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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 1995لسنة  338رقم 

 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة
     1994لسنة  4الصادر بالقانون رقم 

 رئيس مجلس الوزراء  
بإصدار قاانون ياي ناان البيئاة ع و علاي  1994لسنة  4بعد اإلطالع علي القانون رقم      

 أخذ رأي مجلس إدارة جهاز نئون البيئة ع  ما عرضه الوزير المختص بنئون البيئة ، بعد
 و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ع     

 قرر:                                        
 ) المادة األولي (

المريقاة  1994لسنة  4يعمل باحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم     
 . 

 ) المادة الثانية (
المنار إليه، علي  1994لسنة  4مع عدم اإلخالل باحكام المادة األولي من القانون رقم     

المنناا ا التااي تريااا  يااي مااد المهلاااة المقااررة لتويياااب أوضاااعها أن تتقاادم بطلبهاااا إلااي جهااااز 
ناائون البيئااة قباال سااتة أنااهر سااابقة علااي نهايااة ماادة الااثالا ساانواا المنصااوص عليهااا يااي 

ن ينااتمل الطلاا  علااي مباارراا المااد و مااا اتخااذ ماان إجااراءاا لتطبيااب المااادة الااذكورة ، علااي أ
 أحكام الالئحة المريقة . 

و علاااي جهااااز نااائون البيئاااة أن يتحقاااب مااان صاااحة البيانااااا المقدماااة ، و مااادي جدياااة      
المنناة يي تطبيب أحكام هذه الالئحة ، و أن يريع بذلك تقريرا مفصاال و مادعما بالمساتنداا 

 تص بنئون البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء . إلي الوزير المخ
و يجوز لجهاز نئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالماد بخباراء ينتادبهم     

لهااذا الضاارو ، و يتحماال طالاا  المااد يااي هااذه الحالااة بالتكاااليا التااي يقاادرها الجهاااز لهاا  ء 
 الخبراء . 
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 ) المادة الثالثة (
رار يي الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباارا مان الياوم التاالي لتااريه نناره يننر هذا الق     
 . 

 ه 1415رمضان سنة  18صدر برئاسة مجلس الوزراء يي      
 م                                  1995يبراير سنة  18الموايب     

 وزراءرئيس مجلس ال                                                    
                                  

 دكتور / عاطا صدقي                                                   
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 (1)الالئحة التنفيذية لقانون البيئة

 با  تمهيدي
 الفصل األول
 أحكام عامة

 ( 1) مادة 
تية المعاني المبينة قارين كال اظ و العباراا اآليي تطبيب أحكام هذه الالئحة يقصد باأللف    
 ا :  منه
 المواد الملوثة للبيئة المائية : –ا 

أية مواد يترت  علي تصريفها يي البيئاة المائياة بطريقاة إرادياة أو ييار إرادياة تضييار ياي      
خصائصها أو اإلسهام يي ذلك بطريقة مبانرة أو ييار مبانارة علاي نحاو يضار باإلنساان أو 

 ا ساتخدامااالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطب السياحية أو تتداخل مع ب
 المنروعة للبحر و يندرج تحا هذه المواد : األخرى
 الزيا أو المزيج الزيتي .  ) أ (
 المخلفاا الضارة أو الخطرة المنصوص عليها يي اإلتفاقياا الدولية التي ترتبط  ) (
 رية مصر العربية.بها جمهو      
 يازية ( يصدر بها قرار من الوزير المختص  –سائلة  –أية مواد أخري ) صلبة  )ج(
  البيئة.بنئون      
 الصناعية.النفاياا أو السوائل يير المعالجة المتخلفة من المنن ا  ) د (
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 العبواا الحربية السامة .  ) ه (
 ها . ما هو منصوص عليه يي ا تفاقية و مالحق ) و (

--------------------------------- 
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741معدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1) 

 
 
 (1)التصريا : – 2

كااال تسااار  أو انصااابا  أو انبعااااا ألي ناااوع مااان الماااواد الملوثاااة أو الاااتخلص منهاااا ياااي ميااااه 
قليمااي أو المنطقااة ا قتصااادية الخالصااة أو البحاار أو نهاار النياال و المجاااري المائيااة البحاار اإل

المحددة لبعو المواد ويقا لما هاو مباين ياي الملحاب  النوعية واألحمال مع مراعاة المستوياا
واألدلااة اإلرنااادية ألحمااال التلااوا التااي يصاادرها جهاااز ناائون البيئااة ( لهااذه الالئحااة 1رقاام )

  وذلك بما   يخالا أحكام القانون وهذه الالئحة.  جهاا ذاا الصلةبالتنسيب مع ال
 (2)التعويو : – 3

التعويو عن األضرار الناجمة عن حوادا التلوا المترت  علي تطبياب األحكاام الاواردة     
ياااي القاااانون المااادني و األحكاااام الموضاااوعية الاااواردة ياااي ا تفاقياااة الدولياااة للمسااائولية المدنياااة 

يهااا جمهوريااة مصاار العربيااة أو التااي تنضاام إليهااا مسااتقبال بمااا يااي ذلااك ا تفاقيااة المنضاامة إل
الدوليااة للمساائولية المدنيااة عاان األضاارار الناجمااة عاان حااوادا التلااوا بالزيااا الموقعااة يااي باار 

، أو حااوادا التلااوا بااالمواد السااامة و ييرهااا ماان المااواد الضااارة أو تلااك  1969وكساال عااام 
 لكمان الجاو و كاذعمل بالطاقة النووياة أو تلاك الناتجاة عان التلاوا الناجمة عن السفن التي ت

 مااا يترتاا  ماان تلااوا نتيجااة التصااادم و الجنااوا للساافينة أو مااا يحاادا أثناااء النااحن و التفرياا 
لساااانة  4وكااااذلك التعااااويو عاااان حااااوادا التلااااوا الناجمااااة عاااان مخالفااااة أحكااااام القااااانون رقاااام 

 . ةوهذه الالئح1994
 خط الناطئ : – 4
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أقصاي حااد تصال إليااه ميااه البحار علااي اليابساة أثناااء أعلاي ماد يحاادا خاالل يتاارة   هاو     
 تقل عن أحد عنر عاما .

البحر اإلقليمي : هو المساحاا من البحر التي تلي نواطئ جمهورياة مصار العربياة و  – 5
ميل بحري مقاسة من خط األساس الذي يقااس مناه عارو  12تمتد يي اتجاه البحر لمساية 

  1982إلقليمي طبقا ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحر لعام البحر ا
 
 المنطقة ا قتصادية الخالصة :  – 6

هي المنطقاة البحرياة الممتادة ييماا وراء البحار اإلقليماي بمسااية ماائتي ميال بحاري مقاساة     
 بخطوط األساس . 

 البحر :  – 7
 قة ا قتصادية الخالصة . هو المساحاا البحرية التي تقع وراء المنط   
 صة : البحرية الخا ةالمنطق – 8
و تناامل منطقتااي البحاارين المتوسااط و األحماار طبقااا للحاادود الجضراييااة و الطبيعيااة الااواردة    

 – 1973( مااان اتفاقياااة ) ماااار باااول ( لعاااام  1( مااان الملحاااب رقااام )  10ياااي القاعااادة رقااام )
1978  

 (1)ا القمامة والمخلفاا الصلبة:9
لفاا الصلبة البلدية وكاية الفضالا الصلبة المتخلفة عن األيراد والمباني السكنية وييار المخ

الساااااكنية كااااادور الحكوماااااة والم سسااااااا والهيئااااااا والناااااركاا والمصاااااانع والمننااااا ا الفندقياااااة 
والساااياحية والمحاااال علااان اخاااتالا أنواعهاااا والمخيمااااا والمعساااكراا والحظاااائر والسااالخاناا 

لعامااة والمالهااي وييرهااا ووسااائل النقاال وكااذا المخلفاااا الصاالبة الزراعيااة واألسااواب واألماااكن ا
وحمااة الصارا ياي ييار األمااكن المخصصاة لاذلك  التي يتخلان عنهاا أصاحابها أو يحرقونهاا

الصااااحي ونااااواتج تطهياااار المجاااااري المائيااااة والمخلفاااااا الصاااالبة الحيوانيااااة والداجنااااة والطيااااور 
سااجائر وكاال مااا يترتاا  علاان وضااعه يااي يياار األماااكن والحيواناااا والاادوا  النايقااة وأعقااا  ال
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أو المخصصاااة لاااه أضااارار صاااحية أو نناااو  حرائاااب أو اإلخاااالل باااالمظهر الجماااالي للمديناااة 
 . القرية أو بنظايتها

 
 
 
 

  (1)البيئة املائيةـ 10
البحرية الممتدة علن سواحل جمهورية مصر العربياة باالبحرين المتوساط واألحمار وقنااة البيئة 

والبحر اإلقليمي والمنطقة ا قتصادية الخالصة التي تلي نواطئها بالبحرين المتوسط السويس 
 واألحمر

 الفصل الثاني
 جهاز نئون البيئة

 ( 2) مادة 
المناار إلياه محال الجهااز  1994(لسانة 4بالقاانون رقام ) يحل جهاز نائون البيئاة المنناا    

ماااا لااه مااان حقاااوب و مااا علياااه مااان يي 1982لساانة  631بقااارار رئاايس الجمهورياااة رقااام  المننااا
التزاماااا ، و ينقاال العاااملون بهااذا الجهاااز باادرجاتهم و أقاادمياتهم إلااي جهاااز ناائون البيئااة ، و 
ياااتم تساااكينهم بحاااالتهم ياااي القطاعااااا التنظيمياااة المكوناااة للجهااااز و ذلاااك بقااارار مااان الااارئيس 

 التنفيذي للجهاز . 
 ( 3) مادة 

ة بقااارار ماان رئااايس مجلاااس الااوزراء برئاساااة الاااوزير ينااكل مجلاااس إدارة جهااااز ناائون البيئااا    
 المختص بنئون البيئة و عضوية كل من :

 * الرئيس التنفيذي لجهاز نئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة .   
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 لرئااايس مجلاااس الاااوزراء علااان أ  تقااا يحاااددها معنياااة بنااائون البيئاااة وزاراا ممثلاااين لساااا*   
 (2).لعالية ويتم اختيارهم من الوزير المختصدرجة كل منهم عن الدرجة ا

* اثنااين ماان الخبااراء يااي مجااال ناائون البيئااة يختارهمااا الااوزير المخااتص بناائون البيئااة بناااء   
 علي عرو من الرئيس التنفيذي للجهاز . 

* ثالثة من التنظيماا يير الحكومية المعنية بنئون البيئة يختارون من بين مرنحي تلك   
 ثيلها يي المجلس با تفاب مع الوزير المختص بنئون البيئة. التنظيماا لتم

* أحد العاملين بجهاز نئون البيئة مان ناايلي الوظاائا العلياا و يختااره الاوزير المخاتص   
 بنئون البيئة بناء علي عرو الرئيس التنفيذي للجهاز . 

 * رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . 
األعمااال العااام يختااارهم الااوزير المخااتص بناائون البيئااة بناااء علااي  * ثالثااة ماان ممثلااي قطاااع

 ترنيح من الرئيس التنفيذي لجهاز نئون البيئة  من بين مرنحي تلك الجهاا . 
* اثنين من الجامعاا و مراكز البحوا العلمية يختارهما الاوزير المخاتص بنائون البيئاة مان 

 بين مرنحي تلك الجهاا . 
لااي الااوزاراا المعنيااة عنااد مناقنااة موضااوعاا تاارتبط بالقطاعاااا التااي و يتعااين دعااوة ممث    

ينريون عليها . كماا يجاوز للمجلاس أن يساتعين بمان ياراه مان ذوي الخبارة لادي بحاا مساائل 
معينة دون أن يكون ألي منهم صوا معدود يي المداو ا ، و يجوز لمجلس اإلدارة تناكيل 

ة موضاوعاا معيناة ، كماا يجاوز للمجلاس أن لجان استنارية من الخبراا المتخصصة لدراس
 يعهد إلي واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة . 

و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و   يكون له صوا معدود يي المداو ا ما لام    
 يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تنكيل المجلس كل ثالا سنواا . 

 ( 4) مادة 
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دارة الجهاااز هاااو الساالطة العلياااا المهيمنااة علاااي ناائون الجهااااز و تصااريا أماااوره مجلااس إ    
ووضااع السياسااة العامااة التااي يسااير عليهااا ، ولااه أن يتخااذ ماان القااراراا مااا يااراه  زمااا لتحقيااب 
 األهداا التي أنننء من أجلها و يي إطار الخطة القومية ، وله علي األخص ما ياتي : 

 لحماية البيئة .  الموايقة علي الخطط القومية -
 الموايقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارا .  -
 إعداد منروعاا القوانين المتعلقة بالبيئة .  -
 الموايقة علي المنروعاا التجريبية التي يضطلع بها الجهاز .  -
 الموايقة علي سياسة التدري  البيئي و خططه .  -
 نااادية لمحمااال النوعيااة للملوثاااا والمعااايير ا ستر  الموايقااة علااي المعااد ا و النساا  -

 (1).لضمان عدم تلوا البيئة  مقررةال
 الموايقة علي أسس و إجراءاا تقييم التاثير البيئي للمنروعاا .  -
 اإلنراا علي صندوب حماية و تنمية البيئة .  -
 الموايقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و يروعه بالمحايظاا .  -
 و لوائح العاملين ييه . للجهاز ة الموايقة علي اللوائح الداخلي -
 الموايقة علي منروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .  -
مجلس اإلدارة عرضاه مان مساائل تادخل ياي اختصااص رئيس النظر يي كل ما يري  -

 الجهاز . 
اذ قارار ياي ناانها وياي جمياع اااتحديد ما يعرو من قراراتاه علاي مجلاس الاوزراء  تخ -

أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي ياري عرضاها علاي األحوال علي المجلس 
 . تنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقهامجلس الوزراء دراسة عن تكاليا ال

 ( 5) مادة 
يكون الارئيس التنفياذي لجهااز نائون البيئاة مسائو  عان تنفياذ السياساة العاماة الموضاوعة     

 ختص باألتي :لتحقيب أيراو الجهاز و قراراا مجلس اإلدارة ، و ي
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مبانرة اختصاصاا الوزير المنصوص عليها يي القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز 
 . 

مبانرة اختصاصاا الوزير المنصوص عليها يي ساائر القاوانين و اللاوائح ذاا الصالة باإدارة 
 نئون الجهاز و تصريا أموره الفنية و المالية و اإلدارية وتحقيب أيراضه . 

بإصاادار  1983لساانة  9رة اختصاصاااا الااوزير يااي مجااال تطبيااب أحكااام القااانون رقاام مباناا
 قانون المناقصاا و المزايداا و  ئحته التنفيذية . 

 تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القراراا الالزمة لذلك . 
لااا الجهاااا الحصااول علااي البياناااا و المعلوماااا و التااي تتصاال بااايراو الجهاااز ماان مخت

 المعنية حكومية و يير حكومية بالداخل أو الخارج . 
هاااذه الالئحاااة ، با تفااااب و التنسااايب حكاااام قاااانون البيئاااة المناااار إلياااه و العمااال علاااي تطبياااب أ

 والتعاون مع الجهاا األخرى المعنية بذلك قانونا . 
 

 ( 6) مادة 
للجهاااز بعااد موايقااة مجلااس يكااون للجهاااز هيكاال وظيفااي يصاادر بقاارار ماان الاارئيس التنفيااذي   

 اإلدارة و با تفاب مع الجهاز المركزي للتنظيم و اإلدارة و وزارة  المالية .  
 الفصل الثالا

 صندوب حماية البيئة
 ( 7) مادة 

 :  إليهيننا بجهاز البيئة صندوب خاص يسمي ) صندوب حماية البيئة ( تئول    
 ها لدعم الصندوب . ) أ ( المبال  التي تخصصها الدولة يي موازنت

) ( اإلعاناااا و الهباااا المقدمااة ماان الهيئاااا الوطنيااة و األجنبيااة أليااراو حمايااة البيئااة و 
 تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز . 
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أو يتفااب عليهااا عاان  أو يااتم التصااالح بااديعها   التعويضاااا التااي يحكاام بهاااو ) ج ( الضراماااا 
ع ياي الصاندوب علان سابيل األماناة المباال  التاي تحصال وتاوداألضرار التي تصي  البيئاة . 

 (1)بصفة م قتة تحا حسا  هذه الضراماا والتعويضاا.
 .  1983لسنة  1.2) د ( موارد صندوب المحمياا المنصوص عليها يي القانون رقم 

% ماان حصاايلة الرسااوم المقااررة علااي  25) ه ( مااا يخااص جهاااز ناائون البيئااة ماان نساابة ال
( 5م )تي تصدر يي مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة األولي من القانون رقاتذاكر السفر ال

مان % 12.5و بحاد أدناي  1986لسانة  697و قرار رئايس مجلاس الاوزراء رقام  1986لسنة
 إجمالي حصيلة الرسوم المنار إليها . 

 ) و ( عائد المنروعاا التجريبية التي يقوم بها الجهاز . 
قارار أجاور الخادماا د ياتحديصادر بو  بااجر هااز مان خادماا للضيار) ز ( مقابل ما ي ديه الج

  (1).بنئون البيئة بعد موايقة مجلس إدارة الجهاز من الوزير المختص
 (2))ا( ملضاه 

للصااندوب  و تكااون للصااندوب موازنااة خاصااة ، و تباادأ الساانة الماليااة (3)الفقاارة الثانيااة )ملضاااة (
انتهائها ، و يرحل يائو الصندوب من سنة إلي أخري للدولة و تنتهي ب ببداية السنة المالية 

 ، و تعتبر أموال الصندوب أموا  عامة . 
 ( 8) مادة  

 تخصص موارد الصندوب للصرا منها يي تحقيب أيراضه ، و بصفة خاصة :  
 مواجهة الكوارا البيئية .  .1

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247لعدد ـ الوقائع املصرية ـ ا 2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)

 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)

 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741إلغيت بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (2)
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741إلغيت بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (3) 
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البيئااة  المنااروعاا التجريبيااة و الرائاادة يااي مجااال حمايااة الثاارواا الطبيعيااة و حمايااة .2
 من التلوا . 

 نقل التقنياا ذاا التكلفة المنخفضة و التي ثبا تطبيقها بنجاا .  .3
 تمويل تصنيع نماذج المعداا و األجهزة و المحطاا التي تعالج ملوثاا البيئة .  .4
 إنناء و تنضيل نبكاا الرصد البيئي .  .5
وارد الطبيعياة إنناء و إدارة المحمياا الطبيعية بهدا المحايظاة علاي الثارواا و الما .6

 . 
 مواجهة التلوا يير معلوم المصدر .  .7
  عبيئية و تقييم التاثير البيئي ووضتمويل الدراساا الالزمة إلعداد البرامج ال .8

المطلو  ا لتزام بها للمحايظاة للملوثاا  ا سترنادية  لمحمال النوعية المعد ا و المعايير
 (1).علي البيئة 

حمايااة البيئاة التااي تقاوم بهااا أجهازة اإلدارة المحليااة و المنااركة ياي تموياال مناروعاا  .9
 الجمعياا األهلية و يتواير لها جزء من التمويل من خالل المناركة النعبية . 

 منروعاا مكايحة التلوا .  .10
صاارا المكاياا ا عاان اإلنجااازاا المتمياازة عاان الجهااود التااي تبااذل يااي مجااال حمايااة  .11

 البيئة. 
 تطوير أننطته . دعم البنية األساسية للجهاز و  .12
األيراو األخرى التي تهدا إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يواياب عليهاا مجلاس  .13

 إدارة الجهاز .   
 الفصل الرابع
 الحوايز
 ( 9) مادة 

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)
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يضاع جهاااز ناائون البيئااة با ناتراك مااع وزارة الماليااة خااالل ساتة أنااهر ماان تاااريه العماال     
كااان أن يقااادمها الجهااااز و الجهااااا اإلدارياااة المختصاااة بهاااذه الالئحاااة نظاماااا للحاااوايز التاااي يم

اللهيئاا و المنن ا و األيراد و ييرها الذين يقومون باعمال أو مناروعاا مان  انها حماياة ن 
البيئاااة علاااي أن يراعاااي عناااد وضاااع هاااذا النظاااام المزاياااا و األوضااااع المنصاااوص عليهاااا ياااي 

ة با ساااااتثمار و الجماااااارك و القاااااوانين و القاااااراراا الساااااارية ، و علاااااي األخاااااص تلاااااك المتعلقااااا
 الصناعة و التعاونياا و ييرها .

 
 
 
 

 البا  األول  
 حماية البيئة األرضية من التلوا

 الفصل األول
 التنمية و البيئة

 ( 10) مادة 
 
تتااولن الجهاااة اإلدارياااة المختصاااة أو الجهاااة المانحاااة للتااارخيص تقيااايم التااااثير البيئاااي للمننااااة  

زماااع إننااا ها وذلاااك مااان واقاااع الدراسااة التااان تقااادمها المننااااة أو أو المالمطلااو  التااارخيص لهاااا
والمعاااايير ويقاااا للعناصااار و التصاااميماا و المواصااافاا و األساااس  الجهاااة القائماااة بإنناااائها 

التااي يصاادرها جهاااز ناائون البيئااة با تفاااب مااع الجهااة ا سترنااادية لمحمااال النوعيااة للتلااوا 
علااان بياااان كاياااة عناصااار نظاااام الرصاااد الاااذاتي مل التقيااايم تنااايويجااا  أن اإلدارياااة المختصاااة 

لبيئااة مراجعااة ذلااك ، و علااي جهاااز ناائون اللمنناااة وأحمااال التلااوا المطلااو  التاارخيص بهااا 
 (1).كلما لزم األمر

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741س الوزراء رقم مستبدلة بقرار رئيس جم (1)
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 ( 11) مادة 
( 2مننا ا المبيناة ياي الملحاب رقام )( من هذه الالئحاة علاي ال 10تسري أحكام المادة )     

 لهذه الالئحة . 
 ( 12) مادة 

يلتاازم طالاا  التاارخيص بااان يريااب بطلبااه بيانااا مسااتوييا عاان المنناااة نااامال البياناااا التااي    
وأحمال يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز نئون البيئة با تفاب مع الجهة اإلدارية المختصة 

 الملوثاا المطلو  الترخيص بها وكاية عناصر نظام الرصد الذاتي للمنناة .
وحمال التلاوا للمننااة ال يتضمن صور هذه النماذج و نتاائج التقيايم و يعد جهاز نئون سج 

  (2).هاو طلباا الجهاز من صاحب
  
 ( 13) مادة 

لجهاااز ناائون البيئااة أن يسااتعين باااي ماان المتخصصااين الااذين تصاادر بهاام قائمااة ماان الجهاااز 
اثير البيئاي طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلاك إلباداء الارأي ياي تقيايم التا

 للمنناة المزمع إقامتها و كذلك المطلو  الترخيص لها . 
 ( 14) مادة  

تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإبالغ صاح  المننااة بنتيجاة التقيايم بخطاا  مساجل بعلام    
الوصاااول ، و يجاااوز لاااه ا عتاااراو كتاباااة علاااي هاااذه النتيجاااة خاااالل ثالثاااين يوماااا مااان تااااريه 

لدائمة للمراجعة و التي يصدر بتنكيلها قرار من الوزير المختص بنئون إباليه أمام اللجنة ا
 البيئة برئاسة مستنار من مجلس الدولة و عضوية : 

 مندو  عن جهاز نئون البيئة يرنحه الرئيس التنفيذي للجهاز .  •
 صاح  المنناة أو من ينو  عنه بتوكيل رسمي .  •
خيص إن لااام تكااان هاااي الجهاااة ممثااال عااان الجهاااة المختصاااة أو الجهاااة المانحاااة للتااار  •

 المختصة. 

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (2)
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ثالثااة ماان الخبااراء يااتم اختيااارهم لعضااوية اللجنااة بناااء علااي ترناايح الاارئيس التنفيااذي  •
 للجهاز لمدة ثالا سنواا . 

لجانااا يرعيااة لدراسااة مااا يحااال إليهااا ماان  همو للجنااة أن تنااكل ماان بااين أعضااائها و ماان يياار 
تعين بمن تراه عند مبانرتها لمهامها و علي اعتراضاا و ريع تقريرها للجنة ، كما لها أن تس

 اللجنة أن تصدر قرارها خالل ستين يوما من تاريه وصول أوراب ا عتراو مستوياة إليها . 
 ( 15) مادة                                 
( مان هاذه الالئحاة  14تختص اللجنة الدائماة للمراجعاة و المنصاوص عليهاا ياي الماادة )    

يقدم أو يحال إليها من اعتراضاا علاي نتيجاة التقيايم أو علاي ماا يطلا  تنفياذه مان بنظر ما 
اقتراحااااا يراهاااا جهااااز نااائون البيئاااة و تقريااار رأيهاااا ياااي هاااذه ا عتراضااااا بالنسااابة للضاااوابط 

 ( من هذه الالئحة ، و يقدم ا عتراو لجهاز نئون  10المنصوص عليها يي المادة ) 
ا عتااراو و مااا يسااتند إليااه مالااك المنااروع ماان أسااانيد قانونيااة  البيئااة كتابااة مسااتوييا أساابا 

 وعلمية ، وأن يريب باعتراضه ما يراه من مستنداا ت يد أوجه اعتراضه . 
 ( 16) مادة 

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز نئون البيئة خالل خمسة عنار يوماا مان    
ولي مناادو  ماان الجهاااز ينتدبااه الاارئيس التنفيااذي تاااريه ورود ا عتااراو كتابااة للجهاااز ، و يتاا

تحرير محاضر ا جتماع ، و   يكون له رأي معدود ييما يثار من مناقناا ، ويصدر قارار 
 . المحضر من جميع األعضاء الحاضريناللجنة بايلبية األصواا ، و يوقع 

 ( 17) مادة 
بسااجل لبيااان تاااثير نناااط  علااي صاااح  المنناااة طبقااا ألحكااام هااذه الالئحااة ا حتفاااظ      

 المنناة علي البيئة تدون ييه البياناا التالية : 
 . وأحمالهاا نبعاثاا الصادرة عنها أو التي تصرا منها  -
 مواصفاا المخرجاا بعد عملية المعالجة و كفاءة وحداا المعالجة المستخدمة.  -
 نناة . المطبقة يي الم الذاتي البيئيوالرصد إجراءاا المتابعة و األمان  -
كاان ساحبها وأخاذ القياسااا وعادد العينااا وتوقياا وما ختباراا و القياساا الدورياة  -

جراء  . و نتائجهالقياس والتحليل  وا 
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 المسئول المكلا بالمتابعة .  -
 ( لهذه الالئحة .  3و يعد السجل ويب النموذج المبين يي الملحب رقم ) -
ة يورياااة جهااااز نااائون البيئاااة و يلتااازم صااااح  المننااااة أو مندوباااه باااان يخطااار بصاااور  -

 الملوثاااا وأحماال بخطاا  مساجل بعلام الوصاول بااي حياود ياي معاايير و مواصافاا
 (1).و اإلجراءاا التي اتخذا للتصوي  أو المنصريةالمنبعثة 

 ( 18) مادة 
وماان التاازام  يخااتص جهاااز ناائون البيئااة بمتابعااة بياناااا السااجل للتاكااد ماان مطابقتهااا للواقااع  

وللجهااز الحية معداته وكفاءة األيراد القائمين بالرصاد االرصد الذاتي ومدى صالمنناة بخطة 
بة لبيااان تاااثير نناااط المنناااة علااي البيئااة و اخااذ العيناااا الالزمااة و إجااراء ا ختباااراا المناسااأ

  (1).الموضوعة لحماية البيئةواألدلة ا سترنادية  تحديد مدي التزامها بالمعايير
و يريع عان كلما اقتضا الضرورة ذلك  وأ كل سنة ، مرة علن األقل رياتتم تلك المتابعة دو و 

ا تقرياار يااودع بالقطاااع المخااتص بالجهاااز موقعااا عليااه ماان المساائول عاان المعاينااة و كاال منهاا
أو  البيئاايعاادم احتفااظ المنناااة بالساجل  تاااريه المعايناة و ا ختبااار . ياإذا مااا تباينو  ا ختباار

يقاوم الجهااز بإخطاار الجهاة اإلدارياة  أخارى وجاود أياة مخالفاااعدم انتظام تدوين بياناتاه أو 
المختصااة لتكليااا صاااح  المنناااة بخطااا  مسااجل بعلاام الوصااول بتصااحيح تلااك المخالفاااا 

بحس  ما تقتضيه أصول الصناعة ، يإذا لام يقام باذلك خاالل ساتين يوماا و  علي وجه السرعة
 مختصة اتخاذ اإلجراءاا التالية :يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيب مع الجهة اإلدارية ال

 ا تفااابماانح مهلااة إضااايية للمنناااة لتصااحيح المخالفاااا مااع تحملهااا بتعويضاااا يااتم  .1
 .  عليها معها عن األضرار النانئة عن تلك المخالفاا

 لحين تصحيح المخالفاا. وقا النناط المخالا .2

  يلب المنناة. .3
  (2).ألضرار النانئة عن المخالفةة االمطالبة القضائية بالتعويضاا المناسبة لمعالج .4

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247قائع املصرية ـ العدد ـ الو  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)

 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)

 2005أكتوبر لسنة  29يف )تابع(  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (2)
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و تلتزم تلك المنن ا با حتفاظ بالسجالا مستوياة ويب النموذج المنصوص عليه يي المادة 
( من هذه الالئحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناتاه تلتازم المننااة با حتفااظ باه لمادة 17) 

 .السجل بالمعاينة البيئة علي عنر سنواا تحس  من تاريه توقيع مندو  جهاز نئون
 ( 19) مادة 

حكام المنصوص عليها ياي تخضع التوسعاا أو التجديداا يي المنناة القائمة لذاا األ     
 ( من قانون البيئة المنار إليه .  22( و )  21( و )  20( و )  19المواد ) 

يل أو زياادة من قبيل التوسعاا أو التجديداا تضييار الانمط اإلنتااجي آل ا التناض ويعتبر    
أعااداد العاااملين بصااورة تفااوب القاادرة ا سااتيعابية لمكااان العماال أو أيااة تعااديالا جوهريااة ياااي 
مبني المنناة و بوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوياة أو تضييار موقاع العمال أو ييار ذلاك 

يي  ملينتاثير ضار علي البيئة أو علي العازيادة أحمال الملوثاا أو أي مما قد يترت  عليه 
 (1).المنناة

لجهة اإلدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص من تلقااء نفساها أو بنااء علان ول
 19تلتازم باحكاام الماادتين  لام ل  جهاز نئون البيئة إلضاء الترخيص الصادر للمننااة التاياط
،أو وقاااااا ساااااريان  ةمااااان الالئحااااا 12،  10أو الماااااادتين  1994لسااااانة4القاااااانون مااااان  20، 

حين إتمام إجاراءاا تقيايم التااثير البيئاي للمننااة ويقااه لماا هاو منصاوص علياه ياي لالترخيص 
  (2)تلك المواد.

 ( 20) مادة 
تكون نبكاا الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطااا وحاداا عمال تابعاة      

لجهاتهااا المختصااة ماان الناحيااة اإلداريااة ، و تقااوم يااي مجااال اختصاصااها برصااد مكوناااا و 
تاحة البياناا للجهاا المعنية ، و لها يي سبيل ذلاك ا ساتعانة بمراكاز  ملوثاا البيئة دوريا وا 
البحوا و الهيئاا و الجهاا المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئاا و الجهاا تزويادها 

 بما تطلبه من دراساا و بياناا . 

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)

 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مضافة  بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (2)
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د البيئااي تمهياادا إلقامااة و يناارا جهاااز ناائون البيئااة علااي إنناااء و تنااضيل ناابكاا الرصاا   
 برنامج قومي لمرصاد البيئية . 

 ( 21) مادة 
يضع جهاز نئون البيئة بالتعاون مع الوزاراا و المحايظاا و الهيئاا العامة وييرها من    

الجهاا المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارا البيئية ، و تعتمد الخطة مان مجلاس الاوزراء 
 وجه خاص إلي العناصر المبينة يي المراحل التالية :، و تستند خطة الطوارئ ب

 
 ( مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :  أ)   

تحديد أنواع الكوارا البيئية و المناطب األكثر تاثرا و معرية التاثير المتوقع لكل نوع  •
 منها . 

جمااع المعلوماااا المتااويرة محليااا و دوليااا عاان كيفيااة مواجهااة الكااوارا البيئيااة و ساابل  •
 خفيا من األضرار التي تنتج عنها . الت

حصر اإلمكاناا المتويرة علي المساتوي المحلاي و القاومي و الادولي و تحدياد كيفياة  •
 ا ستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة . 

 تحديد الجهاا المسئولة عن اإلبالغ عن الكارثة أو توقع حدوثها .  •
 اع الكوارا . وضع اإلجراءاا المناسبة لكل نوع من أنو  •
إنناء يرية عملياا مركزية لتلقي البالياا عن الكارثاة البيئياة و متابعاة اساتقبال و  •

 إرسال المعلوماا الدقيقة عنها بهدا حند اإلمكاناا الالزمة  لمواجهتها . 
 اإلنراا و التدري  و المتابعة لمواجهة الكوارا علي كاية المستوياا .  •
لمعلومااا باين الجهااا المختلفاة ييماا يخاص الكاوارا تيسير نظاام و أساالي  تباادل ا •

 مع ضمان التحقب من كفاءته . 
تحدياااد أسااالو  تباااادل و طلااا  المعاوناااة باااين مختلاااا الجهااااا عناااد إدارة األزماااة ماااع  •

 إنناء قواعد البياناا المناسبة . 
 )   ( مرحلة اجتياا الكارثة :  

 عند وقوعها . تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية  •



 18 

تنفيااااذ الخطااااط الموضااااوعة للتنساااايب و التعاااااون علااااي المسااااتوي المحلااااي و اإلقليمااااي  •
 . عداا أو التجهيزاا لموقع الكارثةوالمركزي لضمان استمرارية تديب اإلمداد بالم

لإلمكاناا الفعلية المتوايرة يي مختلا الجهاا ياي التعامال  األمثلتحقيب ا ستخدام  •
 مع الكارثة . 

 مطال  كل جهة من الجهاا األخرى علي ضوء تطوراا الكارثة .  تحديد •
 .طوراتها و سبل التعامل مع آثارهاتحديد أسلو  إعالم المواطنين عن الكارثة و ت •

  
 ) ج ( مرحلة إزالة آثار الكارثة : 

 تحديد أسلو  مناركة مختلا الجهاا يي إزالة آثار الكارثة .  •
  تطوير الخطط بهدا تحسين األداء . •
 ريع مستوي الوعي العام باسلو  التعامل مع الكوارا .  •

 ) د ( مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة :  
 تسجيل اآلثار ا قتصادية و ا جتماعية التي ترتبا علي حدوا الكارثة .  •
 تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة .  •
 و القصور التي ظهرا أثناء المواجهة . المقترحاا لتفادي اوجه النقص  •

 ( 22) مادة 
( مان هاذه الالئحاة تناكيل مجموعاة  21تتولن يرية العملياا المناار إليهاا ياي الماادة )     

توقع حدوثها تضم يي عضويتها ممثلي الجهاا  وعمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أ
ساالطاا الالزمااة لمواجهااة الكارثااة البيئيااة المعنيااة ، و يكااون لاارئيس مجموعااة العماال جميااع ال

 بالتعاون مع األجهزة المختصة . 
 ( 23) مادة  

يحظر باية طريقة صيد أو قتل أو إمسااك الطياور و الحيوانااا البرياة المنصاوص عليهاا     
( لهذه الالئحة ، ويحظر حيازة هذه الطياور و الحيوانااا و نقلهاا أو التجاول  4يي الملحب ) 

 ها أو عرضها للبيع حية أو ميتة . بها أو بيع
 كما يحظر إتالا أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .    
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و يسااااري حكاااام هااااذه المااااادة علااااي مناااااطب المحمياااااا الطبيعيااااة و كااااذلك مناااااطب تواجااااد    
الحيواناااااا و الطيااااور المهااااددة بااااا نقراو و التااااي يصاااادر بهااااا قاااارار ماااان وزياااار الزراعااااة أو 

 يب مع جهاز نئون البيئة . المحايظين بالتنس
 ( 24) مادة 

( 4  يجوز الترخيص بصيد الطيور و الحيوانااا البرياة المنصاوص عليهاا ياي الملحاب )    
لهذه الالئحة إ  أليراو البحا العلمي أو القضاء علي وباء منتنر و ييرها من األيراو 

بة لاوزارة الداخلياة مبيناا يياه التي يوايب عليها جهاز نئون البيئة ، و يقدم طل  الترخيص كتا
نوع الطيور و الحيواناا البرية المطلو  صيدها و األعداد المطلاو  صايدها و الضارو مناه 
و يتاارة الصاايد و الفاارد أو األيااراد المطلااو  التاارخيص لهاام و طريقااة الصاايد و أداتااه ، وعلااي 

و أهمية هاذا الطلا  وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطل  لجهاز نئون البيئة للتحقب من جدية 
. 

 الفصل الثاني
 المواد و النفاياا الخطرة

 ( 25) مادة 
يحظر تاداول الماواد و النفايااا الخطارة بضيار تارخيص يصادر مان الجهاة المختصاة المبيناة   

 ها و ذلك علي الوجه التالي :تاقرين كل نوعية من تلك المواد و النفاياا و استخدام
وزارة  –عيااااة و منهااااا مبيااااداا اآلياااااا و المخصااااباا المااااواد والنفاياااااا الخطاااارة الزرا .1

 الزراعة . 
 وزارة الصناعية .    –المواد و النفاياا الخطرة الصناعية  .2
الدوائياة  االمننا و  ا الطبياة اوالعياداا والمنن رة للمستنفياااالمواد و النفاياا الخط .3

 (1).ةوزارة الصح - داا الحنرية المنزليةو المعملية و المبي
                                                           

 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741ة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم مستبدل (1)
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 وزارة البترول .      -و النفاياا الخطرة البترولية  المواد .4
 – وزارة  الكهربااااء -الماااواد و النفايااااا الخطااارة التاااي يصااادر عنهاااا إناااعاعاا م يناااة  .5

 هيئة الطاقة الذرية .
 وزارة الداخلية .   -المواد و النفاياا الخطرة القابلة لالنفجار و ا نتعال  .6

ر بتحديد الجهاة المختصاة بإصادار التارخيص المواد و النفاياا الخطرة األخرى يصد .7
بتااداولها قاارار ماان الااوزير المخااتص بناائون البيئااة بناااء علااي عاارو الاارئيس التنفيااذي 

 لجهاز نئون البيئة . 
ويصدر كل وزير للوزاراا المبينة يي هذه المادة كل ياي نطااب اختصاصاه بالتنسايب ماع     

  و النفاياا الخطرة يحدد ييه :وزير الصحة و جهاز نئون البيئة جدو  بالمواد 
) أ ( نوعيااة المااواد و النفاياااا الخطاارة التااي تاادخل يااي نطاااب اختصاااص وزارتااه ودرجااة      

 خطورة كل منها . 
 ) ( الضوابط الواج  مراعاتها عند تداول كل منها .      
 ) ج( أسلو  التخلص من العبواا الفارية لتلك المواد بعد تداولها .      
 د( أية ضوابط أو نروط أخري تري الوزارة أهمية إضايتها .  )     

 (1) ( 26) مادة 
التقااادم بطلباااه كتاباااة الااان الجهاااة  بتاااداول الماااواد والنفايااااا الخطااارة علاااي طالااا  التااارخيص    

( من هذه الالئحة مستويياه البياناا التي تحددها 25المختصة المنصوص عليها يي المادة ) 
 . الذي تعده لهذا الضروالجهة ويقاه للنموذج 

يصدر الترخيص بتداول المواد و النفاياا الخطرة لمدة خمس سنواا كحد أقصي، ما لام و    
يحااادا ماااا يساااتدعي مراجعاااة التااارخيص ، و يجاااوز للجهاااة اإلدارياااة المختصاااة ويقاااا لماااا هاااو 

( مااان هاااذه الالئحاااة مااانح تاااراخيص م قتاااة لفتاااراا قصااايرة  40منصاااوص علياااه ياااي الماااادة ) 
 تضياا الحاجة . حس  مق
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  :اآلتنوينترط لمنح الترخيص    
 تواير الكوادر المدربة المسئولة عن تداول المواد والنفاياا الخطرة. .1
 والنظم الالزمة للتداول اآلمن لهذه المواد. اتواير الوسائل واإلمكانيا .2
 تواير متطلباا مواجهة األخطار التي قد تنتج عن حوادا أثناء التداول . .3
 .الصحة العامةد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبج عن النناط المراأن   ينت .4

---------------------------------- 
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)

 (27)مادة  
فاياااا الخطاارة بمقاباال نقاادي يصاادر بتحديااده قاارار ماان يصاادر التاارخيص بتااداول المااواد والن   

 الوزير المختص ، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنواا قابلة للتجديد .
 : اآلتيةويجوز للجهة المانحة للترخيص إلضا ه  أو إيقاا النناط بقرار مسب  يي الحا ا 

 إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بياناا يير صحيحة . .1
 خالا المرخص له نروط الترخيص .إذا  .2
لم تكان متوقعاة عناد إصادار التارخيص خطيرة إذا نتج عن مزاولة النناط آثار بيئية  .3

. 
إذا ظهرا تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعاديالا يسايرة ويا دى اساتخدامها إلان  .4

 تحسن كبير ين حالة البيئة وصحة العاملين .
عاااادم سااااالمة تااااداول أى ماااان تلااااك المااااواد إذا انتهاااان رأى جهاااااز ناااائون البيئااااة إلاااان  .5

 والنفاياا .
وللجهاة المانحاة للتارخيص أن تطلا  مان طالا  التارخيص اساتيفاء ماا تاراه مان ناروط أخارى 
تراهاا ضاارورية لتاامين التااداول وذلاك بالتنساايب ماع  جهاااز نائون البيئااة ووزارة الصاحة ، وياان 

 اياا الخطرة تداول المواد والنف الترخيص جميع األحوال   يجوز لطال 
قبل الحصول علن الترخيص محررا علن النموذج المعد لذلك والواج  ا حتفاظ به مع القائم 

 بالتداول لتقديمه عند الطل  .
 (1)(28)مادة 
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 ختضع إدارة النفايات اخلطرة للقواعد واإلجراءات اآلتية :   
 القواعد واإلجراءات العامة إلدارة النفايات اخلطرة : 

 تولد النفاياا الخطرة :مرحلة  ) أو ه (
 تلتزم اجلهة التي يتولد بها نفايات خطرة باآلتي:   

 العمل علن خفو معدل تولد هذه النفاياا كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا .1

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

 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)
المستخدمة واتباع التكنولوجياا النظيفاة واختياار بادائل للمناتج أو الماواد األولياة أقال ضاررا 

 علن البيئة والصحة العامة .
 توصيا النفاياا المتولدة كما ونوعا وتسجيلها . .2
ون إنناااء وتنااضيل وحااداا لمعالجااة النفاياااا عنااد المصاادر بناارط موايقااة جهاااز ناائ .3

 البيئة علن أسلو  المعالجة وعلن المواصفاا الفنية لهذه الوحداا وبرامج تنضيلها .
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفاياا الخطرة عند مصدر تولادها ، تلتازم الجهاة التاي 

لااااذلك والتااااي تحااااددها   دةيتولاااد بهااااا هااااذه النفاياااااا بجمعهااااا ونقلهااااا إلاااان أماااااكن الااااتخلص المعاااا
، ويسارى علان تاداول هاذه  وجهاز نئون البيئاة لية والجهاا اإلدارية المختصةالسلطاا المح

 النفاياا كاية النروط واألحكام الخاصة بذلك والواردة يي هذه الالئحة .
 مرحلة جتميع وختزين النفايات اخلطرة:  ) ثانيًا ( 

توضاااااع عليهااااا عالماااااا تحاااااذير تحديااااد أماااااكن معينااااة لتخااااازين النفاياااااا الخطاااارة  .1
تتااوير بهااا نااروط األمااان التااي تحااول دون حاادوا أيااة أضاارار عامااة أو و ، واضااحة

 لمن يتعرو لها من الناس .
تخزين النفاياا الخطرة يي حاويااا خاصاة مصانوعة مان ماادة صاماء وخالياة مان  .2

السااوائل وماازودة بضطاااء محكاام وتناساا  سااعتها كميااة  االثقااو  التااي   تتساار  منهاا
                       .ن تلك النفاياا طبقاه لنوعيتهاأو حس  أصول تخزيالنفاياا الخطرة 
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توضع عالمة واضحة علن حاوياا تخزين النفاياا الخطارة تعلام عماا تحوياه هاذه  .3
 تعرا باألخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة يير سوية .و الحاوياا 

يااااي  يوضاااع برناااامج زمناااي لتجمياااع النفايااااا الخطاااارة بحياااا   تتااارك يتااارة طويلاااة .4
 حاوياا التخزين .

يلاااازم مولااااد النفاياااااا الخطاااارة بتااااويير الحاوياااااا السااااابقة ومراعاااااة يساااالها بعااااد كاااال  .5
 استعمال وعدم وضعها يي األماكن العامة .

 
 مرحلة نقل النفايات اخلطرة :) ثالثًا ( 

يحظاار نقاال النفاياااا الخطاارة بضياار وسااائل النقاال التابعااة للجهاااا الماارخص لهااا بااإدارة  .1
 لخطرة و يج  أن تتواير يي هذه الوسائل ا نتراطاا اآلتية :النفاياا ا

أن تكون مركباا النقل مجهزة بكاية وسائل األمان و يي حالة جيدة صالحة  ا أ
 للعمل . 

أن تكون سعة مركباا النقل و عدد دوراتها مناسبة لكمياا النفاياا الخطارة  ا  
 . 

قااادرة علااي حساان  أن يتااولي قيااادة هااذه المركباااا نوعيااة مدربااة ماان السااائقين ا ج
 التصرا خاصة يي حالة الطوارئ . 

 ا واضاااحة تحااادد مااادي خطاااورة حمولتهاااا أن توضاااح علاااي المركبااااا عالماااا ا د
 األسلو  األمثل للتصرا يي حالة الطوارئ . و 

تحديد خطوط سير مركباا نقل النفاياا الخطرة ، و إخطاار سالطاا الادياع المادني  .2
لهااا بالتصاارا السااريع و السااليم يااي حالااة ياار  يطاارأ عليهااا ، بمااا يساامح ييااورا باااي تض
 الطوارئ . 

حظاار ماارور مركباااا نقاال النفاياااا الخطاارة داخاال التجمعاااا السااكنية و العمرانيااة و   .3
 يي منطقة وسط المدينة خالل ساعاا النهار . 
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الاذي تااوي إلياه مركبااا نقال النفايااا  چيج  إخطاار الجهاة المسائولة بعناوان الجارا  .4
 ه الترخيص . الخطرة و رقم و تاري

يج  مداومة يسال و تطهيار مركبااا نقال النفايااا الخطارة بعاد كال اساتخدام طبقاا   .5
للتعليمااااااا التاااااي تضاااااعها وزارة الصاااااحة بالتنسااااايب ماااااع الجهاااااة اإلدارياااااة المختصاااااة 

وتعاااد الميااااه الناتجاااة عااان ( مااان هاااذه الالئحاااة . 40المنصاااوص عليهاااا ياااي الماااادة ) 
 عملياا الضسيل نفاياا خطرة.

 بعبور السفن الناقلة للنفايات اخلطرة يلزم مراعاة اآلتي: للتصريح .6
   و للجهة اإلدارية اتفاقية بازل  عليه نصا ويقاه لما ) أ ( ضرورة اإلخطار المسبب    

 المختصة عدم التصريح يي حالة احتمال  حدوا أي تلوا للبيئة .          
ماااااة و المنصاااااوص عليهاااااا ياااااي ز ) ( ياااااي حالاااااة الساااااماا يجااااا  اتخااااااذ ا حتياطااااااا الال    

 4الدولية علي أن يراعي وجود نهادة الضمان المنصوص عليهاا ياي القاانون رقام  ااتفاقي ا
 .  1994لسنة 

 مرحلة معاجلة و تصريف النفايات اخلطرة: ) رابعًا ( 
تختار مواقع مرايب معالجة و تصريا النفاياا الخطرة يي منطقة تبعاد عان التجمعااا  .1

رانيااة بمساااية   تقاال عاان ثالثااة كيلااو متااراا ، و يجاا  أن تتااوير بهااا السااكانية و العم
 تية:ا نتراطاا و المعداا و المنن ا اآل

تناسااا  مسااااحة الموقاااع و كمياااة النفايااااا الخطااارة بماااا يحاااول دون تخزينهاااا لفتاااراا  . أ
 ممتدة. 

 متر .  2 ,5بسور من الطو  بارتفاع   يقل عن  الموقع يحاط .  
ا  ذي سااعة مناساابة تساامح باادخول مركباااا نقاال النفاياااا ياازود الموقااع باااكثر ماان باا . ج

 الخطرة بسهولة . 
 يزود الموقع بمصدر مائي مناس  و دوراا مياه .  . د
يااازود الموقاااع بكاياااة مساااتلزماا الوقاياااة و األماااان التاااي تااانص عليهاااا قاااوانين العمااال  . ه

 والصحة المهنية و بخط تليفون . 
ه
ا 
. 
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 تيسر حركة العمل به .  يزود الموقع بكاية المعداا الميكانيكية التي . و
تصاريفها، طارة بهاا لحاين معالجتهاا و يزود الموقع بمخاازن مجهازة لحفاظ النفايااا الخ . ز

 و تختلا هذه التجهيزاا باختالا نوعية النفاياا الخطرة التي يستقبلها المريب . 
 بمحرقة لترميد بعو أنواع النفاياا الخطرة. عند الضرورة يزود المريب . ا
لنفايااا الخطارة ااا و المنن ا الالزماة لفارز و تصانيا بعاو يزود المريب بالمعد . ط

 بضية إعادة استخدامها و تدويرها . 

 .يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدين مخلفاا الحرب  . ي

 سكانيةلا التجمعاا عن عدبت منطقة مريب ييلا ويجوز عند الضرورة أن يكون موقع
متر  2.5سور المحيط به عن لا اعفارتل يق وأن ومتراالكي ثالثة عنل تق مسايةب انيةر عملوا

 29أخذ رأي الجهاا المنار إليها يي المادة   الجهة المانحة للترخيص بعد متن رأا ذلك
من هذه الالئحة  وبنرط  أ  يخل ذلك بنروط اآلمان التي تحول دون حدوا أية أضرار 

 بيئة.عامة أو لمن يتعرو لها من الناس وبما يضمن سالمة ال
تجري عملية معالجة النفاياا الخطرة القابلة إلعادة ا ستخدام و التدوير ياي اإلطاار  .2
 :  آلتيا

 إعادة استخدام بعو النفاياا الخطرة كوقود لتوليد الطاقة     (أ)
 استرجاع المذيباا العضوية و إعادة استخدامها يي عملياا ا ستخالص .   ( )
 ضوية من النفاياا الخطرة.  تدوير و إعادة استخدام بعو المواد الع  (ج)
 إعادة استخدام المعادن الحديدية و يير الحديدية و مركباتها .   (د)
 تدوير و إعادة استخدام بعو المواد يير العضوية من النفاياا الخطرة .   (ه)
 استرجاع و تدوير األحماو أو القواعد .   (و)
 استرجاع المواد المستخدمة لخفو التلوا .   (ز)
 العوامل المساعدة .  استرجاع بعو مكوناا   (ا)
اساااترجاع الزيااااوا المسااااتعملة و إعااااادة اسااااتخدامها بعاااد تكريرهااااا ، مااااع األخااااذ يااااي   (ط)

 ا عتبار العالقة بين كل من العائد البيئي و العائد ا قتصادي . 
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تجااري عملياااا معالجااة النفاياااا الخطاارة يياار القابلااة إلعااادة ا سااتخدام و التاادوير يااي  .3
 : تياإلطار اآل

اا الخطارة القابلاة للضاه داخال اآلباار و القباا  الملحياة و المساتودعاا حقن النفايا (أ)
بمسااياا ياتم تحديادها  الطبيعية يي مناطب تبعد عن التجمعاا السكنية و العمرانية

يي دراساة تقيايم األثار البيئاي لهاا ، كماا تحادد هاذه الدراساة مادة حظار اساتخدام هاذه 
 المرايب.  

م خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفارداا النظاام ردم النفاياا الخطرة يي حفر رد  ( )
 :اآلتيعلن أن تتضمن هذه التجهيزاا  البيئي

 نظام تجميع ورصد سوائل الترنيح والضازاا التي يمكن أن تنتج. .1

 كبس وتضطية النفاياا. .2

 التبطين بمادة مناسبة ويقاه  حتياجاا الموقع  .3
 اع الكائناا الحية الدقيقة لتحليلها . معالجة النفاياا الخطرة إحيائيا باستخدام بعو أنو  (ج)
معالجة النفاياا الخطرة ييزيائيا أو كيميائيا بالتبخير  و التخفيا و التكلايس والمعادلاة و  (د)

 الترسي  و ما إلي ذلك .   
الترميااد يااي محااارب خاصااة مجهاازة بمااا   يساامح بانبعاااا الضااازاا و األبخاارة يااي البيئاااة  (ه)

 المحيطة .  
 ثل وضع حاوياا النفاياا الخطرة داخل منجم ( . التخزين الدائم ) م (و)

النفايااااا المعدياااة المتخلفاااة عااان الرعاياااة الطبياااة ياااي المستنااافياا والمراكاااز الصاااحية ياااتم  (ز)
التعقيم يي وحداا محارب أو أجهازة تها يي نفس المكان بواسطة الحرب و الترميد و معالج

ن تاااراكم أو تخااازين تعقااايم مصاااممة لهاااذا الضااارو وبحياااا تساااتوع  الكميااااا المجمعاااة دو 
 المختصاااة  المحلياااة يجاااوز عناااد الضااارورة وبموايقاااة السااالطاابجاااوار وحااادة المعالجاااة ، و 

وجهاز نئون البيئة أن يتم نقل المخلفاا الناتجة عن أننطة الرعاياة الصاحية إلان أقار  
عابها يمستنفن مزود بوحدة معالجة أو إلان أقار  وحادة معالجاة مركزياة وذلاك بنارط اسات

 اليها . لمطلو  نقلهااللمخلفاا 
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وعلن أن يتم معالجاة  ،وأن يتم نقل المخلفاا يي حاوياا محكمة   تسمح بتطاير محتوياتها
 تلك الحاوياا مع ما بها من مخلفاا معدية. 

 )ح( يشرتط يف مجيع األحوال اآلتي:

أن تكاااون المحاااارب مجهااازة بالوساااائل التقنياااة الكايياااة لمناااع تطااااير الرمااااد أو إنبعاثااااا  (1)
مان الملحاب  3ضازاا إ  يي الحدود المسموا بها والمنصوص عليها يي الجدول رقم ال

 محااددةا نااتراطاا المتوايقااة مااع  هااذه المحااارب تكااونعلاان أن ،لهااذه الالئحااة  6رقاام 
 األدلة اإلرنادية التي يصدرها جهاز نئون البيئة.ب

ا لمعالجاة النفايااا اساتخدامها ياي بلاد المننا وأأن تكون أجهزة التعقيم قد تام تصانيعها  (2)
جراء ا ختباراا الالزماة علان المخلفااا  الخطرة الناتجة عن أننطة الرعاية الصحية وا 

 اكد من خلوها من الكائناا الحية الصلبة والسائلة بعد عملية التعقيم للت
ير الاانظم الكاملااة واآلمنااة للااتخلص النهااائي ماان هااذه النفاياااا بعااد المعالجااة وذلااك اتااو  (3)

 الترمياااادو اآلماااان يااااي موقااااع مناساااا  لاااادين هااااذه النفاياااااا بعااااد الحاااارب بااااالردم الصااااحي 
 والتعقيم. 

ا لتااازام باياااة مواصااافاا ينياااة لوحاااداا معالجاااة النفايااااا الخطااارة الناجماااة عااان أنناااطة  (4)
 الرعاية الصحية التي يتم إصدارها من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي 

 ماان تولااد النفاياااا الخطاارة ماان خاااللقااالل اتخاااذ كايااة اإلجااراءاا التااي تكفاال الحااد و اإل .4
 : اآلتي

 تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها .  (أ)
 تطوير نظم مناسبة إلدارة النفاياا الخطرة .  ( )
التوساااع ياااي إعاااادة اساااتخدام و تااادوير النفايااااا الخطااارة بعاااد معالجتهاااا كلماااا  (ج)

 أمكن ذلك . 
الموجااوداا بيئيااة ) الكائناااا الحيااة و لاانظم الوضااع برنااامج دوري لرصااد مختلااا مفاارداا ا .5

ييااار الحياااة ( ياااي مواقاااع مراياااب معالجاااة وتصاااريا النفايااااا الخطااارة و ماااا يحيطهاااا ماااع 
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سح  الترخيص ووقا العمال باالمريب عناد ظهاور أياة م ناراا لإلضارار باالنظم البيئياة 
 المحيطة بالمريب . 

مساااائولة عاااان لخطاااارة تكااااون الجهاااااا الماااارخص لهااااا بتااااداول و إدارة المااااواد و النفاياااااا ا .6
 األضرار التي تلحب بالضير من جراء عدم مراعاة أحكام هذه الالئحة .

ويخاااتص جهااااز نااائون البيئاااة بمراجعاااة جاااداول النفايااااا الخطااارة التاااي تخضاااع ألحكاااام           
 .يصدر عنها من جداول يي هذا النانالقانون بالتنسيب مع الوزاراا المعنية ييما 
 ( 29) مادة  

إقامااة أيااة منناا ا بضاارو معالجاااة النفاياااا الخطاارة إ  بتاارخيص ماان المحايظاااة  يحظاار    
وزارة القاااوي العاملاااة و الاااوزارة و  وزارة الصاااحة المختصاااة بعاااد أخاااذ رأي جهااااز نااائون البيئاااة و 

بماا  واة مان هاذه الالئحا ( 25المختصة بنوع النفاية ويب ما هو منصاوص علياه ياي الماادة )
 النروط التي تضمن سالمة البيئة و العاملين ييها .  يضمن استيفاء المنناة لكاية

و يكااون الااتخلص ماان النفاياااا الخطاارة طبقااا للنااروط و المعااايير المنصااوص عليهااا يااي    
 ( من هذه الالئحة .  28المادة رقم )

جهااز ناائون البيئااة الصااحة و  ةوزار و  الاوزارة المختصااة  و يحادد وزياار اإلساكان بعااد اخااذ رأي  
 (1).ن النفاياا الخطرةالترخيص للتخلص مأماكن و نروط 

 ( 30) مادة 
يحظااار اساااتيراد النفايااااا الخطااارة أو الساااماا بااادخولها أو مرورهاااا ياااي أراضااان جمهورياااة     

 مصر العربية . 
و يحظاار بضياار تاارخيص ماان الجهااة اإلداريااة المختصااة بااوزارة النقاال البحااري أو هيئااة قناااة    

بماارور الساافن التااي تحماال النفاياااا الخطاارة يااي  السااويس كاال يااي حاادود اختصاصااها السااماا
البحر اإلقليمي  أو المنطقة ا قتصادية الخالصة لجمهورياة مصار العربياة ، علاي أن يخطار 

 جهاز نئون البيئة . 
 ( 31) مادة  

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)



 29 

علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانا يي حالتها الضازية أو السائلة    
، وعلاايهم ا يضاامن عاادم حاادوا أيااة أضاارار بيئيااةيتخااذوا جميااع ا حتياطاااا بماا أو الصاالبة أن

 بوجه خاص مراعاة ما يلي :
) ا ( اختيااار الموقااع الااذي يااتم ييااه إنتاااج أو تخاازين هااذه المااواد طبقااا للنااروط الالزمااة حساا  

 نوعية و كمية هذه المواد . 
ك الماواد مصااممة ويااب األصااول )   ( أن تكاون األبنيااة التااي يااتم داخلهاا إنتاااج أو تخاازين تلاا

الهندسااية الواجاا  مراعاتهااا لكاال نااوع ماان نوعياااا تلااك المااواد ، و التااي يصاادر بهااا قاارار ماان 
وزير اإلسكان بعد أخذ رأي جهاز نئون البيئة ،  و تخضع تلك األبنياة للتفتايا الادوري عان 

 طريب الجهة اإلدارية المانحة للترخيص . 
ساايلة النقاال أو مكااان التخاازين لتلااك المااواد بمااا يضاامن عاادم ) ج ( تااوير  النااروط الالزمااة لو 

 اإلضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين . 
) د ( أن تكاااون التكنولوجياااا المساااتخدمة إلنتااااج تلاااك الماااواد و كاااذا التجهيااازاا و األجهااازة   

 يترت  عليها إضرار بالمنن ا أو البيئة أو العاملين . 
بنية نظم و أجهازة األماان و اإلناذار و الوقاياة و المكايحاة و اإلساعاياا ) ه ( أن يتواير باأل

األولية بالكمياا و األعداد المناسبة و التاي يحاددها وزيار القاوي العاملاة بعاد أخاذ رأي جهااز 
ناااائون البيئااااة و و وزارة الصااااحة و مصاااالحة الاااادياع الماااادني بالتنساااايب مااااع الجهااااة اإلداريااااة 

 المختصة . 
خطااة طااوارئ لمواجهاااة أي حااادا متوقااع أثنااااء إنتاااج أو تخاازين أو نقااال أو  يرا) و ( أن تتااو 

تااداول تلااك المااواد ، علااي أن يااتم مراجعااة هااذه الخطااة و التصااديب عليهااا ماان الجهااة المانحااة 
 للترخيص بعد اخذ رأي جهاز نئون البيئة و مصلحة الدياع المدني . 

لادوري ، و أن ياتم عالجهام مماا ) ز ( أن يخضع العاملون يي هذه الجهااا للكناا الطباي ا
 يصابون به من أمراو مهنية علي نفقة الجهة العاملين ييها . 

بالمبااال   ا) ا ( أن تلتاازم الجهاااا المنتجااة لهااذه المااواد الخطاارة بالتااامين علااي العاااملين لااديه
التااااي يصاااادر بهااااا قاااارار ماااان وزياااار القااااوي العاملااااة بالتنساااايب مااااع وزارة التاميناااااا و الناااائون 
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عياااة بعاااد أخاااذ رأي جهااااز نااائون البيئاااة و وزارة الصاااحة ، علاااي أن يراعاااي ياااي مباااال  ا جتما
 التامين مدي الخطر الذي تتعرو له كل يئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية . 

اا الالزماة عناد تاداولها و طا) ط ( توعية العااملين بتاداول تلاك الماواد و بمخاطرهاا و ا حتيا
 ذه المعلوماا و تدريبهم عليها . التاكد من إلمامهم بكاية ه

) ي ( توعية السكان ياي المنااطب المحيطاة بمواقاع إنتااج أو تاداول الماواد الخطارة بالمخااطر 
المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التاكد من تعريهم علي وسائل اإلنذار عند وقوع 

 حوادا و ما هو التصرا عند ذلك . 
لمنتجااااة و المتداولااااة لهااااده المااااواد الخطاااارة بتعااااويو المصااااابين ماااان تلتاااازم الجهاااااا ا (1)) ك (

الماااواطنين ياااي األمااااكن المحيطاااة بمواقاااع اإلنتااااج أو التخااازين عااان اإلصااااباا الناتجاااة عااان 
حوادا هذه األنناطة أو اإلنبعاثااا أو التسارباا الضاارة منهاا ، و علاي القاائمين علاي إنتااج 

تقرياارا ساانويا بماادي التاازامهم  هااة اإلداريااة المختصااة الجإلاان  وتااداول المااواد الخطاارة أن يقاادموا
 بتنفيذ ا حتياطاا الواجبة . 

 ( 32) مادة 
تلتاازم الجهاااا المنتجااة أو المسااتوردة للمااواد الخطاارة أن تراعااي عنااد إنتاااج أو اسااتيراد تلااك    

 المواد ا نتراطاا التالية :
 مواصفات العبوة :  -أوال

وضااع ييهااا تلااك المااواد بحيااا تتناساا  مااع نوعيااة المااادة و أن ) أ ( نااوع العبااوة التااي ست      
 تكون محكمة الضلب و   يسهل تلفها . 

)   ( سعة العبوة بحيا يسهل حملها أو نقلها دون التعرو للتلا أو إحاداا أضارار       
 . 

 ) ج ( أن تكون العبوة من الاداخل مان ناوع   يتااثر باالتخزين طاوال مادة ياعلياة الماادة      
 التي تحتويها . 

 بيانات العبوة :  –ثانيا 
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 ) أ ( محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة تركيزها .      
 ) ( الوزن القائم و الوزن الصايي .      
 )ج( اسم الجهة المنتجة و تاريه اإلنتاج و رقم التنضيل .      
 ) د ( نوع الخطورة و أعراو التسمم .      
 سعاياا األولية الواج  اتخاذها يي حالة حدوا الضرر . ) ه ( اإل     
 ) و ( الكيفية السليمة للفتح و التفري  و ا ستخدام .      
 ) ز ( أسلو  التخزين السليم .      
 ) ا ( سبل التخلص من العبوة الفارية .      
ي النااخص و يجاا  أن تكتاا  جميااع تلااك البياناااا باللضااة العربيااة و باساالو  يسااهل علاا     

أن تكااون الكلماااا مقااروءة و مثبتااة علااي مكااان ظاااهر يااي العبااوة و  معتاااد قراءتااه ويهمااه و ال
يسااهل طمسااها أو إزالتهااا أو تعااديل محتواهااا ، و أن يصاااح  تلااك البياناااا صااور توضاايحية 

 .السميةلكيفية الفتح و التفري  و التخزين و التخلص و الرموز الدولية للخطورة و 
 

 ( 33) مادة 
، اا خطااارة طبقاااا ألحكاااام هاااذه الالئحاااةلاااي صااااح  المننااااة التاااي يناااتج عااان ننااااطها مخلفاااع

كااذلك الجهاااا المتعاقااد معهااا لتساالم المخلفاااا وكيفيااة الااتخلص منهااا و  ا حتفاااظ بسااجل لهااذه
 هذه المخلفاا و ذلك ويب البياناا اآلتية : 

 اسم المنناة و عنوانها .  – 1     
 ير السجل و وظيفته . اسم المسئول عن تحر  – 2     
 الفترة الزمنية التي تضطيها البياناا الحالية .  – 3    
 ا نتراطاا الخاصة الصادرة من جهاز نئون البيئة للمنناة .  –4    
 بيان بانواع و كمياا المخلفاا الخطرة الناتجة عن نناط المنناة .  –5     
 كيفية التخلص .  – 6     
 عاقد معها لتسلم تلك المخلفاا الخطرة . الجهاا المت – 7     
 تاريه تحرير النموذج .  – 8     
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 توقيع المسئول .  – 9     
 (1)( لهاذه الالئحاة.3ويعد السجل البيئاي للمخلفااا الخطارة ويقااه للنمااذج المبيناة باالملحب رقام)

  ويختص جهاز نئون البيئة بمتابعة بياناا السجل للتاكد من مطابقتها للواقع .
 
 

 
 
 
 
 

 
 لبا  الثاننا
 من التلوا الهوائية حماية البيئة

 (1)( 34) مادة 
( من هذه الالئحاة يناترط أن يكاون الموقاع 11( و )10مع مراعاة أحكام المادتين )   

مااع طبيعااة تقساايم المنطقااة  اتفاقااهيقااام عليااه المنااروع مناساابا لنناااط المنناااة ماان حيااا  الااذي
أو الااوزاراا أو الجدياادة  قررهااا وزارة المجتمعاااا العمرانيااةت التااياألرو  اسااتخداموويااب خطااة 

وأن تكااون جملااة التلااوا الناااتج عاان  الهيئاااا األخاارى المختصااة بتنظاايم اسااتخدام األراضااي 
( لهااذه 5الحاادود المصاارا بهااا والمبينااة بااالملحب رقاام ) ياايمنطقااة واحاادة  ياايمجمااوع المنناا ا 

ة التي يصدرها جهاز نائون البيئاة بالتنسايب ماع وباألدلة ا سترنادية لمحمال النوعيالالئحة 
 الجهاا ذاا الصلة. 
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عنااد تقرياار مناساابة الموقااع ماادى  ا عتبااار ياايوياان جميااع األحااوال ينااترط أن ي خااذ  
ومادى الاريح الساائدة  واتجااهبعده عن العمران سواء ين منطقة المنروع أو المناطب المحيطة 

 .قدرته الطبيعية علن استيعا  الملوثاا 
 ( 35مادة  )

( لهذه الالئحاة 2يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنن ا المبينة ين الملحب رقم )
 بمالئماةويصادر التارخيص  البيئايالتن يلزم قبال التارخيص لهاا بمزاولاة ننااطها تقيايم التااثير 

ئاة لهذا النناط بعاد الرجاوع لجهااز نائون البي البيئيالموقع من الجهة المختصة بتقييم التاثير 
. 

 
 
 (2)( 36) مادة 

يان ممارساتها ألنناطتها  قاانون البيئاة وهاذه الالئحاةتلتزم المننا ا الخاضاعة ألحكاام 
أو تسار  ملوثااا الهاواء بماا يجااوز الحادود القصاوى المساموا بهاا يان القااوانين  انبعااابعادم 

مباااين يااان وبماااا هاااو وأحماااال الملوثااااا المحاااددة بتقيااايم التااااثير البيئاااي لهاااا والقاااراراا الساااارية 
وباألدلااة ا سترنااادية ألحمااال التلااوا التااي يصاادرها جهاااز ( لهااذه الالئحااة  6الملحااب رقاام ) 
يترتا  علياه خطار علان  الطبيعايخصائص ومواصفاا الهواء  ييتضير  أيأو نئون البيئة  

 صحة اإلنسان والبيئة .
 ( 37) مادة 

تجااااوز مكوناتاااه الحااادود   يجاااوز إساااتخدام آ ا أو محركااااا أو مركبااااا يناااتج عنهاااا عاااادم 
ويسارى حكام هاذه  (1)( لهاذه الالئحاة.6مان  الملحاب رقام ) 4المبينة يي الجادول رقام القصوى 

المادة يي المحايظاا التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية علن أن يتضامن القارار يتارة   
والمركبااا مان  تزيد عن عام لبادء التنفياذ لياتمكن الماالك والحاائزون لتلاك اآل ا والمحركااا

توييااب أوضاااعها ويقاااه لحكاام هااذه المااادة ولجهاااز ناائون البيئااة بالتنساايب مااع وزاراا الداخليااة 
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والصناعة والصحة والبتارول أن يعياد النظار ياي الحادود القصاوي المنصاوص عليهاا ياي هاذه 
 المادة بعد ثالثة أعوام من تاريه ننر هذه الالئحة.   

 (2)( 38) مادة 
حرب المكنوا للقمامة والمخلفاا الصلبة يير الخطرة ، ويحظر إلقاء أو يحظر نهائياه ال

معالجة القمامة والمخلفاا الصلبة إ  يي األماكن المخصصة لذلك بعيداه عن المناطب 
السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك ويب المواصفاا والضوابط والحد 

 بينة علن النحو األتي :األدني لبعدها عن تللك المناطب والم
أو ه: تخصص وحداا اإلدارة المحلية أماكن  ستقبال القمامة والمخلفاا الصلبة 
ومعالجتها بعد دراسة متكاملة عن طبويرايية المنطقة وطبيعتها والكمية المراد التخلص منها 

 ةه الالئح( لهذ11ساعة ، وذلك ويقاه لالنتراطاا والمواصفاا المبينة بالملحب رقم ) 24كل 
. 

ثانياه: تتولن الجهة اإلدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التاثير البيئي 
لمماكن والمننئاا المطلو  الترخيص لها لتخصيصها  ستقبال ومعالجة القمامة 
والمخلفاا الصلبة ويقاه للعناصر والتصميماا والمواصفاا واألسس التي يصدرها جهاز 

با تفاب مع الجهة اإلدارية المختصة وا نتراطاا والمواصفاا البيئية بالملحب نئون البيئة 
رسال صورة من تقييم التاثير البيئي المنار إليه لجهاز نئون 11رقم ) ( لهذه الالئحة ، وا 

 ةالبيئة إلبداء الرأي وتقديم المقترحاا المطلو  تنفيذها يي مجال التجهيزاا واألنظمة الالزم
ثار البيئية السلبية ، وتتولي الجهة اإلدارية المختصة أو المانحة للترخيص التاكد لمعالجة األ

 من تنفيذ هذه المقترحاا.
ثالثاه: يج  أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفاا الصلبة ومننئاا معالجتها ومواقع الردم 

المخلفاا  ( متر عن أقر  منطقة سكنية ، وأن تبعد منن ا معالجة1500الصحي بمساية )
 ( متر عن أقر  منطقة سكنية.500الحيوانية والداجنة والمخلفاا الزراعية بمساية )
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ويتم تحديد بعد هذه األماكن والمنن ا عن المناطب الزراعية والصناعية والمجاري المائية 
 ( لهذه الالئحة.11يي ضوء دراسة تقييم األثر البيئي لها وا نتراطاا المبينة بالملحب رقم )

ويجوز لدواعي الضرورة ويي المناطب الريفية تعديل هذه المساحاا ويقاه لظروا المنطقة أو 
المحايظة وبنرط موايقة الجهاا المحلية وجهاز نئون البيئة والجهاا اإلدارية المختصة أو 

 المانحة للترخيص.
 رابعاه: تجرى معالجة القمامة والمخلفاا الصلبة ويقاه للنظم اآلتية:

عا .1 دة استخدام / استرجاع / تدوير بعو مكوناتها ا الورب ا الزجاج ا يصل وا 
 البالستيك ا المعادن وييرها.

 معالجة بيولوجية يي وجود الهواء أو بمعزل عنه. .2

 معالجة ييزيائية ) طحن ا تقطيع ا كبس ( .3

 معالجة حرارية مع استرجاع الطاقة أو بدون استرجاعها. .4

 لفاا.معالجة كيميائية تبعاه لطبيعة المخ .5

ويجوز استخدام أسلو  الترميد يي وحداا خاصة تراعي ييها ا نتراطاا الواردة بالملحب 
 ( لهذه الالئحة.11رقم)

 ( 39 مادة)
والمخلفاا الصلبة بمراعاة نظاية صناديب وسياراا  القائمون علن جمع القمامةيلتزم 

مقررة ألمن ومتانة وسائل جمع القمامة وأن يكون نرط نظايتها المستمرة واحدا من النروط ال
 (1)نقل القمامة.

كماااا يلااازم أن تكاااون صاااناديب جماااع القماماااة مضطااااة بصاااورة محكماااة   ينبعاااا عنهاااا  
روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذبا  وييره من الحنراا أو ب رة تجذ  الحيوانااا 

روا كال منطقااة الضاالة وأن ياتم جمااع ونقال مااا بهاا مان قمامااة علان يتااراا مناسابة تتفاب وظاا
بناارط أ  تزيااد كميااة القمامااة ياان أى ماان تلااك الصااناديب وياان أى وقااا عاان سااعته . وتقااوم 

 اإلدارة المختصة بالمحلياا بالرقابة علن تنفيذ أحكام هذه المادة .
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 (40) مادة 
يحظااار را أو إساااتخدام مبياااداا اآليااااا أو أياااة مركبااااا كيماوياااة أخااارى ألياااراو 

و ييااار ذلاااك مااان األياااراو إ  بعاااد مراعااااة الناااروط والضاااوابط الزراعاااة أو الصاااحة العاماااة أ
 ووزارة الصحة وجهاز نئون البيئة وخاصة ما ياتن :الزراعة والضماناا التن تضعها وزارة 

) أ ( يلاازم عنااد را مبيااداا اآلياااا الزراعيااة باااى وساايلة أن يااتم إخطااار الوحااداا الصااحية 
 التسمم .والوحداا البيطرية بانواع مواد الرا ومضاداا 

 )   ( تويير وسائل اإلسعاا الالزمة .
 ) جا ( تويير مالبس ومهماا واقية لعمال الرا .
 ) د ( تحذير األهالن من التواجد بمناطب الرا .

 ) ها ( أن يقوم بالرا عمال مدربون علن هذا العمل .
رها وزيااار ) و ( مراعاااة أ  يااتم الاارا بالطااائراا إ  ياان حااا ا الضاارورة القصااوى التاان يقااد
ز تلاااك ياااالزراعاااة ويلااازم يااان هاااذه الحالاااة تحدياااد المسااااحاا المطلاااو  رناااها علااان خااارائط وتمي

بلون خاص مع توضيح العوائب الرئيسية للطياران والمنااطب الممناوع رناها وكاذلك المساحاا 
المجااااورة للمنااااطب الساااكنية والمناحااال والمااازارع السااامكية ومااازارع الااادواجن اساااتبعاد المسااااحاا 

المانااية بمااا يكفاال عاادم تعاارو اإلنسااان أو الحيااوان أو النباااا أو مجااارى المياااه أو وحظااائر 
سائر مكوناا البيئة بصورة مبانرة أو يير مبانرة ين الحال أو يان المساتقبل لاثاار الضاارة 

 لهذه المبيداا أو المركباا الكيماوية .
 (1)( 41) مادة  

التنقيا  أو الحفار أو البنااء أو الهادم  تلتزم جميع الجهااا واألياراد عناد القياام باعماال
الالزماااة للتخااازين أو النقااال  ا حتياطااااا باتخااااذة بااار تأو نقاال ماااا يناااتج عنهاااا مااان مخلفااااا أو أ

إثبااااا ذلاااك يااااي  بتلاااك األعمااااال اآلمااان لهاااا لمناااع تطايرهااااا وعلااان الجهاااة المانحااااة للتااارخيص
 : الترخيص وذلك علن النحو اآلتي

                                                           
 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741رئيس جمس الوزراء رقم مستبدلة بقرار  (1)
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  اآلمن بعيادا عان إعاقاة حركاة المارور والمنااة ويراعان أن يتم التنوين بالموقع باألسلو  -1
 تضطية القابل للتطاير منها حتن   يسب  تلوا الهواء .

نقاال المخلفاااا واألتربااة الناتجااة عاان أعمااال الحفاار والهاادم والبناااء ياان حاوياااا أو أوعيااة  -2
 سياراا نقل معدة ومرخصة لهذا الضرو وينترط ييها : باستخدامخاصة 

األتربااااة  انتناااااررة مجهاااازة بصااااندوب خاااااص أو بضطاااااء محكاااام يمنااااع أن تكااااون الساااايا (أ)
 والمخلفاا للهواء أو تساقطها علن الطريب .

 أن تكون السيارة مزودة بمعداا خاصة للتحميل والتفري  . ( )
أن تكون السيارة يان حالاة جيادة طبقاا لقواعاد األماان والمتاناة واألناوار ومجهازة بكاياة  (ج)

 أجهزة األمان .
 1.5ن التاان تنقاال لهااا هااذه المخلفااا بحيااا تبعااد مساااية   تقاال عاان أن تخصاص األماااك -3

كاام ماان المناااطب السااكنية وأن تكااون ذاا مسااتوى كنتااورى ماانخفو وتسااويتها بعااد ردمهااا 
 وامتالئها .

بتحدياد األمااكن التان تنقال لهاا المخلفااا و  يصارا بنقال وحداا اإلدارة المحلية أن تقوم  -4
باألماااكن المخصصااة لااذلك والماارخص بهااا ماان قباال أو الااتخلص ماان تلااك المخلفاااا إ  

 المعنية . ةالمحليوحداا ا دارة 

 ولجهاز نئون البيئة أن يعدل من تلك الضوابط أو يضيا إليها كلما اقتضا الضرورة ذلك.
 (1)( 42) مادة  

ناوع مان أناواع الوقاود  أييج  أن تراعن الجهاا المختصة حس  طبيعة نناطها عند حرب 
اء كااان ياان أيااراو الصااناعة أو توليااد الطاقااة أو اإلنناااءاا أو ياارو تجااارى أو ييرهااا سااو 

، وعلااان ة الناتجاااة يااان الحااادود المساااموا بهااااألبخااارة الضاااار اأخااار أن يكاااون الااادخان والضاااازاا و 
 ا حتارابلتقليال كمياة الملوثااا يان ناواتج  ا حتياطاااجمياع  اتخااذالمسئول عن هذا النناط 

 مبين ييما يلن :  المنار إليها وذلك ويب ما هو
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نوع من أنواع الوقـود  أيوالحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق  االحتياطات
: 
لمنااع أو اإلقااالل  ا حتاارابالااالزم اتخاذهااا لتقلياال كميااة الملوثاااا ياان نااواتج  ا حتياطاااا(  1)

مناسااا  الوقااود ال اختيااارالملوثاااا ماان مصااادر حاارب الوقاااود يإنااه يجاا  أن يااتم  انبعااااماان 
وسااائل الااتحكم ذاا الكفاااءة  واسااتخدامومراعاااة التصااميم السااليم للمواقااد وبيااا النااار والمااداخن 

 العالية طبقا للمعايير اآلتية :
 ا حتراب  يتواير ييه التصميماا السليمة لضمان  الذييحظر الحرب المكنوا  (أ)

 ناسبة .الكامل وتصريا العوادم من خالل مداخن طبقا للمواصفاا الهندسية الم
ا يحدا مزج كامل لكمية الهواء الكايية للحرب يحبم تصميم الموقد وبيا النار يتأن  ( )

عطاء الزمن  يضمن الحرب الكامل  الذيوالتقلي   الكاييالكامل وتوزيع درجة الحرارة وا 
نواتج الحرب يير الكامل وبحيا   يزيد ما ينبعا من  انبعااضمانا لإلقالل من 

بالجدول رقم  ويقا لما هو مبين لالنبعااالقصوى المسوا بها الملوثاا عن الحدود 
 ( لهذه الالئحة . 6الملحب رقم ) من  (5)

 بالمناطب الحضرية وبالقر  من المناطب السكنية . الحجريالفحم  استخداميحظر  (ج)
المازوا والمنتجاا البترولية الثقيلة األخرى  استخدام بالمناطب السكنية يحظر (د)

  و الزيوا المتخلفة عن العملياا الصناعية واآل ا والورا.م ااااوالبترول الخ
أ  تزيااد نساابة الكبريااا بااالوقود المسااتعمل بالمناااطب الحضاارية وبااالقر  ماان المنااااطب  (ه)

 % . 1.5السكنية عن 
أكسايد الكبرياا عان طرياب ماداخن مرتفعاة  ثاانيالضازاا المحتوية علان  انبعااأن يتم  (و)

الوقاود  اساتخدامأو  ا قبل وصاولها إلان ساطح األرو .بحيا يتم تخفيفه الكاييبالقدر 
المحتوى علن نس  مرتفعاة مان الكبرياا بمحطااا القاوى والصاناعة وييرهاا بالمنااطب 
البعياااادة عاااان العمااااران مااااع مراعاااااة العواماااال الجويااااة والمساااااياا الكاييااااة لعاااادم وصااااولها 

 للمناطب السكنية والزراعية والمجارى المائية .
 داخن :رتفاعاا الما(  2) 
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كجااام 15000اااا 7000للعاااادم ماااا باااين إجماااالي انبعاااااالماااداخن التااان يصااادر عنهاااا  (أ)
 مترا . 36-18ما بين  ارتفاعهابالساعة يتراوا 

كجم/سااعة يجا  أن  15000أكثر مان  إجمالي انبعااالمداخن التن يصدر عنها  ( )
 المبااااني ارتفااااعالمدخناااة أكثااار مااان مااارتين ونصاااا علااان األقااال مااان  ارتفااااعيكاااون 
 تخدمه المدخنة . الذية بما ييها المبنن المحيط

والفنادب  والمخابز  المداخن التن تخدم األماكن العامة كالمكات  والمطاعم (ج)
متر عن حاية المبنن  3عن  ارتفاعهاواأليراو التجارية األخرى وييرها يج  أ  يقل 

 سرعة تسري  الضاز من المدخنة . ارتفاعأعلن المبنن( مع العمل علن )
( أن تكون الحدود القصوى لالنبعاثاا الناتجة عن حرب الوقود علن النحو المبين     ( )أ3)

 ( لهذه الالئحة.6( من الملحب رقم)5بالجدول رقم )
) ( وتكون الحدود القصوى لإلنبعاثاا الصادرة من مداخن مصانع الطو  الطفلي    

 ( لهذه الالئحة.6لملحب رقم )( من ا6والحراري والضالياا ويقاه لما هو مبين بالجدول رقم )
 باحكام هذه المادة . ا لتزاموعلن الجهة اإلدارية المختصة مراعاة 
 ( 43) مادة  

نتاااج  واسااتخراجوالحفاار  وا ستكناااايتعااين علاان الجهاااا القائمااة باعمااال البحااا  وا 
 الزيا الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط واإلجراءاا المستمدة من أسس ومبادئ

تويرهااا الجهااة اإلداريااة المختصااة وكااذلك تلااك المبينااة ييمااا  التاايصااناعة البتاارول العالميااة 
 يلن : 

نتااج الزياا  واستخراجوالحفر  وا ستكناايتعين علن الجهاا القائمة باعمال البحا  -1 وا 
والضااز وتصانيعه وتكرياره وتخزيناه ونقلاه ، أن  اوكيماوياوالبتر الخام للمنتجاا البترولية 

بالضااوابط واإلجااراءاا واإلحتياطاااا الالزمااة لحمايااة البيئااة والمسااتمدة ماان مبااادئ تلتاازم 
صناعة البترول العالمية والموايب علن تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا 

 لطبيعة كل منروع أو منناة أو عملية .
لمصارية العامااة يجا  علان القاائم باألعماال يان النناااط البترولان أتبااع تعليمااا الهيئاة ا -2

للبتارول بالمواصافاا القياساية العالمياة المصارا بهاا ، يان ناان طارب وأساالي  التناضيل 
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اآلمنة ين كل ما يتعلب بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماوياا والضاز ونقلهاا وتصاريا 
المياه والمواد األخرى المستضنن عنها مع تفادى ضياع البترول أو الضاز ، وكذلك القياام 

 ومساكن واآلبار اآل االالزمة بما يتعلب بالوقاية من الحريب ووقاية  ا حتياطاامل بع
، والمخاااازن والمننااا ا البترولياااة ، وجمياااع الوساااائل األخااارى التااان تااارى الهيئاااة  العااااملين

لزومها لتنظايم حسان ساير العمال والمحايظاة علان البيئاة وعلان للبترول المصرية العامة 
 تضمن علن األخص ما ياتن :السكان المجاورين ، وت

أو اإلنتاجياااة وباااين  ا ستكناااايية) أ ( مراعااااة تحدياااد المسااااياا اآلمناااة ساااواء باااين اآلباااار 
محطاا التجميع واإلنتاج وأية مننااة صاناعية أخارى والاورا وخطاوط األنابيا  الرئيساية 

 والمقابر . وا جتماعيةأو الفرعية والمساكن واألماكن الدينية 
المتفجاااراا ساااواء يااان عمليااااا  اساااتخدامناااروط األبعااااد والمسااااياا عناااد )   ( مراعااااة 

 المسح السيزمن أو عملياا إنناء خطوط األنابي  .
نفجاااااراا ومنااااع  بااااالمواد والمعااااداا والصااااماماا الضاااارورية لمنااااع ا اآلبااااار) ج ( تزويااااد 

 تسر  الزيا أو الضاز .
لياااا إنتاااج ونقاال وتنااضيل ) د ( تركياا  أجهاازة الفصاال والنااعالا الالزمااة إلجااراءاا عم

 وتكرير المواد البترولية والبتروكيماوياا والضاز .
يااان  هساااتخراجاياااتم  الاااذيالالزماااة لمناااع تساااري  الزياااا والضااااز  ا حتياطااااا اتخااااذ) هاااا ( 

كمااال اآلبااار والااذى   يمكاان جمعااه ، وكااذلك أى  ا ختباااراا التاان تجاارى أثناااء الحفاار وا 
ياان حفاار مفتوحااة أو ياان النااعالا علاان أن يراعاان زيااا أو ياااز أخاار ينبضاان حرقااه إمااا 

عملياااة التذرياااة أو  اساااتخدامتياااار األمثااال لعااادد وحجااام يونيااااا الحرياااب والناااعالا أو خاإل
حرياب الزياا الخاام   ساتكمالوقاود الاديزل  اساتخدامأو إمكانياة  اإلضااييالهاواء  اساتخدام
 الثقيل .

ملياااا اإلنتاااج والتنااضيل والتكرياار ) و ( تركياا  المااداخن والنااعالا والهواياااا الالزمااة لع
والتخااازين الالزماااة بمحطااااا القاااوى التابعاااة للمننااااة ، ساااواء للضاااازاا  المنبعثاااة البااااردة أو 

 الساخنة .
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) ز ( وضااع الخطااط الالزمااة وتجهيااز المعااداا واآل ا وتعيااين وتاادري  األيااراد لمجابهااة 
ننااا ا البحرياااة أو أى تسااار  أو حرياااب يحااادا لااار وس األباااار أو خطاااوط التاااديب أو الم

المننااااااا الصاااااناعية أو صاااااهاريج التخااااازين أو المخاااااازن أو الاااااورا أو المسااااااكن أو أى 
 منن ا أخرى مماثلة داخل نطاب عمل المنناة .

 ( بالنسبة لصهاريج التخزين يراعن ما يلن : ا) 
تااااوير الحااااد األدناااان ماااان المساااااياا إلاااان حايااااة الطاااارب الرئيسااااية والسااااكك الحديديااااة  -1

 األخرى والمبانن واألماكن المكنوية للنيران .والمستودعاا 
أن تكااون الصاااهاريج محكماااة وتااانظم عملياااة تسااار  األبخااارة الزائااادة طبقاااا للمواصااافاا  -2

 القياسية العالمية بهذا النان .
 الدهان باللون األبيو أو أى لون ياتح آخر . -3
ذ لتصااريا ياار تساار  الزيااا إن وجااد وماازودة بمناإحاطااة كاال صااهريج باسااوار لحصاا -4

اه األمطاااار ، علااان أن يكاااون الحجااام المحصاااور يعاااادل حجااام الصاااهريج أو طبقاااا ميااا
 العالمية المستخدمة ين تصميم صهاريج تخزين البتروكيماوياا . لالنتراطاا

) طاااا ( يراعااان إساااتخدام الهاااواء المضاااضوط يااان أجهااازة القيااااس والتناااضيل باااد  مااان الضااااز 
 الجاا المضضوط كلما أمكن ذلك .

ماااا والمعااداا واآل ا  المسااتخدمة ياان العملياااا ياان حالااة جياادة أن تكااون جميااع المه -3
وأن تكاااون بالقااادرة الكايياااة للعمااال  اساااتخدامهاومساااتويية لجمياااع الناااروط الالزماااة لحسااان 

 المخصص من أجله مع إجراء عملياا الصيانة والتفتيا الالزمة لها .
بطريقاة  هتعمالأو إسا اساتضاللهيج  التخلص من الضاز المصاح  للزيا الذى   يمكن  -4

 مامونة وطبقا للمواصفاا العالمية القياسية بهذا النان .
أكباااار نساااابة ماااان   سااااتخراجوتطبيااااب الوسااااائل الميكانيكيااااة والكيميائيااااة  اسااااتعماليجاااا   -5

مااا يتبقاان منهااا بعااد   سااتقباليضااالا اآلبااار أو الصااهاريج مااع إعااداد حفاار أو خزاناااا 
بااار أو المنناا ا البتروليااة والصااناعية المعالجااة ياان مكااان مناساا  مااامون بعياادا عاان اآل

 المساكن .و 
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  يجوز باى حال من األحوال أن تفيو هذه الفضالا علن ساطح األرو أو علان الطارب 
 العامة أو علن المجارى المائية والبحار ونواطئها .

 ( 44) مادة 
ا وخاصااة تلتاازم جميااع الجهاااا واأليااراد عنااد مباناارة األننااطة اإلنتاجيااة أو الخدميااة أو ييرهاا

آ ا التنبيااه ومكبااراا الصااوا بعاادم تجاااوز الحاادود  واسااتخدامعنااد تنااضيل اآل ا والمعااداا 
المسموا بهاا لنادة الصاوا داخال أمااكن العمال واألمااكن العاماة المضلقاة الموضاحة بالجادول 

 ( لهذه الالئحة . 7( من الملحب رقم )  1رقم ) 
مجمااوع األصااواا المنبعثااة ماان  وعلاان الجهاااا المانحااة للتاارخيص مراعاااة أن يكااون 

المصادر الثابتة ين منطقة واحدة ين نطاب الحدود المسموا بها ، والتاكاد مان إلتازام المننااة 
 2اآل ا والمعداا المناسبة لضمان ذلك ، وذلاك وياب ماا هاو مباين بالجادول رقام )  باختيار

ناادة الصااوا وماادة ( لهااذه الالئحااة ماان حيااا الحاادود المسااموا بهااا ل 7( ماان الملحااب رقاام ) 
 الفترة الزمنية للتعرو له .

 ( 45) مادة 
والتادابير الالزماة التان تضاعها وزارة القاوى  ا حتياطااا باتخااذيلتزم صاح  المننااة 

ملوثااا الهاواء ، داخال مكاان العمال إ   انبعاااالعاملة والتنضيل بماا يضامن عادم تسار  أو 
الالئحاة وذلاك ساواء كاناا ناتجاة عان طبيعاة  ه( لهاذ 8ين الحدود المبينة يان الملحاب رقام ) 

ممارسة المنناة لنناطها أو عن خلل ين األجهزة ، وأن يوير سبل الحماياة الالزماة للعااملين 
اآل ا والمعاداا والماواد وأناواع  اختياارتنفيذا لنروط السالمة والصحة المهنياة بماا يان ذلاك 

ماادة التعااارو لهااذه الملوثاااا ، وعليااه أن يكفااال  ا عتبااارالوقااود الالزمااة علاان أن ي خاااذ ياان 
 ضمان التهوية الكايية وتركي  المداخن وييرها من وسائل تنقية الهواء .

 ( 46) مادة 
الحااارارة  درجتاااياإلجاااراءاا الالزماااة للمحايظاااة علااان  باتخااااذيلتااازم صااااح  المننااااة 

لمساموا بهماا ، ويان والرطوبة داخل مكان العمل بما   يجاوز الحاد األقصان والحاد األدنان ا
حااارارة أو رطوباااة خاااارج هاااذه الحااادود يتعاااين علياااه أن يكفااال  درجتااايحالاااة ضااارورة العمااال يااان 

وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من مالبس خاصة وييار ذلاك مان وساائل الحماياة ويتضامن 
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ة ( لهذه الالئحة الحد األقصن والحد األدنن لكل من درجتن الحرارة والرطوبا 9الملحب رقم ) 
 ومدة التعرو لهما ووسائل الوقاية منهما .

 ( 47) مادة 
ينااترط ياان األماااكن العامااة المضلقااة وناابه المضلقااة أن تكااون مسااتويية لوسااائل التهويااة 

يمااارس ييااه بمااا  الااذيونااوع النناااط  ا سااتيعابيةالكاييااة بمااا يتناساا  مااع حجاام المكااان وقدرتااه 
 ة مناسبة .يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرار 

الالزمااة  كمياااا الهااواء ( لهااذه الالئحااة 8( ماان الملحااب رقاام )4رقاام ) ويبااين الجاادول 
 (1).لتهوية األماكن العامة 

 ( 48) مادة  
يلتاااازم الماااادير المساااائول عاااان المنناااااة بإتخاااااذ اإلجااااراءاا الكفيلااااة بمنااااع التاااادخين ياااان 

التدخين ين ييار هاذا الحياز عد يإ  ين الحيز المخصص للمدخنين و  األماكن العامة المضلقة
 المعمول به بالمنناة. التاديبيمخالفة إدارية تعرو مرتكبها للعقا  

 ( 49) مادة 
أو تركياازاا المااواد المنااعة بااالهواء عاان الحاادود  اإلنااعاعي  يجااوز أن يزيااد مسااتوى النناااط 

بعد  النووييصدر بها قرار من زير الكهرباء والطاقة المسئول عن األمان  والتيالمسموا بها 
الرجوع إلن وزارة الصحة وجهاز نئون البيئة وذلك خالل المادة المنصاوص عليهاا يان الماادة 

 .1994لسنة  4الثانية من القانون رقم 
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 البا  الثالا
 حماية البيئة المائية من التلوا

 الفصل األول
 التلوا من السفن
 الفرع األول

 التلوا من الزيا
 ( 50) مادة 

مالااك الساافينة أو ربانهااا أو أى نااخص مساائول عنهااا وعلاان المساائولين عاان وسااائل علاان 
الخالصاااااة  ا قتصااااااديةأو المنطقاااااة  اإلقليمااااينقاااال الزياااااا الواقعاااااة داخاااال الماااااوانن أو البحااااار 

الزيااا أن يبااادروا إلاان إبااالغ  اسااتخراجلجمهوريااة مصاار العربيااة وكااذلك النااركاا العاملااة ياان 
ل حاادا تسار  للزياا ياور حدوثاه ماع بياان مكاان ظاروا الجهاا اإلدارية المختصة عان كا

إليقااا التسار  أو الحاد مناه  اتخاذاالحادا ونوع المادة المتسربة وكميتها واإلجاراءاا التان 
 علن أن يتضمن البالغ البياناا التالية :

 لمعالجة التسر  . اتخذااإلجراءاا التن  (1
 . استعملاكمية ونوع المنتتاا التن  (2
 لحدوا التسر  ، وهل حدا حريب أم   .المصدر المحتمل  (3
 إتجاه البقعة الزيتية المتكونة . (4
 معدل التسر  إذا كان مستمرا . (5
 بعاد البقعة .أ (6



 45 

تجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الر ية . (7  سرعة وا 
 إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه . (8
 حالة البحر . (9
 يا .ضع -متوسط  -عالن  -حالة المد والجزر يامر  (10
 األماكن الناطئية المهددة . (11
 طبيعة المنطقة ، نع  مرجانية ، كائناا بحرية . (12
 العنوان . -التليفون  - ا سم -المصدر المبل   (13

وين جميع األحوال يج  علن الجهاا اإلدارياة المختصاة إباالغ جهااز نائون البيئاة  
ياان  اتخااذا التااي ااءااإلجاار حدوثااه لمتابعااة  ربكايااة المعلوماااا عاان الحااادا المنااار إليااه يااو 

 ( من قانون البيئة . 5از المنصوص عليها ين المادة ) ههذا النان ويقا لمهام الج
 ( 51) مادة 

ناااااقالا الزيااااا   سااااتقباليجاااا  أن تجهااااز جميااااع مااااوانن النااااحن والمااااوانن المعاااادة  
ميااه ميااه اإلتازان ييار النظيفاة وال  ستقبالوأحواو إصالا السفن بالمعداا الالزمة الكايية 

 المتخلفة عن يسيل الخزاناا الخاصة بناقالا الزيا أو ييرها من السفن .
المخلفااااا   ساااتقبالباااالمواعين واألوعياااة الالزماااة والكايياااة  الماااوانيويجااا  أن تجهاااز  

 والنفاياا والرواس  الزيتية والمزيج الزيتن من السفن الراسية بالميناء .
أيااة ساافينة أو ناقلااة وتوجيههااا إلاان أماااكن  اسااتقبالوتتااولن الجهااة اإلداريااة المختصااة  

 التخلص من نفاياتها ومياه اإلتزان يير النظيفة .
و  يجاااوز التااارخيص ألياااة سااافينة أو ناقلاااة بالقياااام باعماااال الناااحن والتفريااا  إ  بعاااد  

وتوجيههاا إلان أمااكن الاتخلص مان النفايااا   ساتقبالهاالرجوع إلان الجهاة اإلدارياة المختصاة 
 ان يير النظيفة .ومياه اإلتز 

 ( 52) مادة  
علاان كاال مالااك أو ربااان ساافينة مسااجلة بجمهوريااة مصاار العربيااة وكااذلك ساافن الاادول  
أن يحاااتفظ بساااجل الزياااا بالسااافينة يااادون يياااه المسااائول عنهاااا جمياااع  لالتفاقياااة انضاااماالتااان 

 : اآلتيةوعلن األخص العملياا  با تفاقيةالعملياا المتعلقة بالزيا علن الوجه المبين 
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) أ ( القيام بعملياا التحميل أو التسليم أو ييرها عن عملياا نقال الحمولاة الزيتياة ماع بياان 
 نوع الزيا .

)   ( تصريا الزيا أو المزيج الزيتن من أجل ضمان سالمة السفينة أو حمولتهاا أو إنقااذ 
 األرواا مع بيان نوع الزيا .

ام أو حاادا ماع بياان نسابة الزياا وحجام ) جا ( تسر  الزيا أو المزيج الزيتن نتيجة إصاطد
 التسر  .

 ) د ( تصريا مياه اإلتزان يير النظيفة أو يسيل الخزاناا .
 ) ها ( التخلص من النفاياا الملوثة .

) و ( إلقاء مياه السنتينة المحتوية علن الزيوا التن تجمعا يان حياز اآل ا خاارج السافينة 
 وذلك أثناء تواجدها بالميناء .

سااجيل عملياااا تصاريا الزيااا أو الماازيج الزيتان بالنساابة للمنصاااا البحرياة التاان تقااام وياتم ت
ياان البيئااة المائيااة ياان سااجل خاااص مطااابب لسااجل الزيااا  المنصااوص عليااه ياان هااذه المااادة 

 علن أن يتضمن هذا السجل البياناا التالية :
 المنصة وموقعها . اسم -1
 الترخيص الصادر لها . -2
 صاح  المنصة . اسم -3
 تزاوله المنصة . الذيط الننا -4
  بيان نظم ومعداا وأجهزة ووحداا معالجة الزيا والمزيج الزيتن قبل تصريفها  -5

 ونظام التحكم ييها ومراقبتها .       
 كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها علن مدار السنة ومعدلها . -6
 الكمية الفعلية للمواد والسوائل التن يتم تصريفها . -7
   األعطال بالنسبة لنظام ومعداا وأجهزة ووحداا معالجة الزيا والمزيج بيان  -8

  ونتائج التحليل عق  اإلصالا  استمرارهالزيتن موضحا تاريه العطل ويترة        
 مبانرة .       

 وتوقيع مسئول ملئ بياناا السجل . اسم -9
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 تاريه تحرير البياناا .  -10
 ( 53) مادة 

من قانون البيئة المناار إلياه . يجا  تقاديم ناهادة الضامان عناد  59 ين تطبيب أحكام المادة
دخول الناقلة ين البحر اإلقليمن ، وأن تكون النهادة سارية المفعول وتضطن جميع األضارار 

 والتعويضاا التن تقدر بمعرية الجهة اإلدارية المختصة باإلتفاب مع جهاز نئون البيئة .
 الفرع الثانن

 والقمامة الصحيصرا التلوا بمخلفاا ال
 ( 54) مادة 

الملوثاااة داخااال  الصاااحييحظااار علااان السااافن والمنصااااا البحرياااة تصاااريا ميااااه الصااارا 
الخالصاة لجمهورياة مصاار العربياة ويجا  الااتخلص  ا قتصاااديةوالمنطقاة  اإلقليمايالبحار 

 منها طبقا للمعايير واإلجراءاا الموضحة ييما يلن :
 لملوثة من السفن والمنصاا البحرية :ا الصحيإجراءاا تصريا مياه الصرا 

تلتزم السفن والمنصاا البحرية أيا كانا جنسيتها بمراعااة المعاايير والضاوابط التالياة  
 عند تصريفها لمياه الصرا الصحن :

أن تكااون الساافينة أو المنصااة البحريااة ماازودة بالنااهادة الدوليااة لمنااع التلااوا بقاااذوراا  -1
 ادة سارية المفعول .وأن تكون النه الصحيمياه الصرا 

 . الصحيأن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرا  -2
المعالجاة علان مسااية أقال مان  الصاحيسفينة أن تصرا مياه الصرا  ألي  يجوز  -3

وينترط عدم وجود تسهيالا  ساتقبال هاذه المخلفااا  أربعة أميال بحرية من الناطئ
( لهااااذه 1لبيئيااااة المبينااااة بااااالملحب رقاااام)وأن تكااااون يااااي حاااادود المعااااايير والمواصاااافاا ا

 (1)الالئحة وأ  تكون حركة األمواج يي اتجاه الناطئ.

 (2)ملضاه -4
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ألي سفينة صرا مخلفااا الصارا الصاحي المحجاوزة ياي  زويي جميع األحوال   يجو  
صهاريج ا حتجاز ديعة واحدة ولكن بمعد ا معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسارعة 

 عقدة/ساعة 4 تقل عن 

وينبضااي أ  يتخلااا عاان عملياااا الصاارا أيااا كانااا نوعيتهااا ظهااور أجسااام صاالبة عائمااة 
ذا كانااا مياااه  مرئياة يااي الميااه اإلقليميااة وأ  يتسااب  الصارا يااي تضييار لااون هااذه الميااه وا 
 الصرا ممزوجة بفضالا مياه يلزم معالجتها ييج  أن تتم هذه المعالجة قبل الصرا. 

ام السااابب اإلنااارة إليهااا ياان حالااة التصااريا لسااالمة الساافينة وماان و  تنطبااب األحكاا 
علاان متنهااا أو إنقاااذ أرواا ياان البحااار أو نتيجااة عطاا  أصااا  الساافينة أو معااداتها بناارط أن 

لمنع هذا التصريا أو للتخفيا منه إلان أقصان  اتخذاالمعقولة قد  ا حتياطااتكون جميع 
 حد قبل وقوع العط  وبعده .

 ( 55) مادة 
النفايااا وميااه الصارا  باساتقبالعلن الجهاا المختصة تاويير التساهيالا الخاصاة  
 لالسااتخداميضااالا الساافن مااع مراعاااة أن تكااون تلااك التسااهيالا ياان حالااة صااالحة  الملوثااة و

 ومصانة وأن يراعن نظايتها وتطهيرها بصفة دورية .
التاااي تااام  "علااان هاااذه الجهااااا ا حتفااااظ بساااجل بيئاااي توضاااح باااه كميااااا المخلفااااا

وكيفيااااة الااااتخلص منهااااا واساااام الساااافينة أو الوحاااادة البحريااااة ،علاااان أن تكااااون وساااايلة  ااسااااتقباله
 (1)".التخلص من الوسائل التي يقرها جهاز نئون البيئة 

 ( 56) مادة 
علااان الجهااااا المختصاااة أن تراعااان عناااد نقااال المخلفااااا المتجمعاااة يااان التساااهيالا  

تساار  هااذه المخلفاااا أو إنبعاااا أيااة روائااح عنهااا المنصااوص عليهااا ياان المااادة السااابقة عاادم 
وأن يااتم الااتخلص منهااا ياان األماااكن وبالضااوابط التاان ياانص عليهااا قااانون النظايااة العامااة رقاام 

 ، وذلك من خالل التنسيب بين الجهاا المختصة والمحلياا . 1967لسنة  38
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 لفصل الثاننا
 التلوا من المصادر البرية

 ( 57) مادة 
ترخيص بإقامة أياة مننا ا أو محاال علان نااطئ البحار أو قريباا مناه يناتج ينترط لل 

عنهاااا تصاااريا ماااواد ملوثاااة بالمخالفاااة ألحكاااام القاااانون وهاااذه الالئحاااة والقاااراراا المنقاااذة لهاااا ، 
، الالئحاة والخااص بالتنمياة والبيئاةمراعاة أحكام مواد الفصل األول من البا  األول مان هاذه 

وحاااداا مناسااابة وكايياااة لمعالجاااة المخلفااااا كماااا يلتااازم باااان يبااادأ  ويلتااازم المااارخص لاااه بتاااويير
 يور بدء تنضيل تلك المنن ا وأن يحايظ علن سالمتها وصيانتها بصفة دورية . بتنضيلها

 ( 58) مادة 
مع عدم اإلخالل بما تنص عليه الماادة الثانياة مان قارار إصادار هاذه الالئحاة يحظار  

ا بتصااريا المااواد الملوثااة القابلااة للتحلاال إلاان البيئااة علاان المنناا ا الصااناعية التاان يصاارا لهاا
المائياااة والناااواطئ المتاخماااة تصاااريا تلاااك الماااواد إ  بعاااد معالجتهاااا ومطابقتهاااا للمواصااافاا 

 ( لهذه الالئحة . 1والمعايير المنصوص عليها ين الملحب رقم ) 
خلفاااا إجااراء تحلياال دورى ياان معاملهااا لعيناااا الم جهاااز ناائون البيئااةوعلاان معاماال  

خطار الجهاا   (1).اإلدارية المختصة بنتيجة التحليلالسائلة المعالجة وا 
وياان حالااة عاادم مطابقااة نتيجااة التحلياال للمواصاافاا والمعااايير المنصااوص عليهااا ياان  

 با ناتراكاإلجراءاا اإلدارياة  ذاتخابجهاز نئون البيئة  لهذه الالئحة يقوم ( 1الملحب رقم ) 
صااة للنظاار ياان ماانح صاااح  النااان الماارخص لااه بممارسااة نناااطه مااع الجهااة اإلداريااة المخت

ويقااااا ألحكاااااام هااااذه الالئحاااااة مهلااااة مااااادتها ناااااهر واحااااد لمعالجاااااة المخلفاااااا لتصااااابح مطابقاااااة 
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للمواصاافاا والمعااايير المحااددة ، مااع مراعاااة الماادد المنصااوص عليهااا ياان المااادة الثانيااة ماان 
صدورها ، يإذا لام تاتم المعالجاة خاالل  قرار إصدار هذه الالئحة بالنسبة للمنن ا القائمة عند
نه إلحااب أضارار الصارا مان ناا اساتمرارالمدة المنار إليها أو ثباا مان التحليال خاللهاا أن 

يوقا التصريا باالطريب اإلدارى ويساح  التارخيص الصاادر للمننااة ، وذلاك بالبيئة المائية 
، كمااا يحظاار علاان  94لساانة  4رقاام قااانون الدون اإلخااالل بالعقوباااا المنصااوص عليهااا ياان 

المنن ا الصناعية تصريا المواد الملوثة يير القابلة للتحلل والمنصوص عليها ين الملحاب 
  (1).( لهذه الالئحة ين البيئة المائية 10رقم ) 

 (59مادة )
مصار العربياة جمهورياة أية مننا ا علان الناواطئ البحرياة ليحظر الترخيص بإقامة  
إ  بعااد موايقااة ، أو إقامااة هااذه المنناائاا ماان خااط الناااطئ  متاار إلاان الااداخل مااائتيلمساااية 

 (2)الهيئة المصرية العامة لحماية النواطئ بالتنسيب مع جهاز نئون البيئة.
 :  اآلتيهتبع ين نان الترخيص بإقامة تلك المنن ا اإلجراءاا يو 

موضاحاه خيص "   كتابة إلن المحايظة الساحلية المعنية " الجهة المانحة للتر ل) أ ( يقدم الط
ييه تحدياد نوعياة المننااة المقتارا إقامتهاا داخال منطقاة الحظار علان أن يرياب بالطلا  دراساة 

للمنروع أو األعمال المستجدة المطلو  تنفيذها بما ين ذلك  يالبيئتقييم التاثير متكاملة عن 
ناصاار تاثيرهااا علاان اإلتاازان البياائ للمنطقااة الساااحلية وعلاان خااط الناااطئ ، وعلاان األخااص الع

 األتية :
 النحر. -1
 اإلرسا . -2
 التياراا الساحلية. -3
 التلوا الناجم عن المنروع أو األعمال. -4

 معالجة هذه اآلثار إن وجدا . لمالياة مع بيان األعمال واإلحتياطاا المقترحة تفصيال
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الطل  إلن الهيئة المصارية العاماة لحماياة  بإرسال صورة من)   ( تقوم المحايظة الساحلية 
المنروع بالتنسيب مع جهاز نئون البيئاة كماا تقاوم المحايظاة  يي الفنياطئ إلبداء رأيها النو 

باداء  يالبيئالساحلية بإرسال دراسة تقييم التاثير  للمنروع إلن جهاز نائون البيئاة لمراجعتهاا وا 
.ثم يعرو الطلا  علان لجناة تناكل مان ممثال استالمهييه خالل ستين يوما من تاريه  الرأي

جهاز نئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية النواطئ والمحايظة السااحلية  عن كل من
المعنية ) الجهة المانحة للترخيص(، وتنعقد اللجنة بمقر المحايظة للباا ياي طلا  التارخيص 

معايناااا  جهاااز ناائون البيئااة ومااا قامااا بااه ماان يااي ضااوء الاارأي الفنااي الااذي أبدتااه الهيئااة ورأي
 ويصدر قرار اللجنة بايلبية أصواا أعضائها. ودراساا للمنروع ،

مقاادم  تحمياال وجهاااز ناائون البيئااة لهيئااة المصاارية العامااة لحمايااة النااواطئلكاال ماان ا) جااا ( 
 (1).تماالطل  تكاليا المعايناا والدراساا التن 

ويصدر الوزير المختص بنئون البيئة بعاد أخاذ رأي الجهااا اإلدارياة المختصاة والمحايظااا 
 نروط الترخيص بإقامة المنناة داخل منطقة الحظر وبتعديل خط الناطئ. المعنية 

 (2)( 60) مادة  
يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من نانه المساس بخط المسار الطبيعاي للنااطئ أو 

إ  بعاااد موايقاااة الهيئاااة  أو إجاااراء هاااذا العمااال، دخاااو  يااان ميااااه البحااار أو انحساااارا عناااه هتعديلااا
لحماية النواطئ بالتنسيب مع جهاز نئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلباا التن المصرية العامة 

من نانها المساس بخط المسار الطبيعي للناطئ أو تعديله اإلجراءاا والنروط المنصاوص 
 .(من هذه الالئحة59)عليها ين المادة 
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 الفصل الثالا
 اإلجراءاا اإلدارية والقضائية

 ( 61مادة ) 
ماان قااانون البيئااة المنااار  78المنصااوص علاايهم ياان المااادة  القضااائيلضاابط ا لمااامورييكااون 

إليه ، عند وقوع مخالفة   تزيد عقوبتها عن الضرامة أو التعويو أن يسمح لرباان السافينة أو 
المساائول عنهااا إذا رياا  أن يضااادر الميناااء علاان وجااه عاجاال ، تحصاايل مبااال  يوريااة بصاافة 

اماة والتعاويو التان يقضان بهاا يان الحادود المنصاوص م قتة تحا حساا  تنفياذ عقوباة الضر 
عليهااا ياان البااا  الرابااع ماان قااانون البيئااة ، علاان أ  تقاال عاان الحااد األدناان المقاارر للمخالفااة 
مضااايا إليهااا جميااع النفقاااا والتعويضاااا التاان تحااددها الجهااة اإلداريااة المختصااة إلزالااة آثااار 

علن األكثر من تحصيلها بصاندوب حماياة  تاليالالمخالفة ، ويتم إيداع تلك المبال  ين اليوم 
 ( من هذه الالئحة .  7البيئة ويقا ألحكام المادة ) 

عاان قيمااة هااذه المبااال  تقبلااه الجهااة اإلداريااة المختصااة ،  ماااليويجااوز تقااديم ضاامان  
الدولية ين ناان المسائولية المدنياة المترتباة عان أضارار التلاوا  ا تفاقيةوذلك مراعاة ألحكام 

 . 1969ا الموقعة ين بروكسل عام بالزي
 ( 62) مادة 

يصاادر الااوزير المخااتص بناائون البيئااة قاارار بتنااكيل لجنااة تظلماااا يكااون مقرهااا دائاارة عماال 
 الموانن أو إحدى الجهاا اإلدارية القريبة منها علن النحو التالن :

 رئيسا          مستنار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس -
 عضوا                  ئون البيئةممثل لجهاز ن -
 عضوا           ممثل لمصلحة الموانن والمنائر -
 عضوا             ممثل لوزارة الدياع  -
 عضوا             ممثل لوزارة البترول -
 عضوا       ازعة ين مجال نناطهانممثل للجهة اإلدارية المختصة التن وقعا الم -
 أو أكثر ين نئون البيئة المائية . وللجنة أن تستعين بخبير  
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وتختص هذه اللجنة بالفصل ين المنازعااا اإلدارياة النانائة عان تطبياب أحكاام الباا  الثالاا 
بعد سماع أقوال الطريين بايلبية أصواا األعضاء  اقراراتهمن هذه الالئحة ، وتصدر اللجنة 

 .يرجح الجان  الذى منه الرئيس  التساويالحاضرين ، وين حالة 
 بمجلس الدولة . اإلداريالنان الطعن علن قراراا اللجنة أمام محكمة القضاء  ولذوي

 ( 63) مادة 
للجهاااا اإلداريااة المختصااة طلاا  معاونااة كاال ماان وزاراا الاادياع والداخليااة والبتاارول والهيئااة 
العامااة لقناااة السااويس ووزارة النقاال البحاارى أو أيااة جهااة معنيااة أخاارى ياان تنفيااذ أحكااام البااا  
الثالا من هذه الالئحة وذلك ويقا للنروط التن يصدر بها قرار من الاوزير المخاتص بنائون 

 البيئة .
 البا  الرابع       

 أحكام ختامية
 ( 64مادة ) 

مان قاانون البيئاة ويقاا  91تتحدد قيماة نفقااا إزالاة آثاار المخالفاة المناار إليهاا يان الماادة 
 للضوابط التالية :

 ا قتصااديةوجاه خااص المنااطب ذاا األهمياة بو بعده من النااطئ و قر  التفري  أ) أ ( 
 أو السياحية أو المحمياا الطبيعية .
 )   ( درجة سمية المواد المفرية .

 ) ج ( حجم الملوا ونوعيتة وأثره اإلتالين للبيئة .
 ( 65مادة ) 

ريااااة يجااااوز لكاااال مااااواطن أو جمعيااااة معنيااااة بحمايااااة البيئااااة اللجااااوء إلاااان األجهاااازة اإلدا 
والقضائية المختصة بضرو تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهاذه الالئحاة ، وعلان وزارة 
الداخلياة بالتنسايب ماع جهااز نائون البيئاة إننااء نارطة متخصصاة لحماياة البيئاة باالوزارة 
ومااااديرياا األماااان بالمحايظاااااا ، تخااااتص بالعماااال علاااان تنفيااااذ أحكااااام القااااوانين والقااااراراا 

تخااذ المتعلقة بحماية  البيئة ، وكذا تلقن النكاوى والبالياا التن تقدم ين هذا الناان ، وا 
 اإلجراءاا القانونية بنانها .
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 1994لسنة  4مالحب الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  (1)نان البيئة يي

 الملحب                                      الموضوع رقم 
 البيئة البحرية . ييعند تصريفها  لةللمخلفاا السائالمعايير والمواصفاا  -1
 . البيئي التاثير تقييم الخاضعة ألحكامالمنن ا  -2
 نموذج سجل تاثير نناط المنناة علن البيئة ) سجل الحالة البيئية (  -3

 (: سجل الحالة البيئية للمنناة.1جدول )
 (: سجل المواد والمخلفاا الخطرة بالمنناة.2جدول )

 المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها .الطيور والحيواناا البرية  -4
  الخارجيالحدود القصوى لملوثاا الهواء  -5
 من المصادر المختلفة. اإلنبعاثاا ييالحدود المسموا بها لملوثاا الهواء  -6

ا ا الصلبة الكلية من مداخن المنن (: الحدود القصوى  نبعاثاا الجسيما1جدول )
 الصناعية 
 ا الصناعية الضازاا واألبخرة من مداخن المنن اثاا (: الحدود القصوى  نبع2جدول )
 (: الحدود القصوى  نبعاثاا ) العادم ( الصادرة من محركاا المركباا3جدول )
 لوالد يزيمركباا البنزين  (أ) 

 االموتوسيكال ( ) 
 النبعاثاا الصادرة من مداخن محارب المستنفياا ل(:الحدود القصوى 4جدول )
 بعاثاا الناتجة من حرب الوقود.النل(: الحدود القصوى 5جدول )
النبعاثاا الصادرة من مداخن مصانع الطو  الطفلي ل(: الحدود القصوى 6جدول )

 الحراري و 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 2005 أكتوبر لسنة 29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)
 

 عرو اآلمن له .تالحدود المسموا بها لندة الصوا ومدة ال -7
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( الحدود المسموا بها لندة الصوا داخل أماكن العمل وداخل األماكن 1جدول )
 المضلقة ومدة التعرو اآلمن له.

 ( مدة التعرو القصوى للضوضاء المسموا بها يي أماكن العمل .2جدول )
للضوضاء المتقطعة والصادرة من المطارب الثقيلة ( الحد األقصن المسموا به 3جدول )

. 
 ( الحد األقصن المسموا به لمستوى الضوضاء يي المناطب المختلفة .4جدول )

ويقا لنوعية كل  واألماكن المضلقة الحدود القصوى لملوثاا الهواء داخل أماكن العمل -8
 صناعة .

خل أماكن العمل واألماكن (: الحدود القصوى المسموا بها للملوثاا الهواء دا1جدول )
 المضلقة ويقاه لنوعية كل صناعة .

 (: الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتي ينتبه يي أنها مسرطنة.2جدول )
التي ينتبه يي أنها مسرطنة وليس لها حدود عتبية  أو(: المواد المسرطنة 3جدول )
 معروية .
 ماكن العامة والمضلقة.(: كمية الهواء الخارجي الالزمة لتهوية األ4جدول )

التعرو لها  الحرارة والرطوبة ومدة درجتيالحد األقصن والحد األدنن لكل من  -9
 .امووسائل الوقاية منه

الحرارية (المسموا به يي بيئة العمل ويقاه  (: حدود التعرو الحراري ) الوطاة1)جدول 
 لنوعية العمل وسرعة الهواء. 

ة الحرارية ( المسموا بها يي بيئة العمل ويقاه لنظام (: التعرو الحراري ) الوطا2جدول )
 العمل.

يحظر علن المنن ا الصناعية تصريفها  التي المواد الملوثة يير القابلة للتحلل و -10
 البيئة البحرية. يي

ا نتراطاا والمواصفاا الخاصة بمصانع معالجة المخلفاا الصلبة البلدية ومواقع  -11
 قمامة.الردم الصحي ووسائل جمع ونقل ال

 ( 1ملحب رقم ) 
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 عند تصريفها ين البيئة البحرية للمخلفاا السائلةالمعايير والمواصفاا 
بناان حماياة  1982لسانة  48مع مراعاة األحكام المنصوص عليها ين القانون رقم 

نهر النيل و ئحتاه التنفيذياة يناترط أ  تتجااوز مساتوياا الصارا للماواد المبيناة بعاد عان 
 حة قرين كل منها .المستوياا الموض

وياان جمياااع األحاااوال   يساامح بالصااارا يااان البيئاااة البحريااة إ  علااان مسااااية   تقااال 
متارا مان خاط النااطئ ، كماا   يسامح بالصارا يان منااطب صايد األساماك أو  500عن

مناطب اإلستحمام أو المحمياا الطبيعية بما يحايظ علان القيماة اإلقتصاادية أو الجمالياة 
 للمنطقة .

 
 نالبياا

 الحد األقصن للمعايير والمواصفاا
 ما لم يذكر يير ذلك (  -) ميللجرام/ لتر 

   تزيااااد عاااان عناااار درجاااااا يااااوب المعاااادل السااااائد درجة الحرارة 
 م38وبحد أقصن

 9-6 س األيدروجينناأل
 خالية من المواد الملونة  اللون

 60 األكسجين الحيوى الممتص 
 100 (يكروماادا)األكسجين المستهلك كيماويا _ 
ميلجرام/ لتر زيادة أو نقصاان عان الوساط  2000 مجموع المواد الصلبة الذائبة 

 عليه. البحرى الذى يتم الصرا
 60 المواد العالقة 

 NTU  50 العكارة 
 1 الكبريتيداا 

 15 الزيوا والنحوم
 5 الفوسفاا
 40 النيتراا

 0.015 ينو االفي
 1 الفلوريداا
 3 األلومنيوم
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  5  األمونيا ) نتروجين (
 0.005 الزئبب 

 0.5 الرصاص 
 0.05 الكادميوم
 0.05 الزرنيه
 1 الكروم
 1.5 النحاس
 0.1 النيكل 
 1.5 الحديد

 1 المنجنيز
 5 الزنك

 0.1 الفضة 
 2 باريوم
 2 كوبالا

 0.1 عناصر يلزية أخرى 
 0.2 المبيداا بانواعها 

 0.1 السيانيد 
 0.5 الصناعية المنظفاا

 4000  3سم 100العد اإلحتمالن للمجموعة القولونية ين 
 
 
 
 
 
 

 نروط الترخيص بصرا مياه التبريد إلي البيئة البحرية 
 تصرا مياه التبريد إلن البيئة البحرية ويقاه للنروط التالية:
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 أن تكون مياه التبريد ماخوذة من نفس المصدر الذى تصرا ييه. .1
 تبريد منفصلة تماماه عن أي صرا آخر.أن تكون دائرة ال .2
أ  يتعااادى ارتفااااع درجاااة الحااارارة عنااار درجااااا عااان درجاااة حااارارة الميااااه الداخلاااة  .3

 م (.38ْوبحد أقصن ) 
 جزءاه يي المليون. 15أ  يتجاوز تركيز الزيوا والنحوم يي المياه الخارجة  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ( 2ملحب رقم ) 

 التاثير البيئن المنن ا الخاضعة ألحكام تقييم
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 تتحدد تلك المنن ا ويقا للضوابط األساسية التالية :
 نوعية نناط المنناة  األولن :

الزراعياة والثارواا  واألراضايالمنناة للماوارد الطبيعياة وخاصاة الميااه  استنزاا: مدى  يةالثان
 المعدنية .

 : موقع المنناة  ةالثالث
 لمنناة : نوع الطاقة المستخدمة لتنضيل ا ةالرابع

 أو  : نوعية نناط المنناة 
بناااان تنظااايم  1958لسااانة  21المننااا ا الصاااناعية الخاضاااعة ألحكاااام القاااانونين رقمااان  -1

دارة اآل ا الحرارياة والمراجال  1977لسانة  55رقام و ة وتناجيعها الصاناع بناان إقاماة وا 
 البخارية .

 المنن ا السياحية الخاضعة ألحكام : -2
 نان المنن ا الفندقية .ين  1973لسنة  1قانون رقم ال ❖
 ين نان تنظيم النركاا السياحية  77لسنة  38القانون رقم  ❖
 ين نان حماية اآلثار  1983لسنة  117القانون رقم  ❖
 ين نان المحال السياحية  1992لسنة  1القانون رقم  ❖
سااااتخراجه وتكرياااره وتخزيناااة ونقلااااه  -3 المننااا ا العاملاااة يااان مجااااال الكناااا عااان البتااارول وا 

 كام :الخاضعة ألح
بااالترخيص لااوزير البتاارول ياان التعاقااد للبحااا عاان  1974لساانة  6القااانون رقاام  ❖

 البترول .
 ين نان خطوط أنابي  البترول . 1988لسنة  4القانون رقم  ❖

 
 منن ا إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة ألحكام . -4

 بإنناء إدارة الكهرباء والضاز لمدينة القاهرة . 1948لسنة  145القانون رقم  ❖
 ان منن ا قطاع الكهرباء .نب 1974لسنة  63قانون رقم ال ❖
 بنان إنناء هيئة كهرباء مصر . 1976لسنة  12القانون رقم  ❖
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بنان إنناء هيئة المحطاا النووية لتوليد الكهرباء  1976لسنة  13القانون رقم  ❖
. 
 بنان إنناء هيئة كهرباء الريا . 1976لسنة  27القانون رقم  ❖
ستخدام الطاقاة الجديادة  1986لسنة  102القانون رقم  ❖ بنان إنناء هيئة تنمية وا 

 والمتجددة 
نتاج مواد البناء الخاضعة ألحكام -5  :  المنن ا العاملة ين المناجم والمحاجر وا 

 الخاص بالمناجم والمحاجر . 1953لسنة  66القانون رقم  ❖
 الخاص بالمناجم والمحاجر . 1956لسنة  86القانون رقم  ❖
عااااادة  الصااااحياألساسااااية ومنهااااا محطاااااا معالجااااة الصاااارا  جميااااع منااااروعاا البنيااااة -6 وا 

والقناااطر  والكباااريوالطاارب  الااريومنااروعاا  الزراعاايمياههااا أو مياااه الصاارا  اسااتخدام
 البحرية ومحطاا السكة الحديدية وييرها . والموانينفاب والمطاراا ألوا

  
ن البيئاااة أياااة مننااااة أخااارى أو ننااااط أو مناااروع يحتمااال أن يكاااون لاااه تااااثير ملحاااوظ علااا -7

 مع الجهة اإلدارية المختصة . ا تفابويصدر بها قرار من جهاز نئون البيئة بعد 

 
 ويقا لموقعها  البيئيثانيا : المنن ا الخاضعة لتقييم التاثير 

ومنها تلك التن تقام علن نواطئ النيل ويرعياه والرياحااا أو يان المنااطب الساياحية  
نية أو عناااد ناااواطئ البحاااار والبحياااراا أو يااان منااااطب واألثرياااة أو حياااا تزياااد الكثاياااة الساااكا

 المحمياا.
 
 
 
 

 ثالثا : مدى استنزاا المنناة للموارد الطبيعية :
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ومنهاااا تلاااك التااان تساااب  تجرياااا األرو الزراعياااة أو التصاااحر أو إزالاااة تجمعااااا األناااجار 
 .جوييةعيه والبحيراا أو المياه الوالنخيل أو تلوا موارد المياه وخاصة نهر النيل وير 

 

 رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لتنضيل المنناة :
المننااا ا الثابتاااة التااان تعمااال باااالوقود الحااارارى ويصااادر عنهاااا إنبعاثااااا تجااااوز المعاااايير  -1

 المصرا بها .
 ين التنضيل . ياه و نو  اه المنن ا التن تستخدم وقود -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 3ملحب رقم ) 
 نموذج
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 البيئة سجل تاثير نناط المنناة علن
 ( :نموذج سجل الحالة البيئية للمنناة.1جدول)

 عامة: معلوماا .1
 المنناة وعنوانها . اسم •
 المسئول عن تحرير السجل ووظيفته . اسم •
 الفترة الزمنية التن تضطيها البياناا الحالية . •

 لمنناة:لالتوصيا العام  .2

 القطاع الذي يتبعه نناط المنناة. •
 طاقة إنتاجية. نوع وكمية اإلنتاج الفعلي وأقصن •
 رأس المال المستثمر والعائد السنوي. •
 عدد العاملين وسنة التنضيل. •
 توصيا التجديداا بالمنناة. •
 خرائط لنقاط ا نبعاثاا والصرا وأماكن التخزين. •
 خرائط توضح البيئة المحيطة وموقع المنناة  •

 المدخالا : .3

 توصيا المواد الخام والكمياا المستخدمة سنوياه. •
 تخزين وتوصيا أماكن التخزين. أقصن طاقة •
 استهالك المياه سنوياه وتوزيع ا ستخدام.و مصادر  •
 استهالك الطاقة وتوزيع ا ستخدام.و مصادر  •

 القوانين والتنريعاا التي تخضع لها المنناة: .4

 التنريعاا والقوانين المنطبقة علن المنناة. •
 اة.إرياب نسخة من التصاريح والقراراا المتعلقة بالبيئة للمنن •
 نسخة من المراسالا مع جهاز نئون البيئة والجهاا اإلدارية المعنية. •

 العملياا اإلنتاجية والمرايب: .5

 العملياا لكل وحدة إنتاجية. •



 63 

 توصيا الضالياا ) السعة والوقود المستخدم (. •
 محطاا معالجة المياه ا كمية المياه وخطواا المعالجة. •

 ا نبعاثاا الضازية ومعد تها: .6

 مداخن واإلنبعاثاا الصادرة منها.توصيا ال •
 سنة( وحسا  حمل الملوا ) طن/سنة(./3معدل انبعاثاا الضازاا ) م •
 الحمل النوعي ) كيلو ملوا لكل طن منتج (. •
 توصيا عملياا المعالجة لإلنبعاثاا الضازية وكفاءتها. •

 المخلفاا السائلة .7

 توصيا مياه الصرا لكل وحدة إنتاجية. •
 يوم(. /3وحداا اإلنتاجية )مكمية مياه الصرا من ال •
 حمل الملوا ) طن / سنة ( والحمل النوعي ) كيلو ملوا/ طن منتج (. •
 الخرائط وطرب المعالجة ونوعها.و توصيا وحداا المعالجة  •
 طاقة المعالجة وتوصيا معداا محطة المعالجة وكفاءتها. •

 طرب التخلص من الحماة. •
 المخلفاا الصلبة: .8

 مها وطرب التخلص منها.نوع المخلفاا وكمياتها وحج •

 بيئة العمل: .9

 الملوا وتركيزه يي كل وحدة إنتاجية. •

 خطة الرقابة الذاتية : .10

 الملوثاا التي يتم متابعتها. •
 خذ العيناا(.ألأماكن أخذ العيناا )البرنامج الزمني  •
 الطرب القياسية المتبعة للتحاليل. •
 النخص المسئول عن الرصد أو إعداد التقارير. •

 
 

 نموذج سجل المواد والمخلفاا الخطرة المتداولة بالمنناة:(: 2جدول )



 64 

 المواد الخطرة: .1

 قائمة بالمواد الخطرة المستخدمة وخواصها البيئية والجهة المنتجة. •
 ا ستهالك السنوي للمواد الخطرة. •
 وصا عبواا التخزين. •
 توصيا أماكن التخزين. •
 طرب تداول المواد الخطرة. •
 ارية. أسلو  التخلص من العبواا الف •

 المخلفاا الخطرة  .2

جمالي الكمياا علن مستوى المنناة.لوصا  •  لمخلفاا الخطرة يي كل وحدة وا 
 نوع وكمية المخلفاا )طن/سنة( وحجمها. •
 مكان تخزين النفاياا الخطرة. •
 وصا عبواا التخزين •
 كيفية التخلص من النفاياا الخطرة والجهاا المتعاقد معها.  •

 خطة مواجهة الطوارئ: .3

جراءاا الحد من مخاطر التداول.معداا األ •  مان وا 
 وسائل إطفاء الحريب والتعامل مع ا نسكاباا. •
 طرب النقل والتخلص. •
 برنامج الرصد. •

 التصاريح والتراخيص الصادرة بالتداول: .4

 
 

 
 

 
 ( 4ملحب رقم ) 
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 الطيور والحيوانات البرية
 المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها

 الطيور والحيوانات:أوال :
 1967لساانة  28أ ( الطيااور والحيواناااا المبينااة بالكنااا المريااب بقاارار وزياار الزراعااة رقاام ) 

بإصادار قاانون الزراعاة  1966لسانة  53من القانون رقام  117الصادر تنفيذا ألحكام المادة 
. 

)   ( أى طيااور أو حيواناااا أخاارى تحااددها اإلتفاقياااا الدوليااة التاان تنضاام إليهااا جمهوريااة 
 مصر العربية .

) ج( أى طيااور أو حيوانااااا أخااارى يصااادر بهاااا قااارار ماان وزيااار الزراعاااة باإلتفااااب ماااع جهااااز 
 نئون البيئة 

 ثانيا : المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات :
 : 1982لسنة  472المناطب المبينة بقرار وزير الزراعة رقم ) أ ( 

 مناطب التالية بمحايظتن سيناء :يحظر صيد الطيور والحيواناا بكاية أنواعها ين ال
 منطقة الزرانيب وسبخة البردويل والتينة . -
 منطقة سانا كاترين وجبل سلاير . -
 منطقة جزيرة تيران . -

يحظر صيد الطيور واألسماك واألصاداا والمحااراا والناع  المرجانياة وييرهاا مان 
أس محماد وذلاك الكائناا البحرية بالمنطقة الواقعة علن خليج العقبة من طابا حتان ر 

 بطريب الصيد بنباك الجر أو بالتدمير .
لساانة  102)   ( المحمياااا الطبيعيااة المحااددة بقااراراا رئاايس مجلااس الااوزراء تنفيااذا للقااانون 

1983 . 
 .1980لسنة  442) ج ( تنظيم الصيد ين نمال سيناء الصادر بقرار المحايظ رقم 
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 16 ورقام 1980لسانة 15المحايظ رقام  ىر ) د ( تنظيم الصيد ين جنو  سيناء الصادر بقرا
 1980لسنة

 ) ها ( المناطب التن تحددها اإلتفاقياا الدولية التن تنضم إليها جمهورية مصر العربية .
) و ( أى مناااطب أخاارى يصاادر بهااا قاارار ماان الساالطة المختصااة بالتنساايب مااع جهاااز ناائون 

 البيئة
 ( 5ملحق رقم ) 
 ارجى )ميكروجرام فى المتر المكعب(الحدود القصوى لملوثات الهواء الخ

 مدة التعرو الحد األقصن  الملوا

 ثانن أكسيد الكبريا
 ساعة 350
 ساعة 24 150
 سنة 60

 ساعة 3مليجرام/متر 30 أول أكسيد الكربون
 ساعاا 8 3مليجرام/متر 10 

 ساعة 400 ثانن أكسيد النيتروجين
 ساعة 24 150 

 ساعة 200 ا وزون
 عااسا 8 120 

 الجسيماا العالقة 
 مقاسة كدخان أسود

150 
60 

 ساعة 24
 سنة 60 مقاسة كدخان أسود  سنة

 الجسيماا العالقة 
 الكلية

230 
90 

 ساعة 24
 سنة 90 الكلية سنة

 ساعة 24 150 الجسيماا الصدرية
(PM10) 70 سنة 

مدى  ساعة على 24متوسط  0.5 الرصاص
 سنة بالمناطق الحضرية

مـــدى  ســـاعة علـــى 24 متوســـط 1.5 
 صناعيةبالمناطق ال شهور ةست
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 ( 6ملحب رقم ) 
 احلدود املسموح بها مللوثات اهلواء فى االنبعاثات من املصادر املختلفة

ملوثاا الهواء المعنية بهذه المادة هي النوائ  الضازية أو الصلبة أو السائلة أو يي الحالة 
صناعية المختلفة ومحارب المستنفياا البخارية والتي تنبعا من مداخن المنن ا ال

والمركباا واآل ا والمحركاا وحرب الوقود لفتراا زمنية مما قد يننا عنها أضرار بالصحة 
العامة أو الحيوان أو النباا أو المواد أو الممتلكاا أو تتداخل يي ممارسة اإلنسان لحياته 

ا هذه الملوثاا تواجد تركيزاا لها يزيد اليومية وبالتالي تعتبر تلوثاه للهواء إذا ننا عن انبعا
 عن الحد األقصن المسموا به يي الهواء الخارجي.

الحــدود القصــوى النبعاثــات الجســيمات الصــلبة الكليــة مــن مــداخن المنشــ ات (  1جـدو  ) 
 الصناعية
 االالنبعاثالحد األقصن   نوع النناط

 من العادم 3م/مراجلليم 
 50 صناعة الكربون .1
 50  صناعة الكوك .2
 50 صناعة الفوسفاا .3
 20 صناعة سبك واستخالص رصاص .4
النحاااااس نااااك، و الز  صااااناعة ساااابك و اسااااتخالص .5

 ييرها من الصناعاا المعدنية يير الحديديةو 
100 

 :صناعاا حديدية .6

 منناا قائمة
 منن ا ستقام بعد صدور الالئحة المعدلة

 
200 
100 
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 لالنبعااالحد األقصن   نوع النناط

 من العادم 3م/مراجلليم 
 صناعة أسمنا .7

 .1995مصانع مقامة قبل 
حتان صادور التعاديالا  1995مصانع مقامة مان عاام 

 الحالية.
 مصانع مقامة بعد صدور التعديالا

 
300 
200 

 
100  

 150 أخنا  صناعية و ألياا .8
 100 صناعاا بترولية و تكرير بترول .9

 200 مصادر أخرى .10
 

 المنشآت الصناعية  مداخن  الغازات واألبخرة من ات( الحدود القصوى إلنبعاث 2جدو  ) 
 االإلنبعاث الحد األقصن الملوا 

 من العادم 3مجم / م 
 20 * الدهيداا ) تقاس كفور مالدهيد (

 20 * انتيمون 
   أول أكسيد الكربون* 

 500 منن ا قائمة •
 250 مننئاا ستقام بعد صدور الالئحة المعدلة •

  * ثانن أكسيد الكبريا 
   :حريب بترول ويحم

 2500 منن ا قائمة
 4000 منن ا ستقام بعد صدور الالئحة
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 3000 صناعاا يير حديدية 
 1500 صناعة حامو كبريتيك ومصادر أخرى

كبرياااااا باإلضااااااية إلااااان حاااااامو ال* ثالاااااا أكسااااايد 
 الكبريتيك 

150 

 2000 صناعة حامو نيتيريكمن * حامو النيتريك 
 100 ) كلوريد هيدروجين (  * حامو هيندروكلوريك

 15 * حامو هيدرويلوريك ) يلوريد هيدروجين ( 
 2 * رصاص 

 3 * زئبب 
 20 * زرنيه 

 25 * عناصر ثقيلة ) مجموع كلن ( 
 10 * يلوريد سليكون

 
 المنشآت الصناعية  مداخن  الغازات واألبخرة من اتالحدود القصوى إلنبعاث تابع
 اانبعاثالحد األقصن لإل الملوا 

 من العادم 3مجم / م 
 20 * يلور 

  قطران* 
 50 صناعة أقطا  جراييا

 10 * كادميوم
 10 * كبريتيد هيدروجين 

 20 * كلور 
  * كربون

 50 حرب قمامة 
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 250 صناعة أقطا  
  * مركباا عضوية 
 50 حرب سائل عضوى

 % من الخام  0.04
 ) تكرير بترول ( 

 20 * نحاس 
 20  * نيكل

  أكاسيد نيتروجين 
   :صناعة حامو نيتريك

 3000قائم  منن ا قائمة
 400جديد  المعدلة منن ا ستقام بعد صدور الالئحة

 300 مصادر أخرى
 

 
 ( الحدود القصوى لإلنبعاثات )العادم( الصادرة من محركات المركبات3جدو  )

 مركباا البنزين والديزل: (أ)
نوع وقود 
 المركبة

 الملوثاا
 لمركباا المصنعةا
  2003قبل عام  

 المركباا المصنعة
 2003بدءاه من عام  

 طرب القياس

 بنزين

HCppm 900 عند السرعة الخاملة  جزء يي المليون 600 جزء يي المليون
 (لفة /دقيقة 600-900)

CO% 4.5 عند السرعة الخاملة  بالحجم %2.5 % بالحجم
 (لفة /دقيقة 600-900)

 عند أقصن تعجيل %30 العتامة ديزل 
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 الموتوسيكالا: ( )
 رباعي األنواط ثنائي األنواط سعة المحرك المصدر

HC%V CO%V HC%V CO%V 
 الموتوسيكالا

 الياه حالموجودة يي الخدمة 
- 1.1% 5.5% 0.45% 5.5% 

الموتوسيكالا التي ترخص 
ألول مرة من بعد صدور 

 الالئحة المعدلة

 %4 %0.4 %4 %0.7 3سم 125أقل من 
إلن 3سم 126من 
 3سم 500

0.45% 3.6% 0.25% 3.6% 

 %2.5 %0.1 %3 %0.3 3سم 500أكبر من 
 ويتم القياس عند السرعة الخاملة

 ( الحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من مداخن محارق المستشفيات4جدو  )

 الملوا
الحد األقصن المسموا به 
 )ملليجرام/متر مكع (

 10 األتربة الكلية
 10 كليعضوى لمواد الضازية واألبخرة يي صورة كربون ا

 10 حمو الهيدروكلوريك
 2 يك ر حمو الهيدرويلو 

 50 ثاني أكسيد الكبريا
 200 أكاسيد النيتروجين 
 100 أول أكسيد الكربون

 نانوجرام/مترمكع  0.1 مركباا الديوكسين والفيوران
  المعادن الثقيلة:
 0.1 الكادميوم ومركباته
 0.1 الثاليوم ومركباته
 0.1 الزئبب ومركباته

 0.1 مون ومركباتهياألنت
 0.1 الزرنيه ومركباته

 0.1 الرصاص ومركباته 
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 0.1 الكروم ومركباته
 0.1 ومركباته الكوبالا
 0.1 ومركباته النحاس
 0.1 ومركباته المنجنيز
 0.1 ومركباتهالنيكل 

 0.1 ومركباتهالفانديوم 
 0.1 كباتهومر  القصدير

 0.5 مجموع المعادن ومركباتها
 ( الحدود القصوى لإلنبعاثات الناتجة من حرق الوقود 5جدو  )

 

 نوع الوقود المصدر
 الحد األقصن المسموا به )ملليجرام / متر مكع (

 أول أكسيد
 الكربون

 ثاني أكسيد
 الكبريا

 الجسيماا
 العالقة الكلية

 عند نسبة
 األكسجين*

 بخاريةالضالياا ال
 %3 150 3600 500 المازوا
 %3 100 1600 250 السو ر

 األيران الصناعية
 %3 250 3600 600 المازوا
 %3 125 1600 300 السو ر

 أيراو أخرى 

الفحم أو 
 المازوا

مناطب    
بعيدة عن 
العمران أو 
حرب 
 نفاياا

 500  4000 4000 منن ا قائمة

منن ا ستقام بعد 
 250 2500 2500 لمعدلةصدور الالئحة ا
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 (6مع مراعاة حدود ا نبعاثاا األخرى المذكورة يي ملحب )

 تستخدم المعادلة التالية للحساب :
 ×التركيز الحقيقي الملوث = التركيز المقاس 

 
 النبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراريل(الحدود القصوى 6جدو  )

 المصدر
مكان سح   وى  نبعاثاا الملوثاا ) ملليجرام/متر مكع (الحدود القص

 دخان ثاني أكسيد الكريا اكسيد الكربون أول العينة

 عند المجرور 50 300 800 ن مصانع الطو  الطفليخمدا
 عند المجرور 50 1600 800 حرارين مصانع الطو  الخمدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 7ملحب رقم ) 
 الصوت ومدة التعرض اآلمن لهالحدود المسموح بها لشدة 

 سبة األكسجين المرجعي(ن – 21) 
 

 نسبة األكسجين المقاس( – 21) 
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 (  1جدو  ) 
 شدة الصوت داخ  أماكن العم  وداخ  األماكن المغلقة : •

 الضوضاء داخل أماكن األننطة اإلنتاجية : ستويااالمسوا به لم ودالحد
 

 تحديد نوع المكان والنناط
 

 مساااااااااتوىالحااااااااد األقصااااااااان المساااااااااموا باااااااااه ل
 LAeqالضوضاء المكايئة ديسبل ) أ (

ساااااااعاا  8ل ذاا الورديااااااة حتاااااان أماااااااكن العماااااا .1
ويهدا الحد من مخاطر الضوضاء علن حاسة 

 السمع 

90 

أمااااااكن العمااااال التااااان تساااااتدعن ساااااماع إنااااااراا  .2
 صوتية وحسن سماع الكالم 

80 

حجااااااراا العماااااال لواحااااااداا الحاساااااا  اآللاااااان أو  .3
 اآل ا الكاتبة أو ما نابه ذلك .

70 

 65 حجراا العمل لمتابعة وقياس وضبط  التنضيل. .4

جااااراا العماااال لمننااااطة التاااان تتطلاااا  تركيااااز ح .5
 حجراا التحكمو  ذهنن روتينن

60 

 أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العم  ) مصانع وورش (
ديسب  ) أ ( خال  وردية  90عن  AeqLالضوضاء المكاف ة  مستوى يجب أال تزيد
 ساعات . 8العم  اليومى 

 
 

 المسموح بها في أماكن العم  :( مدة التعرض القصوى للضوضاء 2جدو ) 
 L Aeq 95 100 105 110 115ديسبل ) أ (  المكايئة الضوضاء مستوى



 75 

 4/1 2/1 1 2 4 مدة التعرو ) ساعة ( 
 القيمة المعطاة مبينة علن أساس عدم التاثير علن حاسة السمع. •
ديسبل ) أ ( يج  تقليل  90عن   AeqL كايئةمالضوضاء ال مستوى ارتفاعين حالة  •

 : الساببمدة التعرو طبقا للجدول 
 ديسبل . 135الضوضاء اللحظن خالل يترة العمل  مستوىيج  أ  يتجاوز  •
( لفتراا  أ) ديسبل 90ين حالة التعرو لمستوياا مختلفة من الضوضاء أكثر من  •

 عن الواحد الصحيح. اآلتيهالمعادلةناتج متقطعة خالل وردية العمل ، يج  أ  يزيد 
 2أ            1أ   

 ................ ( …………اااا  + ااااا +    
   1            2 

 حيا : 
 أ : مدة التعرو لمستوى معين من الضوضاء ) ساعة ( 

   : مدة التعرو المسموا بها عند نفس مستوى الضوضاء ) ساعة ( 
 
 
 
 
 
 
 

 للضوضـــاء المتقطعـــة الصـــادرة مـــن المطـــارق ( الحـــد األقصـــى المســـموح بـــه3جـــدو )
 الثقيلة( .

 ندة الصوا
 ) ديسبل (

 عدد الطرقاا المسموا بها 
 خالل يترة العمل اليومن
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135 300 
130 1000 
125 3000 
120 10000 
115 30000 

)عاااادد الطرقاااااا خااااالل الورديااااة للضوضاااااء المتقطعااااة  تتوقااااا علاااان ماااادة التعاااارو •
 : الساببالضوضاء طبقا للجدول  علن مستوىاليومية( 

كانا الفترة بين كل طرقاة  ة متقطعة إذالثقيء الصادرة من المطارب التعتبر الضوضا •
ثانيااة أو أكثاار . أمااا إذا كانااا الفتاارة أقاال ماان ذلااك يتعتباار ضوضاااء  1ليهااا توالتاان 

 مستمرة ويطبب عليها ما جاء ين البنود السابقة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 4جدو  ) 

 مختلفةالضوضاء فى المناطق ال مستوىالحد األقصى المسموح به ل
لضوضااااء ا لمساااتوىالمساااموا باااه  األقصااان الحاااد نوع المنطقة 

 LAeq بلي) أ ( ديسالمكايئة 



 77 

 ليال مساءا نهارا 
 -صـــــباحا   7 )
 مساءا ( 6

 -مســــــاءا   6 )
 (مساءا   10

 -مساءا   10 )
 (صباحا   7

ومناااطب المستناافياا المناااطب السااكنية الريفيااة 
  والحدائب

45 40 35 

 40 45 50 وجود حركة ضعيفة.الضواحي السكنية مع 
 45 50 55 المناطب السكنية ين المدينة 

المناااااااااطب السااااااااكنية وبهااااااااا بعااااااااو الااااااااورا أو 
 األعمال التجارية أو علن الطريب العام

60 55 50 

 55 60 65 المناطب التجارية واإلدارية ووسط المدينة
 60  65 70 المناطب الصناعية ) صناعاا ثقيلة ( 

 
اوز مستوى الضوضاء المكايئة المنبعثة من مكبراا الصوا أو اآل ا  يجوز أن يتج

 4ديسيبل )أ( وبحد أقصن للتعرو  95الموسيقية أو ييرها يي قاعاا الحفالا عن 
متر مربع و  يتجاوز الصوا  200ساعاا يومياه وبنرط أ  يقل مسطح المكان عن 

 الحاضرين.  
 
 
 
 

 ( 8الملحق رقم ) 
 وثات الهواء داخ  أماكن العم  وفقا لنوعية ك  صناعةالحدود القصوى لمل

الحدود العتبية هن تركيزاا المواد الكيميائياة يان الهاواء التان يمكان أن يتعارو لهاا العااملون 
 يوما بعد يوم دون حدوا أضرار صحية وتنقسم إلن ثالا أنواع : 



 78 

 ساعات 8-الحدود  العتبية -1
سااعاا ( والتان يمكان أن يتعارو لهاا  8دى ) ياوم عمال عاايان  تركياز الملاوامتوساط هن 

 أيام ين األسبوع طوال يترة عمله دون حدوا أضرار صحية . 5العامل 
 . دقيقة  15 –الحدود العتبية -2

دقيقااة  15ماادة  التاان يمكاان أن يتعاارو لهااا العاااملون بإسااتمرار لفتاارة قصاايرة . تركيااز الملااوا
ماراا يان  4مال و  أن يتكارر ذلاك أكثار مان والتن   يجوز تجاوزها باى حال خالل يترة الع

 دقيقة علن األقل . 60اليوم الواحد ويج  أن تكون الفترة بين كل تعرو قصير والذى يليه 
  الحد السقفى-3

عن طريب الجلاد عاامال  ا متصاص  يجوز تجاوزه ولو للحظة وعندما يكون هو الحد الذي 
لحااد العتباان ، وبالنساابة لمتربااة الكليااة التاان أمااام ا (+ جلااد  )زيااادة التعاارو توضااع إنااارة يااي

 3مجااام/م 10تسااب  المضاااايقة يقااط وليساااا لهااا آثاااار صااحية ملموساااة يااإن الحاااد العتباان هاااو
 . لالستنناببالنسبة للجسيماا القابلة 

وبالنساااابة للضااااازاا الخانقااااة البساااايطة التاااان ليسااااا لهااااا آثااااار يساااايولوجية تااااذكر يكااااون العاماااال 
 (%18 )ن الجو والذى   يجوز أن يقل عنالم ثرهو تركيز األكسجين ي

وتعديالته يناترط أ   2003لعام  12مع مراعاة األحكام المنصوص عليها يي قانون العمل 
يتجاوز حدود ا نبعاثاا من المواد الكيمائية المختلفة يي بيئة العمال عان الحادود المبيناة ياي 

 (1جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألماكن المضلقة ويقاه لنوعية كل صناعة:أماكن العمل وا
CASNO 
 الترقيم الدولي

 مالحظات الحدود العتبية
 متوسط التركيز في
 الثماني ساعات

حد التعرض لفترة 
 قصيرة

 الحد السقفي
جزء / 
 المليون

جزء /  
 المليون

جزء /  
 المليون

 
 2م  25     0-47-75
7-19-54 10 25 15 37    
 + جلد     21 5 7-24-108
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1-64-67 500 1187 750 1780    
 + جلد   101 60 67 40 8-05-75
6-27-79 1 14      
2-78-50  5      
 + جلد 0.2 0.1     8-02-107
 2+ جلد م     0.03  1-06-79
 + جلد     5.9 2 7-10-79
 2+ جلد م     4.3 2 1-13-107
 2+ جلد م     0.25  2-00-309
 + جلد     1.2 0.5 6-18-107
 2م   6 2 3 1 1-05-107

5-90-7429 

       
 10      
 5      
 5      
 2      
 2      

0-29-504 0.5 1.9      
7-41-7664 25 17.4 35 24.4    
9-02-12125  10  20    

 + جلد     7.6 2 3-53-62
0-36-7440  0.5      

4-88-86  0.3      
 1م     0.01  2-38-7440
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 الحدود العتبية للتعرض لآلتربة المعدنية
 ثانى أكسيد السليكون : -السليكا  -1

 ) أ ( المبلورة :
 الكوارتز : الحد العتبن ) مليون جسيم ين القدم المكع  (

300 
 ااااااااااااااااا= اااااااااااا

  10النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز ين األتربة + 
 ميكرون ( ) ملليجرام / متر مكع ( 5الحد العتبي لمتربة القابلة إلستنناب ) أقل من 
 

= 
 
 

 (  3الحد العتبن لمتربة الكلية ) مجم/متر
 3مجم / م 30

 = اااااااااااااااااااااااااااا
 3ز الكواراتز ين األتربة + النسبة المئوية لتزكي

 الكرستوباليا والتريديميا : تستعمل نصا القيمة المحسوبة للكوارتز 
 )   ( السيليكا يير المبلورة :

 مليون جسيم ين القدم المكع  . 20الحد العتبن 
 
 األسبستس : -2

 ميكرون : 5أتربة األسبستس التى تزيد طو  أليافها عن 
 هواء  3ا لكل سممن األليا 0.5    األموسيا

 من الهواء 3من األلياا لكل سم 0.2الكروسيداوليا                    
  من الهواء 3من األلياا لكل سم 2األنواع األخرى                   

3مجم /م 10
 

 2تركيز الكوارتز يي األتربة+لنسة المئوية ال
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 التلك :-3
 ا لياامن  3من األلياا لكل سم 2النوع الليفن                      
 مليون جسيم للقدم المكع  من الهواء 20النوع يير الليفن                

  مليون جسيم للقدم المكع  من الهواء 20الميكا:                       -4
 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء  15الجرافيت الطبيعى             -5
 الفحم :-6

 األتربة القابلة لإلستنناب 
مليااون جساايم يااان القاادم المكعاا  مااان  20( =  %5عااان بهااا ) بناارط أن تقاال نسااابة السااليكا 

=  المكعاا = مليااون جساايم يااي المتر  35.5× ) كاال مليااون جساايم يااي القاادم المكعاا   الهااواء
 جسيم يي السنتيمتر المكع (

 3مجم /م 10                                                   
 اااااااااااااااااااااااا  =   %5بة السليكا عن إذا زادا نس

 2ن األتربة القابلة لإلستنناب + نسبة السليكا ي                                  
 الحدود العتبية لألتربة التى تسبب المضايقة فقط

 مليون جسيم ين القدم المكع  . 30كوارتز ( الحد العتبن لمتربة الكلية =  %1) أقل من 
 ملليجراماا ين المتر المكع   10=                                                

 ملليجراماا ين المتر المكع    3=            لالستننابالحد العتبن لمتربة القابلة 
 يستعمل الحد العتبن للكوارتز . %1إذا زادا نسبة الكوارتز عن 

 أمثلة :
 من األتربة التى تسبب المضايقة فقط :

 الومنيا -
 كربوناا الكالسيوم -

 الرخام  -

 رىالحجر الجي -
 سليكاا الكالسيوم -
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 األسمنا البورتالندى -
 الجراييا الصناعن -
 كبريتاا الكالسيوم -الجبس  -
 كبريتاا الماينسيوم -
 الكاولين -
 ألياا الصوا المعدنن -
 أكسيد الزنك -
 ألياا السليولوز -
 ما عدا المهيجة  -رذاذ الزيوا النباتية  -

 الحد العتبن لضبار القطن ) الخام ( 
 3مجم/م 0.2ن = متوسط زمن -الحد العتبن 
 3مجم/م 0.6للتعرو القصير =  -الحد العتبن 
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 التهوية في أماكن العم  : 
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بتركيااز الملوثاااا تحااا الحاادود القصااوى المسااموا بهااا ويكااون  ا حتفاااظتهاادا إلاان  
 ة الكايية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين : تويير التهوي

 التهوية العامة .-1
 التهوية الموضعية .-2
 التهوية العامة :-1

وهن طريقة مالئمة لمعالجة أبخرة الماذيباا ذاا السامية المنخفضاة . وهان   تالئام  
ميااااا المااواد ذاا الساامية العالياااة و  تلااك الملوثااااا التااي تنبعاااا بطريقااة ييااار منتظمااة أو بك

 .ويراعن مايلن كبيرة وهن بصفة عامة يير مالئمة للتعامل مع األتربة واألدخنة 
حسا  نظام التهوية العامة بعد معرية كمية المادة المتبخرة ويتم حسا  كمياة الهاواء  •

 لالحتفااااظالمطلاااو  تحريكاااه ، بحياااا تكفااان إلحاااداا تضييااار لهاااواء المكاااان ، يكفااان 
 ود القصوى المسموا بها .بتركيز المادة الملوثة تحا الحد

الفنيااة الهندسااية يااي إنناااء نظااام التهويااة ، وأن يقااوم باإلنااراا علاان  النااواحي تباااعإ •
 بالتوصياا الواردة يي مرجع : ا ستعانةتنفيذ ذلك مهندس متخصص مع 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Committee On Ventilation. Industrial ventilation. A  
ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 thpractice, 13 

. manual Of Recommended 
 وضعية :مالتهوية ال -3

 Hood وهااان أكثااار ياعلياااة ياااي الاااتحكم ياااي أناااواع الملوثااااا المختلفاااة وتتكاااون مااان برقاااع 
حريااك لان الخاارج ومروحاة لتومجموعاة مان األنابيا  وجهااز لتنقياة الهاواء قباال الاتخلص مناه إ

 ويراعي مايلي:الهواء 
يصمم البرقع بحيا يسمح بان تكون سرعة الهواء عند مكان انبعاا الملوثااا كايياة  •

زالتها قبل انتنارها يي جو المعمل.  للتحكم ييها وا 
إتباع النواحي الفنية والهندسية يي تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجا  أن يقاوم  •

ص ماع ا ساتعانة باالمرجع الماذكور ويياره ياي باإلنراا علن التنفيذ مهندس متخصا
 نظام التهوية العامة.

عنااد اسااتعمال نظااام التهويااة العامااة والتهويااة الموضااعية يناارا علاان صاايانتها بصاافة  •
 دورية مهندس متخصص.

 تجرى قياساا كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية. •
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 ( 9ملحق ) 
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 الحد األدنى لك  من درجتى الحرارة والرطوبةالحد األقصى و 
 ومدة التعرض لهما ووسا   الوقاية منهما

 
العمل يي اليوم الواحد بالكامل يج  أن   يتعرو العامل لظروا وطاة  ااخالل ساع -1

 حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر األسود المبلل .
لحراري ) الوطأة الحرارية ( والمسموح به فـي بي ـة العمـ  وفقـا  حدود التعرض ا(: 1جدول )

 . لنوعية العم  وسرعة الهواء
 سرعة هواء مرتفعة  سرعة هواء منخفضة  نوعية العمل 
 م 32.2 م  30 عمل خفيا 
 م 30.5 م  27.8 عمل متوسط 
 م 28.9 م  26.1 عمل ناب 
 
د التعارو لمساتوياا وطااة حرارياة   يسمح بتنضيل عامل بادور رقاباة وقائياة عنا-2

 مرتفعة .
 ااساعة مستمرة أو متقطعة خالل ساعإذا تعرو أى عامل لظروا عمل لمدة -3

م. للنساء ييج  الرجوع إلان أى 24.5م. للرجال 26.1عمل عند وطاة حرارية تزيد عن ال
م 38 واحدة أو أكثر من هذه الطرب لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عان

. 
% 50أقلمااة العاماال علاان درجااة الحاارارة لماادة سااتة أيااام ، بحيااا يتعاارو العاماال إلاان •

ن العمااااال ثااااام تزياااااد مااااادة التعااااارو مااااان مااااادة التعااااارو اليومياااااة يااااان الياااااوم األول مااااا
 ين اليوم السادس . %100% يوميا ليصل إلن 10ةبنسب

 4رو لمادة أياام أو أكثار بعاد أقلمتاه علان الحارارة أو يما 9العامل الذى يتضي  لمادة  •
أياااام ، بحياااا يتعااارو إلااان الحمااال  4أياااام متتالياااة   باااد أن تعااااد أقلمتاااه علااان يتااارة 
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% 20% ماان إجمااالن ماادة التعاارو اليوميااة ثاام تزيااد بنساابة 50الحاارارى لماادة تكااون
 % من التعرو ين اليوم الرابع . 100يوميا ليصل إلن 

 عامل وليحصل تنظيم أوقاا العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجن علن ال-4
 علن الراحة الكايية بين أوقاا العمل .   
 توزيع إجمالن يترة العمل بالتساوى ين اليوم الواحد .-5
 بحيا ت دى األعمال التن تجرى تحا وطاة حرارية عالية      جدولة األعمال-6
 أقل يتراا اليوم حرارة . خالل    
للتازود بالمااء واألماالا ، بحياا ياتم  يتراا راحة قصيرة علن األقل مرة واحدة كل ساعة-7

امل الواحاد ) ماع اأمالا للعا (% 0.1 )لتر من مياه النر  علن األقل مذابا بها 2تويير 
عدم إعطاء أقراص ملح ( .  بد من تواجاد المااء بقار  العامال علان مسااية   تزياد عان 

 مترا . 60
 المالبس واألجهزة الوقائية المالئمة . واستخدامتويير -8
أخاااذ جمياااع اإلحتياطااااا والتصاااميماا الهندساااية والاااتحكم والتنفياااذ الهندسااان الاااذى -9

 يسمح بتخفيو درجة حرارة الجو .
 : طبيالفحص ال

تحااااا حمااال حاااارارى للتاكااااد مااان قاااادرتهم علاااان تحمااال الجااااو ، مااااع  ينيحاااص العااااامل .1
والبااولن والكباادى والضاادد الصااماء والجلااد  والتنفساايمالحظااة يحااص الجهاااز الاادورى 

 كذلك التاريه الطبن خصوصا ما له عالقة باألمراو المرتبطة بالحرارة .بدقة و 
ساانة للمتعرضااين لاادرجاا حاارارة عاليااة  46الفحااص الاادورى كاال عااامين تحااا ساان  .2

 وكل عام للعاملين األكبر سنا .
وجااود ناااخص مااادر  لمالحظاااة ومواجهاااة الحاااا ا واألماااراو الناتجاااة عااان الحااارارة  .3

 ا األولية الالزمة .أثناء العمل مع وجود اإلستعداد
 

 التـدريب :
 تعريا العمال المتعرضين لدرجاا حرارة عالية باألنياء األتية : يج 
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 أهمية التزود بالماء أثناء العمل . -1
 أهمية التزود باألمالا .-2
 أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعق  اإلنتهاء منه .-3
 عرو للحرارة . علن سبيل المثال : معرية أعراو أهم األمراو المرتبطة بالت-4

 الجفاا واأليماء واإلرهاب والتقلصاا الناتجة عن الحرارة .
 معرية خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعن أخر يتعرو له العامل .-5
معريااة أهميااة التاااقلم الحاارارى ) مااع تسااجيل المعلوماااا الخاصااة بكاال عاماال ياان ملااا -6

 ه ( .خاص يسهل علن العامل الحصول علي
 المراقبـة :

وضااع ترماااومتر مبلاال ) الترماااومتر الزئبقاان العاااادى مااع تضطياااة خاازان الزئباااب بقطعاااة  -1
 ناا مبللة ( ين أماكن العمل الحارة .

ئباب ز إستخدام الترماومتر األساود ترماومتر جلاو  ) ترماومتر زئبقان ماع وضاع خازان ال-2
 ين يالا معدنن أسود ( إلن جان  الترمومتر المبلل .

 نتظار لمدة نصا ساعة ثم الحصول علن قراءاا كل ترمومتر .اإل-3
 . علن النحو التالن  تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء-4

 األماكن الداخلية أو الخارجية غير المشمسة: (أ) 
قااراءة  × 0.3قااراءة الترمااومتر المبلاال +   × 0.7درجااة حاارارة الترمااومتر المبلاال األسااود =  

 ترمومتر جلو  
 ن الخارجية المشمسة:األماك ( ) 

قاااراءة  × 0.2قااراءة الترمااومتر المبلاال +   × 0.7درجااة حاارارة الترمااومتر المبلاال األسااود = 
 قراءة الترمومتر الجاا 0.1+ ترمومتر جلو  

 
( لتحديد المستوياا المامونة للوطاة الحرارية يي بيئة العمل ، بنرط أن 2ويستخدم جدول)

 دة وتواير ا نتراطاا السابب ذكرها.يطبب عن كل ساعة عمل واحدة علن ح
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 فـى بي ـة العمـ  (المسموح بهـا الوطأة الحراريةالحرارى ) ( حدود التعرض2جدو  ) 
  وفقا  لنظام العم 

عمل متوسط  عمل خفيا نظام العمل والراحة كل ساعة
 المنقة

عمل 
 ناب

 م25ْ م26.7ْ م30ْ عمل مستمر 
 م25.9ْ م28ْ م30.6ْ % راحة 25% عمل ،  75
 م27.9ْ م29.4ْ م31.4ْ % راحة 50% عمل ،  50
 م30.0ْ م31.1ْ م32.2 % راحة 75% عمل ،  25

 
 فى حالة العم  فى ظروف الحرارة المنخفضة :

إجراءاا الساالمة المهنياة  اتخاذين حالة ضرورة العمل ين درجة منخفضة يإنه يلزم  
هاواء المستنناب ، وكاذلك إرتاداء المناسبة ، مان حياا إرتاداء جهااز تانفس يسامح بتديئاة ال

 المالبس العازلة والواقية التن تحايظ علن درجة حرارة العامل الداخلية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 10ملحق )
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 المواد الملوثة غير القابلة للتحل 
 والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البي ة البحرية

تواجااد ياان البيئااة لماادة طويلااة معتماادة مااواد يياار القابلااة للتحلاال هاان تلااك المااواد التاان ت 
أساسا علن الكمياا التن يتم صريها ين البيئة البحرية ، حيا إن بعضا منها يتحلل بعد 
يتراا طويلة تصل من نهور إلان عادة سانواا معتمادة علان تركيا  هاذه الماواد والتركياز 

 ين البيئة .
 المواد غير العضوية :أوال :  
 عناصر يير العضوية التالية:يحظر صرا أمالا ومركباا ال 

 -المنجنيااز –الحديااد  –الزنااك -النيكاال  -الكوبالااا  -يوم مالكاااد -الرصاااص  -الزئبااب 
السايلينيوم ومركباتهاا. إ   -الفاناديوم  –النحااس  –الزرنيه  –الكروم  -الباريوم –الفضة 

 (.1يي حدود التركيزاا المذكورة بالملحب رقم )
 المواد العضوية :ثانيا : 

 يحظر نهائياه صرا المواد العضوية التالية:
 )أ( المبيداا العضوية الفسفورية التي تتحلل كمية ضئيلة جداه منها يي خالل نهور:
• Organophosphorus Pesticides  

• Dimethoate 
• Malathion 

 

) ( المبيداا العضوية الهالوجينية التي   يسهل تحللها وتستمر بقاياها عدة سنواا 
 مثل:

• Organochlorine Pesticides  

• Aldrin  
• Dieldrino 
• DDT 

• Chloridane 
• Endrine  



 117 

وكاااذلك الماااواد الكلورونياااة ييااار القابلاااة للتحلااال تمامااااه وتعتبااار ناااديدة السااامية ياااي تركيزهاااا 
 الضئيلة جداه مثل 

• Polychlorinated Biphenyls( PCBs ) )Aroclor( 
• 2،3،5،6-Tetrachlorobipheny l 

• 2،3،6-Trichlorobipheny l 

 مثل وااخالل سن منها ينضئيلة  كمياا تحلل ( المركباا األورماتية عديدة الحلقة التي )ج 
 

- Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH )  

- Benzo ( a ) Pyrene  

- Naphthalene  

 :المواد الصلبة ثالثا :
 .الحاوياا –الحبال  -نباك الصيد  -البالستيك  -مثال ذلك 

 –ميااركس  –اه صاارا الملوثاااا العضااوية الثابتااة األخاارى ) مثاال توكسااايين ويحظاار نهائياا
سداسااي كلااوربنزين ( والمااواد السااامة التااي تحااددها ا تفاقاااا الدوليااة وتوقعهااا  -هبتاااكلور
   مصر

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 (1)(11ملحق )
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 االشتراطات والمواصفات الخاصة
 صحيبمصانع معالجة المخلفات الصلبة البلدية ومواقع الردم ال

 ووسا   جمع ونق  القمامة
نشاء مصانع تدوير ومعالجة القمامة :شتراطات والمواصفات الخاصة باختيبعض اال -أوال  ار وا 

ــي  ــدال   االسترشــادية الت ــي مصــر وال ــة المعمــو  بهــا ف ــوا ة التنفيذي ــوانين والتشــريعات والل فــي ضــوء الق
 يصدرها جهاز ش ون البي ة ، يراعى مايلى: 

ووفـق خطـة ع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعـة تقسـيم المنطقـة أن يكون الموق .1
 تقرها وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة . التياستخدام األراضي 

أن يكون الموقع بعيدا عن المناطق الزراعية والمجارى الما ية وذلـك وفقـا للمواصـفات والضـوابط  .2
( مــن الال حــة التنفيذيــة ويــتم 38لمنــاطق طبقــا ألحكــام المــادة )والحــد األدنــى لبعــدها عــن هــذه ا

 . البي يبشأن تحديد هذه المسافة طبقا لدراسة تقييم التأثير  الرأيإبداء 

 عكــس اتجــاه الــرية الســا دة فــى المنطقــة للتجمعــات الســكنية أو فــيأن يكــون الموقــع المختــار  .3
 الصناعية ويتوفر به المرافق العامة الالزمة .

وجود مساحة كافية قريبة لموقع المصنع يمكن تجهيزها كموقع دفن صحي للتخلص من ة ضرور  .4
ــاه الجوفيــة طبقــا لمــا تحــدده  المرفوضــات علــى أن يكــون الموقــع بمنــاطق ال تســمة بتلــوث المي

 الدراسات الموقعية بمعرفة الجهات المختصة بهذا الشأن .

الطوب أو الـدبش باإلضـافة إلـى سـور من  متر1و8أن يحاط المصنع بسور بارتفاع ال يق  عن  .5
 كثيف من األشجار.

وجود نظام سليم للحماية واألمان داخ  المصنع وتـوفير المعـدات واألنظمـة الالزمـة لـذلك وتـوافر  .6
القـوارض والحشـرات الضـارة والـتخلص مـن الـروا ة الكريهـة أثنـاء مراحـ  خطة مناسبة لمكافحـة 

 اإلنتاج .

خطــرة التــى قــد تصــ  إليــه مثــ  عبــوات ومــواد اإلذابــة والتنظيــف يقــوم المصــنع بفــرز المخلفــات ال .7
والمبيـــدات الحشـــرية والبطاريـــات وتجميعهـــا لنقلهـــا إلـــى مواقـــع الـــتخلص اآلمـــن مـــن مثـــ  هـــذه 

 المرفوضات .

 2005أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  247ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2005سنة 1741بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  ( مضاف1)

 
 

بشأن حماية البي ة وال حته  1994لسنة  4للمصنع وفقا للقانون رقم  بي يضرورة إعداد سج   .8
 التنفيذية .
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 بعض االشتراطات والمواصفات الخاصة بالتخلص من المخلفات بالردم الصحي : –ثانيا 
 4ون رقـم شأن النظافة العامة وال حته التنفيذيـة والقـان في 1967لسنة  38فى ضوء أحكام القانون رقم 

مواقـع  فـيبشأن حماية البي ة وال حته التنفيذية يجب تـوفر االشـتراطات والمواصـفات اآلتيـة  1994لسنة 
 التخلص من المخلفات الصلبة بالردم الصحي :

ــي تزمــع  تخصــيص مكــان  .1 ــة الت ــة المنطق ــة عــن طبوغرافي ــات دراســة متكامل أن تجــرى المحلي
وكميـة النفايـات المـراد الـتخلص  ا ودراسـة طبيعتهـاالمخلفات الصلبة فيهـ الستقبا  القمامة أو

 منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية والريفية وتعداد سكانها .

تجرى الجهة المختصة دراسة تقييم األثر البي ي وترسـلها إلـى جهـاز شـ ون البي ـة لمراجعتهـا  .2
بداء الرأي قب  إجراء تخصيص للموقع ق مع جهاز ش ون البي ـة وأن يتم التخصيص باالتفا وا 

.   

أن يكون الموقع فى عكس اتجاه الرية السـا دة للمنـاطق السـكنية والصـناعية وأن يكـون فـى  .3
 منطقة التسمة بتلوث المياه الجوفيه ويتم تشجير المنطقة المحيطة باألشجار المناسبة .

   يراعى توافر المسافات التالية ماأمكن :  .4

 كم  1و5صناعية بمسافة التق  عن عن المناطق السكنية وال البعد •

 –شــبكة الوديــان  –كــم عــن أى مــن : مخــرات الســيو   1البعـد بمســافة التقــ  عــن  •
 السبخات . –آبار المياه الجوفية 

 كم عن جوانب المجارى الما ية .2البعد بمسافة التق  عن  •

 كم عن خط الساح  وشواطئ البحيرات 3البعد بمسافة التق  عن  •

 كم عن أي من : المحميات الطبيعية وجوانب نهر الني  5ق  عن البعد بمسافة الت •

.أن تكون الطرق الموصلة لهـذه المواقـع سـهلة ممهـدة وحركـة المـرور عليهـا تتناسـب وحجـم 5
وعــدد الســيارات التــي تصــ  إليهــا يوميــا ، ويفضــ  أن تبعــد هــذه المواقــع عــن الطــرق الر يســية 

 م. 250 حواليسافة كم ، والطرق الثانوية بم1بمسافة فى حدود 
.يمكن استخدام المنخفضات أو مجارى المياه الملغـاه للـردم الصـحي للقمامـة ، وذلـك بوضـعها 6

ســم مــع الــدك جيــدا ،مــع ضــرورة  15فــي طبقــات تضــغط وتغطــى بــالتراب بســمك اليقــ  عــن 
عداد الموقع وفقا لألسس الفنية والبي ية المناسبة .  االستعانة بالجهات المختصة لتجهيز وا 

 
 

 بعض االشتراطات والمواصفات الخاصة بوسا   جمع ونق  القمامة :  –ثالثا 
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يلتزم متعهـدو جمـع القمامـة والمخلفـات الصـلبة بمراعـاة نظافـة صـناديق وسـيارات جمـع  .1
ــة  القمامــة وأن يكــون شــرط نظافتهــا المســتمرة واحــدا مــن الشــروط المقــررة ألمــن ومتان

 وسا   نق  القمامة .

مغطاة بصورة محكمـة ال ينبعـث عنهـا روا ـة كريهـة أو مع القمامة أن تكون صناديق ج .2
 أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة.

أن يـتم وضــع صــناديق القمامـة بطريقــة تتناســب ومسـاحات الشــوارع وكميــات المخلفــات  .3
 ة تتفق وظروف ك  منطقة .  المتوقعة وأن يتم جمع ونق  الصناديق على فترات مناسب

 


