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 سجل التعديالت -۰
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  هات المعنية بتنفيذ الخطةقائمة التوزيع علي الج -٢

 التاريخ نسخةرقم ال اسم الجهة م

   البحرية البيئة حماية مديرعام 
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   األمن ادارة مدير 
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 والزيتيات

  

 التوثيق و المعلومات مركز عام مدير 
  

     

     

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 الصدار االول  ا   : رقم االصدار الحالي

 ٢۱۰٩مارس         : تاريخ االصدار

  : نسخة رقم



 

 

 

 مقدمة  -2

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

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

 ح بتل  الدول   بما ضممن عدم قيام السفن بللقا  أو تررض  التي تستخدم موانئ وأرصفة أو موانئ اإلصال

 مخلفاتها بمياة البحر.  

 

   2111مارس  13الرادر في   MEPC 83(  44بقرارها رقم )  IMOكما حددت المنظمة البحرضة الدولية 

خطة إلدارة  الخطوط االرشادضة الخاصة بممان كفاضة مرافق إستقبال مخلفات السفن والتي نرت علي أن تطوضر

 مخلفات السفن بالمينا  أمر حيوي.

 

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

هداف إستراتيجية وكذا تحقيقاً ألوالئحته التنفيذضة    2119لسنة  9والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  4البيئة رقم 

وتعدضالتها  IMOورضة مرر العربية لتطبيق مدونة تنفيذ الركوك الرادرة عن المنظمة البحرضة الدولية جمه

 .(2121أغسطس –2116أغسطس  )

 

 تم إعداد هذه الخطة بلستخدام الخطوط االرشادضة الرادرة عن المنظمة البحرضة الدولية كالتالي :

 دولية بقرار لجنة حماضة البيئة البحرضة رقم  الخطوط االرشادضة الرادرة عن المنظمة البحرضة ال

(MEPC.83(44  لموانئبشأن ضمان كفاضة مرافق إستقبال مخلفات ا . 

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

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

     لموانئدة لمقدمي ومستخدمي مرافق إستقبال االخطوط االرشادضة الموح  

MEPC.1/Circ.834/Rev.1 

 

تم إعداد هذه الخطة تحت إشراف لجنة المراجعة اإللزامية بالهيئة المررضة لسالمة المالحة البحرضة ومشاركة 

كما تمت مسئولي قطاع النقل البحري وجهاز شئون البيئة و مسئولي إدارات حماضة البيئة بالموانئ المررضة   

ترجمت هذه الخطة الي اللغة اإلنجليزضة من قبل مترجم لجنة المراجعة اإللزامية بالهيئة المررضة لسالمة 

 المالحة البحرضة .

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 تعريفات  -2

ضقرد في تطبيق هذه الخطة باأللفاظ و العبارات اآلتية المعاني المبينة قرضن كل منها والواردة بلتفاقية ماربول 

 يئة  :وقانون الب

 : البيئة 

المحيط الحيوي الذي ضشمل الكائنات الحية و ما ضحتوضه من مواد و ما ضحيط بها من هوا  و ما   و تربة وما 

 .ضقيمه اإلنسان من منشآت

 : االتفاقية 

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

 رضة مرر العربية في مجال حماضة البيئة البحرضة من التلوث و التعوضض عن حوادث التلوث جمهو

 :  تلوث البيئة 

كل تغير في خواص البيئة ضؤدي بطرضق مباشر أو غير مباشر إلي اإلضرار برحة اإلنسان والتأثير على  

 الحية أو التنوع الحيوى " البيولوجى" .ممارسته لحياته الطبيعية   أو اإلضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات 

 : تدهور البيئة 

التأثير علي البيئة بما ضقلل من قيمتها أو ضشوه من طبيعتها البيئية أو ضستنزف مواردها أو ضمر بالكائنات الحية 

 أو باآلثار .

  : حماية البيئة 

أو اإلقالل من حدة التلوث وتشمل هذه المحافظة علي مكونات البيئة و االرتقا  بها   و منع تدهورها أو تلوثها 

المكونات الهوا  و البحار و المياه الداخلية متممنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية واألراضى   و 

 المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية األخري .

  : التلوث المائي 

و غير إرادضة مباشرة أو غير مباشرة ضنتج عنه ضرر إدخال أضة مواد أو طاقة في البيئة المائية بطرضقة إرادضة أ 

 بالموارد الحية أو غير الحية   أو ضهدد صحة االنسان أو ضعوق األنشطة المائية بما في ذل  صيد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

األسماك و األنشطة السياحية أو ضفسد صالحية مياه البحر لالستعمال أو ضنقص من التمتع بها أو ضغير من 

 خواصها .

  الملوثة للبيئة المائية :    المواد 

أضة مواد ضترتب علي تررضفها في البيئة المائية بطرضقة إرادضة أو غير إرادضة تغيير في خرائرها أو االسهام 

في ذل  بطرضقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو ضمر باإلنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرضة أو 

 داخل مع االستخدامات األخري المشروعة للبحر وضندرج تحت هذه المواد :تمر بالمناطق السياحية أو تت

 ) أ ( الزضت أوالمزضج الزضتي .      

 ) ب ( المخلفات المارة و الخطرة المنروص عليها في االتفاقيات الدولية التي ترتبط بها  جمهورضة  

 مرر العربية .

 . البيئة قانونلة ( وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذضة غازض –سائلة  –) ج ( أضة مواد أخري ) صلبة       

 ) د ( النفاضات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الرناعية .      

 ) هـ ( العبوات الحربية السامة .      

 ) و ( ما هو منروص عليه في االتفاقية و مالحقها .      

  : الزيت 

منتجاته و ضشمل ذل  اي نوع من أنواع  الهيدروكربونات السائلة  وزضوت التشحيم جميع أشكال البترول الخام و 

وزضوت الوقود و الزضوت المكررة و زضت األفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو 

 نفاضاته .  

 : المزيج الزيتي 

 ن .جز اً في المليو 15كل مزضج ضحتوى على كمية من الزضت تزضد على  

  :القمامة 

تعني جميع أنواع النفاضات الغذائية والنفاضات المنزلية والنفاضات التشغيلية وجميع المواد البالستيكية ومخلفات 

البماعة ورماد المحرقة وزضت الطهي وأدوات الريد وجثث الحيوانات أثنا  التشغيل العادي للسفينة والتي 

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

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

بها أثنا  الرحلة   أو نتيجة ألنشطة االستزراع المائي التي تنطوي على نقل األسماك بما في ذل  المحار 

ها في مرفق االستزراع المائي ونقل األسماك التي ضتم حرادها بما في ذل  المحار من هذه المرافق إلى لوضع

 الشاطئ للمعالجة.

 

 

 : المواد الخطرة 



 

 

 

المواد ذات الخواص الخطرة التي تمر برحة االنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدضة أو  

 أو االشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤضنة . السامة أو القابلة لالنفجار

 : النفايات الخطرة 

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

تالية أصلية أو بدضلة مثل النفاضات اإلكلينيكية من األنشطة العالجية والنفاضات الناتجة عن ترنيع أي من 

 لمستحمرات الريدلية و األدوضة أو المذضبات العموضة أو األحبار و األصباغ  و الدهانات .ا

 : تداول المواد 

 كل ما ضؤدى إلي تحرضكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزضنها أو معالجتها أو استخدامها .

 

 : إدارة النفايات 

 جمع النفاضات و نقلها و إعادة تدوضرها و التخلص منها .

 ص من النفايات :التخل 

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

 التررض  للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزضائية الكيمائية  أو التخزضن الدائم أو الترميد .

 : إعادة تدوير النفايات 

ات التي تسمح باستخالص المواد أو إعادة استخدامها   مثل االستخدام كوقود أو استخالص المعادن العملي

 والمواد العموضة أو معالجة التربة أو إعادة تكرضر الزضوت . 

 : المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية 

سابع عشر والثامن عشر من هي أي مادة محددة بالخانة الرأسية بجدول ترني  التلوث الواردة بالفرل ال

المدونة الدولية لكيماوضات الرب أو تل  المواد التي تم تقييمها  بشكل مؤقت ضمن أحكام الفقرة الثالثة من 

 Yو  X  الالئحة السادسة بالملحق الثاني لإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن  والتي تندرج تحت الترنيفات

 . Zأو 

 : تسهيالت االستقبال 

لتجهيزات و المعدات و األحواض المخررة ألغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة ا

أو مياه االتزان   وكذل  التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن  و تفرضغ المواد البترولية أو 

 والممرات المائية . لموانئغيرها من الجهات اإلدارضة المشرفة علي ا

 

 

  خطة إدارة مخلفات السفن 



 

 

 

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

تخطيط مرافق إدارة مخلفات السفن بغض النظر عن مساحة ونوع المينا  أو أنواع المخلفات التي ضتم إستقبالها 

 طار ضمكن تطبيقه بمرونة في أي مينا  وضتم وضع هذه العناصر المشتركة في إ

 :التصريف 

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

المائية   أو مياه البحر اإلقليمي أو المنطقة االقترادضة الخالرة أو البحر  مع مراعاة المستوضات  واألحمال 

  وما ضحدده جهاز شئون البيئة البيئة قانون لللتلوث المحددة لبعض المواد وفقا لما تبينه الالئحة التنفيذضة  النوعية

 والئحته التنفيذضة . البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الرلة وذل  بما ال ضخال  أحكام قانون

 : السفينة 

ئية أو المنشآت المغمورة   وكذل  كل منشأ أي وحدة بحرضة عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوا

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

 

 : ناقلة المواد الضارة 

السفينة التي بنيت أصال أو التي عدل ترميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذل  ناقالت 

ول عند شحنها كليا أو جزئيا  بمواد ضارة غير معبأة وفقا ألحكام الفرل األول من الباب الثالث من قانون البتر

 .البيئة

 البيئي :يم التأثير تقي 

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

 البيئة و ذل  بهدف حماضتها .

 لكارثة البيئية :ا 

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

 إمكانات تفوق القدرات المحلية. 

 : الجهة اإلدارية المختصة بحماية البيئة المائية 

 هي إحدى الجهات التالية كل فيما ضخرها :   

 البيئة .) أ ( جهاز شئون    

 )ب( الهيئة المررضة لسالمة المالحة البحرضة .    

 )ج( هيئة قناة السوضس .   

 بجمهورضة مرر العربية . لموانئ)د ( هيئات ا   

 )هـ( الهيئة المررضة العامة لحماضة الشواطئ .   

 )و( الهيئة المررضة العامة للبترول .   



 

 

 

 ئية .) ز( اإلدارة العامة لشرطة المسطحات الما   

 ) ح( الهيئة العامة للتنمية السياحية .   

 قرار من رئيس مجلس الوزرا  .  ) ط( الجهات األخرى التي ضردر بتحدضدها  

 :اإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية 

أسلوب ضقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الرلة للتنسيق فيما بينها على نحو ضكفل المحافظة على البيئة 

 المناطق الساحلية.ب

 كفاية مرافق استقبال مخلفات السفن   : 

 تعني أن مرافق إستقبال مخلفات السفن بالمينا  تفي بلحتياجات السفن التي تستخدم المينا  دون تأخير غير مبرر
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 السععوضس وخليجععى األحمععر البحععر احلسععو إمتععداد علععى للهيئععة التابعععة والمرسععى المععوانئ تقععع

 علععى العربيععة مرععر جمهورضععة نافععذة لكونهععا وتميزهععا المععوانئ هععذه أهميععة وترجععع والعقبععة

 أفرضقيا وشرق واألقرى األدنى المشرقين ودول العربى المشرق

 

 وكععذل  العععالم فععى العالميععة التجععارة لمراكععز متميععز موقععع فععى ومراسععيها الهيئععة مععوانى وتعتبععر

 مععن بععالقرب وسععفاجا الغردقععة مععوانئ وقععرب والقععاهرة البحععرى الوجععه ومععدن لعواصععم بالنسععبة

 القبلى الوجه ومدن عواصم

 

 والمنجنيععز والفوسععفات البتععرول إنتععاج منععاطق قععرب المتخررععة والمراسععي المععوانئ وجععود 

 والمسعععيحية االسعععالمية السعععياحة منعععاطق معععن قربعععه وكعععذل  .... والجعععبس التلععع  وبعععودرة

 الطبيعية والمحميات البحرضة الترفيهية السياحة كذاو والفرعونية

 

 ببنععا  ضسععمح ممععا المععوانئ هععذه شععواطئ مععن بععالقرب طبيعيععة وحماضععة كبيععرة أعمععاق تععوافر

 االحمععر البحععر منطقععة .األمععواج وحععواجز التطهيععر عمليععات إلععى الحاجععة دون العميقععة األرصععفة

 السععوضس مينععا  عنععد والعقبععة سععوضسال خليجععي نهاضععة حتععى جنوبععا المنععدب بععاب مععن المنطقععة وهععى

 . شماال واضالت العقبة ومينائي

 

ئيل إسععرا األردن السعععودضة الععيمن جيبععوتي السععودان مرععر (دول االحمععر البحععر منطقععة فععي تقععع

 للغاضععة هامععة بحرضععة منطقععة وهععى . ) الرععومال و إرتيرضععا تمععاف عععدن خلععيج وبلضععافة

 السععوضس قنععاة عبععر والغععرب الشععرق بععين ميععةالعال التجععارة مسععارات أهععم مععن واحععدة العتبارهععا



 

 

 

 الشععمال فععي االسععتهالك منععاطق إلععى فععي الشععرق اإلنتععاج منععاطق مععن البتععرول لنقععل وكععذل 

 . وأمرضكا بأوروبا

 

 السفن واحدا وحركة البترول ونقل إنتاج ضشمل بثمن تقدر ال طبيعية ثروات على البحر هذا احتوا  على عالوة

 نشاط الناتج عن التلوث من البحرضة البيئة حماضة على العمل فان وبالتالي الثروة هذه تهدد التي التحدضات أهم من

  .المنطقة  لهذه حيوضة ضرورة ضعتبر السفن حركة

 

 التععي الموضععوعات أهععم مععن) سععائل صععلب(  السععفن لمخلفععات االسععتقبال مرافععق فععان وبالتععالي

 خدمععة المنطقععة هععذه مععواني بععين المبحععرة للسععفن تقععدم حتععى ومحليععا وإقليميععا  دوليععا بهععا عنععى

 لهععذه االعتيععادي  للنشععاط  كنتيجععة السععفن ظهععر المنتجععة علععى المخلفععات مععن األمععن الععتخلص

 .السفن

 :األحمر البحر العامة لموانئ للهيئة التابعة  الموانئ

  .السوضس مينا  .1

 (الزضتيات (البترول ضحو .2

  .الغردقة .3

  . سفاجا .4

  .الشيخ شرم .5

 نوضبع .6

 الميناء
 يناءموقع الم

 (إحداثيات)

 عدد األرصفة 

 والمحطات

أنواع السفن التي 

 يستقبلها الميناء

أهم البضائع التي 

 يستقبلها الميناء

 ميناء السويس
Lat       29   56 

o
 N 

Long      32  34 
o
 E 

 عدد 

 ( رصيف بحري۰٢)

 

 عامه بضائع سفن

 جاف صب بضائع سفن

 سائل صب بضائع سفن

 جاف صب بضائع

 ذرة    -  معبا دقيق

 اسمنت   -ردة

 

 عامة بضائع

 حديد   بالستيك  - سكر

 واغذية خضراوات  - معدات

 

 سائل صب بضائع

حوض البترول 

 (الزيتيات)

Lat     29   57.2 
o
 N 

Long   32  31.8 
o
 E 

   عدد

 ( رصيف٢)

 أساكل( 5)

 سائل صب بضائع سفن

 بروبلين  -سوالر

  امونيا  بوتاجاز  - بيوتان 

 قـةالغرد
Lat     27   13.5 

o
 N 

Long      32  53 
o
 E 

 رصيف )۰(عدد 

 متر 222بطول 

 

 (  محطة ركاب۰عدد )

 ----- سفن ركاب



 

 

 

 سفاجا
Lat       26   44 

o
 N 

Long      33  57 
o
 E 

 ( أرصفة2عدد )

 بضائع عامة - ركاب

 رصيف ألمونيوم - رصيف غالل

 

 تخصص رصيف ( ٢) عدد

 ةحجري راس - طرطور ابو

 

 ( محطة المونيوم۰عدد )

 ركاب سفن

 عامة بضائع سفن

 جاف صب بضائع سفن

  قمح

 خضرأ فحم

 الومنيوم

 حية حيوانات

 الشيخ شرم
Lat     27   51.2 

o
 N 

Long      34  17 
o
 E 

 ( رصيف۰عدد ) 

 ( محطة ركاب۰عدد )
 ركاب سفن

 

 

 

 Lat     29   57.2 نويبع
o
 N 

Long   32  31.8 
o
 E 

 رصيف (٢عدد ) 

 ( أساكل5عدد )

  

 www.rspa.gov.eg       الموقع اإللكتروني للميناء

http://www.rspa.gov.eg/
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تهدف هذه الخطة الي ضمان إمتثال كافة الجهات المعنية بلدارة كافة األنشطة والخدمات المتعلقة بلستقبال 



 

 

 

آلمن منها  ونقلها حتي مرحلة التخلص النهائي ا لموانئمها من السفن وتداولها في امخلفات السفن بدً  من إستال

وكذا أحكام قانون  MARPOLألحكام وإشتراطات اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن  أو إعادة  تدوضرها 

وط اإلرشادضة الرادرة والئحته التنفيذضة وكذا الخط 2119لعام  9والمعدل بالقانون  1994لسنة  4القانون رقم 

بشأن ضمان كفاضة مرافق  MEPC.83(44عن المنظمة البحرضة الدولية بقرار لجنة حماضة البيئة البحرضة رقم  )

 . لموانئالسفن باإستقبال مخلفات 

 

كما تحدد هذه الخطة مسئوليات كافة الجهات المعنية بلدارة كافة األنشطة والخدمات المتعلقة بلستقبال مخلفات 

سفن ومن ضمنها ربابنة السفن والوكال  المالحيون و مقاولي األشغال البحرضة والشركات العاملة في مجاالت ال

 .و إعادة تدوضرهاأ  منهااآلمن التخلص و و نقلها  المخلفات تجميع

 

 كما تهدف هذه الخطة الي تحقيق األهداف التالية:

  نئ المرععععرضة لحماضععععة البيئععععة البحرضععععة اسععععتقبال كافععععة مخلفععععات السععععفن المتععععرددة علععععي المععععواضععععمان

 بالمياة االقليمية المررضة وتقدضم الخدمة في وقت مناسب وعدم تعطيل السفن .

  التقييم الدوري لمدي كفاضة مرافق إستقبال مخلفات السفن المترددة علي الموانئ المررضة 

  ضمان التخلص النهائي اآلمن من مخلفات السفن 

 خاصة بمرافق استقبال مخلفات السفن ومواقعها وسعة كل منها توفير وإتاحة المعلومات ال 

  رفع الوعي البيئي لجميع العاملين بلدارة كافة األنشطة والخدمات المتعلقة بلستقبال مخلفات السفن 

  تطبيق أفمل الممارسات العالمية في مجال إدارة مخلفات السفن 
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ألنشععطة والخععدمات المتعلقععة بلسععتقبال مخلفععات السععفن بععدً  مععن إسععتالمها مععن تنطبععق هععذه الخطععة علععي كافععة ا

واالرصعععفة الواقععععة ضعععمن النطعععاق الجغرافعععي للهيئعععة العامعععة لمعععوانى   وتعععداولها ونقلهعععا معععن المعععوانئ  السعععفن

 وبيانها كالتالي: البحر االحمر

  مينا  السوضس 

  لهيئة العامة للبترول شركات ا وتشغيلهه ضقوم بلدارت والذيمينا  حوض البترول 

  مينا  نوضبع  -مينا  شرم الشيخ 

  مينا  سفاجا -مينا  الغردقة 

 األساس القانوني لتطبيق و إنفاذ خطة إدارة مخلفات السفن : -8



 

 

 

ضتم تطبيق و إنفاذ هذه الخطة وفقاً الحكام المالحق المنممة اليها جمهورضعة مرعر العربيعة معن اإلتفاقيعة الدوليعة 

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

 

( من اتفاقية ماربول بشأن موافاة المنظمة البحرضة الدولية ببيانات مرافق d (1 )11  Article)أحكام المادة )) -

جهيزاتها   طبقا ألحكعام مالحعق اإلتفاقيعة إستقبال مخلفات السفن بالموانئ المررضة و مواقعها وسعة كل منها وت

 الدولية لمنع التلوث من السفن والمنممة إليها مرر.

 

مععن الملحععق األول إلتفاقيععة مععاربول بشععأن قيعام الععدول األطععراف فععي هععذا الملحععق بتععوفير  )38أحكعام الالئحععة ) -

 .مرافق إستقبال كافية للمخلفات الزضتية من السفن 

 

معن الملحعق الثعاني إلتفاقيعة معاربول بشعأن قيعام العدول األطعراف فعي هعذا الملحعق بتعوفير  (18أحكام الالئحعة ) -

 .مرافق إستقبال كافية لمخلفات المواد السائلة المارة من السفن 

 

( من الملحق الرابع إلتفاقيعة معاربول بشعأن قيعام العدول األطعراف فعي هعذا الملحعق 13   12أحكام الالئحتين )  -

      .تقبال كافية للررف الرحي من السفن بتوفير مرافق إس

 

( معن الملحعق الخعامس إلتفاقيعة معاربول بشعأن قيعام العدول األطعراف فعي هعذا الملحعق بتعوفير 8أحكام الالئحة ) -

      .مرافق إستقبال كافية للقمامة من السفن 

   

والمععدل  1994لسعنة  4بالقعانون رقعم أحكام الفرل األول من الباب الثالث )حماضة البيئة المائية من التلعوث (  -

 .بلصدار قانون في شأن البيئة  2119لعام  9بالقانون 

 

 .وتعدضالتها  1995لسنة  338الالئحة التنفيذضة لقانون البيئة الرادرة بقرار رئيس مجلس الوزرا  رقم  -

 

حرضة الخاصة و المحددة من قبل أحكام وإشتراطات اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري في نطاق المناطق الب -

والتي حددت مناطق البحر المتوسط والبحر األحمعر منعاطق خاصعة فيمعا ضخعص  IMOالمنظمة البحرضة الدولية 

 MARPOLبشععأن منععع التلععوث بالزضععت والملحععق الخععامس  MARPOL Annex Iأحكععام الملحععق االول 

ANNEX V . والخاص بمنع التلوث بالقمامة 

 

ورضععة مرععر العربيععة لتطبيععق مدونععة تنفيععذ الرععكوك الرععادرة عععن المنظمععة البحرضععة الدوليععة إسععتراتيجية جمه -

IMO  (2121أغسطس –2116وتعدضالتها )أغسطس. 

 

 



 

 

 

بيان أنواع السفن التي يتم استقبالها بالميناء وبيانات مخلفات السفن التي يتم  -٩

 استقبالها سنويا  

 2018لعام  بحر األحمر البيان انواع السفن التي تم استقبالها ب ۰-٩

 السويس 
حوض 

 البترول
 شرم الشيخ نويبع الغردقة سفاجا

 21 811 115 781 -- 1 سفن الركاب

سفن 

 الحاويات
2 -- -- -- -- -- 

سفن 

البضائع 

 العامة

21 -- 32 -- -- -- 

سفن بضائع 

الصب 

 السائبة

2 -- 28 -- -- -- 

سفن بضائع 

 الصب الجافة
14 -- 15 -- -- -- 

ناقالت 

 البترول
-- 82 -- -- -- -- 

سفن 

 المواشي
1 -- 4 -- -- -- 

 

 2018عام  البحر األحمر بيانات مخلفات السفن التي تم استقبالها ب ٢-٩

مينائي  

بورتوفيق 

 والزيتيات

 ميناء

 ةالغردق

 ميناء

 شرم الشيخ

 ميناء

 نويبع

 ميناء

 سفاجا

 متوسط شهري  صلبة  مخلفات

 3م   423,78

 هريمتوسط ش

 3م   60

 متوسط شهري

 3م   40

 متوسط شهري

 3م   66

 متوسط شهري

 3م   241

 متوسط شهري زيتية سائلة مخلفات 

 3م   425,62
--- --- --- 

 متوسط شهري

 3م   392,3



 

 

 

 وصف مرافق إستقبال مخلفات السفن بالميناء ومواقعها وسعة كل منها -۰۱

 لسعةا ونوع المرافق عدد نوع المخلفات الموقع م

 قبورتو فيمينائى  1

 والزيتيات

 مخلفات زيتية

 ( مواعين6عدد )
تابعة لمقاولين أشغال 

 بحرية

 حوالي
 طن 0101

 مخلفات صلبة
محطة تجميع مقاول 

 اشغال بحرية
سعة الحاوية    

م ٢۰
2 

     

 سفاجاميناء  2

 مخلفات زيتية

سيارات مجهزة 
 بصهاريج

تابعة لشركة خدمات  
 بترولية

  

 مخلفات صلبة
 (6عدد )

 أشغال بحرية مقاول
 

     

 الشيخ شرمميناء  3

 مخلفات زيتية

سيارات مجهزة 
 بصهاريج

تابعة لشركة خدمات  
 بترولية

 

 مخلفات صلبة
 (2عدد )

 أشغال بحرية مقاول
 

     

 نويبع ميناء  4

 مخلفات زيتية

سيارات مجهزة 
 بصهاريج

تابعة لشركة خدمات  
 بترولية

 

 خلفات صلبةم
 (0عدد )

 أشغال بحرية مقاول
 

     

 الغردقة ميناء  5

 مخلفات زيتية

سيارات مجهزة 
 بصهاريج

تابعة لشركة خدمات  
 بترولية

 

 مخلفات صلبة
 (0عدد )

 أشغال بحرية مقاول
 

 



 

 

 

 اإلجراءات المتبعة الستقبال مخلفات السفن وحتي التخلص النهائي اآلمن منها -۰۰

  سفينة بلخطار الوكيل المالحي للسفينة بطلب تسليم مخلفات السفينة بلستخدام نموذج االخطار ضقوم ربان ال

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

  ومقاول األشغال البحرضة  بالمينا بيئة ضقوم الوكيل المالحي للسفينة بلخطار كل من إدارة المينا  وإدارة حماضة ال

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

 ساعة ومحدداً بهذا اإلخطار انواع وكميات المخلفات المطلوب  تسليمها الي البر .

  ة المسبقة من قبل إدارة حماضة البيئة بالمينا  علي تفس ضجب علي مقاول األشغال البحرضة الحرول علي الموافق

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

   ( 3ضجب علي مقاول األشغال البحرضة تسليم ربان السفينة أصل إضرال إستالم المخلفات من السفينة )الملحق

كما ضجب   تسليم نسخة منه الي إدارة حماضة البيئة بالمينا  كذا نواع وكميات المخلفات المستلمة و أمحدداً به 

اإلحتفاظ بنسخة من إضرال إستالم المخلفات و تسجيل رقم وبيانات االضرال وانواع  علي مقاول األشغال

  .نا لمياهيئة في سجل بيئي معتمد من قبل  وكميات المخلفات المستلمة من السفن 

    التوقيع باالستالم علي نسخة إضرال   ضجب أن تقوم الشركة المرخص لها بتجميع المخلفات داخل المينا

إستالم المخلفات من مقاولي األشغال البحرضة مع االحتفاظ  بنسخة من االضرال وكذا تسجيل رقم وبيانات 

بحرضة في سجل بيئي معتمد من قبل هيئة االضرال وانواع وكميات المخلفات المستلمة من مقاولي األشغال ال

  .لمينا ا

   ضجب علي الشركة المرخص لها بنقل المخلفات من المينا  الي جهة التخلص النهائي اآلمن أن تتقدم بطلب

للحرول علي موافقة من إدارة حماضة البيئة بالمينا  لنقل مخلفات السفن من المينا  مع تحدضد اسم ومكان جهة 

وتسري هذه   اآلمن بذل  الطلب وكذا أنواع وكميات المخلفات المطلوب نقلها من المينا    التخلص النهائي

 اإلجرا ات أضماً في حال التخلص النهائي من المخلفات بمحطات معالجة أو محرقة مجهزة داخل المينا  

  أن تقوم بتسجيل  ضجب علي الشركة المرخص لها بنقل المخلفات من المينا  الي جهة التخلص النهائي اآلمن

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

     فور تسليم المخلفات الي جهة التخلص النهائي اآلمن ضجب علي الشركة الناقلة للمخلفات من المينا  الي تل

معتمد من جهة التخلص النهائي ونواع وكميات المخلفات محددا به أ الجهة تقدضم إضرال تسليم مخلفات السفن 

 اآلمن الي إدارة حماضة البيئة بالمينا .

 اإلجراءات الخاصة بإستقبال بعض أنواع مخلفات السفن : -۰٢ 
بتسليم االنواع المختلفة من المخلفات الرلبة في عبوات محكمة ومرنفة وفقا  ضجب علي السفينة االلتزام 

 .لخامس من إتفاقية ماربول الحكام الملحق ا

 أنواع المخلفات التي يحظر استالمها و تداولها بالميناء -۰2
 –  المواد الكيميائية السائلة المارة والقابلة لالشتعال  -لمبات فلوروسنت والبطارضات   – االشعاعيةالمخلفات 

  الطبيةالمخلفات 



 

 

 

 ات السفن بالميناءرسم توضيحي لتسلسل اإلجراءات الخاصة باستالم مخلف -۰2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  من قبل الوكيل المالحي۰ارسال اإلخطار المسبق )الملحق 

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

 لبيئة بالميناءحصول مقاول االشغال البحرية علي موافقة إدارة حماية ا

 علي نفس اإلخطار المسبق والمتضمن طلب تسليم مخلفات السفينة

 

  (2قيام مقاول االشغال باستالم المخلفات من السفينة وتسليم أصل إيصال إستالم المخلفات )الملحق 

ع تسجيل مسجال به انواع وكميات المخلفات المستلمة و تسليم نسخة منه الي إدارة حماية البيئة بالميناء م

 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  نقل المخلفات من الميناءبالشركة 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  

  ة من الميناء في سجل بيئي معتمد من جهاز شئون البيئةوكذا تسجيل بيانات المخلفات المنقول
 

 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 

 .الي إدارة حماية البيئة بالميناء معتمد من جهة التخلص النهائي اآلمنأنواع وكميات المخلفات و



 

 

 

 حفظ السجالت الخاصة بأنشطة وخدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن : -۰5

ضجب علي مقاولي األشغال البحرضة   تدوضن كافة بيانات مخلفات السفن المستلمة في سجالت بيئية   15-1

 تل  السجالت علي البيانات التالية كحد أدني: معتمدة  من هيئة المينا   و ضجب أن تشتمل

  بيانات السفينة ونوعها 

 ع المخلفات المستلمة وكمياتهاانوأ 

  وقت االستالم 

وكذا مخلفات الكما ضجب علي مقاولي األشغال البحرضة اإلحتفاظ بنسخة من طلبات السفن لتسليم 

يات المخلفات المستلمة من كل مخلفات السفن محدداً بها انواع وكم إستالمنسخة من إضراالت 

  .سفينة 

 

تدوضن كافة بيانات مخلفات السفن المستلمة من   ضجب علي شركات تجميع المخلفات داخل المينا    15-2

و ضجب أن تشتمل تل  السجالت علي هيئة المينا  مقاولي األشغال في سجالت بيئية معتمدة من 

 البيانات التالية كحد أدني: 

 ة ونوعها بيانات السفين 

 ع المخلفات المستلمة وكمياتهاانوأ 

  وقت االستالم 

كما ضجب علي شركات تجميع المخلفات داخل المينا  اإلحتفاظ بنسخة من إضراالت مخلفات السفن 

  .المستلمة من مقاولي االشغال 

 

ظ بنسخة من اإلحتفا  ضجب علي شركات نقل المخلفات من المينا  الي جهة التخلص النهائي اآلمن    15-3

ت السفن الي إضراالت مخلفات السفن المستلمة من المينا  وكذا نسخة من إضراالت تسليم مخلفا

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

 ي:و ضجب أن تشتمل تل  السجالت علي البيانات التالية كحد أدن جهاز شئون البيئة 

 نوع المخلفات المستلمة وكمياتها 

  من المينا  وقت االستالم 

 بيانات جهة التخلص النهائي التي قامت باستالم مخلفات السفن 

 وقت التسليم لجهة التخلص النهائي اآلمن 

 



 

 

 

قواعد الميناء بخصوص التوقيتات المحددة لتقديم خدمة استقبال مخلفات  -۰6

 السفن :
 بة :بالنسبة للمخلفات الص۰6-۰

الساعة خالل جميع اضام  مدار على طبقا لقواعد المينا  ضتم تقدضم خدمات استقبال المخلفات الرلبة من السفن ضوميا 

االسبوع وبمجرد استالم المخلفات الرلبة من السفينة ضتم تحميلها فى عربات النقل ثم الى اماكن التخلص النهائى 

 حافظة (.االمن )المعتمدة من جهاز شئون البيئة بالم

 

 بالنسبة للمخلفات الزيتية والبترولية: ٢-۰6

 اضام جميع خالل الساعة مدار ضوميا على السفن الزضتية من المخلفات استقبال خدمات تقدضم ضتم المينا  لقواعد طبقا 

وضتم تفرضغها على الرصي  المخرص الستفبال مثل هذه المخلفات من اول ضو  نهار  الى اخر ضو   االسبوع

جهاز شئون البيئة  قبل من معتمدة خدمات بتروليةل اليوم ومن ثم خروجها فى عربات مجهزه تابعة لشركة خال

 منها مناآل لتخلص النهائى واالستالم المخلفات الزضتية والبترولية 

 

 :–نظام تسعير خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن  -۰7

إدارة الهيئة     لقرار رئيس مجلسوفقا البحر األحمر وانئ مضتم تسعير خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن ب

 .(  2118لسنة  74) قرار رقم 

 عند االقتما   الدورضةنظام تسعير خدمات مرافق استقبال مخلفات السفن الى المراجعة   و ضخمع

 .ينا  ضتم نشر وتعميم نظام التسعير علي الوكال  المالحيين وعلي الموقع اإللكتروني لهيئة الم كما

 

خارج الميناء  –إجراءات اإلستجابة لحاالت الطوارئ ) داخل نطاق الميناء  -۰8

 وأثناء التوجه الي مكان التخلص النهائي اآلمن :
في حالة حدوث تسرضب / تررض  / إنسكاب مخلفات سفينة أو حدوث حرضق ناجم عن تداول ونقل  18-1

علي األرصفة   ضتم إبالغ كل من إدارة حماضة البيئة و مخلفات سفينة ما في نطاق المينا  بالمياة  أو 

ات خطة الطوارئ الخاصة بالمينا  (  وضتم إتباع كافة إجرا 5إدارة الدفاع المدني بالمينا  ) الملحق 

.الخ ( ........ -حرضق  –واالبالغ عن تفاصيل الحادث وتتممن تارضخ و وقت ونوع الحادث ) إنسكاب 

 ./  المخلفات المنسكبة و كمية ونوع النفاضات 

 

في حالة حدوث تسرضب / تررض  / إنسكاب مخلفات سفينة أو حدوث حرضق ناجم عن تداول ونقل   18-2

مخلفات سفينة ما خارج المينا    ضتم إبالغ كل من جهاز شئون البيئة و اإلدارة العامة للدفاع المدني 

 ات خطة الطوارئ الخاصة بجهاز شئون البيئة (  وضتم إتباع كافة إجرا5التابعة للمحافظة ) الملحق 

 . واالبالغ عن تفاصيل الحادث



 

 

 

 إجراءات و إشتراطات إصدار تراخيص العمل لمقاولي األشغال :   -۰٩

الحرول علي   مخلفات السفن  إستقبال وتداولفي  ضجب علي مقاولي االشغال البحرىة العاملين     19-1

وفيما ضلي إشتراطات إصدار تراخيص العمل   ة المينا   تراخيص لمزاولة النشاط من قبل هيئ

 لمقاولي األشغال البحرضة 

 

 كافة المستندات المطلوبة الصدار ترخيص العمل كالتالي :  باستيفا مقاول األشغال  ضقوم      19-2

 . صورة من بطاقة الرقم القومى و صحيفة الحالة الجنائية 

 . عقد تأسيس النشاط 

   لشركةاعقد تمل . 

 . شهادة عموضة بغرفة المالحة 

  مثبت به النشاطمستخرج من السجل التجاري 

  مثبت بها النشاط بطاقة ضرضبية 

 

ن ال  جنية ون وخمساال  جنية مرري ) مائت 251 ضجب اال ضقل رأس المال المردر عن    19-3

 ( لكل نشاط على حدة.مرري

 

جنية مرري ) عشرة االف جنية مرري ( نقدا أو  11111 هضلتزم المرخص لهم بتقدضم تأمين مقدار   19-4

 ضرد فور إنتها  الترخيص.و بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة المينا  المختص 

 

طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجدضد الترخيص للقيام بنشاط األشغال البحرضة / التورضدات  ضسدد   19-5

 ا لمرري ( لكل نشاط على حدة ) االشغجنيه آلف جنية مرري ) ثالثة ا 3111البحرضة مبلغ 

 . مرري (جنيه اآلف  تسعة)  مرريجنية  9111ومقابل إنتفاع البحرضة / التورضدات البحرضة( 

 

أخرى مماثلة متى توافرت الشروط والموابط  دلمد همدة الترخيص ثالث سنوات وضجوز تجدضد   19-6

 الالزمة لذل .

 

ات العاملة في نقل مخلفات السفن من المينا  الي جهات التخلص النهائي اآلمن ضجب علي كافة الشرك   19-7

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

  . جهاز شئون البيئة

 

 

 



 

 

 

متعلقة بنقل مخلفات وأي شكاوي أخري  إجراءات إستقبال شكاوي السفن-٢۱

 : السفن
ضتم إستقبال أضة شكاوي خاصة باألنشطة والخدمات المتعلقة بلستقبال مخلفات السفن مثل عدم االستجابة    21-1

لطلب توفير مرافق استقبال مخلفات سفينة أو التأخر في اإلستجابة لطلب سفينة أو أضة شكاوي اخري 

كس أو البرضد اإللكتروني (  الخاص بذل  إما من خالل الفا2وذل  بلستخدام نموذج الشكوي )الملحق 

 . مينا  و إدارة حماضة البيئة بالمينا ال(  الى كل من إدارة 5)الملحق 

وضجب على مسئولي إدارة حماضة البيئة بالمينا  التحقق الفوري من أسباب الشكوى والعمل علي إضجاد   

مس  وحفظ  بالمينا بيئة الحلول المناسبة بما ضممن عدم تعطيل السفينة   كما ضجب علي إدارة حماضة ال

 السجالت الخاصة بشكاوي السفن.

 

 ضتم إستقبال أضة شكاوى خاصة باألنشطة والخدمات المتعلقة بنقل مخلفات السفن من المينا  الي جهة    21-2

 (.5)الملحق  الل الفاكس أو البرضد اإللكترونيالتخلص النهائي األمن الي جهاز شئون البيئة إما من خ

 الشكوي والعمل علي إضجاد الحلول سئولي جهاز شئون البيئة التحقق الفوري من أسبابضجب علي مو

المناسبة بما ضممن التداول والنقل و التخلص اآلمن لمخلفات السفن   كما ضجب علي جهاز شئون البيئة 

 شكاوي الواردة في هذا الشأن .المس  وحفظ السجالت الخاصة ب

 

 خطة إدارة مخلفات السفنتنفيذ مسئوليات الجهات المعنية ب -٢۰

 مسئوليات ربان السفينة  ٢۰-۰

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

 للمخلفات غير الخطرة ومحدداً بهذا اإلخطار انواع وكميات المخلفات المطلوب  تسليمها الي البر 

 ( من مقاول األشغال 3يم مخلفات السفينة والحرول على إضرال استالم المخلفات ) الملحق التأكد من تسل

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

  تلوث أثنا  اعمال تسليم مخلفات السفينة الي مرافق االستقبالحادث إبالغ المينا  فوراً في حال حدوث 

 إضقاف مردر التلوث على الفور.والعمل على 

  إبالغ إدارة حماضة البيئة بالمينا  فوراً في حال ظهور أي شكوي من خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن

( علي الفاكس او البرضد االلكتروني الخاص بلدارة حماضة البيئة 2باستخدام النموذج الخاص بذل  ) الملحق 

  .بالمينا  

 

 



 

 

 

 ل المالحيمسئوليات الوكي ٢-٢۰

 (  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 

 لمرخص له بمزاولة النشاط إبالغ  كل من إدارة المينا  وإدارة حماضة البيئة البحرضة ومقاول األشغال البحرضة ا

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

 انواع وكميات المخلفات المطلوب  تسليمها الي البر .

  إبالغ إدارة حماضة البيئة في حال ورود أي شكاوي من مقاولي األشغال البحرضة. 

 

 مقاولي االشغال البحرية تامسئولي ٢۰-2

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

 .التعليمات الرادرة من هيئة المينا  الترخيص بمزاولة النشاط و 

 لفات سفينة لممان تقدضم خدمات استقبال مخلفات السفن فور إستالم إخطار الوكيل المالحي بطلب تسليم مخ

 .عدم  تعطيل السفن 

   اإللتزام  بتعليمات المينا   وتوقيتات العمل المحددة من قبل هيئة المينا.  

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

 .دارة حماضة البيئة بالمينا  من اضرال استالم المخلفات الي إ ةالمستلمة و تسليم نسخ

 ينةالمخلفات المستلمة من السف سفن داخل المينا  نسخة من إضرالتسليم شركات تجميع مخلفات ال . 

  اإلحتفاظ بنسخة من إضراالت إستالم مخلفات السفن و تسجيل أرقام وبيانات االضراالت وانواع وكميات

  .مينا الهيئة من قبل سفن  في سجل بيئي معتمد المخلفات المستلمة من ال

  ستقبال إإبالغ إدارة حماضة البيئة في حال حدوث تسرضب / تررض  / إنسكاب مخلفات السفن أثنا  عملية

 ونقل المخلفات من السفن الي محطات التجميع .

 إدارة الدفاع المدني بالمينا  في حال حدوث حرضق ناجم عن مخلفات إبالغ كل من إدارة حماضة البيئة و

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

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

  مجهزة بكافة وسائل األمان  والوحدات البحرضة والسيارات ومركبات الشحنااللتزام بأن تكون المواعين

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

 .تسرضب للمخلفات

  المستخدمة في  والوحدات البحرضة والسيارات ومركبات الشحنااللتزام بلجرا  الريانة الدورضة للمواعين

 .إستقبال وتداول و نقل مخلفات السفن 

 



 

 

 

 ات السفن بمحطات التجميع داخل الميناء مسئوليات شركات تجميع مخلف ٢۰-2

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

 .التعليمات الرادرة من هيئة المينا  الترخيص بمزاولة النشاط و 

 ل البحرضة التوقيع باالستالم علي نسخة إضرال إستالم المخلفات من مقاولي األشغا. 

  اإلحتفاظ بنسخة من إضراالت إستالم المخلفات من مقاولي األشغال البحرضة وكذا تسجيل رقم وبيانات

حرضة في سجل بيئي معتمد من قبل نواع وكميات المخلفات المستلمة من مقاولي األشغال البوأاالضرال 

  .مينا الهيئة 

 سرضب / تررض  / إنسكاب مخلفات السفن أثنا  عملية إبالغ إدارة حماضة البيئة بالمينا  في حال حدوث ت

 ستقبال وتداول المخلفات في محطات التجميع . إ

  إبالغ كل من إدارة حماضة البيئة و إدارة الدفاع المدني بالمينا  في حال حدوث حرضق ناجم عن مخلفات

 السفن أثنا  عملية أستقبال وتداول المخلفات في محطات التجميع .

 مجهزة بكافة وسائل األمان أن تكون المواعين واالوعية التى ضتم تجميع وتخزضن المخلفات بها االلتزام ب

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

أو ئة البحرضة وذل  لمنع تلوث البي النقلالتداول واالحتياطات الالزمة للحد من أي تسرضب للمخلفات عند 

 حدوث حرضق  

 . االلتزام بلجرا  الريانة الدورضة للمواعين واالوعية المستخدمة فى تجميع المخلفات 

 

 مسئوليات شركات نقل مخلفات السفن من الميناء الي جهات التخلص النهائي اآلمن ٢۰-5

 ون البيئة والتعليمات بالموافقات البيئية الرادرة  لهم من جهاز شئاللتزام باالشتراطات المحددة ا

 .الرادرة من هيئة المينا  

  تسجيل كافة انواع وكميات المخلفات المستلمة من المينا  في سجل بيئي معتمد من قبل جهاز شئون

 البيئة. 

  تقدضم إضرال تسليم مخلفات السفن معتمد من جهة التخلص النهائي اآلمن الي إدارة حماضة البيئة بالمينا. 

 ون البيئة في حال حدوث تسرضب / تررض  / إنسكاب مخلفات السفن أثنا  عملية تداول إبالغ  جهاز شئ

 ونقل المخلفات من المينا  الي جهة التخلص النهائي اآلمن.

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

من   أضهما أقرب في حال حدوث حرضق ناجم عن مخلفات السفن أثنا  نقل جهة التخلص النهائي اآل

 المخلفات من المينا  الي جهة التخلص النهائي اآلمن.

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

 من أي تسرضب للمخلفات عند النقل.



 

 

 

 السير التي سيتم مرور مركبات نقل المخلفات بها والتوقيتات التي ضتم تحدضدها من قبل  االلتزام بخطوط

  .إدارتى المرور والحماضة المدنية وإدارة البيئة بالمحافظة 

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

 فات السائلة الناتجة عن الغسيل باألماكن المخررة لذل  من قبل المحافظة.إستخدام و التخلص من المخل

 . االلتزام بلجرا  الريانة الدورضة لوسائل النقل المستخدمة في نقل المخلفات 

 

 مسئوليات إدارة حماية البيئة البحرية بالميناء  ٢۰-6

 طاق المينا  من خالل إجرا  التفتيش الرقابة الدائمة علي كافة أنشطة مرافق إستقبال مخلفات السفن في ن

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

للقوانين واللوائح الخاصة بحماضة البيئة وأحكام هذه الخطة وكذا اللوائح والقواعد التي تحددها هيئة المينا  

  .فات السفن لتنظيم خدمات إستقبال مخل

 

  :حفظ السجالت وتدوضن كافة أنشطة وخدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن ضومياً كالتالي 

   أعداد و أنواع السفن المترددة ضومياً علي المينا 

  اإلخطارات المسبقة للسفن والمتممنة أنواع وكميات المخلفات المطلوب تسليمها الي مرافق

 المينا  

 فات السفن التي ضتم تسليمها ضومياً من السفنبيان أنواع وكميات مخل. 

  نسخة من كافة إضراالت استالم مخلفات السفن بدً  من إستالمها من السفن وحتي تسليمها الي

 جهة التخلص النهائي اآلمن

  تقارضر إبالغ ربابنة السفن المترددة علي المينا  عن حاالت عدم الكفاضة المزعومة في مرافق

 إستقبال مخلفات السفن وأي شكاوي أخري

 

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

حدضث بيانات مرافق استقبال مخلفات السفن علي النظام العالمي و سعة كل منها و أماكن تواجدها   لت

 http://gisis.imo.orgالمتكامل لمعلومات المالحة التابع للمنظمة البحرضة الدولية 
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 فحة على البقع تلقى بالغات الشكاوي  وحوادث  التلوث  والتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة والمكا

 الزضتية والمشاركة فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث فى حدود النطاق الجغرافى للمينا  .

 نظام الرقابة علي مرافق إستقبال مخلفات السفن : -٢٢

 تقع مسئولية الرقابة الدائمة ألنشطة مرافق إستقبال مخلفات السفن داخل نطاق المينا  علي إدارة حماضة  22-1

البيئة بالمينا  والتي تقوم بلجرا  التفتيش الدوري علي مرافق إستقبال مخلفات السفن للتحقق من إمتثالها 

للقوانين واللوائح الخاصة بحماضة البيئة وكذا اللوائح والقواعد التي تحددها المينا  لتنظيم خدمات إستقبال 

   .مخلفات السفن 

 

شطة نقل مخلفات السفن من المينا  الي جهات التخلص النهائي اآلمن علي تقع مسئولية الرقابة الدائمة ألن  22-2

جهاز شئون البيئة والذي ضقوم بلجرا  التفتيش الدوري علي شركات نقل مخلفات السفن من المينا  وكذا 

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

 .كذا اللوائح والقواعد التي ضحددها جهاز شئون البيئة و

 

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

 .السفن وحتي خروجها من المينا 

 

ة وخدمات مرافق إستقبال ضجب علي إدارة حماضة البيئة بالمينا    حفظ السجالت وتدوضن كافة أنشط  22-4

 مخلفات السفن ضومياً كالتالي:

   أعداد و أنواع السفن المترددة ضومياً علي المينا 

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

 .المينا  

 ن بيان أنواع وكميات مخلفات السفن التي ضتم استالمها ضومياً من السف. 

  تقارضر إبالغ  ربابنة السفن المترددة علي المينا  عن حاالت عدم الكفاضة المزعومة في مرافق

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

 

 إجراءات التعامل مع المخالفات وعدم االمتثال للخطة : - ٢2

بحرضة أو شركات تجميع المخلفات داخل المينا  بمخالفة احكام في حال قيام أحد مقاولي األشغال ال   23-1

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

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

نطاق المينا    ضتعين علي إدارة حماضة البيئة بلتخاذ كافة اإلجرا ات القانونية الالزمة  السفن في

 –الوق  المؤقت للتراخيص  –للتحقيق في المخالفة وتوقيع الجزا ات المناسبة ) التحذضر ألول مرة 



 

 

 

 ات الموقعة إلخ(  و إثبات كافة المخالفات والجزا  .…..توقيع الغرامات  –الوق  النهائي للتراخيص 

 . في سجالت إدارة حماضة البيئة وكذا إخطار جهاز شئون البيئة حسب اإلقتما 

 

في حال قيام إحدي شركات نقل مخلفات السفن من المينا  الي جهة التخلص النهائي اآلمن  بمخالفة    23-2

القواعد التي ضحددها أحكام القوانين واللوائح الخاصة بحماضة البيئة أو أحكام هذه الخطة أو اللوائح و

جهاز شئون البيئة لتنظيم خدمات نقل مخلفات السفن من المينا  الي جهات التخلص النهائي اآلمن   

ضتعين علي جهاز شئون البيئة إتخاذ كافة اإلجرا ات القانونية الالزمة للتحقيق في المخالفة وتوقيع 

 –الوق  النهائي للتراخيص  –للتراخيص الوق  المؤقت  –الجزا ات المناسبة  ) التحذضر ألول مرة 

  إلخ(  و إثبات كافة المخالفات والجزا ات الموقعة في سجالت جهاز شئون .…توقيع الغرامات 

 .البيئة 

 

 البرامج التدريبية الالزمة لتنفيذ الخطة : -٢2

ة الدفاع المدني والحرضق ضجب علي إدارة حماضة البيئة بالمينا    التنسيق مع كل من جهاز شئون البيئة و إدار -

لجميع العاملين في أنشطة إستقبال  ةبالمينا  والجهات األخري ذات الرلة   بشأن وضع برامج تدرضب مستمر

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

 

ينا  أن تتحقق من حرول جميع العاملين في أنشطة إستقبال وتداول و ضجب علي إدارة حماضة البيئة بالم -

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

 

 .و ضجب أن تحتفظ إدارة حماضة البيئة بالمينا  بسجالت التدرضب الخاصة بتنفيذ هذه الخطة  -

 

ات خاصة للعاملين بمرافق إستقبال مخلفات السفن التابعين لمقاولي كما ضجب ان تتممن برامج التدرضب تدرضب -

  .األشغال البحرضة وشركات تجميع ونقل مخلفات السفن من المينا  الي جهة التخلص النهائي األمن

 

 ويراعي  ان يشتمل البرنامج التدريبي علي مايلي:

 مرافق االستقبال الواجب توافرها المخلفات الناتجة عن السفن وترنيفها من حيث النوع والخطورة و

 .الستقبال تل  المخلفات 

  نظم اإلدارة المتكاملة للمخلفات والمنهجيات والخطط التنفيذضة ودورها فى تحقيق القيمة الممافة للموانئ

 .والتنافسية فى مجال النقل البحري 

 ة من مرادر تولدها إلى نقاط إدارة الوثائق والسجالت البيئية ألعمال اإلدارة المتكاملة للمخلفات بداض

 التخلص النهائى اآلمن.



 

 

 

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

 المختلفة من مخلفات السفن

 ة بتنفيذ رفع الوعي بخطة إدارة مخلفات السفن وأسلوب تنفيذها ومسئوليات ومهام كافة الجهات المعني

 .الخطة 

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

 السفن 

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

 .مخلفات السفن 

 ة جمهورضة مرر العربية لتطبيق مدونة تنفيذ الركوك الرادرة عن المنظمة رفع الوعي بأهداف إستراتيجي

  فيما ضخص توفير مرافق استقبال   (2121أغسطس –2116وتعدضالتها )أغسطس  IMOالبحرضة الدولية 

 .مخلفات السفن

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

 .والمواد الكيميائية 

  إجرا ات الطوارئ الخاصة بالتعامل مع إستقبال وتداول ونقل مخلفات السفن 

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

  .السفن 

لق بتوفير مرافق التشاور مع مستخدمي الميناء لتقييم احتياجاتهم فيما يتع -٢5

  .إستقبال مخلفات السفن بغرض تحسين  الخدمة 

تقوم إدارة حماضة البيئة بالمينا  بالتشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بالمينا  علي فترات  ٢5-۰

 دورضة لتقييم احتياجاتهم فيما ضتعلق بتوفير مرافق إستقبال مخلفات السفن بغرض تحسين الخدمة   وتعد

نتائج التشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بالمينا  ذات اهمية قروي في حال مراجعة 

  .وتعدضل هذه الخطة

 

 مينا  منتقوم إدارة حماضة البيئة بالمينا   بلجرا  التشاور مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بال  25-2

مع مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن بالمينا  من   اإلقتما   عند أوخالل عقد إجتماع  سنوي 

ربابنة السفن والوكال  المالحيون و كذا مع مقاولي االشغال البحرضة و مسئولي جهاز شئون البيئة 

وقطاع النقل البحري والهيئة المررضة لسالمة المالحة البحرضة وإدارة الحجر الرحي والدفاع المدني 

لدراسة كافة السبل الممكنة وأي جهة اخري ذات صلة   بنا  واصال ح السفن ومشغلي المينا  وترسانات 

  .لتطوضر وتحسين خدمات إستقبال مخلفات السفن 



 

 

 

 التقييم الدوري لمدي كفاية مرافق استقبال مخلفات السفن بالميناء :  -٢6

  لكافة أنشطة وخدمات مرافق حماضة البيئة بالمينا  إعداد التقارضر الشهرضة والسنوضة ضجب علي إدارة     26-1

  .إستقبال السفن من واقع السجالت الخاصة بلدارة حماضة البيئة بالمينا  

 

ضجب علي إدارة حماضة البيئة بالمينا  إجرا  تقييم دوري كل عامين  وكذا عند اإلقتما     للتحقق       26-2

ً للخ طوط االرشادضة الرادرة بقرار من مدي كفاضة مرافق إستقبال مخلفات السفن بالمينا  وفقا

وتعدضالته وضجب أن ضتم التقييم الدوري قبل حلول موعد التدقيق  MEPC.83(44) المنظمة رقم  

 .الدوري لخطة إدارة مخلفات السفن 

 

يعتمد التقييم الدوري لمدي كفاية مرافق استقبال مخلفات السفن علي البيانات   ٢6-2

 واالحصائيات اآلتية:

 غ ربابنة السفن المترددة علي المينا  بشأن عدم الكفاضة المزعومة لمرافق استقبال مخلفات تقارضر إبال

 السفن 

  إحرائيات سنوضة للبيانات المدونة بنماذج اإلخطار المسبق للسفن المترددة علي المينا  والتي تتممن

 .كميات و انواع المخلفات المطلوب تسليمها الي مرافق المينا  

 رضة والسنوضة النشطة إستقبال مخلفات السفن بالمينا  و تشمل بـيانات السفن المترددة علي التقارضر الشه

 .المينا  و كميات وأنواع مخلفات السفن التي تم استقبالها

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

 رصفة )إن وجد(مشروعات تطوضر المينا  واال 

  شكاوي و مقترحات مستخدمي مرافق استقبال مخلفات السفن 

 

 التدقيق الدوري للتحقق من تنفيذ الخطة  : -٢7

     تخمع هذه الخطة الي إجرا  التدقيق الدوري علي فترات زمنية ال تتعدي عامين أو عند اإلقتما

 .ذه الخطة من إمتثال كافة الجهات المعنية بالتنفيذ ألحكام ه قـقللتح

 

  ضجب ان ضتم التدقيق من خالل لجنة مستقلة عن أنشطة المينا  من المراجعين المؤهلين التابعين لكل من

 الجهات التالية :

 جهاز شئون البيئة  -

 الهيئة المررضة لسالمة المالحة البحرضة  -

 قطاع النقل البحري  -

 هيئات الموانئ   -



 

 

 

 لفات السفن الي ماضلي:ضهدف التدقيق الدوري لخطة إدارة مخ 

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

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

 (   78/ 73)ماربول 

 لمتطلبات القوانين واللوائح الوطنية لحماضة البيئةالتاكد من إستيفا  الجهات المعنية بتنفيذ الخطة  -

التاكد من إستيفا  الجهات المعنية بتنفيذ الخطة إلشتراطات وتعليمات هيئة المينا  وجهاز شئون  -

 البيئة

 

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

 .تخلص النهائي األمن السفن وحتي جهة ال

 

 و جهاز شئون البيئة و هيئة السالمة البحرضة  لموانئضقوم قطاع النقل البحري بالتنسيق مع كل من هيئات ا

خالل شهر ضناضر من كل عام   بتحدضد برنامج التدقيق الدوري علي الموانئ  وكذا اللجنة المشكلة لتنفيذ 

 .برنامج التدقيق 

 

  م أنشطة مرافق استقبال مخلفات السفن الوارد بملحق قرار المنظمة البحرضة ضتم إستخدام نموذج تقيي

وتعدضالته كمعيار قياسي ألعمال التدقيق و إعداد تقارضر سنوضة بنتائج  MEPC.83(44)الدولية رقم 

 . لموانئالتدقيق علي ا

 

  لتدقيق الدوري النشطة أثنا  تنفيذ برنامج ا -في حال ظهور نقاط عدم امتثال لخطة إدارة مخلفات السفن

ضجب علي الجهات المعنية ذات الرلة وضع االجرا ات  -إستقبال وتداول ونقل مخلفات السفن  

  .الترحيحية الالزمة وتنفيذها و إخطار لجنة التدقيق بتقارضر متابعة تنفيذ اإلجرا ات الترحيحية 

 

جابة لحاالت نقاط اإلتصال بالجهات المعنية بتنفيذ ورقابة الخطة واإلست -٢8

 الطوارئ :  
يانات االترال الخاصة وكال  المالحيين بقائمة محدثة لبإخطار ال بالمينا    ضجب علي إدارة حماضة البيئة

بمقاولي االشغال البحرضة المعتمدضن وكذا قائمة محدثة لبيانات االترال بالجهات المعنية بتنفيذ الخطة والجهات 

ارئ وحوادث التلوث و ضراعي نشر وتعميم بيانات االترال علي الموقع المخترة بالتعامل مع حاالت الطو

 .االلكتروني للمينا  

 

 ( ضحتوي علي قائمة محدثة لبيانات اإلترال الخاصة بمقاولي األشغال البحرضة 4الملحق رقم )

 .المعتمدضن



 

 

 

 ( ضحتوي علي قائمة محدثة لبيانات االترال بالجهات المعنية بتنفيذ 5الملحق رقم ) الخطة والجهات

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

بيانات االترال في حال وجود اضة استفسارات أو شكاوي أو معوقات أو مقترحات من مستخدمي مرافق 

   .اسقبال مخلفات السفن 

 

 مراجعة وتحديث الخطة : - ٢٩

  كما تخمع الي المراجعة  سنوات  3ة الي مراجعات رسمية علي فترات زمنية ال تتعدي تخمع هذه الخط 

 .المستمرة عند اإلقتما  

 الغرض من مراجعة وتحديث الخطة: ۰-٢٩

 تغيرات بمرافق إستقبال مخلفات السفن بالمينا أي إدراج  -

 .لبيئة تعدضالت ذات صلة بأحكام القوانين واللوائح الوطنية لحماضة اأي إدراج  -

 ( 78/ 73تعدضالت 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 اإلقتما  -

 إجراءات المراجعة الرسمية للخطة ٢-٢٩

م إدارة حماضة البيئة بالمينا  بدعوة ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة لتشكيل لجنة للمراجعة وذل  قبل تقو

  .حلول موعد إجرا  المراجعات الرسمية للخطة أو في حال ظهور أسباب ومبررات تستدعي تعدضل الخطة 

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

 هيئة المينا  أو من ضنوب عنه رئيس 

  إدارة حماضة البيئة بالمينا 

  جهاز شئون البيئة 

  قطاع النقل البحري 

  الهيئة المررضة لسالمة المالحة البحرضة 

   إدارة الدفاع المدني والحرضق بالمينا 

  مشغلي المحطات المختلفة للحاوضات والبمائع ومحطات الركاب 

  ترسانات بنا  واصال ح السفن 

 وكال  المالحيون ال 

 مقاولو االشغال البحرضة 

  أي جهات أخري ذات صلة 

 



 

 

 

 البنود الواجب مراعاتها  أثناء المراجعات الرسمية للخطة :  2-٢٩

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

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

 رصفة )إن وجد(مشروعات تطوضر المينا  واأل 

  نواع السفن التي تتردد علي المينا   أالتغيرات في عدد و 

  المستلمةالتقارضر السنوضة النشطة إستقبال مخلفات السفن بالمينا  و تشمل كميات وأنواع مخلفات السفن 

  علي القوانين واللوائح الوطنية الخاصة بحماضة البيئة وتشغيل المينا  لةذات صأي تعدضالت 

 (78/ 73علي أحكام اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن )ماربول ذات صلة   أي تعدضالت 

  أي شكاوي أو مقترحات من مستخدمي مرافق استقبال مخلفات السفن 

 خلفات السفن بالمينا تقارضر اإلبالغ عن عدم كفاضة مرافق إستقبال م 

 نتائج التدقيق الدوري علي خطة إدارة مخلفات السفن 

  مقترحات وطلبات تعدضل نظام تسعير خدمات مرافق إستقبال مخلفات السفن 

  أي بنود أخري ذات صلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إعتماد الخطة وتعديالتها : -2۱

 زمة   ضجب أن ضتم إعتماد الخطة في نسختها بعد إنتها  المراجعة الالزمة للخطة وإدراج التعدضالت الال

المعدلة من قبل رئيس هيئة المينا  أو من ضنوب عنه وضتم تدوضن تارضخ اإلعتماد وكذا رقم وتارضخ اإلصدار 

 للخطة المعدلة .

 

 طة علي الجهات تعميم نسخة محدثة ومعتمدة من الخ نشر و ضجب علي إدارة حماضة البيئة بالمينا  التحقق من

( عاليه    كما ضراعي نشر نسخة محدثة ومعتمدة من  2وفقا لقائمة التوزضع المحددة بالفقرة ) نية بالتنفيذ المع

 . بغرض النشر علي مستخدمي مرافق إستقبال مخلفات السفن الخطة علي الموقع اإللكتروني للمينا 

 

 مالحق الخطة : -2۰

 ( 1الملحق رقم )- بال مخلفات السفننموذج إخطار مسبق لطلب مرافق إستق 

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

 ( 3الملحق رقم )- نموذج إضرال إستالم مخلفات السفن 

 ( 4الملحق رقم )- المعتمدضن و بيانات اإلترال الخاصة بهم البحرضة قائمة مقاولي األشغال 

 الطوارئ  اإلستجابة الي حاالتفيذ الخطة وبيانات اإلترال بالجهات المعنية في الدولة بتن -(5رقم ) الملحق.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (۰الملحق رقم )

Red Sea General Ports Authority 

 

Department of Environment protection 
Tel:01122235974 
Fax:026/3190513 
Email:mmib68@yahoo.com                                                  

STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM  

FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES 
 

According to MEPC.1/Circ.834/Rev.1 
 

 

Notification of the Delivery of Wastes / Residues to …………………………  

                                                                                               (Enter name of port or terminal) 

The master of a ship should forward the information below to the designated authority at 

least 24 hours in advance of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is 

less than 24 hours. 

This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, 

Cargo Record Book or Garbage Record Book. 
 

DELIVERY FROM SHIPS (ANF) 

1. SHIP PARTICULARS 

1.1 Name of ship: 1.5 Owner or operator: 

1.2 IMO number: 1.6 Distinctive number or letters: 

1.3 Gross tonnage: 1.7 Flag State: 

1.4 Type of ship:  

      Oil tanker           Chemical tanker          Bulk carrier   Container 

    Other cargo ship          Passenger ship          Ro-ro                               Other (specify)     

 

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS 

2.1 Location/Terminal name and POC: 2.6 Last Port where wastes / residues were delivered: 

2.2 Arrival Date and Time: 2.7 Date of Last Delivery: 

 

2.3 Departure Date and Time: 

 

2.8 Next Port of Delivery (if known): 

2.4 Last Port and Country: 

 

2.9 Person submitting this form is (if other than the 

master): 

2.5 Next Port and Country (if known): 

 



 

 

 

Red Sea General Ports Authority 

 

Department of Environment protection 
Tel:01122235974 
Fax:026/3190513 
Email:mmib68@yahoo.com                                             

 

3.TYPE AND AMOUNT OF WASTES / RESIDUES FOR DISCHARGE TFACILITY 

MARPOL Annex I – 

Oil 
Quantity (m3) 

 

MARPOL Annex V – 

Garbage 
Quantity (m3) 

Oily bilge water  A. Plastics  

Oily residues (sludge)  B. Food wastes  

Oily tank washings  C. Domestic wastes  

Dirty ballast water  D. Cooking oil  

Scale and sludge from 

tank cleaning 

 E. Incinerator ashes  

Other (please specify)  F. Operational wastes  

MARPOL Annex II – 

NLS 

Quantity (m3) 

 / Name
1
 

G. Animal carcasses 
 

Category X substance  H. Fishing gear  

Category Y substance  I. E-waste  

Category Z substance  J. Cargo residues  

   (non-HME)
2
 

 

OS – other substances  K. Cargo residues     

    (HME) 2 

 

MARPOL Annex IV – 

Sewage 
Quantity (m3) 

 

MARPOL Annex VI – 

Air pollution 
Quantity (m3) 

   Ozone-depleting 

substances and 

equipment containing 

such substances 

 

   Exhaust gas-cleaning 

residues 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Indicate the proper shipping name of the NLS involved.   

2
  Indicate the proper shipping name of the dry cargo.   



 

 

 

 

Red Sea General Ports Authority 

 

Department of Environment protection 

Tel:01122235974 
Fax:026/3190513 
Email:mmib68@yahoo.com                                            

 

 

Please state below the approximate amount of wastes/residues remaining on board and 

the percentage of maximum storage capacity. If delivering all wastes/residues on board at 

this port please strike through this table and tick the box below. If delivering some or no 

waste/residue, please complete all columns. 

 

I confirm that I am delivering all the wastes/residues held on board this vessel (as shown 
on page 1) at this port 
 

 

Type 

Maximum 

dedicated 

storage 

capacity 

(m3) 

Amount 

of wastes/ 

residues 

retained 

on board 

(m3) 

Port at which 

remaining 

wastes / 

residues will 

be delivered 

(if known) 

Estimate amount 

of wastes / 

residues to be 

generated 

between 

notification 

and next port 

of call (m3) 

MARPOL Annex I – Oil 

Oily bilge water     

Oily residues (sludge)     

Oily tank washings     

Dirty ballast water     

Scale and sludge from 

tank cleaning 

    

Other (please specify)     

MARPOL Annex II – NLS
3
 

Category X substance     

Category Y substance     

Category Z substance     

OS – other substances     

                                                 
3
  Indicate the proper shipping name of the NLS involved.   

Name of ship: IMO Number: 



 

 

 

MARPOL Annex IV – Sewage 

Sewage     

MARPOL Annex V – Garbage 

A. Plastics     

B. Food wastes     

C. Domestic wastes     

D. Cooking oil     

E. Incinerator ashes     

F. Operational wastes     

G. Animal carcasses     

H. Fishing gear     

I. E-waste     

J. Cargo residues (non-

HME)
4
 

    

K. Cargo residues 

(HME)4 

    

MARPOL Annex VI – Air pollution 

Ozone-depleting 

substances and 

equipment containing 

such substances 

    

Exhaust gas-cleaning 

residues 

    

 

Date: .................................... Name and Position: 

.................................... 

Time: .................................... Signature: .................................... 

 

 

                                                 
4
 Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 



 

 

 

 (٢الملحق رقم )

Red Sea General Ports Authority 

 

Department of Environment protection 

Tel:01122235974 
Fax:026/3190513 
Email:mmib68@yahoo.com                                           

FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION 

FACILITIES5 
 

According to MEPC.1/Circ.834/Rev.1 
The master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities 
should forward the information below, together with any supporting documentation, to the 
Administration of the flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port State. The 
flag State shall notify IMO and the port State of the occurrence. The port State should consider the 
report and respond appropriately informing IMO and the reporting flag State of the outcome of its 
investigation. 
 
1 SHIP'S PARTICULARS  

1.1 Name of ship:    

1.2 Owner or operator:    

1.3 Distinctive number or letters:    

1.4 IMO Number
6
:    

1.5 Gross tonnage:    

1.6 Port of registry:    

1.7 Flag State
7
:    

1.8 Type of ship:  

 Oil tanker  Chemical tanker  Bulk carrier 

 Other cargo ship  Passenger ship  Other (specify)    

2 PORT PARTICULARS 

2.1 Country:    

2.2 Name of port or area:    

2.3 Location / terminal name:    

(e.g. berth / terminal / jetty) 

2.4         Name of company operating the reception facility (if applicable): 

                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 Type of port operation: 

 □ Unloading port    □ Loading port    □ Shipyard 

  □ Other (specify) 

    

2.6       Date of arrival:       / / (dd / mm / yyyy) 

2.7       Date of occurrence:       / / (dd / mm / yyyy) 

2.8       Date of departure:       / / (dd / mm / yyyy) 

                                                 
5
  This format was approved by MEPC 5 

 

6
  In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by Assembly resolution 

A.1117 (30). 
 

7
  The name of the State whose flag the ship is entitled to fly. 

 



 

 

 

Red Sea General Ports Authority 

 

Department of Environment protection 

Tel:01122235974 
Fax:026/3190513 
Email:mmib68@yahoo.com                                           

3. INADEQUACY OF FACILITIES 
  

3.1 Type and amount of wastes / residues for which the port reception facility was inadequate and nature of 
problems encountered 

Type of wastes/residues 

Amount for 

discharge 

(m3) 

Amount not 

accepted  

(m3) 

Problems encountered 

Indicate the problems encountered by using 

one or more of the following code letters, as 

appropriate.  

A No facility available 

B Undue delay 

C Use of facility technically not    

         possible  

D Inconvenient location 

E Ships had to shift berth involving delay 

/ cost 

F Unreasonable charges for use of 

facilities 

G Other (please specify in paragraph 3.2) 

MARPOL Annex I - related    

Oily bilge water    

Oily residues (sludge)    

Oily tank washings (slops)    

Dirty ballast water    

Scale and sludge from tank cleaning    

Other (please specify........................................ )    

MARPOL Annex II – related 

Category of NLS
8 residue / water mixture for 

discharge to facility from tank washings: 

   

Category X substance    

Category Y substance    

Category Z substance    

MARPOL Annex IV – related  Sewage    

MARPOL Annex V – related    

A. Plastics    

B. Food wastes    

C. Domestic wastes    

D. Cooking oil    

E. Incinerator ashes    

F. Operational wastes    

G. Animal carcasses    

H. Fishing gear    

I. E-waste    

J. Cargo residues (non-HME) 59    

K. Cargo residues (HME)5 

 

   

MARPOL Annex VI – related    

Ozone-depleting substances and equipment 

containing such substances 

   

Exhaust gas-cleaning residues    

                                                 
8  Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as "solidifying" or 

"high viscosity" as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs  15.1  and 17.1 respectively. 

 
9 Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 
 



 

 

 

Red Sea General Ports Authority 

 

Department of Environment protection 

Tel:01122235974 
Fax:026/3190513 
Email:mmib68@yahoo.com                                           

3.2 Additional information with regard to the problems identified in the above table. 

 
 

 

 

 

 

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception facility? 

 Yes  No 

 
If Yes, with whom (please specify) 

 

 

 

If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns? 

 

 

 

3.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the 

ship's requirements for reception facilities? 

 Yes  No  Not applicable 
 

If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? 

 Yes  No 

 
4 ADDITIONAL REMARKS /  COMMENTS 
 

 

 

 

 

 Date:    / /     (dd/mm/yyyy)      

                Master's signature  
 

 
 

 



 

 

 

(2الملحق رقم )  
 

STANDARD FORMAT FOR THE WASTE DELIVERY RECEIPT 

According to MEPC.1/Circ.834/Rev.1 
 

The designated representative of the reception facility provider should provide the following 
form to the master of a ship that has just delivered wastes/residues. 
This form shall be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, 
Cargo Record Book or Garbage Record Book. 

 

1. RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS 

1.1 Location/Terminal name: 

1.2 Reception facility provider(s) 

1.3 Treatment facility provider(s) – if different from above: 

1.4 Waste/residue Discharge Date and Time from: to 

2. SHIP PARTICULARS 

2.1 Name of ship: 2.5 Owner or operator: 

2.2 IMO number: 2.6 Distinctive number or letters: 

2.3 Gross tonnage: 2.7 Flag State: 

2.4 Type of ship:  

    □   Oil tanker            □   Chemical tanker □    Bulk carrier    □    Container 

  □    Other cargo ship    □   Passenger ship □    Ro-ro    □    Other (specify) 

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTES/RESIDUES RECEIVED 
 

MARPOL Annex I – Oil Quantity (m3)  MARPOL Annex V – Garbage Quantity (m3) 

Oily bilge water  A. Plastics  

Oily residues (sludge)  B. Food wastes  

Oily tank washings  C. Domestic wastes  

Dirty ballast water  D. Cooking oil  

Scale and sludge from tank 
cleaning 

 E. Incinerator ashes  

Other (please specify)  F. Operational wastes  

MARPOL Annex II – NLS Quantity 

(m3)/Name1 

G. Animal carcasses  

Category X substance  H. Fishing gear  

Category Y substance  I. E-waste  

Category Z substance  J. Cargo residues (non-HME)2  

OS – other substance  K. Cargo residues (HME)2  

MARPOL Annex IV – Sewage Quantity (m3) MARPOL Annex VI – related Quantity (m3) 
 Ozone-depleting substances 

and equipment containing such 
substances 

 

Exhaust gas-cleaning residues  

On behalf of the port facility I confirm that the above wastes/residues were delivered. 

Signature: ……………………………… Full Name and Company Stamp: ………………………………………… 
 

1 Indicate the proper shipping name of the NLS involved. 
2 Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 



 

 

 

 (2الملحق رقم )

 تمديناملعالبحرية بيانات اإلتصال مبقاويل االشغال 
Contact Details of Approved Marine works Contractors  

 
 

1 Name of the Company: ) اكاسيا لتموين السفن )ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting: Garbage  

Tel: 01001941423 

 

2 Name of the Company: )رورو لينك)ميناء السويس 

Activities:  Collecting: Garbage  

Tel: 01000757580 

 

3 Name of the Company: )الياسين لالشغال البحرية )ميناء السويس 

Activities:  Collecting: Garbage  

Tel: 01003706500 

 

4 Name of the Company: ) دومنيون )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01005738526 

4 

5 Name of the Company: ) الصفا لالستيراد والتصدير )ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting: Garbage  

Tel: 01068827479 

 

6 Name of the Company: ميناء الغردقة (القاهرة للعبارات(  

Activities:  Collecting: Garbage  

Tel: 01158884224 

 

7 Name of the Company: بحرية )ميناء السويس(ابو رزق لالشغال ال  

Activities:  Collecting  :Garbage  

Tel: 01119826710 

 

8 Name of the Company:  )النور مارين لوجيستك)ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01001116141 

 

Red Sea General Ports Authority 

 

Department of Environment protection 

Tel:01122235974 
Fax:026/3190513 
Email:mmib68@yahoo.com                                           



 

 

 

9 Name of the Company: ) القاهرة للعبارات )ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01158884224 

 

10 Name of the Company: )سويس كوست مارين )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01206339994 

 

11 Name of the Company:  )عاليا لالشغال البحرية )ميناء السويس 

Activities:  Collecting: Garbage  

Tel: 01001078751 

 

12 Name of the Company: ) المجد للتوريدات واالشغال  البحرية )ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01005342241 

 

13 Name of the Company: ) يونتى سيناء مارين سبالى )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01007784090 

 

14 Name of the Company: ) كريم لالشعال البحرية )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01223139371 

 

15 Name of the Company: ) سى كينج للتوريدات واالشغال البحرية )ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 062322265 

 

16 Name of the Company: ) بالتيك لالشغال البحرية )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01223730250 

 

17 Name of the Company: ) برازر مارين )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01024875962 

 

18 Name of the Company:  السويس (تورنادو)ميناء  

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01066261088 

 

19 Name of the Company: ) دمحم عبد السالم )ميناء شرم الشيخ 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01003304976 



 

 

 

 

20 Name of the Company: ) مخازن السويس)ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01220224433 

 

21 Name of the Company: ) العبور للخدمات البحرية)ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01224862521 

 

22 Name of the Company: ) قناة السويس للخدمات البحرية)ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01060014124 

 

23 Name of the Company: ) ابو معاذ لالشغال البحرية)ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01007784090 

 

24 Name of the Company: ) النصر للخدمات البحرية  )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01223177882 

 

25 Name of the Company: ) احمد عطية حمزه سالم  )ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01222712306 

 

26 Name of the Company: )ابو يوسف ماين  )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01140866886 

 

27 Name of the Company:  السويس(موناليزا)ميناء  

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01224473293 

 

28 Name of the Company: )انتارس لالشغال البحرية)ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 012 23242093 

 

29 Name of the Company: )القبطان لالشغال البحرية)ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01000630560 

 

30 Name of the Company: )اسالمكو لالشغال البحرية)ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting :Garbage  



 

 

 

Tel: 0112225134 

 

31 Name of the Company: ميناء الغردقة(شمال افريقيا للمالحة( 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01009298042 

 

32 Name of the Company: ) سيلفر سى مارين ) ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01 277789109 

 

33 Name of the Company: )الدولية مارين سيرفيس )ميناء سفاجا 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01221633353 

 

34 Name of the Company: ) مارين تكنولوجى )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01009124277 

 

35 Name of the Company: ) تريتون مارين )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01004716727 

 

36 Name of the Company: ء السويس (اتنيوس لالشغال البحرية ) مينا  

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01007131065 

 

37 Name of the Company: ) نورا مارين )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01224130922 

 

38 Name of the Company: ) خروسة لالشغال البحرية )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01064022260 

 

39 Name of the Company: )السويس للخدمات البيئية )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :oily waste  

Tel: 01000330997 

 

40 Name of the Company: ) جلف مارك )ميناء السويس 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01221945442 

 

41 Name of the Company:  ) ابوشادى لالشغال البحرية )ميناء السويس 



 

 

 

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 0623323460-01006630185 

 

42 Name of the Company:   ميناء السويس ( الدرفيل(  

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 0623197908 

 

43 Name of the Company: A .B. I )ميناء السويس (    

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 062325337 

 

44 Name of the Company:  ميناء السويس ( ترانس اويل(  

Activities:  Collecting :Oily waste  

Tel: 01090012977 

 

45 Name of the Company:  ميناء السويس ( امريكان مارين(  

Activities:  Collecting :Garbage - Oily waste 

Tel: 01000001205 

 

46 Name of the Company:  ميناء السويس ( اطالنتيك(  

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 0623190288 / 0623190384 

 

47 Name of the Company:   ميناء السويس ( نجمه السويس للخدمات البحرية(  

Activities:  Collecting :Garbage - Oily waste 

Tel: 01090012977 

 

48 Name of the Company:  ميناء السويس ( جيم كايرو(  

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 01000001154 

 

49 Name of the Company:  ميناء السويس ( اطالنتيك(  

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 0623190288 / 0623190384 

 

50 Name of the Company:   ميناء السويس ( كونكورد(   

Activities:  Collecting :Garbage  

Tel: 0623195902 / 0623226191 



 

 

 

 (5الملحق رقم )

Red Sea General Port Authority  

Environment protection Department  

Tel:01122235974 

Fax:026/3190513 

Email:mmib68@yahoo.com 

 

 اخلطة باهليئة العامة ملواني البحر األمحراإلتصال باجلهات املعنية بتنفيذ  بيانات
Contact Points for Entities Concerned with implementation  

of Waste Management Plan inRed SeaPorts Authority 
 

  Red Sea Ports Authorityاهليئة العامةملوانئ البحر االمحر
  Telephone 3170931/062 تليفون

 Fax 3170513/062 فاكس
  www.rspa.gov.eg Email بريد الكرتوني

 

 باهليئة العامة ملوانئ البحر األمحرإدارة محاية البيئة 
Within Red Sea PortsDepartment of Environment Protection 

  Telephone 01122235794 تليفون
 Fax 3170513/062 فاكس

  www.rspa.gov.eg Email بريد الكرتوني
 
 

 مبيناء السويس إدارة محاية البيئة 
Within Suez PortDepartment of Environment Protection 

  Telephone 01110006466 تليفون
 Fax 3171120/062 فاكس

  www.rspa.gov.eg Email بريد الكرتوني
 
 

 مبيناء الغردقة  إدارة محاية البيئة
Within Hurghada PortDepartment of Environment Protection 

  Telephone 01002426379 تليفون
 Fax 3441204/065 فاكس

  www.rspa.gov.eg Email بريد الكرتوني
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 مبيناء سفاجا إدارة محاية البيئة 
Within Safaga PortDepartment of Environment Protection 

  Telephone 01001030377 تليفون
 Fax 3253796/065 فاكس

  azez.mawla@yahoo.com Email بريد الكرتوني
 
 

 مبيناء شرم الشيخإدارة محاية البيئة 
Within Sharm Elsheikh PortDepartment of Environment Protection 

  Telephone 01141555944 تليفون
 Fax 3660559/067 فاكس

  Aymanshaban1969@gmail.com Email بريد الكرتوني
 

 مبيناء نويبعإدارة محاية البيئة 
Within Nuweiba PortDepartment of Environment Protection 

  Telephone 01002509650 تليفون
 Fax 3520364/067 فاكس

  www.nouh_nasr@yahoo.com Email بريد الكرتوني
 

 Egyptian General Petroleum Corporationعامة للبرتولاهليئة املصرية ال

  Telephone 29030500/02 تليفون
 Fax 0229031464//0229065203 فاكس

  ceo@agpc.com.eg Email بريد الكرتوني
 

 Egyptian Environment Affairs Agencyجهاز شئون البيئة 

  Telephone 0225256452//01010099270 تليفون
 Fax 0225256470//0225266016 فاكس

  Email  بريد الكرتوني
 
 
 

 إدارة الدفاع املدني السويس و الزيتيات  
 Civil Defense Department suez and zaytiat 

  Telephone 01114990099 تليفون
 Fax  فاكس

  Email  بريد الكرتوني
 

 Civil Defense Department in Safaga Port إدارة الدفاع املدني مبيناء سفاجا

  Telephone 01014300043 تليفون



 

 

 

 Fax  فاكس
  Email  بريد الكرتوني

 
 

 Civil Defense Department in Hurghada Port إدارة الدفاع املدني مبيناء الغردقة

  Telephone 01111105125 تليفون
 Fax  فاكس

  Email  بريد الكرتوني
 

 

 Civil Defense Department in Sharm Elsheikh Port يناء شرم الشيخإدارة الدفاع املدني مب

  Telephone 01200500677 تليفون
 Fax  فاكس

  Email  بريد الكرتوني
 

 Civil Defense Department in Nuweiba Port إدارة الدفاع املدني مبيناء نويبع

  Telephone 01154211016 تليفون
 Fax  فاكس

رتونيبريد الك   Email  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


