وزارة النقل

االدارة العامة لمركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار

قطاع النقل البحري

إدارة النشر

الحودهلل رب العالوين والصاله والسالم على أشرف الورسلين سيدنا هحود
صلى هللا عليه وسلن .
تعتبر مهنه النشر فى عصرنا هذا من اصعب وأشق المهن على الناس النها رساله يجب
أن تؤدى بأكمل وجه وبكل امانه الن أمانة الكلمه التى تصل الىى اللىل ه المصتصىه التصىا
القرار هى التزام أخالقى قبل أن تكون ألتزام عملى .
لذلك تحملت االدارة العامة لمركز المعلومات – إدارة النشر -ملئولية تجميع القىوانين
والقرارات البحرية والمنظمة للعمل بالميناء الملئولية لتقديم كل المتغيرات والملتجدات فى
جمع القوانين والقرارات البحرية مع ترتيبها ترتيبا زمنيا حلب تاريخ نشر القرار تمهيدا ألضافته
إلى مجلد الموسوعة المجمعة منذ عام  0691ولت كون مرجعا جيدا لجميع العاملين فى مجال
ق اع النقل البحرى.
راعت االدارة العامة لمركىز المعلومىات أن تمتىد الموسىوعة لتشىمل جميىع المىوان
البحرية والهيئة العامة للالمة المالحة البحرية والشركات العاملة فى مجال النقل البحرى ثم
تم نلخ الملحق على أقراص مدمجة (  ) CDلي كىون سىهل التىداول وليلىهل علىى الم لىع
الوصول لمرادة من تلك القرارات .

مدٌر عام مركز المعلومات
مهندسة  /عبٌر حامد عالم

تٌسٌر أعمال اإلدارة العامة لمركز المعلومات

الفهرس
من خالل الوقائع المصرٌة
والجرٌدة الرسمٌة

ترتٌب زمنً
رقم القرار  /قانون
م
 1111لسنة
1
7112

العدد
العدد 782تابع فى
 18دٌسمبر

جهة اإلصدار
وزارة النقل

 1111لسنة
7112

العدد 782تابع (أ)
فى  18دٌسمبر

 1132لسنة
7112
 111لسنة
7112
 111لسنة
7118
 111لسنة
7118

العدد 782تابع (ب)
فى  18دٌسمبر
العدد  2فى ٌ 1ناٌر
7118
( 13تابع)  71فبراٌر
7118
 13تابع (أ)71
فبراٌر 7118

 2لسنة 7118

 27فى  1مارس

وزارة النقل

 111لسنة
7118
 111لسنة
7118

 21فى  3مارس
7118
 21تابع (أ) فى 3
مارس 7118

الهٌئة العامة
للرقابة المالٌة

 138لسنة
7118

 21فى  73مارس

وزارة النقل

 21تابع فى  3مارس

وزارة النقل

 12تابع فى 73
ابرٌل
( 12مكرر) فى
31ابرٌل

رئٌس مجلس
الوزارء
رئٌس مجلس
الوزارء

11

 731لسنة
7118

 171فى  73ماٌو

وزارة النقل

12

 71لسنة 7118

 171فى  73ماٌو

وزارة النقل

13

 122لسنة
7118

 118فى  73ماٌو

هٌئة قناة
السوٌس

( 118تابع) فى
73ماٌو

وزارة النقل

7
3
1
2
3
2
8
1
11
11
17
13

 111لسنة
7118
 211لسنة
7118
813
لسنة 7118

 381لسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنة
12
7118
18

 23لسنة 7118

 77مكرر (هـ) فى 2
ٌونٌة

وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل

وزارة النقل

رئاسة
الجمهورٌة

بشـــــــــــأن
بشأن بتعدٌل بعض أحكام الئحة مشترٌات الهٌئة
بشأأأأأأن تعأأأأأدٌل وإ أأأأأافة وقأأأأأائع للقأأأأأرار رقأأأأأم  381لسأأأأأنة
7113الخاص بتحصٌل نفقات إعادة الشئ ألصله للوقائع التأى
ترتكب داخل مٌناء دمٌاط
بشأن تحدٌد الحد األدنى لتداول ب ائع الصب الجاف بالمخأازن
داخل مٌناء دمٌاط طبقا ً الرتفاعات الحوائط الجانبٌة
بشأن تشكل مجلس إدارة مؤقأت إلدارة ررفأة مالحأة السأوٌس
والبحر األحمر
بشأن تعدٌل نسب التمٌز الواردة بقرار هٌئأة مٌنأاء دمٌأاط رقأم
 221لسنة 7112
بشأن تحدٌد فئات مقابل إشراف هٌئة مٌناء دمٌاط علأى أعمأال
الشحن والتفرٌغ لغٌر المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط
بشأأأن تعأأدٌل مقابأأل رسأأم اسأأتخدام المأأوازٌن بمأأوانى القطأأاع
الشمالى (ررب بورسعٌد -شرق بورسعٌد -العرٌش)
بشأن اعتماد تعدٌل الئحة النظام األساسى لصندوق التأمٌن
التكمٌلى الخاص للعاملٌن بهٌئة مٌناء اإلسكندرٌة
بشأأأن تعأأدٌل بعأأض مأأواد الئحأأة شأأئون العأأاملٌن بهٌئأأة مٌنأأاء
دمٌاط الصادرة بالقرار رقم  818لسنة 7112
بشأأأن تعأأدٌل بعأأض أحكأأام قأأرار وزٌأأر النقأأل رقأأم  181لسأأنة
7111بشأأأأن تحدٌأأأد إجأأأراءات وشأأأروط إصأأأدار التأأأراخٌص
باإلرراق فى البحر
بشأأأن اصأأدار مٌاأأاق الشأأرف الأأوظٌفى وتعأأدٌل أحكأأام الالئحأأة
التأدٌبٌة للعاملٌن بهٌئة مٌناء دمٌاط
بشأأأن اسأأتبدال بأأنص المأأادة الاانٌأأة مأأن قأأرار رئأأٌس مجلأأس
الوزارة رقم  183لسنة 7111
بشأن إنشأاء مرسأى بحأرا عأائم بمنطقأة الجمٌأل شأمال رأرب
بورسعٌد
بشأأن شأروط و أوابط إصأأدار تأراخٌص أنتشأال حطأام السأأفن
والوحأأأدات البحرٌأأأأة الشأأأاحطة أو الغارقأأأأة بالمٌأأأا االقلٌمٌأأأأة
المصرٌة
بشأأأن صٌحصأأل مقابأأل انتفأأاع بأأالتراخٌص التأأى تصأأدرها العامأأة
لموانئ البحر األحمر الستغالل المساحات المائٌة التأى ٌأرخص
بها للقرا السٌاحٌة
بشأن إ أافة عبأارة جدٌأدة للبنأد اانٌأا ً مأن المأادة ( )21والبنأد
( )1من المادة ( )21من الئحة العاملٌن بالهٌئة
بشأأأأن تحصأأأٌل مقابأأأل مأأأالى علأأأى الحاوٌأأأات المأأأتحفظ علٌهأأأا
بمعرفة أا جهة رقابٌة أو شرطٌة بساحة الصأادر خلأف بوابأة
رأس البأأأر داخأأأل الأأأدائرة الجمركٌأأأة بمٌنأأأاء دمٌأأأاط أٌأأأا ً كانأأأت
(صادرة /واردة) فى حالة ابوت المخالفة.
بشأأأن ربأأط حسأأاب ختأأامى موازنأأة هٌئأأة قنأأاة السأأوٌس للسأأنة
المالٌة 7112 / 7113

الصفحة
3-1
11-1
13-17
12-11
12-13
11-18
71-71
71-77
73-72
78-72
31-71
37-31
31-33
12-32
13
12
21-18

21-21

رئاسة

11

 32لسنة 7118

 77مكرر (ز) فى 2
ٌونٌة

71

 22لسنة 7118

 77مكرر (و) فى 2
ٌونٌة

71

 23لسنة 7118

 77مكرر (و) فى 2
ٌونٌة

77

 22لسنة 7118

 77مكرر (و) فى 2
ٌونٌة

73

 28لسنة 7118

 77مكرر (و) فى 2
ٌونٌة

71

قرارات الجمعٌة
العامة رٌر العادٌة

 111فى ٌ 73ونٌة
7118

72

 111لسنة
7118

 112فى ٌ 72ونٌة

وزارة النقل

73

 3لسنة 7118

 112فى ٌ 72ونٌة

وزارة النقل

72

 171لسنة
7118

 72مكرر (ك) فى
ٌ 72ونٌة

رئاسة

78

 171لسنة
7118

 72مكرر (ك) فى
ٌ 72ونٌة

71

 177لسنة
7118

 72مكرر (ك) فى
ٌ 72ونٌة

31

 173لسنة
7118

 72مكرر (ك) فى
ٌ 72ونٌة

31

 118لسنة
7118

 72مكرر (ا) فى
ٌ 72ونٌة

37

 11لسنة 7118

33

 17لسنة 7118

الجمهورٌة
رئاسة
الجمهورٌة
رئاسة
الجمهورٌة
رئاسة
الجمهورٌة
رئاسة
الجمهورٌة
الشركة القاب ة
للنقل البحرا

بشأأأأن ربأأأط حسأأأاب ختأأأامى موازنأأأة الهٌئأأأة العامأأأة للمنطقأأأة
االقتصادٌة لقناة السوٌس للسنة المالٌة 7112 / 7113

22-22

بشأأأأن ربأأأط حسأأأاب ختأأأامى موازنأأأة الهٌئأأأة العامأأأة لمٌنأأأاء
اإلسكندرٌة للسنة المالٌة 7112 / 7113

31-28

بشأن ربط حساب ختأامى موازنأة الهٌئأة العامأة لمأوانى البحأر
األحمر للسنة المالٌة 7112/7113

33-31

بشأأأن ربأأط حسأأاب ختأأامى موازنأأة هٌئأأة مٌنأأاء دمٌأأاط للسأأنة
المالٌة 7112/7113

33-31

بشأن ربط حساب ختامى موازنة الهٌئة العامأة للمأوانى البرٌأة
والجافة للسنة المالٌة 7112/7113

31-32

بشأأأن قأأرارات الجمعٌأأة العامأأة رٌأأر العادٌأأة لشأأركة اسأأكندرٌة
لتداول الحاوٌات

27-21

والبرا

بشأأن ترسأٌم حأأدود القطاعأات والسأأاحات واألرا أى والمبأأانى
والمخازن والجمالونات بمٌناءا االسكندرٌة والدخٌلة
بشأن تحدٌد مقابأل الخأدمات التأى تأؤدا (شأٌالة-فأرز) بمأوانئ
الهٌئة العامة لموانئ البحر االحمر

28-23
81-21

بشأأأن ربأأط موازنأأة الهٌئأأة العامأأة لمٌنأأاء اإلسأأكندرٌة للسأأنة
المالٌة 7111/7118

83-81

بشأن ربط موازنأة الهٌئأة العامأة لمأوانئ البحأر االحمأر للسأنة
المالٌة 7111/7118

83-81

بشأأأأأن ربأأأأط موازنأأأأة هٌئأأأأة مٌنأأأأاء دمٌأأأأاط للسأأأأنة المالٌأأأأة
7111/7118

81-82

بشأن ربط موازنة الهٌئة العامة للموانئ البرٌة والجافأة للسأنة
المالٌة 7111/7118

17-11

الجمهورٌة

بشأأأأأن ربأأأأط موازنأأأأة هٌئأأأأة قنأأأأاة السأأأأوٌس للسأأأأنة المالٌأأأأة
7111/7118

12-13

وزارة النقل

بشأن تحصٌل مقابل خدمات التأمٌن داخل الموانئ

12-13

وزارة النقل

بشأن تحصٌل مقابل اإلشغال واالنتفاع بخدمات المٌنأاء بخأالف
الرسوم المقررة

11-18

31

 13لسنة 7118

( 123تابع) فى 11
ٌولٌة 7118

وزارة النقل

ٌتم محاسبة المهٌئات والطرود فائقة الحجم والوزن التى تتردد
على موانئ الهٌئة

113-111

32

 212لسنة

( 121تابع) فى 71

وزارة النقل

بشأأأأن تعأأأدٌل معأأأدالت الشأأأحن والتفرٌأأأغ الخاصأأأة بالب أأأائع 118-111

( 123تابع) فى 11
ٌولٌة 7118
( 123تابع) فى 11
ٌولٌة 7118

الجمهورٌة
رئاسة
الجمهورٌة
رئاسة
الجمهورٌة
رئاسة
الجمهورٌة
رئاسة

7118
 1733لسأأأأأأأأأأأأأأأنة
33
7118
مأأأأذكرة اٌصأأأأاحٌة
32
لقرار 1733
38
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11
11
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13
11
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 31فى  7أرسطس
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 31فى  7أرسطس
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 313لسنة
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 318لسنة
7118

 128تابع فى 2
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 128تابع فى 2
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 128تابع فى 2
أرسطس 7118
 128تابع فى 2
أرسطس 7118

 311لسنة
7118
 327لسنة
7118
 323لسنة
7118
 138لسنة
7118
 1271لسنة
7118
 238لسنة
7118
 231لسنة
7118

 128تابع فى 2
أرسطس 7118
 181تابع (أ) فى1
أرسطس 7118
 181تابع (أ) فى
1أرسطس 7118
 181تابع (أ) فى1
أرسطس 7118
 32مكرر (أ) فى 1
سبتمبر
 711فى  8سبتمبر

 311لسنة
7118

11

 311لسنة
7118

21

 7231لسنة
7118

21

 1111لسنة
7118

 772تابع (أ) فى 11
أكتوبر
 733تابع (أ) فى 77
نوفمبر
( 18مكرر) فى 3
دٌسمبر
 711تابع (أ) فى 71
دٌسمبر

رئٌس مجلس
الوزارء
وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة المالٌة
وزارة المالٌة

المتداولة بمٌناء دمٌاط
بشأن أعتبار مشروع توسعة الظهٌر الغربى لمٌناء االسكندرٌة
من أعمال المنفعة العامة
بشأن أعتبار مشروع توسعة الظهٌر الغربى لمٌناء اإلسكندرٌة
مأن أعمأال المنفعأة العامأأة واالسأتٌالء بطرٌأق التنفٌأذ المباشأأر
على األرا ى الالزمة لتنفٌذ
بشأأأن تعلٌمأأات تشأأغٌل هٌئأأة مٌنأأاء دمٌأأاط وبأأر اإلرشأأاد فأأى
حالة سوء األحوال الجوٌة
بشان المحاسبة المالٌة عن تخزٌن األخشاب (الأزان والبٌأاض)
بمٌناء دمٌاط خالل العام المالى 7111/7118
بشأن تحدٌد حجم أعمال لتأراخٌص مزاولأة األنشأطة المرتبطأة
بالنقل البحرا العاملة بمٌناء دمٌاط
بشأأأأن تحدٌأأأد فئأأأات مقابأأأل إشأأأراف هٌئأأأة مٌنأأأاء دمٌأأأاط علأأأى
عملٌأأأات مراقبأأأة أنتظأأأار الشأأأحن للرسأأأائل (المخزنأأأة بالمٌنأأأاء
المعدة للتصدٌر) ورسائل الشحن المباشر بمٌناء دمٌاط
بشأن إعادة النظر فى مدة التخزٌن بمٌناء دمٌاط الواردة بقأرار
مجلس اإلدارة رقم ()7113-17/2
ت أأاف مسأأاحة مقأأدارها  11311.21متأأراً مربعأا ً تقرٌبأا ً إلأأى
الدائرة الجمركٌة لمٌناء اإلسكندرٌة البحرا
تسأأأتقطع مسأأأاحة مقأأأدارها  3722متأأأراً مربعأأأا ً مأأأن الأأأدائرة
الجمركٌة لمٌناء شرم الشٌخ البحرا

وزارة النقل

بشأن الحوافز فى الموانئ البحرٌة المصرٌة

رئٌس مجلس
الوزارء

صٌحظر سٌر سأٌارات النقأل الاقٌأل التأى تزٌأد حمولتهأا عأن ()2
طن أو أكار بالطرٌق الدائرا حول القاهرة الكبرا

وزارة النقل

بشأن تحدٌد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق

وزارة النقل
وزارة المالٌة
رئٌس مجلس
الوزارء
وزٌر التجارة
والصناعة

111
113-111
112-111
111-118
171-171
173-177
172-171
178-173
131-171
131-131
132
111-133

بشأن تحدٌد فئات مقابل إشراف هٌئة مٌناء دمٌاط علأى أعمأال
التخزٌن والمستودعات لغٌر المرخص لهم بمزاولة النشاط
تعتبر دائرة جمركٌة الساحات الخاصة بشركة بورسأعٌد لتأداول
الحاوٌأأأات والب أأأائع بمسأأأاحة مقأأأدارها  711812م 7تقرٌبأأأا ً 112-111
والكائنة خار الدائرة الجمركٌة بمٌناء ررب بورسعٌد
بشأأأن انشأأأ مٌنأأاء جأأاف ومركأأز لوجٌسأأتى بطرٌأأق الواحأأات
بمدٌنأأة السأأادس مأأن أكتأأوبر ٌسأأمى المٌنأأاء الجأأاف والمركأأز 121-118
اللوجٌستى بأكتوبر
بشأأأن أسأأتمرار فأأرض رسأأم صأأادر علأأى بعأأض أنأأواع الخأأردة
123-121
والخامات
113-111

