارفااااة مااالحااااة دمااياااااط
وزارة النقل
()5151/5132
بشااأن تحديد فئات مقابل المصاااريا اإلدارية الالزمة
لمتابعة أعمال تفريغ وشاااحن وتداول ،وإعادة شاااحن
الفحم المصااااااادر بمختلا أنواعاه بالموانئ البحرية،
وزارة البيئة
الموانئ الجويااة ،والمنااافااذ البريااة ،والمناااطا الحرة
بجمهورية مصر العربية
بشاااااأن تعديل رساااااوم المياة العذبة المبيعة للسااااافن
وزارة النقل
المترددة على هيئة ميناا دمياط بتاريخ 2116/5/11
بشأن تعديل بعض مواد الئحة المرشدين بهيئة ميناا
دمياط الصااااااادرة بقرار الساااااايد مهندس وزير النقل
وزارة النقل
رقم 71لسنة3991
بشاااأن زيادة نسااابة التحصااايل لمقابل الدراساااة الفنية
ومراجعة الرسااومات واإلشااراا على تنفيذ وإصاادار
وزارة النقل
التراخيص للمشاااروعات والمنشاااىت التى تقام بميناا
دمياط

الصفحة
2-1
4-3
5

7-6

9-8
11
12-11
14-13
16-15
21-17
22-21
24-23

27-25

29-28
32-31

34-33

17

 615لسنة 2116

وزارة النقل

18

 616لسنة 2116

وزارة النقل

19

 617لسنة 2116

وزارة النقل

21

 31لسنة 2116

رئاسة الجمهورية

21

 31لسنة 2116

رئاسة الجمهورية

22

 41لسنة 2116

رئاسة الجمهورية

23

 425لسنة 2116

وزارة النقل

24

 659لسنة 2116

25

 689لسنة 2116

26

 2119لسنة 2116

27

 26لسنة 2116

28

 28لسنة 2116

29

 29لسنة 2116

رئاسة الجمهورية

31

 144لسنة 2116

وزارة النـــقل  -قطاع
النقل البحرى

31

 54لسنة 2116

وزارة النقل

32

 812لسنة 2116

وزارة النقل

33
34

 5لسنة 2116

 912لسنة 2116

بشااأن تحصاايل مصاااريا إشااراا ومعاينة لتوصاايل
الميا والصاااارا الصااااحى لمبانى الشااااركات العاملة
داخل بميناا دمياط
بشاااااااأن زيااادة أساااااااعااار اساااااااتخاادام أجهزة القياااس
الكهربائية بميناا دمياط
بشااأن نسااب التميز لىرااااى والساااحات والمنشااىت
داخل بميناا دمياط
بربط موازنااة هيئااة ميناااا دمياااط للسااااااانااة الماااليااة
5134/5132
بربط موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
للسنة المالية 5134/5132
بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة االقتصااادية لقناة
السويس للسنة المالية 5134/5132
بشأن أهداا قطاع النقل البحرى وأختصاصاته.

بشأن تعديل الفقرة (ب )7/الواردة بالبند رقم ()4
من القواعد الخاصااة بعملية حجز االرصاافة والتراكى
وزارة النقل
عليهااا بميناااا الصاااااااادرة بااالقرار اإلدارى رقم 122
لسنة 3954
بشأن تحصيل نفقات إعادة الشئ ألصله للوقائع التى
وزارة النقل
ترتكب داخل ميناا دمياط
بشاااااأن أساااااتبدل بالجدول رقم ( )7بالملحا رقم ()2
رئيس مجلس الوزراا
بااالالئحااة التنفيااذيااة لقااانون البيئااة الصاااااااادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراا رقم  115لسنة 3992
بربط موازنة هيئة قناة الساااويس عن السااانة المالية
رئاسة الجمهورية
5134/5132
بربط موازنة الهيئة العامة لميناا االسااكندرية للساانة
رئاسة الجمهورية
المالية 5134/5132

وزارة النقل
وزارة النقل

بربط موازنة الهيئة العامة لموانى البحر األحمر
للسنة المالية 5134/5132
بشأن أستبدل بنص البند ( )7و الفقرة (ب) من البند
( )2من الماادة األولى من قرار الهيئاة العامة لميناا
اإلسكندرية رقم  315لسنة 5114
يعين الساااايد المحاسااااب  /محمد يوسااااا عبد العزيز
نخلاة ( المراجع القاانونى بغرفاة مالحة الساااااااويس
والبحر األحمر) – مديرا عاما لغرفة مالحة السويس
والبحر األحمر.
بشأن تعديل المادة ( )55وتعديلها الوارد بقرار هيئة
ميناا دمياط رقم  293لساانة  5132الخاص بالئحة
المرشدين بهيئة ميناا دمياط.
بشاااأن قيمة مقابل خدمات عن الشااااحنات التى تفر
محتويااتهاا من األمتعة داخل الصاااااااالة الحااااااااارية
بميناا سفاجا
بشاااأن تحصااايل مقابل تكلفة إنشااااا وإرساااال رساااالة
إلكترونياااة بوزن الحااااوياااات من التوكيااال المالحى
للسفينة

36-35
38-37
41-39
43-41
46-44
49-47
53-51
55-54
61-56
63-62
66-64
69-67
72-71

74-73

76-75

78-77
79
81-81

قااارارات الاااجاااماااعااايااااة
35
العامة الغير عادية

الشركة القاباة للنقل
البحرى والبرى
الهيئة العامة للمنطقة
االقتصادية لقناة
السويس

36

 71لسنة 2116

37

 298لسنة 2116

وزارة المالية

38

 1199لسنة 2116

وزارة النقل

39

 811لسنة 2116

وزير النقل

الموافقاااة على تعاااديااال الماااادة ال اااال اااة من النتاااام
األساسى لشركة المستودعات المصرية

83-82

بشاااأن تعديل مقابل رسااام اساااتخدام الموازين بموانئ
بورسعيد

84

بشاااأن تحديد نطار مسااااحة الدائرة الجمركية لميناا
االسكندرية.
بشااأن اساات ناا الباااائع الواردة باساام الهيئة العامة
للسلع التموينية
من مقابل خدمات (الفرز ،الشيالة) بميناا دمياط
الصادر بتاريخ 2116/12/21
بشاأن إصادار الئحة تنتيم مزاولة األنشطة واألعمال
المرتبطة بالنقل البحرى ومقابالت االنتفاع بها.

86-85
88-87
142-89

