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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102( لسنة 404قرار رقم )
 80/1/8102الصادر بتاريخ 

 88/4/8102تابع )أ( الموافق  041الوقائع المصرية العدد 
 لمتداولة بميناء دمياطبشأن تعديل معدالت الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع ا

 
 لواء بحري أ.ح / رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

 بعد االطالع على الدستور، -
 بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالمواني والمطارات، 0841لسنة  345وعلى القانون رقم  -
 ،0813لسنة  10وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالت ، 0824 لسنة 304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
( بشأن معدالت الشحن والتفريغ 8115 – 5/1وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

 للبضائع بميناء دمياط المعتمد من السيد الدكتور مهندس/ وزير النقل بالموافقة، 
بإصدار الئحة  05/08/8101اريخ الصادر بت 8101لسنة  211وعلى القرار الوزاري النقل رقم  -

تنظيم مزاولة األنشطة واألعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابالت االنتفاع بها، المنشور بالوقائع 
 ،8101ديسمبر سنة  04تابع )ب( في  828المصرية العدد 

 ( بشأن تعديل معدالت الشحن والتفريغ الخاصة8102 - 3/3وعلى ميكرة هيئة ميناء دمياط رقم ) -
 بالبضائع المتداولة بميناء دمياط،

 02/5/8102( بجلست  الثالثة المنعقدة بتاريخ 8102 - 3/3وعلى قرار هيئة ميناء دمياط رقم )  -
بشأن تعديل معدالت الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع المتداولة بميناء دمياط، والمعتمد من السيد 

 ،83/4/8102الدكتور مهندس/ وزير النقل بالموافقة بتاريخ 
 

 قرر
 )مادة أولى(

 تعدل معدالت الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع المتداولة بميناء دمياط لتكون طبقًا للجداول المرفقة.
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 )مادة ثانية(
تلتزم السفن بالبدء في عمليات )الشحن / التفريغ( فور تراكيها علـى الرصـيف خـالل مـدة ال تتجـاوز ثـالث سـاعات 

ال يطب م وأي تعديالت مستقبلية  8104( لسنة 522ق عليها المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )على الرصيف وا 
 قد تطرأ علي .

 )مادة ثالثة(
في حالة توقف السفن بعد إنهاء أعمال )الشحن / التفريـغ( )عـدم مغادرتهـا الرصـيف( خـالل مـدة ال تتجـاوز ثـالث 

 الرصيف طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة ليلك.ساعات يتم احتساب رسوم المكوث ومقابل االنتفاع ب
 

 )مادة رابعة( 
في حالة ضعف معدالت )الشحن /التفريغ( يتم احتساب مقابل االنتفاع بالرصيف لضعف المعدالت طبقًا للقرارات 

 الوزارية المنظمة ليلك.
 

 )مادة خامسة(
ئع المتداولـة بمينـاء دميـاط والـواردة بالجـداول المرفقـة اعادة النظر في معدالت الشحن والتفريغ الخاصة بالبضا

 كل سنتين. 
 

 )مادة سادسة(
 

 يلغى ما يخالف يلك من قرارات.
 

 

 )مادة سابعة(
 
 

 . ينشر هيا القرار في الوقائع المصرية
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                          
 أيمن صالح إبراهيملواء بحري أ.ح/ 
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 معدالت الشحن نوع البضاعة م
 طن / عنبر / يوم

 المعدل
 طن / سفينة / يوم

طن للسفن األكبر  04111 - سماد سائل 0
 طن 84111من 

طن للسفن األقل  08111 -
 طن 84111من 

طن للسفن األقل من  2111 -
 طن 01111

 طن / سفينة 3411  موالس 8
 / طناً  341 - إيثانول 3
 - 0411 سماد يوريا صب جاف 5
 - 0111 سماد سوبر فوسفات صب جاف 4
 - 0111 زلط –أسمنت صب  1
 - 0111 علف بنجر 4
 - 8111 ملح طعام 2
 - 8111 كاولينا 8
 - 8111 الكلينكر 01
 - 0111 فول صويا –أيرة  00
 - 0111 كوارتز 08
 - 0111 لفات –حديد ربط  03
 - 441 عبأ )سلنجات(أسمنت م 05
 - 411 كجم011حتى  84جواالت من  04
 - 841 جواالت نخالة سوداني 01
 - 841 موالح –كراتين سكر  04
 - 341 مفرقعات -صناديق حربية  02
 - 241 جيوع شجر 08
 341 - مالبس 81
 - 841 براميل زيت 80
 - 841 أدوات صحية –مواسير  88
 - 8111 رمل زجاجي 83
 - 411 ألواح جبس 85
 - 0811 رخام كتل 84
 - 0111 رخام شرائح 81

 (يوم –سفينة  –يوم ( و )طن  –عنبر  –معدالت الشحن بميناء دمياط )طن 
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 معدالت التفريغ نوع البضاعة م
 طن / عنبر/ يوم

 المعدل
 طن / سفينة / يوم

 حديد بيلت 0
 متساوي الطول -أ

0811 - 

 - 0111 مختلف األطوال -ب
 - 0111 مفكك -ج

 - 0811 حديد لفات صاج
 - 0111 ألواح -صاج  –حديد : شرائح  8
 - 411 حديد مبارم وزوايا وشنابر 3
 - 0111 حديد كمر / تسليح أطوال 5
 - 441 حديد لفف 4
 - 0111 طن / ماسورة 8مواسير أكثر من  1
مواسير  –طن / ماسورة  8مواسير أقل من  4

 بالستيك 
441 - 

 - 411 لفات سلك  –ربط أالمنيوم  –ربط نحاس  2
 - 0811 كتل رخام 8

 - 441 قرميد –رخام ألواح  01
 - 441 كجم/جوال041حتى  84جميع األجولة من  00
 - 0811 ربط أبالكاش  08
 - C 441  ربط أبالكاش / 03
 –زبدة  –سمك مجمد  –كراتين لحوم مجمدة  05

 جبنة
411 - 

 - 411 صناديق زجاج 04
 - 411 مفرقعات 01
 - 341 مجففلبن  –فواك   –كراتين مياه معدنية  04
 - 411 خميرة ورق –ورق لفف  02
 - 411 كجم 541براميل حتى  08
 - 0111 رخام مجروش 81
 م / سفينة  241 - زان بياض –خشب زان  80
 31111طن للسفن األكبر من  0411 يرة –قمح  88

 طن
- 

 - طن  31111طن للسفن األقل من  0841
 - طن 01111طن للسفن األقل من  0111

 يوم( –سفينة  –يوم ( و )طن  –عنبر  –معدالت التفريغ بميناء دمياط )طن 
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 - 411 مثقالت )معدات بترول( 83
 - 311 مهيئات 85
 241 - جيوع شجر 84
 - 0111 عدس صب –فول صب  81
 - 0111 منتجات أخرى –كوكي ميل  –جيالتين  84
 -بير قطن –بير كتان  –بيرة عباد شمس  82

 أخرى
0111 - 

 - 0811 بير صويا 88
 - 0111 كسب صويا  31
 - 0111 سكر صب 30
38 
 

 - عنابر 3طن للسفن أكبر من  0811 دةخر 
 - عنابر 3طن للسفن أقل من  441

 - 0111 أسمنت صب  –أسمنت معبأ سلنجات  33
 3411 - ميثانول  35
 - 811 مواسير وأدوات صحية 34
 - 841 بالونات بالستيك فارغ –أنابيب بوتجاز  31
 - 8111 فحم صب -الكلينكر 34
 - 441 فحم معبأ سلنجات 32
 - 841 لفف ورق تواليت –قصاصات ورق  38
 - 841 جواالت كبريت –دخان  –ورق سجائر  51
 - 841 كاوتش -مطاط  –أسفنج صناعي  50
طن للسفن األكبر  5111  زيت 58

 طن 01111من 
طن للسفن األقل  3441
طن وحتى  01111من 

 طن 4111
طن للسفن األقل  3411
 طن 4111من 

 - 411 جبسألواح  53
 - 0811 رخام كتل 55
 - 0111 رخام شرائح 54

      
 
 
 
 




