
 وزارة النقل والمواصالت
 "نقل بحرى " 7990لسنة  07قرار رقم 

 82/9/7990صادر بتاريخ 
 

 وزير النقل والموصالت
  فى شأن الهيئات العامة . 7911لسنة  17بعد االطالع على القانون رقم 
  بانشاء هيئة ميناء دمياط . 7921لسنة  170وعلى القرار الجمهورى رقم 
  نقل بحرى" والخاص بتحديد تعريفة أعمال  7921لسنة  17وعلى القرار الوزارى رقم"

 مقابل النظافة بميناء دمياط .
  نقل بحرى" والخاص بتحديد تعريفة مقابل  7920لسنة  91وعلى القرار الوزارى رقم"

 أعمال النظافة بميناء دمياط .
   نقل بحرى" والخاص باعفاء سفن  7929لسنة  770وعلى القرار الوزارى رقم"

 ويات من أعمال النظافة .الحا
   نقل بحرى" الخاص بتعديل مقابل أعمال  7991لسنة  88وعلى القرار الوزارى رقم"

 النظافة للساحات المستغلة بمعرفة الشركات األجنبية .
   نقل بحرى" الخاص بتعديل مقابل أعمال  7991لسنة  81وعلى القرار الوزارى رقم"

 النظافة للساحات للشركات المصرية .
  79/2/7990بتاريخ  718وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجلسته رقم . 

 قــــرر :
 )المادة االولى (

 تحدد تعريفة مقابل أعمال النظافة فى ميناء دمياط كالتالى :
 أوال : مقابل أعمال النظافة للساحات والمخازن والسقائف :

دوالر  117االنتفاع بحد أدنى %( من قيمة مقابل 8) أ ( للشركات األجنبية )
 أمريكى سنويا.



)ب( للجهات الحكومية والشركات المصرية بمقتضى قوانين إنشائها واألفراد 
جنية مصرى  117%( من قيمة مقابل االنتفاع بحد أدنى 8المصريين )

 سنويا
 ثانيا : مقابل أعمال النظافة للحجرات داخل الميناء :

 دوالر امريكى  للحجرة الواحدة سنويا. 11) أ ( للشركات األجنبية 
)ب( للجهات الحكومية والشركات المصرية بمقتضى قوانين إنشائها واألفراد 

 جنية مصرى للحجرة الواحدة سنويا. 11المصريين 
 
 

 ثالثا : مقابل أعمال النظافة للسفن :
 

 ) أ ( سفن الحاويات
 
 

 )ب( سفن البضائع العامة
 
 

 سفن البضائع الصب الجاف أو السائل)جـ( 
   

 دوالر امريكى للسفن األجنبية   87
 جنية مصرى للسفن المصرية   87

 دوالر امريكى للسفن األجنبية 787
 جنية مصرى للسفن المصرية 787
 دوالر امريكى للسفن األجنبية 717
 جنية مصرى للسفن المصرية 717

 
 ) المادة الثانية (

 ذلك من قرارات .يلغى كل مايخالف 
 ) المادة الثالثة (

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره .
 

 وزير النقل والمواصالت    
 مهندس / سليمان متولى سليمان                                         
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