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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 2/1/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  122قرار رقم 
 بشأن تعديل نظام أولويات التراكي للسفن الواردة على أرصفة ميناء دمياط 

 
 ربان/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

    0203لسنة  00بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم، 
   بشأن تنظيم اإلرشاد بميناء دمياط، 0224لسنة  1وعلى القانون رقم 
   بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0224لسنة  301وعلى القرار الجمهوري رقم 
   بشأن القواعد الخاصة  0212لسنة  344وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم

 عليها بميناء دمياط،بعملية حجز األرصفة والتراكي 
  والمنشور  2/0/9100الصادر بتاريخ  042وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم

( الواردة بالبند 1بشأن تعديل الفقرة )ب/ 02/1/9100تابع )أ( في  009بالوقائع المصرية بالعدد 
اء دمياط الصادرة بقرار رئيس ( من القواعد الخاصة بعملية حجز األرصفة والتراكي عليها بمين1رقم )

 ،0221لسنة  344مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 
  بشأن  1/9/9101الصادر بتاريخ  001وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم

تابع )أ( في  30تعليمات تشغيل هيئة ميناء دمياط والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 
03/9/9101 ، 

  بشأن تعديل  2/2/9101الصادر بتاريخ  110رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم وعلى قرار
تابع )د( في  021نموذج طلب التراكي للسفن بميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 

92/2/9101، 
 ( بشأن تعديل نظام أولويات 9102-01/1وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )

والمعتمدة  93/1/9102لتراكي للسفن الواردة على أرصفة الميناء بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ا
 من السيد الفريق وزير النقل بالموافقة،

 

 ـررـــــــــــــــق
 ( ولىاأل مادة ) ال

 
تعليمات بشأن  9101لسنة  001( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 3-9-1يعدل البند رقم ) 

لسنة  100( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 9-4تشغيل هيئة ميناء دمياط، والبند رقم )
 بشأن تعديل نموذج طلب التراكي للسفن بميناء دمياط ليكونا نصهما كالتالي:  9101
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 " تكون أولوية التراكي للسفن الواردة للميناء طبقًا لآلتي:
 سفن الركاب والسياحة. .0
 السفن التي ترد عليها حيوانات حية. .9
 السفن التي تطلب أولوية تراكي بمقابل مادي. .3
 السفن الواردة للمشروعات القومية للدولة. .1
 السفن الواردة للقوات المسلحة أو المخابرات العامة. .4
 سفن الزيوت والصب السائل والمواد الخطرة والسلع االستراتيجية. .0
 ..... (. -األسمدة  –يا السفن الخاصة بالتصدير ) اليور  .1
نهاء إجراءاتها ومناسبتها لألرصفة المخصصة لها. .2  السفن المصرية وفقًا ألولوية وصولها وا 
أيام( شرط إنهاء  01السفن التي مر على انتظارها بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء أكثر من ) .2

 إجراءات التشغيل وجاهزية السفينة للتشغيل فور تراكيها على الرصيف.
نهاء إجراءاتها ومناسبتها لألرصفة المخصصة لها. .01  السفن األجنبية األخرى وفقًا ألولوية وصولها وا 
لسلطة الميناء الحق في وضع بعض القواعد المنظمة لعمليات التراكي لبعض أنواع السفن طبقًا  .00

 لمقتضيات أو ظروف خاصة أو بقرارات منظمة من الجهات المختصة.
يد أرصفة الستقبال نوعية معينة من السفن طبقًا ألعدادها بالمخطاف للسلطة المختصة حق تحد .09

 الخارجي ومعدالت الشحن والتفريغ".

 ) المادة الثانية (
 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                   

 ن/ طارق شاهين علي شاهينربا
 
 
 
 
 
 

 9102سنة  هيولي 30)تابع( في  019العدد  –الوقائع المصرية 




