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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 92/2/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  001قرار رقم 
 القواعد الخاصة بعملية حجز األرصفة والتراكي عليها بميناء دمياط

 
 واء بحري أ.ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياطل
   بشأن الهيئات العامة، 0203لسنة  00بعد االطالع على القانون رقم 
  بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0224لسنة  301وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  ات والموانئ والمنائر والرسو والمكوث،بإصدار قانون رسوم اإلرشاد والتعويض 0223لسنة  91وعلى القانون رقم 
  بشأن تنظيم اإلرشاد بميناء دمياط، 0220لسنة  1وعلى القانون رقم 
  بشأن الئحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانئ البحرية  9104لسنة  122وعلى قرار وزير النقل رقم

 المصرية.
  ( الواردة بالبند 1بشأن تعديل الفقرة )ب/ 9100لسنة  042وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم

 ،0221لسنة  344( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 1رقم )
  بشأن تعليمات تشغيل هيئة ميناء دمياط، 9101لسنة  001وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 
 بشأن تعديل نموذج طلب التراكي للسفن  9101لسنة  100ياط رقم وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دم

 بميناء دمياط.
 ( بشأن تعديل نظام اولويات التراكي للسفن الواردة 9102-01/1وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )

 زير النقل بالموافقة، والمعتمد من السيد الفريق و  93/1/9102على أرصفة الميناء بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 
 

 ـــررـــــــــــق
 

 (ولى األ مادة ) ال 
 يعمل بالقواعد المرفقة في شأن عملية حجز األرصفة والتراكي عليها. 

 

 (ثانية المادة ) ال 
 (.9100لسنة  042، 0221لسنة  344تلغى قرارات هيئة ميناء دمياط أرقام ) 

 

 ( ثالثةالمادة )ال 
 ائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.ينشر هذا القرار بالوق 

 .92/2/9102صدر بتاريخ 
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                              

 لواء بحري أ.ح/ وليد مصطفى عوض    
 9102مبر سنة سبت 04( تابع في 914العدد ) –الوقائع المصرية 
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 القواعد واألحكام الخاصة بعملية حجز األرصفة
 والتراكي عليها بميناء دمياط

 
 )الباب األول(

 )القواعد الخاصة بوصول السفن وحجز األرصفة عليها(
 

ال تعد السفينة في حالة وصول ما لم يقم ربان السفينة بإخطار سلطات الميناء برقيًا بميعاد الوصول على  -0
ساعة على  12االخطار قبل الميعاد المقرر لوصول السفينة إلى منطقة االنتظار الخارجي بـ  أن يتم هذا

 األقل ويكون ربان السفينة أو مالكها مسئواًل عن تنفيذ ذلك.
 

ال يتم حجز الرصيف المخصص للسفينة إال إذا كانت بيانات طالب التراكي مستوفاة بالكامل على أن يقدم  -9
( ويعتبر ربان 0ة من ميعاد وصول السفينة ودون إخالل بما ورد في البند رقم )ساع 91هذا الطلب قبل 

السفينة أو مالكها أو من يمثلها في الميناء )التوكيل المالحي( مسئواًل عن ذلك مع االلتزام من التوكيل 
 المالحي بإرسال المنافستو وخريطة الشحن مع طلب التشغيل المقدم إلى شركة الشحن والتفريغ.

 

على ربان السفينة عند الوصول إلى منطقة االنتظار الخارجي إثبات دوره في الوصول باالتصال بجهاز  -3
V.H.F  ( أو اإلخطار برقيًا عن وقت الوصول وموقع االستقبال وذلك لحفظ حقه في 00أو  01)قناة

ة في حالة عدم حجز دوره بالنسبة لنوعية السفينة وال تلتزم سلطات الميناء بأي مسئولية قبل السفين
االلتزام من جانب ربانها أو من قبل مالكها أو التوكيل المالحي بصفته ممثاًل لها بأي التزام إذا ترتب عن 

 ذلك فقدها للدور المخصص لها.
 

إذا أخطأ التوكيل في البيانات المقدمة منه فلسلطات الميناء الحق في إلغاء الرصيف المخصص دون  -1
كيل المالحي ذلك وال يسمح بإعادة النظر في الطلب إال بعد مراجعة مستندات إلتزام قبلها ويتحمل التو 
 بيان المنافستو(. –خريطة الشحن  –السفينة )إقرار الوصول 

 

السفن التي يتضح أنها معطلة أو حالة ماكيناتها غير سليمة بالوضع الذي يسمح بضمان سالمة الدخول  -4
ن التي تكون أوناشها غير سليمة أو روافعها غير صالحة أو التراكي على أرصفة الميناء وكذلك السف

لعمليات التشغيل، يجوز لسلطات الميناء عدم التصريح بدخولها أو تراكيها على الرصيف المخصص إال 
بعد التأكد من سالمة التراكي والتشغيل طبقًا لمعدالت الميناء وبناًء على موافقة شركة الشحن والتفريغ 

 على تشغيلها.
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ساعة فقط وذلك في حالة وجود فراغات  91التي تطلب الدخول للتموين يسمح بدخولها في حدود  السفن -0
 باألرصفة.

عندما يكون عدد األرصفة ال يسمح باستيعاب السفن الواردة تخضع أولوية التراكي وحجز األرصفة  لما  -1
 يأتي:
 سفن الركاب والسياحة. (أ)

 السفن التي ترد عليها حيوانات حية. )ب( 
 السفن التي تطلب أولوية تراكي بمقابل مادي.)ج( 

 )د( السفن الواردة للمشروعات القومية للدولة.
 )هـ( السفن الواردة للقوات المسلحة أو المخابرات العامة.

 )و( سفن الزيوت والصب السائل والمواد الخطرة والسلع االستراتيجية.
 (..... -األسمدة  –)ز( السفن الخاصة بالتصدير )اليوريا 

نهاء إجراءاتها ومناسبتها لألرصفة المخصصة لها.  )ح( السفن المصرية وفقًا أللوية وصولها وا 
( أيام شرط إنهاء 01)ط( السفن التي مر على انتظارها بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء أكثر من )

 إجراءات التشغيل وجاهزية السفينة للتشغيل فور تراكيها على الرصيف.
نهاء إجراءاتها ومناسبتها لألرصفة المخصصة لها.)ي( السفن األ  جنبية وفقًا ألولوية وصولها وا 

)ك( لسلطة الميناء الحق في وضع بعض القواعد المنظمة لعمليات التراكي لبعض أنواع السفن طبقًا 
 لمقتضيات أو ظروف خاصة أو بقرارات منظمة من الجهات المختصة.

إلستقبال نوعية معينة من السفن طبقًا إلعدادها بالمخطاف )ل( للسلطة المختصة حق تحديد أرصفة 
 الخارجي ومعدالت الشحن والتفريغ.
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 )الباب الثاني(
 )القواعد الخاصة بتراكي السفن(

إذا رفض التوكيل أو صاحب الشأن تشغيل السفينة بكامل طاقتها طبقًا لمتطلبات العمل بالميناء وبناًء على  -0
ألوقات اإلضافية تفقد السفينة دورها في الرصيف وتخلي المرسى إذا كانت قرار من سلطات الميناء في ا

 متراكية.
السفينة التي ترفض ألي سبب إخالء المرسى تنفيذًا لألمر الصادر إليها، يصير تشغيلها بأوقات إضافية  -9

 مستمرة على حسابها أو حساب صاحب الشأن وذلك بهدف إخالء المرسى في أقرب وقت.
تنتهي عليها عمليات الشحن والتفريغ تلتزم بإخالء المرسى في خالل ثالث ساعات من وقت السفينة التي  -3

ال تحملت المصاريف اآلتية باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى التي يجوز لسلطات  انتهاء هذه العمليات وا 
 الميناء اتخاذها في هذا الخصوص:

 لقوانين والقرارات واللوائح المنظمة.يحصل رسم اإلرشاد المقرر على كل ساعة تأخير وطبقًا ل  (أ)
يحصل قيمة تكاليف عملية القطر طبقًا لحمولة السفينة عن كل ساعة تأخير عن المدة المشار )ب( 

 وال يجوز تسفير السفينة قبل تعهد التوكيل المالحي بسداد هذه المستحقات. 3إليها في البند 
الرصيف المخصص في حدود ساعتين من التوقيت السفينة التي تكون غير مستعدة للتراكي وقت إخالء  -1

المحدد لها بالتراكي وفقًا إلخطار سلطات الميناء، يحق لسلطات الميناء إلغاء الرصيف وشغله بسفينة 
 أخرى وذلك بعد إخطار التوكيل المالحي رسميًا بذلك.

فينة المخالفة ال يجوز للسفينة التحرك على الرصيف دون إذن مسبق من سلطات الميناء وتتحمل الس -4
 كافة االلتزامات التي تترتب على ذلك من مصاريف قد تتكبدها الهيئة أو جهة أخرى نتيجة ذلك.

السفينة القادمة وعليها بضائع ثالجة ويكون من طبيعة تشغيلها لياًل فقط يخصص لها رصيف للعمل  -0
ان أو مالك أو توكيل الليلي فقط ويجوز لسلطات الميناء إخالء الرصيف نهارًا دون اعتراض من رب

 السفينة.
 –تعد السفينة أو التوكيل المالحي مسئواًل عن أي هالك أو ضرر لمنشأة من منشآت الهيئة )رصيف  -1

 عوامة ... إلخ(. -قاطرة
تعد السفينة أو التوكيل المالحي مسئواًل عن تحمل المصاريف الخاصة بانتشال أية قازورات أو نفايات  -2

 نة أو نتيجة لعمليات الشحن والتفريغ.نتيجة نظافة عنابر السفي
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تعد السفينة أو التوكيل مسئواًل عن أي أضرار ناتجة من تسرب أي سوائل على المسطح المائي أو  -2
الرصيف وتتحمل السفينة أو التوكيل المالحي المصاريف الخاصة بإزالة هذه السوائل أو الزيوت مع عدم 

 وتعديالته. 0221لسنة  1 االخالل بأحكام القانون الخاص بالتلوث رقم
 لسلطات الميناء الحق في نقل أي سفينة إلى خارج الميناء طالما أنها متوقفة بدون عمل على األرصفة.  -01
ربانها أو ما يماثلها   لسلطات الميناء الحق في نقل سفينة من الرصيف إلى خارج الميناء دون إعتراض  -00

 وذلك في األحوال اآلتية:  
 (.9،0نة بتعليمات الميناء الواردة في البندين )إذا لم تلتزم السفي (أ)
السفن التي ال تتمكن من التشغيل نتيجة لعطل أوناشها أو يثبت عدم صالحية هذه األوناش لتحقيق  (ب)

 إنتاجية السفينة وفي حالة عدم توافر أوناش للتشغيل بالطاقة الكاملة.
م اإلفراج الصحي أو الرزاعي للرسائل الواردة )ج( السفن التي ال تتمكن من التفريغ بطاقة كاملة نتيجة لعد

 عليها.
)د( السفن التي ترد عليها رسائل نوعية تزيد عن قوة التخزين المتاحة ودون الحصول على موافقة مسبقة 

 من هيئة الميناء على ورود هذه الرسائل.
نتاجية المطلوبة أثناء )هـ( السفن التي تقوم بالتفريغ أو الشحن بطريقة متقطعة من شأنها عدم تحقيق اإل 

 التشغيل.
)و( السفن الواردة للتفريغ فقط وال يخطر بشأن شحنتها إال بعد التراكي تخلي الرصيف بعد انتهاء تفريغها 

 ويسمح لها بإعادة التراكي ويعتبر تاريخ الوصول هو وقت انتهاء التفريغ.
ية أو الكميات أثناء التشغيل لما ورد في )ز( السفن التي يتبين عدم مطابقة بيانات شحنتها من حيث النوع

 إخطار السفينة.
 
 يحق لهيئة الميناء إخالء الرصيف من السفينة في الحاالت التي تتعلق بسالمة السفن أو حاالت الحوادث. -09
 لهيئة الميناء الحق في نقل السفينة من رصيف إلى آخر متى كان ذلك ضروريًا وعلى نفقة طالب الخدمة. -03
 (:JUST IN TIMEتشغيل اآلني )تطبيق نظام ال -01

هو نظام يهدف إلى أداء جميع األعمال المطلوبة في الوقت المحدد دون أي تقديم أو تأخير حيث سيتم 
إبالغ السفينة القادمة إلى الميناء بالوقت المحدد للتراكي على الرصيف األمر الذي يؤدي إلى تقليل 

 وذلك من خالل:االنبعاثات والوصول إلى حالة صفر مخطاف خارجي 
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 19التزام التوكيل المالحي بتقديم طلب التراكي واإلبالغ عن موعد وصول السفينة بمدة ال تقل عن )أ( 
 ساعة. 09ساعة ثم إعادة التأكيد مرة أخرى قبل وصول السفينة بمدة ال تقل عن 

ساعة  91 تقل عن ام شركات الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن والتفريغ بمدة الالت)ب( 
 قبل وصول السفينة.

التزام شركات الشحن والتفريغ بتقديم تعهد كتابي بتحقيق المعدالت المعيارية المقررة بكل دقة حتى )ج( 
 يتثنى لهيئة الميناء إبالغ السفن القادمة بموعد موثوق به للتراكي على الرصيف المخطط لها مسبقًا.

مارك، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الصحي ، التفتيش التزام الجهات الرقابية من )ج)د( 
 البحري، ...إلخ( بضرورة إنهاء إجراءاتها بأسرع وقت ممكن.

خالء الرصيف )هـ(  التزام هيئة الميناء بإخطار السفن المتراكية على األرصفة بالموعد المخطط لمغادرتها وا 
 .لتجهيزه الستقبال السفن المخطط تراكيها

إخطار التوكيالت المالحية وشركات الشحن والتفريغ أنه في حالة عدم االلتزام بتحقيق المعدالت )و( 
المعيارية المقررة في الموعد المحدد سيتم نقل السفينة إلى منطقة االنتظارالخارجي أو الداخلي مع 

 التعامل معها كسفينة جديدة.




