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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 2/1/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  411قرار رقم 
 بشأن تعديل فئات مقابل تداول البضائع بهيئة ميناء دمياط 

 
 ربان/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

    0203لسنة  00بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم، 
  بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0224لسنة  301وعلى القرار الجمهوري رقم 
  بشأن تعديل فئات مقابل التداول بميناء  0/1/0221الصادر بتاريخ  002وعلى القرار اإلداري رقم

 دمياط،
 ( بشأن تعديل فئات مقابل التداول 9102 – 4/4وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )

والمعتمدة من السيد الفريق وزير  04/4/9102سة المنعقدة بتاريخ بميناء دمياط بجلسته الخام
 النقل بالموافقة،

 قـــرر
 ) المادة األولى ( 

 

 ( تحدد فئات مقابل تداول البضائع بميناء دمياط كما يلي:0)
 

 ( جم/طن) فئة التحاسب  نوع البضاعة م

 0،41 الصب السائل 0
 0،14 البضائع العامة 9
 9 نظيفالصب الجاف ال 3
 9،4 النظيف الصب الجاف غير 1
 باالتفاق مع هيئة ميناء دمياط  المهيئات والطرود ذات الطبيعة الخاصة 4

 جنيهات للطن 4بحد أدنى 
 جم/ حاوية 41 قدم 91الحاويات خارج محطة الحاويات  0
 جم/ حاوية 011 قدم 11الحاويات خارج محطة الحاويات  1
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( بالنسبة للبضائع الخطرة وفقًا للنسب الموضحة قرين كل تصنيف من 0( تزاد الفئات الواردة بالبند )9)
 التصنيفات اآلتية:

 النسبة (THE CLASSالتصنيف ) م
0 1،4،0 011% 
9 9 14% 
3 2،2،0،1،3 41% 

 
 ( ثانيةالمادة ) ال

( سنويًا، ويجوز إعادة النظر في تلك الفئات، وكذا %1بة )( من المادة األولى بنس0" تزاد الفئات الواردة بالبند )
 نسبة الزيادة السنوية كلما دعت الضرورة لذلك.

 

 ( ثالثةالمادة ) ال
األقماح باسم الهيئة العامة  –تعفى من المقابالت المذكورة بعاليه كال من )الصادرات من المنتجات المصرية  

 البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية(. -للصوامع والتخزين للسلع التموينية أو باسم الشركة العامة
 

 ( رابعةالمادة ) ال 
 تستخدم حصيلة مقابل تداول البضائع في تطوير وتنمية وتدعيم الميناء. 
 

 (خامسةالمادة )ال 
 ( من اإليراد المحقق لصالح القائمين على التحصيل والتشغيل.%01تخصيص نسبة ) 
 

 ( ةسادسالمادة ) ال 
 يلغى ما يخالف ذلك من قرارات. 

 ( سابعةالمادة )ال
 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                    
 ربان/ طارق شاهين علي شاهين
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