
 تنبٍه 
 

ضمان امتثال جميع الجهات المعنية بإدارة كافة األنشطة والخدمات المتعمقة باستقبال مخمفات  بخصوص
 السفن بدء من استالمها من السفن وتداولها بالمواني ونقمها حتي مرحمة التخمص األمن منها.

 
وأحكام قانون البيئة  MARPOL 37/37أحكام االتفاقية الدولية لمنع التموث البحري من السفن باإلشارة إلي 

   9009لسنة  9رقم  نوالمعدل بالقانو 4994لسنة  4رقم 

 
 أوالً: اإلجزاءاث ادلتبعت إلستقبال خمهفاث انسفن وحتً انتخهض اننهائً اَمن منها : 

 

بإستخدام نموذج اإلخطار  للسفينة بطلب تسليم مخلفات السفينة يقوم ربان السفينة بإخطار الوكيل المالحي .1

ساعة ومحدداً بهذا اإلخطار أنواع وكميات المخلفات المطلوب  42( بمدة ال تقل عن 1المسبق )مرفق

 تسليمها .

بإخطار كل من إدارة الميناء ) اإلدارة المركزية للحركة والمناطق( وإدارة  يقوم الوكيل المالحي للسفينة .2

ل البحرية المرخص له بمزاولة النشاط بنموذج اإلخطار المسبق حماية البيئة بالميناء ومقاول األشغا

ساعة ومحدداً بهذا اإلخطار أنواع وكميات المخلفات  42( قبل وصول السفينة بمدة ال تقل عن 1)مرفق 

 المطلوب تسليمها إلي البر .

اإلدارة المركزية )   بالحصول علي الموافقة المسبقة من قبل إدارة الميناء يقوم مقاول األشغال البحرية .3

للحركة والمناطق( وإدارة حماية البيئة بالميناء علي نفس نموذج اإلخطار المسبق المشار إلية عاليه وذلك 

 قبل تحرك الوحدة أو الماعونة أو سيارة نقل المخلفات .

( 4فق بتسليم ربان السفينة أصل إيصال استالم المخلفات من السفينة  )مر يقوم  مقاول األشغال البحرية .4

 محدداً به أنواع وكميات المخلفات المستلمة 

( إلي إدارة 4بتسليم نسخه من إيصال استالم المخلفات من السفينة  )مرفق  يقوم  مقاول األشغال البحرية .5

، كما يجب علي مقاول األشغال اإلحتفاظ بنسخة من إيصال إستالم المخلفات وتسجيل رقم حماية البيئة بالميناء  

 ال وأنواع وكميات المخلفات المستلمة من السفن في سجل بيئي معتمد من قبل هيئة الميناء .وبيانات اإليص

 



 

 فن : ثانًٍا ً: قىاعذ ادلٍناء خبظىص انتىقٍتاث احملذدة نتقذٌم خذمت إستقبال خمهفاث انس
 

يتم  تقديم خدمات إستقبال مخلفات السفن بالميناء طوال أيام األسبوع ، حيث تعمل المواعين والوحدات 

البحرية خالل ساعات النهار فقط بينما تعمل كافة السيارات ومركبات نقل المخلفات من أرصفة الميناء علي 

 ساعة . 42مدار 

  بالميناء الخطرة استالم وتداول المخلفات ملحوظة: ال يتم

 
 

 :إجزاءاث االستجابت حلاالث انطىارئ ثانثًا: 

 

في حالة حدوث تسريب / تصريف / إنسكاب مخلفات سفينة أو حدوث حريق ناجم عن تداول ونقل مخلفات 

سفينة ما في نطاق الميناء بالمياه أو علي األرصفة ، يتم إبالغ كل من إدارة حماية البيئة وإدارة الدفاع المدني 

ويتم إتباع كافة إجراءات خطة الطوارئ الخاصة بالميناء واإلبالغ عن تفاصيل الحادث وتتضمن   بالميناء

 ...... إلخ[ وكمية ونوع النفايات / المخلفات المنسكبة . -حريق  –تاريخ ووقت ونوع الحادث ]إنسكاب 

 

 تعهقت بنقم خمهفاث انسفن : ادلشكاوي انإجزاءاث إستقبال رابعًا: 
ية شكاوي خاصة باألنشطة والخدمات المتعلقة بإستقبال مخلفات السفن مثل عدم اإلستجابة لطلب يتم إستقبال آ

توفير مرافق إستقبال مخلفات سفينة أو التأخر في اإلستجابة لطلب سفينة أو آية شكاوي أخري وذلك بإستخدام 

( إلي كل من 2وني )الملحق ( الخاص بذلك إما من خالل الفاكس أو البريد اإللكتر3نموذج الشكوي )الملحق 

 إدارة الميناء وإدارة حماية البيئة بالميناء . 

 

 خطت إدارة خمهفاث انسفن اخلاطت مبٍناء دمٍاطوميكنكم اإلطالع عهى ادلزفقاث وكذنك 

 
 


