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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 8102لسنة  111قرار رقم 
  08/4/8102الصادر بتاريخ 

 بشأن تعليمات تشغيل هيئة ميناء دمياط وبرج اإلرشاد في حالة 
 سوء األحوال الجوية

 8102أغسطس سنة  4)تابع( في  042العدد 
 اء بحري أ.ح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياطلو 

 بعد االطالع على الدستور،    -
 بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالمواني والمطارات، 0841لسنة  345وعلى القانون رقم  -
 ،0813لسنة  10وعلى قانون الهيئات العامة رقم  -
 ناء دمياط وتعديالت ،بشأن إنشاء هيئة مي 0824لسنة  304وعلى القرار الجمهوري رقم  -
بشأن تعليمات تشغيل هيئة ميناء  4/8/8104الصادر بتاريخ  8104لسنة  014وعلى القرار رقم  -

 ،03/8/8104تابع )أ( بتاريخ  31دمياط، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 
دمياط  ( بشأن مقترح تعليمات تشغيل هيئة ميناء8102-3/1وعلى ميكرة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

 وبرج اإلرشاد في حالة سوء األحوال الجوية،
( بجلست  السادسة المنعقدة بتاريخ 8102-3/1وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم ) -

بشأن مقترح تعليمات تشغيل هيئة ميناء دمياط وبرج اإلرشاد في حالة سوء األحوال  08/1/8102
 ،31/1/8102/ وزير النقل بالموافقة بتاريخ الجوية، والمعتمد من السيد الدكتور مهندس

 قــرر:
 )المادة األولى(

إضافة بنود تعليمات تشغيل هيئة ميناء دمياط وبرج اإلرشـاد فـي حالـة سـوء األحـوال الجويـة المرفقـة إلـى تعليمـات 
 ،03/8/8104تابع أ( بتاريخ  31تشغيل الميناء المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم )

 
 الثانية( )المادة 

 ينشر هيا القرار بالوقائع المصرية 
 08/4/8102صدر بتاريخ 

 
 رئيس مجلس اإلدارة                                                          

 لواء بحري أ.ح/   أيمن صالح إبراهيم                                               
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 ياطبنود تعليمات تشغيل هيئة ميناء دم
 وبرج اإلرشاد في حالة سوء األحوال الجوية

 
عقـدة( وطبقـًا للظـروف الجويـة فـي حينـ  علـى أن يـتم  84يتم غلق بوغاز ميناء دمياط عند سرعة ريـح ) -0

رصد الحالة الجوية وحالة ارتفاع الموج وسرعة الريح والضغط الجوي ويراعـي أن يـتم يلـك كـل سـاعة فـي 
 تح الميناء عند تحسن األحوال الجوية.حاالت سوء األحوال الجوية ويتم ف

بخصوص سفن الغاز المسال والميثانول طبقًا للشروط وااللتزامات المتفق عليها بين الهيئة وشركات الغاز  -8
 عقدة(. 81وحالة الجو في حين ، حيث تم االتفاق على دخول سفن الغاز المسال حتى سرعة ريح )

 جومائية وهو مفتوح طول العام للمالحة.يعمل الميناء لياًل ونهارًا في الظروف ال -3
متابعــة تســـجيل رصــدة جويـــة مـــن جهــاز األرصـــاد ومطابقتــ  مـــع أي ســـفينة موجــودة بمنطقـــة االنتظـــار  -5

 وتسجيلها في الدفتر المخصص ليلك )كل أربع ساعات وفي حالة سوء األحوال كل ساعة(.
بعـة تحركاتهـا علـى الكـاميرات وجهـاز وحـدات( داخـل المينـاء إال بمرشـد مـع متا –ال يتم تحريك أي )سفن  -4

والرادار وكيا متابعة جميـع التحركـات علـى المسـطح المـائي داخـل المينـاء وفـي الممـر  AISالتعرف اآللي 
المالحــي واالبــالغ الفــوري عــن أي تحركــات غيــر عاديــة لمركــز المعلومــات والســيد رئــيس اإلدارة المركزيــة 

 للحركة والمناطق.
 لنشات(. –قاطرات  –لوحدات البحرية المتراكية بالميناء )سفن يتم إحكام رباط جميع ا -1
 يتم إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف. -4
يــتم وقــف عمليــات الشــحن والتفريــغ ومنــع تواجــد العــاملين بشــركات الشــحن والتفريــغ علــى أســطح الســفن  -2

 وأبراج األوناش.
 ألوناش والسيورعن السفن بمسافة آمنة لتالفي سقوط أجزاء منها.يتم إبعاد جميع ا -8
 يتم إحكام إغالق منافي المخازن حتى ال تتعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف. - 01
 يتم المرور على شبكات صرف المطر بالطرق وعلى أسطح المباني بالميناء والتأكد من صالحيتها للعمل. – 00
 البحرية للتأكد من صالحية طلمبات السحب ومعدات حصر العطب. يتم المرور على الوحدات – 08
 ( ماكينة سحب مياه صغيرة.8( ماكينة سحب مياه كبيرة وعدد )8يتم تجهيز عدد ) – 03
 يتم وضع أطقم الغطس واإلنقاي على درجة االستعداد القصوى. – 05
 ء معدات السالمة والصحة المهنية.التأكيد على التزام جميع األفراد وعمال المناطق وحركة البضائع بارتدا – 04
 

 
 
 


