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 مقدمة  -1

( بعض اإللتزامات األساسية علي الدول  (MARPOL 73/78حددت اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 

ة وفقا الحتياجات السفن األطراف في هذه اإلتفاقية ومن ضمنها إلتزام الدول األطراف بتوفير مرافق إستقبال كافي

التي تستخدم موانئ وأرصفة أو موانئ اإلصالح بتلك الدول ، بما يضمن عدم قيام السفن بإلقاء أو تصريف 

 مخلفاتها بمياة البحر.  

 

،  2111مارس  13الصادر في   MEPC 83(  44بقرارها رقم )  IMOكما حددت المنظمة البحرية الدولية 

بضمان كفاية مرافق إستقبال مخلفات السفن والتي نصت علي أن تطوير خطة إلدارة  الخطوط االرشادية الخاصة

 مخلفات السفن بالميناء أمر حيوي.

 

(  وأحكام قانون MARPOL 73 /78تم اعداد هذه الخطة وفقاً الحكام اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن )

هداف إستراتيجية وكذا تحقيقاً ألوالئحته التنفيذية ،  2119نة لس 9والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  4البيئة رقم 

وتعديالتها  IMOجمهورية مصر العربية لتطبيق مدونة تنفيذ الصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية 

 .(2121أغسطس –2116أغسطس  )

 

 دولية كالتالي :تم إعداد هذه الخطة بإستخدام الخطوط االرشادية الصادرة عن المنظمة البحرية ال

   الخطوط االرشادية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بقرار لجنة حماية البيئة البحرية رقم

(MEPC.83(44  . بشأن ضمان كفاية مرافق إستقبال مخلفات المواني 

  دليل المنظمة البحرية الدوليةIMO  كيفية التطبيق"  –" مرافق إستقبال السفن 

Manual on "Port reception facilities – How to do it"  

  ومستخدمي مرافق إستقبال المواني لمقدمي االرشادية الموحدة الخطوط MEPC.1/Circ.834/Rev.1 

 

تم إعداد هذه الخطة تحت إشراف لجنة المراجعة اإللزامية بالهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ومشاركة 

ون البيئة و مسئولي إدارات حماية البيئة بالموانئ المصرية ، كما تمت مسئولي قطاع النقل البحري وجهاز شئ

ترجمت هذه الخطة الي اللغة اإلنجليزية من قبل مترجم لجنة المراجعة اإللزامية بالهيئة المصرية لسالمة 

 المالحة البحرية .
 

 تعريفات  -1

بينة قرين كل منها والواردة بإتفاقية ماربول يقصد في تطبيق هذه الخطة باأللفاظ و العبارات اآلتية المعاني الم

 وقانون البيئة  :
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 : البيئة 

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء  و تربة وما 

 .يقيمه اإلنسان من منشآت

 : االتفاقية 

وكذا االتفاقيات الدولية التي تنضم إليها  1978/  73االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 

 جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 

 :  تلوث البيئة 

كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي اإلضرار بصحة اإلنسان والتأثير على  

 ه الطبيعية ، أو اإلضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى " البيولوجى" .ممارسته لحيات

 : تدهور البيئة 

التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية 

 أو باآلثار .

  : حماية البيئة 

كونات البيئة و االرتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو اإلقالل من حدة التلوث وتشمل هذه المحافظة علي م

المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية واألراضى ، و 

 المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية األخري .

  : التلوث المائي 

خال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر إد 

بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة االنسان أو يعوق األنشطة المائية بما في ذلك صيد األسماك و 

 ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .األنشطة السياحية أو يفسد صالحية مياه البحر لالستعمال أو 

     : المواد الملوثة للبيئة المائية 

أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو االسهام في 

بالمياه البحرية أو تضر ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر باإلنسان أو بالموارد الطبيعية أو 

 بالمناطق السياحية أو تتداخل مع االستخدامات األخري المشروعة للبحر ويندرج تحت هذه المواد :

 ) أ ( الزيت أوالمزيج الزيتي .      

 ) ب ( المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية التي ترتبط بها  جمهورية  

 مصر العربية .

 . البيئة قانونلغازية ( وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية  –سائلة  –) ج ( أية مواد أخري ) صلبة       

 ) د ( النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .      

 ) هـ ( العبوات الحربية السامة .      
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 مالحقها .) و ( ما هو منصوص عليه في االتفاقية و       

  : الزيت 

جميع أشكال البترول الخام و منتجاته و يشمل ذلك اي نوع من أنواع  الهيدروكربونات السائلة  وزيوت التشحيم 

وزيوت الوقود و الزيوت المكررة و زيت األفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو 

 نفاياته .  

 : المزيج الزيتي 

 جزءاً في المليون . 15على كمية من الزيت تزيد على  كل مزيج يحتوى 

  :القمامة 

تعني جميع أنواع النفايات الغذائية والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية وجميع المواد البالستيكية ومخلفات 

والتي البضاعة ورماد المحرقة وزيت الطهي وأدوات الصيد وجثث الحيوانات أثناء التشغيل العادي للسفينة 

تكون عرضة للتخلص منها بشكل مستمر أو دوري باستثناء المواد المحددة أو المدرجة في مالحق أخرى  

التفاقية ماربول و ال تشمل القمامة األسماك الطازجة وأجزائها الناتجة عن أنشطة صيد األسماك التي يتم القيام 

ي تنطوي على نقل األسماك بما في ذلك المحار بها أثناء الرحلة ، أو نتيجة ألنشطة االستزراع المائي الت

لوضعها في مرفق االستزراع المائي ونقل األسماك التي يتم حصادها بما في ذلك المحار من هذه المرافق إلى 

 الشاطئ للمعالجة.

 : المواد الخطرة 

المواد المعدية أو المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة االنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل  

 السامة أو القابلة لالنفجار أو االشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة .

 : النفايات الخطرة 

مخلفات األنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات  

العالجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من  تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة

 المستحضرات الصيدلية و األدوية أو المذيبات العضوية أو األحبار و األصباغ  و الدهانات .

 : تداول المواد 

 كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .

 

 : إدارة النفايات 

 نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها . جمع النفايات و

 : التخلص من النفايات 

العمليات التي ال تؤدي إلي استخالص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في األرض أو الحقن العميق أو 

 م أو الترميد .التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية  أو التخزين الدائ
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 : إعادة تدوير النفايات 

العمليات التي تسمح باستخالص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل االستخدام كوقود أو استخالص المعادن 

 والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت . 

 : المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية 

الرأسية بجدول تصنيف التلوث الواردة بالفصل السابع عشر والثامن عشر من هي أي مادة محددة بالخانة 

المدونة الدولية لكيماويات الصب أو تلك المواد التي تم تقييمها  بشكل مؤقت ضمن أحكام الفقرة الثالثة من 

 Yو  X  لتصنيفاتالالئحة السادسة بالملحق الثاني لإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن  والتي تندرج تحت ا

 . Zأو 

 : تسهيالت االستقبال 

التجهيزات و المعدات و األحواض المخصصة ألغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة 

أو مياه االتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن  و تفريغ المواد البترولية أو 

 ارية المشرفة علي المواني والممرات المائية .غيرها من الجهات اإلد

  خطة إدارة مخلفات السفن 

هي خطة الغرض منها تحديد عدد من العناصر المشتركة التي يجب علي جميع الموانئ أخذها في اإلعتبار عند 

تقبالها تخطيط مرافق إدارة مخلفات السفن بغض النظر عن مساحة ونوع الميناء أو أنواع المخلفات التي يتم إس

 ويتم وضع هذه العناصر المشتركة في إطار يمكن تطبيقه بمرونة في أي ميناء 

 :التصريف 

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ ألي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في نهر النيل و المجاري 

بحر، مع مراعاة المستويات  واألحمال المائية ، أو مياه البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو ال

، وما يحدده جهاز شئون البيئة البيئة قانون لالنوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقا لما تبينه الالئحة التنفيذية 

 والئحته التنفيذية . البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما ال يخالف أحكام قانون

 : السفينة 

عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أي وحدة بحرية 

 أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي .

 

 : ناقلة المواد الضارة 

من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقالت السفينة التي بنيت أصال أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات 

البترول عند شحنها كليا أو جزئيا  بمواد ضارة غير معبأة وفقا ألحكام الفصل األول من الباب الثالث من قانون 

 .البيئة
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 البيئي :يم التأثير تقي 

طها علي سالمة دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشا

 البيئة و ذلك بهدف حمايتها .

 : الكارثة البيئية 

الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل اإلنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلي 

 إمكانات تفوق القدرات المحلية. 

 : الجهة اإلدارية المختصة بحماية البيئة المائية 

 لتالية كل فيما يخصها : هي إحدى الجهات ا  

 ) أ ( جهاز شئون البيئة .   

 )ب( الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية .    

 )ج( هيئة قناة السويس .   

 )د ( هيئات المواني بجمهورية مصر العربية .   

 )هـ( الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .   

 )و( الهيئة المصرية العامة للبترول .   

 ) ز( اإلدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .   

 )ح( الهيئة العامة للتنمية السياحية .   

 قرار من رئيس مجلس الوزراء .  ) ط( الجهات األخرى التي يصدر بتحديدها  

 :اإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية 

ما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق في

 بالمناطق الساحلية.

 كفاية مرافق استقبال مخلفات السفن   : 

 تعني أن مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء تفي بإحتياجات السفن التي تستخدم الميناء دون تأخير غير مبرر
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 نبذة عن الهيئة العامة لميناء دمياط     -5 

 شماال   درجة  12 08  10.52        خط عرض            يات موقع ميناء دمياطإحداث

  درجة شرقا  12  15  26.22         خط طـــول          

 ( رصيف بحري  05عدد ) عدد األرصفة

 ( رصيف ميناء نهري2عدد )

بضائع صب  –بضائع صب جاف  –بضائع عامة  –وتشمل أرصفة )حاويات 

  – أرصفة بتروكيماويات –أرصفة غاز  –متعدد األغراض  – حبوب –سائلة 

 نقل نهري(  – بضائع دحرجة

 ( محطة 7عدد ) عدد المحطات 

 –عامة البضائع المحطة  –حاويات ال ةمحط - بتروكيماوياتالمحطة  وتشمل )

محطة   –محطة الحبوب –حطة متعددة األغراض الم –البضائع الصب محطة 

 نهري(الميناء ال

البضائع سفن  – سفن بضائع عامة  –سفن حاويات   - سفن بتروكيماويات واع السفن التي يستقبلها الميناء أن

  سفن الدحرجة  –سفن الغاز  –الصب 

 صب سائل   –صب جاف   –بضائع عامة   –حاويات   - غاز - بتروكيماويات أهم البضائع التي يستقبلها الميناء 

 https://www.dpa.gov.eg  الموقع اإللكتروني للميناء

 خريطة ميناء دمياط  

 

https://www.dpa.gov.eg/
https://www.dpa.gov.eg/
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 الغرض من الخطة   -6

تهدف هذه الخطة الي ضمان إمتثال كافة الجهات المعنية بإدارة كافة األنشطة والخدمات المتعلقة بإستقبال مخلفات 

آلمن منها  أو إعادة  المواني ونقلها حتي مرحلة التخلص النهائي االسفن بدًء من إستالمها من السفن وتداولها في 

وكذا أحكام قانون القانون رقم  MARPOLألحكام وإشتراطات اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن  تدويرها 

لمنظمة والئحته التنفيذية وكذا الخطوط اإلرشادية الصادرة عن ا ٢۰۰٩لعام  ٩والمعدل بالقانون  ۱٩٩٤لسنة  ٤

بشأن ضمان كفاية مرافق إستقبال  MEPC.83(44البحرية الدولية بقرار لجنة حماية البيئة البحرية رقم  )

 . السفن بالموانيمخلفات 

كما تحدد هذه الخطة مسئوليات كافة الجهات المعنية بإدارة كافة األنشطة والخدمات المتعلقة بإستقبال مخلفات 

والوكالء المالحيون و مقاولي األشغال البحرية والشركات العاملة في مجاالت  السفن ومن ضمنها ربابنة السفن

 .و إعادة تدويرهاأ  منهااآلمن التخلص و و نقلها  المخلفات تجميع

 

 كما تهدف هذه الخطة الي تحقيق األهداف التالية:

  لبحرية بالمياة االقليمية استقبال كافة مخلفات السفن المترددة علي الموانئ المصرية لحماية البيئة اضمان

 المصرية وتقديم الخدمة في وقت مناسب وعدم تعطيل السفن .

  التقييم الدوري لمدي كفاية مرافق إستقبال مخلفات السفن المترددة علي الموانئ المصرية 

  ضمان التخلص النهائي اآلمن من مخلفات السفن 

 السفن ومواقعها وسعة كل منها  توفير وإتاحة المعلومات الخاصة بمرافق استقبال مخلفات 

  رفع الوعي البيئي لجميع العاملين بإدارة كافة األنشطة والخدمات المتعلقة بإستقبال مخلفات السفن 

  تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مخلفات السفن 

 مجال تطبيق الخطة   -7

ستقبال مخلفات السفن بدًء من إستالمها من السفن تنطبق هذه الخطة علي كافة األنشطة والخدمات المتعلقة بإ

 وتداولها ونقلها من االرصفة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة العامة لميناء دمياط وبيانها كالتالي:

 .31الى 1األرصفة البحرية من   -

 محطة الحاويات التي يقوم بإدارتها وتشغيلها شركة حاويات دمياط. -

 يقوم بإدارتها وتشغيلها شركة سيجاز. محطة الغاز التي -

 محطة البتروكيماويات التي يقوم بإدارتها وتشغيلها الشركة المتحدة  -

 . محطة رصيف الميناء النهرى  -
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 األساس القانوني لتطبيق و إنفاذ خطة إدارة مخلفات السفن : -8

مهوريمة مصمر العربيمة ممن اإلتفاقيمة الدوليمة يتم تطبيق و إنفاذ هذه الخطة وفقاً الحكام المالحق المنضممة اليهما ج

 ( وتعديالتها و كذا القوانين والقرارات واللوائح الوطنية التالية:MARPOL 73/78لمنع التلوث من السفن ) 

 

( من اتفاقية ماربول بشأن موافاة المنظمة البحرية الدولية ببيانمات مرافمق d (1 )11  Article)أحكام المادة )) -

فات السفن بالموانئ المصرية و مواقعها وسعة كل منها وتجهيزاتها ، طبقما ألحكمام مالحمق اإلتفاقيمة إستقبال مخل

 الدولية لمنع التلوث من السفن والمنضمة إليها مصر.

 

من الملحق األول إلتفاقية ماربول بشأن قيام الدول األطراف في هذا الملحق بتوفير مرافق  )38أحكام الالئحة ) -

 .ية للمخلفات الزيتية من السفن إستقبال كاف

 

( من الملحق الثاني إلتفاقية ماربول بشأن قيام الدول األطراف في هذا الملحق بتوفير مرافق 18أحكام الالئحة ) -

 .إستقبال كافية لمخلفات المواد السائلة الضارة من السفن 

 

شمأن قيمام المدول األطمراف فمي همذا الملحمق ( من الملحمق الرابمع إلتفاقيمة مماربول ب13،  12أحكام الالئحتين )  -

      .بتوفير مرافق إستقبال كافية للصرف الصحي من السفن 

 

( ممن الملحمق الخممامس إلتفاقيمة مماربول بشمأن قيمام الممدول األطمراف فمي همذا الملحمق بتمموفير 8أحكمام الالئحمة ) -

      .مرافق إستقبال كافية للقمامة من السفن 

   

والمعمدل  1994لسمنة  4ل من الباب الثالث )حماية البيئة المائيمة ممن التلموث ( بالقمانون رقمم أحكام الفصل األو -

 .بإصدار قانون في شأن البيئة  2119لعام  9بالقانون 

 

 .وتعديالتها  1995لسنة  338الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -

 

فاقية الدولية لمنع التلوث البحري في نطاق المناطق البحرية الخاصة و المحددة ممن قبمل أحكام وإشتراطات اإلت -

والتي حددت مناطق البحر المتوسط والبحمر األحممر منماطق خاصمة فيمما يخمص  IMOالمنظمة البحرية الدولية 

 MARPOLبشممأن منممع التلمموث بالزيممت والملحممق الخممامس  MARPOL Annex Iأحكممام الملحممق االول 

ANNEX V . والخاص بمنع التلوث بالقمامة 

 

إسممتراتيجية جمهوريممة مصممر العربيممة لتطبيممق مدونممة تنفيممذ الصممكوك الصممادرة عممن المنظمممة البحريممة الدوليممة  -

IMO  (2121أغسطس –2116وتعديالتها )أغسطس. 
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بيان أنواع السفن التي يتم استقبالها بالميناء وبيانات مخلفات السفن التي يتم  -1

 لها سنويا  استقبا

 0202مارس 06الى  0221مارس  2 خالل الفترة من بيان انواع السفن التي تم استقبالها بميناء دمياط  1-2

 ---- سفن ركاب

 182 سفن حاويات

 1324 سفن بضائع عامة

 147 لسفن بضائع صب سائ

 869 بضاع صب جافة سفن 

 6 الغازسفن 

  سفن

 ---- ناقالت بترول

 سفينة تفريغ( 1عدد )  سفن مواشي

 255 سفن اضطرارى وخدمات مالحية

 سفينة 3585 االجمالى

 

مارس 06الى  0221مارس  2 خالل الفترة من   بيانات مخلفات السفن التي تم استقبالها بميناء دمياط 1-0

2020 

 

 طن 852 مخلفات زيتية

 ---- مخلفات مواد سائلة ضارة

 ---- مخلفات صرف صحي

 طن 691 مخلفات صلبة 
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 وصف مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء ومواقعها وسعة كل منها -22

 موقعها المرافقسعة  عدد المرافق نوع المخلفات م

 مخلفات ملوثات بترولية 1
محطة أرضية إلستقبال 

 الملوثات البترولية
 طن 400

 منطقة الخدمات البحرية

31 ° 28  ' 13.5   " N 

31°45   ' 42.67  " E 

 مخلفات صلبة 2
 (  2عدد ) 

 محرقة مخلفات
 طن 4

 منطقة الخدمات البحرية

31 °28   ' 21.08" N 

31 °45   ' 45 .92" E 

 مخلفات صرف صحي 3

( محطة  2عدد ) 

لمعالجة خليط الصرف 

 الصحي والصناعي

  حطة شمالية م  

 /يوم 3م 500

 منطقة الخدمات البحرية

31 °28   ' 23 .50" N 

31 °45 '44 .13" E 

  محطة جنوبية   

 / يوم3 م 830

 خلف الورش العمومية

31 °26   ' 44.45" N 

31 °46   ' 28.08" E 

 

 خريطة توضح أماكن تواجد مرافق إستقبال مخلفات السفن بميناء دمياط

 

 تبعة الستقبال مخلفات السفن وحتي التخلص النهائي اآلمن منهااإلجراءات الم -22
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   يقوم ربان السفينة بإخطار الوكيل المالحي للسفينة بطلب تسليم مخلفات السفينة بإستخدام نموذج االخطار المسبق

 ساعة ومحدداً بهذا اإلخطار انواع وكميات المخلفات المطلوب تسليمها  24( بمدة ال تقل عن 1)الملحق

   ومقاول األشغال البحرية  بالميناءيقوم الوكيل المالحي للسفينة بإخطار كل من إدارة الميناء وإدارة حماية البيئة

ساعة  24(  قبل وصول السفينة بمدة ال تقل عن 1المرخص له بمزاولة النشاط بنموذج اإلخطار المسبق )الملحق 

 ب  تسليمها الي البر .ومحدداً بهذا اإلخطار انواع وكميات المخلفات المطلو

   يجب علي مقاول األشغال البحرية الحصول علي الموافقة المسبقة من قبل إدارة حماية البيئة بالميناء علي تفس نموذج

 .قبل تحرك الوحدة أو الماعونة أو سيارة نقل المخلفاتوذلك اإلخطار المسبق المشار إليه عاليه 

   ( محدداً به 3ربان السفينة أصل إيصال إستالم المخلفات من السفينة )الملحق يجب علي مقاول األشغال البحرية تسليم

 كما يجب علي مقاول األشغال، تسليم نسخة منه الي إدارة حماية البيئة بالميناء كذا نواع وكميات المخلفات المستلمة و أ

ع وكميات المخلفات المستلمة من اإلحتفاظ بنسخة من إيصال إستالم المخلفات و تسجيل رقم وبيانات االيصال وانوا

  .لميناءاهيئة في سجل بيئي معتمد من قبل  السفن 

  يقوم مقاولي األشغال البحرية بميناء دمياط بنقل المخلفات الصلبة المجمعة بساحة إستقبال المخلفات بالميناء و يقوم بتسليم

 المخلفات السائلة لمحطة إستقبال الملوثات البترولية بالميناء .

  التوقيع باالستالم علي نسخة إيصال إستالم ، جب أن تقوم الشركة المرخص لها بتجميع المخلفات داخل الميناء ي

المخلفات من مقاولي األشغال البحرية مع االحتفاظ  بنسخة من االيصال وكذا تسجيل رقم وبيانات االيصال وانواع 

  .لميناءاسجل بيئي معتمد من قبل هيئة  وكميات المخلفات المستلمة من مقاولي األشغال البحرية في

   يجب علي الشركة المرخص لها بنقل المخلفات من الميناء الي جهة التخلص النهائي اآلمن أن تتقدم بطلب للحصول

علي موافقة من إدارة حماية البيئة بالميناء لنقل مخلفات السفن من الميناء مع تحديد اسم ومكان جهة التخلص النهائي 

ً في حال   ذلك الطلب وكذا أنواع وكميات المخلفات المطلوب نقلها من الميناء ،اآلمن ب وتسري هذه اإلجراءات أيضا

 التخلص النهائي من المخلفات بمحطات معالجة أو محرقة مجهزة داخل نطاق الميناء 

  تقوم بتسجيل كافة انواع  يجب علي الشركة المرخص لها بنقل المخلفات من الميناء الي جهة التخلص النهائي اآلمن أن

 وكميات المخلفات المستلمة من الميناء في سجل بيئي معتمد من قبل جهاز شئون البيئة. 

    فور تسليم المخلفات الي جهة التخلص النهائي اآلمن يجب علي الشركة الناقلة للمخلفات من الميناء الي تلك الجهة

معتمد من جهة التخلص النهائي اآلمن الي إدارة وع وكميات المخلفات محددا به أنوا تقديم إيصال تسليم مخلفات السفن 

 حماية البيئة بالميناء.

 اإلجراءات الخاصة بإستقبال بعض أنواع مخلفات السفن : -20 
 

بتسليم االنواع المختلفة من المخلفات الصلبة في عبوات محكمة ومصنفة وفقا الحكام  يجب علي السفينة االلتزام 

 .امس من إتفاقية ماربول الملحق الخ

 

 

 

 أنواع المخلفات التي يحظر استالمها و تداولها بالميناء -21
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 -مخلفات غسيل العنابر   –المخلفات الكهربائية  – دهانات السفن   مخلفات  –البطاريات   –المخلفات الخطرة 

 .مخلفات سفن المواشي –النفايات الطبية 

 لخاصة باستالم مخلفات السفن بالميناءرسم توضيحي لتسلسل اإلجراءات ا -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  من قبل الوكيل المالحي2ارسال اإلخطار المسبق )الملحق 

 الي إدارة الحركة وإدارة حماية البيئة و مقاول االشغال البحرية المرخص له بمزاولة النشاط

 موافقة إدارة حماية البيئة بالميناءحصول مقاول االشغال البحرية علي 

 علي نفس اإلخطار المسبق والمتضمن طلب تسليم مخلفات السفينة

 

  (1قيام مقاول االشغال باستالم المخلفات من السفينة وتسليم أصل إيصال إستالم المخلفات )الملحق 

ية البيئة بالميناء مع تسجيل مسجال به انواع وكميات المخلفات المستلمة و تسليم نسخة منه الي إدارة حما

 بيانات ايصال االستالم وبيانات المخلفات في سجل بيئي معتمد

 

قيام مقاول االشغال بتسليم مخلفات السفينة الي محطات تجميع المخلفات بالميناء وتسليم المحطة نسخة من 

 إيصال إستالم مخلفات السفينة بعد توقيع مسئول محطة التجميع باالستالم

الي جهة التخلص النهائي اآلمن بتقديم طلب للحصول  بنقل المخلفات من الميناءالشركة المرخص لها  قيام

 علي موافقة من إدارة حماية البيئة بالميناء لنقل المخلفات من الميناء 

 مع تحديد اسم ومكان جهة التخلص النهائي اآلمن وأنواع وكميات المخلفات المطلوب نقلها  

  نات المخلفات المنقولة من الميناء في سجل بيئي معتمد من جهاز شئون البيئةتسجيل بيا وكذا
 

 فور تسليم المخلفات الي جهة التخلص النهائي اآلمن 

محددا به يجب علي الشركة الناقلة للمخلفات من الميناء الي تلك الجهة تقديم إيصال تسليم مخلفات السفن 

 .التخلص النهائي اآلمن الي إدارة حماية البيئة بالميناءمعتمد من جهة أنواع وكميات المخلفات و
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 حفظ السجالت الخاصة بأنشطة وخدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن : -25

يجب علي مقاولي األشغال البحرية ، تدوين كافة بيانات مخلفات السفن المستلمة في سجالت بيئية   15-1

 ء  و يجب أن تشتمل تلك السجالت علي البيانات التالية كحد أدني:معتمدة  من هيئة المينا

  بيانات السفينة ونوعها 

 ع المخلفات المستلمة وكمياتهاانوأ 

  وقت االستالم 

وكذا مخلفات الكما يجب علي مقاولي األشغال البحرية اإلحتفاظ بنسخة من طلبات السفن لتسليم 

داً بها انواع وكميات المخلفات المستلمة من كل مخلفات السفن محد إستالمنسخة من إيصاالت 

  .سفينة 

 

تدوين كافة بيانات مخلفات السفن المستلمة من ، يجب علي شركات تجميع المخلفات داخل الميناء   15-2

و يجب أن تشتمل تلك السجالت علي هيئة الميناء مقاولي األشغال في سجالت بيئية معتمدة من 

 ي: البيانات التالية كحد أدن

  بيانات السفينة ونوعها 

 ع المخلفات المستلمة وكمياتهاانوأ 

  وقت االستالم 

كما يجب علي شركات تجميع المخلفات داخل الميناء اإلحتفاظ بنسخة من إيصاالت مخلفات السفن 

  .المستلمة من مقاولي االشغال 

 

اإلحتفاظ بنسخة من ، اآلمن   يجب علي شركات نقل المخلفات من الميناء الي جهة التخلص النهائي  15-3

ت السفن الي إيصاالت مخلفات السفن المستلمة من الميناء وكذا نسخة من إيصاالت تسليم مخلفا

في سجالت بيئية معتمدة من كافة عمليات نقل المخلفات تدوين بيانات مع ، جهة التخلص النهائي 

 ت التالية كحد أدني:و يجب أن تشتمل تلك السجالت علي البيانا جهاز شئون البيئة 

 نوع المخلفات المستلمة وكمياتها 

  من الميناء وقت االستالم 

 بيانات جهة التخلص النهائي التي قامت باستالم مخلفات السفن 

 وقت التسليم لجهة التخلص النهائي اآلمن 
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قواعد الميناء بخصوص التوقيتات المحددة لتقديم خدمة استقبال مخلفات  -26

 السفن :

تعمل المواعين  و الوحدات البحرية ، حيث ديم خدمات استقبال مخلفات السفن بالميناء طوال أيام األسبوع يتم تق

 24علي مدار  من أرصفة الميناءخالل ساعات النهار فقط بينما تعمل كافة السيارات ومركبات نقل المخلفات 

 ساعة

 

 :–نظام تسعير خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن  -27

و   2115لسنة  488وفقا للقرار الوزارى رقم  دمياطسعير خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن بميناء يتم ت

و يتم نشر عند االقتضاء  الدوريةنظام تسعير خدمات مرافق استقبال مخلفات السفن الى المراجعة   يخضع

 .الميناء  وتعميم نظام التسعير علي الوكالء المالحيين وعلي الموقع اإللكتروني لهيئة

 

خارج الميناء  –إجراءات اإلستجابة لحاالت الطوارئ ) داخل نطاق الميناء  -28

 وأثناء التوجه الي مكان التخلص النهائي اآلمن :

في حالة حدوث تسريب / تصريف / إنسكاب مخلفات سفينة أو حدوث حريق ناجم عن تداول ونقل  18-1

أو علي األرصفة ، يتم إبالغ كل من إدارة حماية البيئة و  مخلفات سفينة ما في نطاق الميناء بالمياة 

ات خطة الطوارئ الخاصة بالميناء (  ويتم إتباع كافة إجراء5إدارة الدفاع المدني بالميناء ) الملحق 

.الخ ( ........ -حريق  –واالبالغ عن تفاصيل الحادث وتتضمن تاريخ و وقت ونوع الحادث ) إنسكاب 

 .يات /  المخلفات المنسكبة و كمية ونوع النفا

 

في حالة حدوث تسريب / تصريف / إنسكاب مخلفات سفينة أو حدوث حريق ناجم عن تداول ونقل   18-2

مخلفات سفينة ما خارج الميناء ، يتم إبالغ كل من جهاز شئون البيئة و اإلدارة العامة للدفاع المدني 

إجراءات خطة الطوارئ الخاصة بجهاز شئون البيئة (  ويتم إتباع كافة 5التابعة للمحافظة ) الملحق 

 . واالبالغ عن تفاصيل الحادث
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  إجراءات و إشتراطات إصدار تراخيص العمل لمقاولي األشغال :  -21

الحصول علي ، مخلفات السفن  إستقبال وتداولفي  يجب علي مقاولي االشغال البحرىة العاملين     19-1

وفيما يلي إشتراطات إصدار تراخيص العمل ، ن قبل هيئة الميناء  تراخيص لمزاولة النشاط م

 لمقاولي األشغال البحرية 

 

 كافة المستندات المطلوبة الصدار ترخيص العمل كالتالي :  باستيفاءمقاول األشغال  يقوم  19-2

 . صورة من بطاقة الرقم القومى و صحيفة الحالة الجنائية 

 . عقد تأسيس النشاط 

  لشركة .اعقد تملك 

 . شهادة عضوية بغرفة المالحة 

  مثبت به النشاطمستخرج من السجل التجاري 

  مثبت بها النشاط بطاقة ضريبية 

 

( ن الف جنية مصريون وخمساالف جنية مصري ) مائت ٢٢۰ يجب اال يقل رأس المال المصدر عن    19-3

 لكل نشاط على حدة.

 

جنية مصري ) عشرة االف جنية مصري ( نقدا أو  ۱۰۰۰۰ هيلتزم المرخص لهم بتقديم تأمين مقدار   19-4

 يرد فور إنتهاء الترخيص.و بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء المختص 

 

طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاط األشغال البحرية / التوريدات  يسدد   19-5

 ا لمصري ( لكل نشاط على حدة ) االشغجنيه ثة اآلف جنية مصري ) ثال ٣۰۰۰البحرية مبلغ 

 . مصري (جنيه اآلف  تسعة)  مصريجنية  9111ومقابل إنتفاع البحرية / التوريدات البحرية( 

 

أخرى مماثلة متى توافرت الشروط والضوابط  دلمد همدة الترخيص ثالث سنوات ويجوز تجديد   19-6

 الالزمة لذلك.

 

يجب علي كافة الشركات العاملة في نقل مخلفات السفن من الميناء الي جهات التخلص النهائي اآلمن    19-7

من قبل جهاز عقد التخلص األمن لهذه المخلفات ولمزاولة هذا النشاط الحصول علي الموافقات البيئية 

  . شئون البيئة
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ل مخلفات متعلقة بنقوأي شكاوي أخري  إجراءات إستقبال شكاوي السفن-02

 : السفن

يتم إستقبال أية شكاوي خاصة باألنشطة والخدمات المتعلقة بإستقبال مخلفات السفن مثل عدم    21-1

االستجابة لطلب توفير مرافق استقبال مخلفات سفينة أو التأخر في اإلستجابة لطلب سفينة أو أية 

ك إما من خالل الفاكس أو (  الخاص بذل2شكاوي اخري وذلك بإستخدام نموذج الشكوي )الملحق 

 . ميناء و إدارة حماية البيئة بالميناءال(  الى كل من إدارة 5البريد اإللكتروني )الملحق 

ويجب على مسئولي إدارة حماية البيئة بالميناء التحقق الفوري من أسباب الشكوى والعمل علي   

 بالميناءعلي إدارة حماية البيئة إيجاد الحلول المناسبة بما يضمن عدم تعطيل السفينة ، كما يجب 

 مسك وحفظ السجالت الخاصة بشكاوي السفن.

 

 يتم إستقبال أية شكاوى خاصة باألنشطة والخدمات المتعلقة بنقل مخلفات السفن من الميناء الي جهة    21-2

 (.5لحق )الم الل الفاكس أو البريد اإللكترونيالتخلص النهائي األمن الي جهاز شئون البيئة إما من خ

 الشكوي والعمل علي إيجاد الحلول يجب علي مسئولي جهاز شئون البيئة التحقق الفوري من أسبابو

المناسبة بما يضمن التداول والنقل و التخلص اآلمن لمخلفات السفن ، كما يجب علي جهاز شئون 

 شكاوي الواردة في هذا الشأن .الالبيئة مسك وحفظ السجالت الخاصة ب

 

 خطة إدارة مخلفات السفنت الجهات المعنية بتنفيذ مسئوليا -02

 مسئوليات ربان السفينة  02-2

  24( قبل وصول السفينة بمدة ال تقل عن 1إبالغ الوكيل المالحي للسفينة باإلخطار المسبق )الملحق 

 لبر ساعة للمخلفات غير الخطرة ومحدداً بهذا اإلخطار انواع وكميات المخلفات المطلوب  تسليمها الي ا

  ( من مقاول 3التأكد من تسليم مخلفات السفينة والحصول على إيصال استالم المخلفات ) الملحق

 .األشغال البحربة ومحدداً به انواع وكميات المخلفات التي تم تسليمها من السفينة

  ستقبالتلوث أثناء اعمال تسليم مخلفات السفينة الي مرافق االحادث إبالغ الميناء فوراً في حال حدوث 

 والعمل على إيقاف مصدر التلوث على الفور.

  إبالغ إدارة حماية البيئة بالميناء فوراً في حال ظهور أي شكوي من خدمات مرافق إستقبال مخلفات

( علي الفاكس او البريد االلكتروني الخاص بإدارة 2السفن باستخدام النموذج الخاص بذلك ) الملحق 

  .حماية البيئة بالميناء 
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 مسئوليات الوكيل المالحي 20-0

 (  1)الملحق  فى وإستالم نموذج اإلخطار المسبقالتنسيق المبكر مع ربان السفينة قبل وصول السفينة بوقت كا

 .ومحدداً به أنواع  وكميات مخلفات السفينة المطلوب  تسليمها الي البر 

 األشغال البحرية المرخص له بمزاولة النشاط  إبالغ  كل من إدارة الميناء وإدارة حماية البيئة البحرية ومقاول

ساعة ومحدداً بهذا اإلخطار  24(  قبل وصول السفينة بمدة ال تقل عن 1بنموذج اإلخطار المسبق )الملحق 

 انواع وكميات المخلفات المطلوب  تسليمها الي البر .

 ية إبالغ إدارة حماية البيئة في حال ورود أي شكاوي من مقاولي األشغال البحر. 

 

 مقاولي االشغال البحرية اتمسئولي 02-1

  إشتراطات  بالموافقات البيئية الصادرة  لهم من جهاز شئون البيئة وااللتزام باالشتراطات المحددة

 .التعليمات الصادرة من هيئة الميناء الترخيص بمزاولة النشاط و 

 الحي بطلب تسليم مخلفات سفينة لضمان تقديم خدمات استقبال مخلفات السفن فور إستالم إخطار الوكيل الم

 .عدم  تعطيل السفن 

  اإللتزام  بتعليمات الميناء  وتوقيتات العمل المحددة من قبل هيئة الميناء.  

  نواع وكميات المخلفات أ( محدداً به 3تسليم ربان السفينة أصل إيصال إستالم مخلفات السفينة )الملحق

 .الم المخلفات الي إدارة حماية البيئة بالميناء من ايصال است ةالمستلمة و تسليم نسخ

 ينةالمخلفات المستلمة من السف سفن داخل الميناء نسخة من إيصالتسليم شركات تجميع مخلفات ال . 

  اإلحتفاظ بنسخة من إيصاالت إستالم مخلفات السفن و تسجيل أرقام وبيانات االيصاالت وانواع وكميات

  .ميناءالهيئة في سجل بيئي معتمد من قبل سفن  المخلفات المستلمة من ال

  ستقبال إإبالغ إدارة حماية البيئة في حال حدوث تسريب / تصريف / إنسكاب مخلفات السفن أثناء عملية

 ونقل المخلفات من السفن الي محطات التجميع .

 جم عن مخلفات إدارة الدفاع المدني بالميناء في حال حدوث حريق ناإبالغ كل من إدارة حماية البيئة و

 السفن أثناء عملية أستقبال ونقل المخلفات من السفن الي محطات التجميع .

  من السفن الى أماكن التخلص النهائى اآلمن.بدًء من نقل المخلفات المحدد لهم بخط السير اإللتزام 

  ائل األمان مجهزة بكافة وس والوحدات البحرية والسيارات ومركبات الشحنااللتزام بأن تكون المواعين

مع اتخاذ االحتياطات الالزمة للحد من أي تحت اى ظرف من الظروف حالة جيدة وصالحة للعمل وب

 .تسريب للمخلفات

  المستخدمة في  والوحدات البحرية والسيارات ومركبات الشحنااللتزام بإجراء الصيانة الدورية للمواعين

 .إستقبال وتداول و نقل مخلفات السفن 
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 شركات تجميع مخلفات السفن بمحطات التجميع داخل الميناء  مسئوليات 02-1

 إشتراطات  و ةادرة  لهم من جهاز شئون البيئبالموافقات البيئية الص االلتزام باالشتراطات المحددة

 .التعليمات الصادرة من هيئة الميناء الترخيص بمزاولة النشاط و 

 من مقاولي األشغال البحرية  التوقيع باالستالم علي نسخة إيصال إستالم المخلفات. 

  اإلحتفاظ بنسخة من إيصاالت إستالم المخلفات من مقاولي األشغال البحرية وكذا تسجيل رقم وبيانات

هيئة حرية في سجل بيئي معتمد من قبل نواع وكميات المخلفات المستلمة من مقاولي األشغال البوأااليصال 

  .ميناءال

 ناء في حال حدوث تسريب / تصريف / إنسكاب مخلفات السفن أثناء عملية إبالغ إدارة حماية البيئة بالمي

 ستقبال وتداول المخلفات في محطات التجميع . إ

  إبالغ كل من إدارة حماية البيئة و إدارة الدفاع المدني بالميناء في حال حدوث حريق ناجم عن مخلفات

 جميع .السفن أثناء عملية أستقبال وتداول المخلفات في محطات الت

  مجهزة بكافة وسائل األمان االلتزام بأن تكون المواعين واالوعية التى يتم تجميع وتخزين المخلفات بها

مع اتخاذ تحت اى ظرف من الظروف ن تكون بحالة جيدة و صالحة للعمل أو  مغطاه ومحكمة الغلق و 

أو لك لمنع تلوث البيئة البحرية وذ النقلالتداول واالحتياطات الالزمة للحد من أي تسريب للمخلفات عند 

 حدوث حريق  

 . االلتزام بإجراء الصيانة الدورية للمواعين واالوعية المستخدمة فى تجميع المخلفات 

 

 مسئوليات شركات نقل مخلفات السفن من الميناء الي جهات التخلص النهائي اآلمن 02-5

 ة  لهم من جهاز شئون البيئة والتعليمات بالموافقات البيئية الصادراللتزام باالشتراطات المحددة ا

 .الصادرة من هيئة الميناء 

  .تسجيل كافة انواع وكميات المخلفات المستلمة من الميناء في سجل بيئي معتمد من قبل جهاز شئون البيئة 

 ءتقديم إيصال تسليم مخلفات السفن معتمد من جهة التخلص النهائي اآلمن الي إدارة حماية البيئة بالمينا. 

  إبالغ  جهاز شئون البيئة في حال حدوث تسريب / تصريف / إنسكاب مخلفات السفن أثناء عملية تداول

 ونقل المخلفات من الميناء الي جهة التخلص النهائي اآلمن.

  إبالغ كل من جهاز شئون البيئة و إدارة الدفاع المدني بالمحافظة التابع لها الميناء أو المحافظة التابع لها

لتخلص النهائي اآلمن ، أيهما أقرب في حال حدوث حريق ناجم عن مخلفات السفن أثناء نقل جهة ا

 المخلفات من الميناء الي جهة التخلص النهائي اآلمن.

  االلتزام بأن تكون مركبات نقل المخلفات مجهزة بكافة وسائل األمان مع اتخاذ االحتياطات الالزمة للحد من

 ل.أي تسريب للمخلفات عند النق
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  االلتزام بخطوط السير التي سيتم مرور مركبات نقل المخلفات بها والتوقيتات التي يتم تحديدها من قبل

  .إدارتى المرور والحماية المدنية وإدارة البيئة بالمحافظة 

  االلتزام بغسيل السيارات والحاويات المستخدمة في عمليات التجميع والنقل للمخلفات الخطرة بعد كل

 و التخلص من المخلفات السائلة الناتجة عن الغسيل باألماكن المخصصة لذلك من قبل المحافظة.إستخدام 

 . االلتزام بإجراء الصيانة الدورية لوسائل النقل المستخدمة في نقل المخلفات 

 

 مسئوليات إدارة حماية البيئة البحرية بالميناء  02-6

  مخلفات السفن في نطاق الميناء من خالل إجراء التفتيش الرقابة الدائمة علي كافة أنشطة مرافق إستقبال

الدوري علي مرافق إستقبال مخلفات السفن ومحطات تجميع المخلفات في نطاق الميناء للتحقق من إمتثالها 

للقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة وأحكام هذه الخطة وكذا اللوائح والقواعد التي تحددها هيئة الميناء 

  .خدمات إستقبال مخلفات السفن لتنظيم 

 

  :حفظ السجالت وتدوين كافة أنشطة وخدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن يومياً كالتالي 

  أعداد و أنواع السفن المترددة يومياً علي الميناء 

  اإلخطارات المسبقة للسفن والمتضمنة أنواع وكميات المخلفات المطلوب تسليمها الي مرافق

 الميناء 

 أنواع وكميات مخلفات السفن التي يتم تسليمها يومياً من السفن بيان. 

  نسخة من كافة إيصاالت استالم مخلفات السفن بدًء من إستالمها من السفن وحتي تسليمها الي

 جهة التخلص النهائي اآلمن

  تقارير إبالغ ربابنة السفن المترددة علي الميناء عن حاالت عدم الكفاية المزعومة في مرافق

 إستقبال مخلفات السفن وأي شكاوي أخري

 

  نواعها و أإخطار قطاع النقل البحري بقائمة محدثة لبيانات مرافق إستقبال مخلفات السفن المتاحة بالميناء و

سعة كل منها و أماكن تواجدها ، لتحديث بيانات مرافق استقبال مخلفات السفن علي النظام العالمي المتكامل 

 http://gisis.imo.orgتابع للمنظمة البحرية الدولية لمعلومات المالحة ال

 

  تلقى بالغات الشكاوي  وحوادث  التلوث  والتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة والمكافحة على البقع

 افى للميناء .الزيتية والمشاركة فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث فى حدود النطاق الجغر

 

 نظام الرقابة علي مرافق إستقبال مخلفات السفن : -00

http://gisis.imo.org/
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 تقع مسئولية الرقابة الدائمة ألنشطة مرافق إستقبال مخلفات السفن داخل نطاق الميناء علي إدارة حماية  22-1

إمتثالها  البيئة بالميناء والتي تقوم بإجراء التفتيش الدوري علي مرافق إستقبال مخلفات السفن للتحقق من

للقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة وكذا اللوائح والقواعد التي تحددها الميناء لتنظيم خدمات إستقبال 

   .مخلفات السفن 

 

تقع مسئولية الرقابة الدائمة ألنشطة نقل مخلفات السفن من الميناء الي جهات التخلص النهائي اآلمن علي   22-2

يقوم بإجراء التفتيش الدوري علي شركات نقل مخلفات السفن من الميناء وكذا جهاز شئون البيئة والذي 

جهات التخلص النهائي اآلمن من المخلفات للتحقق من إمتثالها للقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة 

 .وكذا اللوائح والقواعد التي يحددها جهاز شئون البيئة 

 

ء برقابة كافة أنشطة وخدمات إستقبال مخلفات السفن منذ إستالمها من السفن تقوم إدارة حماية البيئة بالمينا 22-3

 .وحتي خروجها من الميناء

 

يجب علي إدارة حماية البيئة بالميناء ، حفظ السجالت وتدوين كافة أنشطة وخدمات مرافق إستقبال   22-4

 مخلفات السفن يومياً كالتالي:

 لي الميناء أعداد و أنواع السفن المترددة يومياً ع 

  إخطارات الوصول المسبقة للسفن والمتضمنة كميات و انواع المخلفات المطلوب تسليمها الي

 .الميناء 

  بيان أنواع وكميات مخلفات السفن التي يتم استالمها يومياً من السفن. 

 ق تقارير إبالغ  ربابنة السفن المترددة علي الميناء عن حاالت عدم الكفاية المزعومة في مراف

 .إستقبال مخلفات السفن وأي شكاوي أخري من مرافق استقبال مخلفات السفن 

 

 إجراءات التعامل مع المخالفات وعدم االمتثال للخطة : - 01

في حال قيام أحد مقاولي األشغال البحرية أو شركات تجميع المخلفات داخل الميناء بمخالفة احكام    23-1

( او القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة  37/78السفن ) ماربول  اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من

أو أحكام هذه الخطة أو اللوائح  والقواعد التي تحددها هيئة الميناء لتنظيم خدمات إستقبال مخلفات 

السفن في نطاق الميناء ، يتعين علي إدارة حماية البيئة بإتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 

 –الوقف المؤقت للتراخيص  –قيق في المخالفة وتوقيع الجزاءات المناسبة ) التحذير ألول مرة للتح

إلخ(  و إثبات كافة المخالفات والجزاءات الموقعة   .…..توقيع الغرامات  –الوقف النهائي للتراخيص 

 . في سجالت إدارة حماية البيئة وكذا إخطار جهاز شئون البيئة حسب اإلقتضاء
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في حال قيام إحدي شركات نقل مخلفات السفن من الميناء الي جهة التخلص النهائي اآلمن  بمخالفة    23-2

أحكام القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة أو أحكام هذه الخطة أو اللوائح والقواعد التي يحددها 

تخلص النهائي اآلمن ، جهاز شئون البيئة لتنظيم خدمات نقل مخلفات السفن من الميناء الي جهات ال

يتعين علي جهاز شئون البيئة إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة للتحقيق في المخالفة وتوقيع 

 –الوقف النهائي للتراخيص  –الوقف المؤقت للتراخيص  –الجزاءات المناسبة  ) التحذير ألول مرة 

اءات الموقعة في سجالت جهاز شئون ، إلخ(  و إثبات كافة المخالفات والجز.…توقيع الغرامات 

 .البيئة 

 

 البرامج التدريبية الالزمة لتنفيذ الخطة : -01

يجب علي إدارة حماية البيئة بالميناء ، التنسيق مع كل من جهاز شئون البيئة و إدارة الدفاع المدني والحريق  -

جميع العاملين في أنشطة إستقبال ل ةبالميناء والجهات األخري ذات الصلة ، بشأن وضع برامج تدريب مستمر

 .وتداول مخلفات السفن و تسليمها لشركات تجميع  ونقل المخلفات من الميناء الي جهة التخلص النهائي األمن 

 

و يجب علي إدارة حماية البيئة بالميناء أن تتحقق من حصول جميع العاملين في أنشطة إستقبال وتداول  -

 .تجميع علي التدريب الالزم لتنفيذ الخطة  مخلفات السفن و تسليمها لشركات

 

 .و يجب أن تحتفظ إدارة حماية البيئة بالميناء بسجالت التدريب الخاصة بتنفيذ هذه الخطة  -

 

كما يجب ان تتضمن برامج التدريب تدريبات خاصة للعاملين بمرافق إستقبال مخلفات السفن التابعين لمقاولي  -

  .ع ونقل مخلفات السفن من الميناء الي جهة التخلص النهائي األمناألشغال البحرية وشركات تجمي

 

 ويراعي  ان يشتمل البرنامج التدريبي علي مايلي:

  المخلفات الناتجة عن السفن وتصنيفها من حيث النوع والخطورة ومرافق االستقبال الواجب توافرها

 .الستقبال تلك المخلفات 

 منهجيات والخطط التنفيذية ودورها فى تحقيق القيمة المضافة للموانئ نظم اإلدارة المتكاملة للمخلفات وال

 .والتنافسية فى مجال النقل البحري 

  إدارة الوثائق والسجالت البيئية ألعمال اإلدارة المتكاملة للمخلفات بداية من مصادر تولدها إلى نقاط

 التخلص النهائى اآلمن.

 دمة من الموانئ للسفن نظير التخلص من المخلفات طبقاً لالنواع النظم المتوازنة لتسعير قيمة الخدمات المق

 المختلفة من مخلفات السفن
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  رفع الوعي بخطة إدارة مخلفات السفن وأسلوب تنفيذها ومسئوليات ومهام كافة الجهات المعنية بتنفيذ

 .الخطة 

 ( رفع الوعي بأحكام اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفنMARPOL 73/78ب ) شأن إستقبال مخلفات

 السفن 

  هيئة الميناء بشان إستقبال كل من جهاز شئون البيئة ورفع الوعي باحكام القوانين واللوائح الوطنية وقواعد

 .مخلفات السفن 

  رفع الوعي بأهداف إستراتيجية جمهورية مصر العربية لتطبيق مدونة تنفيذ الصكوك الصادرة عن المنظمة

، فيما يخص توفير مرافق استقبال   (2121أغسطس –2116عديالتها )أغسطس وت IMOالبحرية الدولية 

 .مخلفات السفن

 عند إستقبال وتداول انواع معينة من مخلفات السفن مثل المواد الخطرة  رفع الوعي بالمخاطر المحتملة

 .والمواد الكيميائية 

 لسفن إجراءات الطوارئ الخاصة بالتعامل مع إستقبال وتداول ونقل مخلفات ا 

  إجراءات االسعافات األولية والتعامل مع االصابات المحتملة للعاملين في إستقبال وتداول ونقل مخلفات

  .السفن 

 

التشاور مع مستخدمي الميناء لتقييم احتياجاتهم فيما يتعلق بتوفير مرافق  -05

  .إستقبال مخلفات السفن بغرض تحسين  الخدمة 

بالميناء بالتشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء علي فترات تقوم إدارة حماية البيئة  05-2

دورية لتقييم احتياجاتهم فيما يتعلق بتوفير مرافق إستقبال مخلفات السفن بغرض تحسين الخدمة ، وتعد 

عة نتائج التشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء ذات اهمية قصوي في حال مراج

  .وتعديل هذه الخطة

 

 ميناء منتقوم إدارة حماية البيئة بالميناء  بإجراء التشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بال  25-2

مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء من ، اإلقتضاء  عند أوخالل عقد إجتماع  سنوي 

مع مقاولي االشغال البحرية و مسئولي جهاز شئون البيئة ربابنة السفن والوكالء المالحيون و كذا 

وقطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية وإدارة الحجر الصحي والدفاع المدني 

لدراسة كافة السبل الممكنة وأي جهة اخري ذات صلة ، ومشغلي الميناء وترسانات بناء واصالح السفن 

  .ستقبال مخلفات السفن لتطوير وتحسين خدمات إ
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 التقييم الدوري لمدي كفاية مرافق استقبال مخلفات السفن بالميناء :  -06

  حماية البيئة بالميناء إعداد التقارير الشهرية والسنوية لكافة أنشطة وخدمات مرافق يجب علي إدارة     26-1

  .ميناء إستقبال السفن من واقع السجالت الخاصة بإدارة حماية البيئة بال

 

وكذا عند اإلقتضاء ،  للتحقق   يجب علي إدارة حماية البيئة بالميناء إجراء تقييم دوري كل عامين      26-2

ً للخطوط االرشادية الصادرة بقرار  من مدي كفاية مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء وفقا

وري قبل حلول موعد التدقيق وتعديالته ويجب أن يتم التقييم الد MEPC.83(44) المنظمة رقم  

 .الدوري لخطة إدارة مخلفات السفن 

 

يعتمد التقييم الدوري لمدي كفاية مرافق استقبال مخلفات السفن علي البيانات   06-1

 واالحصائيات اآلتية:

  تقارير إبالغ ربابنة السفن المترددة علي الميناء بشأن عدم الكفاية المزعومة لمرافق استقبال مخلفات

 فن الس

  إحصائيات سنوية للبيانات المدونة بنماذج اإلخطار المسبق للسفن المترددة علي الميناء والتي تتضمن

 .كميات و انواع المخلفات المطلوب تسليمها الي مرافق الميناء 

  التقارير الشهرية والسنوية النشطة إستقبال مخلفات السفن بالميناء و تشمل بـيانات السفن المترددة علي

 .يناء و كميات وأنواع مخلفات السفن التي تم استقبالهاالم

  نتائج التشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بغرض تقييم احتياجاتهم و تحسين الخدمة.  

 )مشروعات تطوير الميناء واالرصفة )إن وجد 

  شكاوي و مقترحات مستخدمي مرافق استقبال مخلفات السفن 

 

 للتحقق من تنفيذ الخطة  :التدقيق الدوري  -07

 قـقتخضع هذه الخطة الي إجراء التدقيق الدوري علي فترات زمنية ال تتعدي عامين أو عند اإلقتضاء ، للتح 

 .من إمتثال كافة الجهات المعنية بالتنفيذ ألحكام هذه الخطة 

 

 ين التابعين لكل من يجب ان يتم التدقيق من خالل لجنة مستقلة عن أنشطة الميناء من المراجعين المؤهل

 الجهات التالية :

 جهاز شئون البيئة  -

 الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية  -

 قطاع النقل البحري  -

 هيئات الموانئ   -
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 :يهدف التدقيق الدوري لخطة إدارة مخلفات السفن الي مايلي 

 لفات السفن التأكد من فاعلية تنفيذ الخطة ومدي مناسبتها لجميع أنشطة إستقبال مخ -

التاكد من إستيفاء الجهات المعنية بتنفيذ الخطة ألحكام اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن  -

 (   78/ 73)ماربول 

 التاكد من إستيفاء الجهات المعنية بتنفيذ الخطة لمتطلبات القوانين واللوائح الوطنية لحماية البيئة -

ذ الخطة إلشتراطات وتعليمات هيئة الميناء وجهاز شئون التاكد من إستيفاء الجهات المعنية بتنفي -

 البيئة

 

   ًمن استالمها من  تشمل أعمال التدقيق الدوري ، كافة أنشطة إستقبال وتداول ونقل مخلفات السفن بدء

 .السفن وحتي جهة التخلص النهائي األمن 

 

 ن البيئة و هيئة السالمة البحرية يقوم قطاع النقل البحري بالتنسيق مع كل من هيئات المواني و جهاز شئو

خالل شهر يناير من كل عام ، بتحديد برنامج التدقيق الدوري علي الموانئ  وكذا اللجنة المشكلة لتنفيذ 

 .برنامج التدقيق 

 

   يتم إستخدام نموذج تقييم أنشطة مرافق استقبال مخلفات السفن الوارد بملحق قرار المنظمة البحرية

وتعديالته كمعيار قياسي ألعمال التدقيق و إعداد تقارير سنوية بنتائج  MEPC.83(44)الدولية رقم 

 .التدقيق علي المواني 

  أثناء تنفيذ برنامج التدقيق الدوري النشطة  -في حال ظهور نقاط عدم امتثال لخطة إدارة مخلفات السفن

ة وضع االجراءات يجب علي الجهات المعنية ذات الصل -إستقبال وتداول ونقل مخلفات السفن  

  .التصحيحية الالزمة وتنفيذها و إخطار لجنة التدقيق بتقارير متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

 نقاط اإلتصال بالجهات المعنية بتنفيذ ورقابة الخطة واإلستجابة لحاالت الطوارئ :   -08

يانات االتصال الخاصة بمقاولي ئمة محدثة لبوكالء المالحيين بقاإخطار ال بالميناء ، يجب علي إدارة حماية البيئة

االشغال البحرية المعتمدين وكذا قائمة محدثة لبيانات االتصال بالجهات المعنية بتنفيذ الخطة والجهات المختصة 

 .بالتعامل مع حاالت الطوارئ وحوادث التلوث و يراعي نشر وتعميم بيانات االتصال علي الموقع االلكتروني للميناء 

 ( يحتوي علي قائمة محدثة لبيانات اإلتصال الخاصة بمقاولي األشغال البحرية المعتمدين4ق رقم )الملح. 

 ( يحتوي علي قائمة محدثة لبيانات االتصال بالجهات المعنية بتنفيذ الخطة والجهات 5الملحق رقم )

السفن وكذا  المختصة بالتعامل مع حاالت الطوارئ وحوادث التلوث الخاصة بانشطة استقبال مخلفات

بيانات االتصال في حال وجود اية استفسارات أو شكاوي أو معوقات أو مقترحات من مستخدمي مرافق 

   .اسقبال مخلفات السفن 
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 مراجعة وتحديث الخطة : - 01

، كما تخضع الي المراجعة  سنوات  3تخضع هذه الخطة الي مراجعات رسمية علي فترات زمنية ال تتعدي  

 .اإلقتضاء المستمرة عند 

 الغرض من مراجعة وتحديث الخطة: 01-2

 تغيرات بمرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناءأي إدراج  -

 .تعديالت ذات صلة بأحكام القوانين واللوائح الوطنية لحماية البيئة أي إدراج  -

 ( 78/ 73تعديالت ذات صلة بأحكام اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن )ماربول أي إدراج  -

 إدراج مقترحات وطلبات مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن  -

 مراجعة نظام تسعير خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن عند اإلقتضاء -

 إجراءات المراجعة الرسمية للخطة 01-0

وذلك قبل تقوم إدارة حماية البيئة بالميناء بدعوة ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة لتشكيل لجنة للمراجعة 

  .حلول موعد إجراء المراجعات الرسمية للخطة أو في حال ظهور أسباب ومبررات تستدعي تعديل الخطة 

 و يراعي أن تشتمل لجنة المراجعة علي ممثلين من الجهات التالية:

 رئيس هيئة الميناء أو من ينوب عنه 

 إدارة حماية البيئة بالميناء 

  جهاز شئون البيئة 

 ي قطاع النقل البحر 

  الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية 

  إدارة الدفاع المدني والحريق بالميناء 

  مشغلي المحطات المختلفة للحاويات والبضائع ومحطات الركاب 

  ترسانات بناء واصالح السفن 

  الوكالء المالحيون 

 مقاولو االشغال البحرية 

  أي جهات أخري ذات صلة 

 

 أثناء المراجعات الرسمية للخطة :  البنود الواجب مراعاتها  01-1

 يجب علي اللجنة المكلفة بمراجعة خطة إدارة مخلفات السفن األخذ في اإلعتبار البنود اآلتية:

  نتائج التشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بغرض تقيـيم احتياجاتهم و تحسين الخدمة.  

 رصفة )إن وجد(مشروعات تطوير الميناء واأل 
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 نواع السفن التي تتردد علي الميناء  أتغيرات في عدد و ال 

  المستلمةالتقارير السنوية النشطة إستقبال مخلفات السفن بالميناء و تشمل كميات وأنواع مخلفات السفن 

  علي القوانين واللوائح الوطنية الخاصة بحماية البيئة وتشغيل الميناء ذات صلةأي تعديالت 

 (78/ 73ي أحكام اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن )ماربول علذات صلة   أي تعديالت 

  أي شكاوي أو مقترحات من مستخدمي مرافق استقبال مخلفات السفن 

 تقارير اإلبالغ عن عدم كفاية مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء 

 نتائج التدقيق الدوري علي خطة إدارة مخلفات السفن 

 ظام تسعير خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن مقترحات وطلبات تعديل ن 

  أي بنود أخري ذات صلة 

 إعتماد الخطة وتعديالتها : -12

  بعد إنتهاء المراجعة الالزمة للخطة وإدراج التعديالت الالزمة ، يجب أن يتم إعتماد الخطة في نسختها

اإلعتماد وكذا رقم وتاريخ اإلصدار المعدلة من قبل رئيس هيئة الميناء أو من ينوب عنه ويتم تدوين تاريخ 

 للخطة المعدلة .

 طة علي الجهات تعميم نسخة محدثة ومعتمدة من الخ نشر و يجب علي إدارة حماية البيئة بالميناء التحقق من

( عاليه ،  كما يراعي نشر نسخة محدثة ومعتمدة من  2وفقا لقائمة التوزيع المحددة بالفقرة ) المعنية بالتنفيذ 

 . بغرض النشر علي مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن علي الموقع اإللكتروني للميناءالخطة 

 مالحق الخطة : -12

 ( 1الملحق رقم )- نموذج إخطار مسبق لطلب مرافق إستقبال مخلفات السفن 

 ( 2الملحق رقم )- نموذج اإلبالغ عن حاالت عدم الكفاية المزعومة في مرافق إستقبال مخلفات السفن 

 ( 3الملحق رقم )- نموذج إيصال إستالم مخلفات السفن 

 ( 4الملحق رقم )- المعتمدين و بيانات اإلتصال الخاصة بهم البحرية قائمة مقاولي األشغال 

 الطوارئ  فيذ الخطة و اإلستجابة الي حاالتبيانات اإلتصال بالجهات المعنية في الدولة بتن -(5رقم ) الملحق . 

 عة الستقبال مخلفات السفن وحتي التخلص النهائي اآلمن منهااإلجراءات المتب -22

   يقوم ربان السفينة بإخطار الوكيل المالحي للسفينة بطلب تسليم مخلفات السفينة بإستخدام نموذج االخطار المسبق

 ساعة ومحدداً بهذا اإلخطار انواع وكميات المخلفات المطلوب تسليمها  24( بمدة ال تقل عن 1)الملحق

  قوم الوكيل المالحي للسفينة بإخطار كل من إدارة الميناء وإدارة حماية البيئة بالميناء ومقاول األشغال البحرية ي

ساعة  24(  قبل وصول السفينة بمدة ال تقل عن 1المرخص له بمزاولة النشاط بنموذج اإلخطار المسبق )الملحق 

 تسليمها الي البر . ومحدداً بهذا اإلخطار انواع وكميات المخلفات المطلوب 
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   يجب علي مقاول األشغال البحرية الحصول علي الموافقة المسبقة من قبل إدارة حماية البيئة بالميناء علي تفس نموذج

 .قبل تحرك الوحدة أو الماعونة أو سيارة نقل المخلفاتوذلك اإلخطار المسبق المشار إليه عاليه 

  ( محدداً به 3ان السفينة أصل إيصال إستالم المخلفات من السفينة )الملحق يجب علي مقاول األشغال البحرية تسليم رب

 ، كما يجب علي مقاول األشغالتسليم نسخة منه الي إدارة حماية البيئة بالميناء كذا نواع وكميات المخلفات المستلمة و أ

وكميات المخلفات المستلمة من  وأنواع اإليصالاإلحتفاظ بنسخة من إيصال إستالم المخلفات و تسجيل رقم وبيانات 

  .السفن  في سجل بيئي معتمد من قبل هيئة الميناء

   يقوم مقاولي األشغال البحرية بميناء دمياط بنقل المخلفات الصلبة المجمعة بساحة إستقبال المخلفات بالميناء و يقوم

 .بتسليم المخلفات السائلة لمحطة إستقبال الملوثات البترولية بالميناء 

  التوقيع باالستالم علي نسخة إيصال إستالم ، ب أن تقوم الشركة المرخص لها بتجميع المخلفات داخل الميناء يج

المخلفات من مقاولي األشغال البحرية مع االحتفاظ  بنسخة من االيصال وكذا تسجيل رقم وبيانات االيصال وانواع 

  .لميناءاسجل بيئي معتمد من قبل هيئة وكميات المخلفات المستلمة من مقاولي األشغال البحرية في 

   يجب علي الشركة المرخص لها بنقل المخلفات من الميناء الي جهة التخلص النهائي اآلمن أن تتقدم بطلب للحصول

علي موافقة من إدارة حماية البيئة بالميناء لنقل مخلفات السفن من الميناء مع تحديد اسم ومكان جهة التخلص النهائي 

ً في حال   لك الطلب وكذا أنواع وكميات المخلفات المطلوب نقلها من الميناء ،اآلمن بذ وتسري هذه اإلجراءات أيضا

 التخلص النهائي من المخلفات بمحطات معالجة أو محرقة مجهزة داخل نطاق الميناء 

   تقوم بتسجيل كافة انواع جهة التخلص النهائي اآلمن أن  إلييجب علي الشركة المرخص لها بنقل المخلفات من الميناء

 وكميات المخلفات المستلمة من الميناء في سجل بيئي معتمد من قبل جهاز شئون البيئة. 

    فور تسليم المخلفات الي جهة التخلص النهائي اآلمن يجب علي الشركة الناقلة للمخلفات من الميناء الي تلك الجهة

معتمد من جهة التخلص النهائي اآلمن الي إدارة ووكميات المخلفات  محددا به أنواع تقديم إيصال تسليم مخلفات السفن 

 حماية البيئة بالميناء.

 اإلجراءات الخاصة بإستقبال بعض أنواع مخلفات السفن : -20 
 ألحكامالمختلفة من المخلفات الصلبة في عبوات محكمة ومصنفة وفقا  األنواعيجب علي السفينة االلتزام بتسليم  

 .س من إتفاقية ماربول الملحق الخام

 


