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 1994لسنة  4قانون رقم 

 بإصدار قانون في شأن البيئة )*(

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ، و قد أصدرناه : 

 )المادة األولي (

مع مراعاة القواعد و األحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل  بأحكلام القلانون المرافل  فلي شلأن 

نشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفي  أوضاعها وفقا ألحكامله ،خل   ثل   وعلي الم  0البيئة

لسلنة 48و بما ال يخ  بتطبيل  أحكلام القلانون رقلم  0سنوات اعتبارا من تاريخ نشر الئحته التنفيذية 

 0في شأن حماية نهر الني  و المجارى المائية من التلو   1982

للوزير المخلتب بشلئون البيئلة ملد هلذه المهللة لملدة ال و يجوز لمجللس اللوزراب بنلاب عللي علر  ا

جللرابات التللي لللو و تبللين لمجلللس الللوزراب جديللة اإإذا دعللت الضللرورة ذ األكثللرتجللاوز عللامين علللي 

 0اتخذت في سبي  تنفيذ أحكام القانون المراف  

 ) المادة الثانية (

يئة بعد أخلذ رأى مجللس بناب علي عر  الوزير المختب بشئون الب –يصدر رئيس مجلس الوزراب 

تجاوز ستة أشهر من تلاريخ يذية للقانون المراف  في مدة ال ال ئحة التنف –إدارة  جهاز شئون البيئة 

  0العم  به

علي الوزراب ك  فيما يخصله ، إصلدار المعلدالت و النسلب ال زملة لتنفيلذ أحكلام البلاب الثلاني ملن و  

  0( وذلو خ   المدة المشار إليها في الفقرة السابقة  5 القانون المراف  مع مراعاة أحكام المادة )

 )المادة الثالثة (

في شأن منلع تللو  ميلاه البحلر بالزيلت، كملا يلغلي كل  حكلم  1968( لسنة  72يلغي القانون رقم )  

 0يخالف أحكام القانون المراف  

 ) المادة الرابعة (

    0من اليوم التالي لتاريخ نشره  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعم  به  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها، 

 م (  1994يناير سنة  27ه ) 1414شعبان سنة  15صدر برئاسة الجمهورية في 

 حسني مبارو                                                                                
 

 3/2/1994في  5*(الجريدة الرسمية العدد )
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 قانون في شأن البيئة 

 باب تمهيدى

 الفص  األو 

 أحكام عامة

 (  1) مادة 

 يقصد في تطبي  أحكام هذا القانون باأللفاظ و العبارات اآلتية المعاني المبينة قرين ك  منها :    

 البيئة : – 1

و  يحتويه من مواد و ما يحيط بها ملن هلواب و ملاب  المحيط الحيوي الذي يشم  الكائنات الحية و ما

 0من منشآت  اإنسانتربة وما يقيمه 

 الهواب : – 2

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و فلي أحكلام هلذا القلانون هلو 

 0غلقة المغلقة و شبه الموهواب األماكن العامة  العم ماكن أالهواب الخارجي و هواب 

 االتفاقية : – 3

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

إليها جمهورية مصلر العربيلة فلي مجلا  حمايلة البيئلة البحريلة ملن التللو  و التعلوي  علن حلواد  

 0التلو  

 المكان العام : – 4

 0فة أو فئة معينة من الناس ألي غر  من األغرا  المكان المعد الستقبا  الكا

 المكان العام المغل  : – 5

 0المكان العام الذي له شك  البناب المتكام  الذي ال يدخله الهواب إال من خ   منافذ معدة لذلو 

 0و يعتبر في حكم المكان العام المغل  وسائ  النق  العام  

 المكان العام شبه المغل  : – 6

ن الذي له شك  البناب غير المتكام  و المتص  مباشرة بالهواب الخارجي بما يحو  دون إغ قه المكا 

 0كلية 

 

 

 

 :( 1)تلو  البيئة  – 7
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بصحة اإنسلان والتلأثير  ير في خواب البيئة يؤدي بطري  مباشر أو غير مباشر إلي اإضرارتغ ك  

التنوع الحيوى "  الكائنات الحية أو الطبيعية أوعلى ممارسته لحياته الطبيعية ، أو اإضرار بالموائ  

 0 البيولوجى"

 تدهور البيئة : – 8

التأثير علي البيئلة بملا يقلل  ملن قيمتهلا أو يشلوه ملن طبيعتهلا البيئيلة أو يسلتنزف مواردهلا أو يضلر 

 0بالكائنات الحية أو باآلثار 

 حماية البيئة :  – 9

ن حلدة التللو  مل اإقل  ها ، و منع تلدهورها أو تلوثهلا أو المحافظة علي مكونات البيئة و االرتقاب ب

 هنة نهللر النيلل  و البحيللرات و الميللاو الميللاه الداخليللة متضللمهللذه المكونللات الهللواب و البحللار  وتشللم 

 0، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية األخري واألراضى الجوفية 

 : (2) تلو  الهواب – 10

عللى و أ اإنسلانصلفات الهلواب الطبيعلي يترتلب عليله خطلر عللي صلحة ر في خصلائب ومواك  تغي 

البيئلة سللواب كلان هللذا التلللو  ناتجلا عللن عوامل  طبيعيللة أو نشللاط إنسلاني ، بمللا فلي ذلللو الضوضللاب 

 والروائح الكريهة.

 مركبات النق  السريع : – 11

للسير علي الطر  العاملة  هي السيارات و الجرارات و الدراجات اآللية و غير ذلو من اآلالت المعدة 

0 

 التلو  المائي : – 12

غير مباشرة ينتج  ة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوئإدخا  أية مواد أو طاقة في البي 

د الحية أو غير الحية ، أو يهلدد صلحة االنسلان أو يعلو  األنشلطة المائيلة بملا فلي رعنه ضرر بالموا

البحر ل سلتعما  أو يلنقب ملن التمتلع  هة السياحية أو يفسد ص حية مياشطاألسماو و األن صيد ذلو

 0يغير من خواصها  بها أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/  1فى      مكرر 9العدد –الجريدة الرسمية   - 2009لسنة  9بالقانون رقم  ( مستبدلة1)

  3/2009/ 1  فى    مكرر9العدد  –الجريدة الرسمية   – 2009سنة ل 9رقم  بالقانون ( مستبدلة2)

 

 

 

 المواد و العوام  الملوثة : – 13
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أى مللواد صلللبة أو سللائلة أو غازيللة أو ضوضللاب أو إشللعاعات أو حللرارة أو اهتللزازات تنللتج بفعلل  

 0تدهورها  غير مباشر إلي تلو  البيئة أومباشر أو  اإنسان و تؤدي بطري 

 د الملوثة للبيئة المائية :    الموا – 14

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

أو بلالموارد الطبيعيلة أو  باإنسلاناالسهام في ذلو بطريقة مباشلرة أو غيلر مباشلرة عللي نحلو يضلر 

 تخدامات األخللري المشلروعة للبحللرتتللداخ  ملع االسلالبحريلة أو تضللر بالمنلاط  السلياحية أو  هبالميلا

 يندرج تحت هذه المواد :و

 0) أ ( الزيت أوالمزيج الزيتي       

) ب ( المخلفللات الضللارة و الخطللرة المنصللوب عليهللا فللي االتفاقيللات الدوليللة التللي تللرتبط بهللا        

 0جمهورية مصر العربية 

  .غازية ( وفقا لما تحدده ال ئحة التنفيذية لهذا القانون –سائلة  –) ج ( أية مواد أخري ) صلبة       

 0) د ( النفايات و السوائ  غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية       

 0( العبوات الحربية السامة  ـ) ه      

 0تفاقية و م حقها عليه في اال ) و ( ما هو منصوب      

  الزيت : – 15

   الهيلدروكربونات السلائلة و يشلم  ذللو اي نلوع ملن أنلواع  0  الخام و منتجاتله جميع أشكا  البترو

الوقللود و الزيللوت المكللررة و زيللت األفللران و القللار و غيرهللا مللن المللواد  زيللوتزيللوت التشللحيم وو

   0المستخرجة من البترو  أو نفاياته 

 المزيج الزيتي : – 16

 في المليون . جزبا   15ك  مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على  

 مياه اإتزان غير النظيفة ) مياه الصابورة غير النظيفة ( :  -17

فلى  جلزبا   15المياه الموجودة داخ  صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها  من الزيت تزيد عللى 

 المليون .

 

 

 

 المواد الخطرة : – 18

و تؤثر تأثيرا ضارا عللي البيئلة مثل  الملواد المواد ذات الخواب الخطرة التي تضر بصحة االنسان أ 

 0المؤينة  اإشعاعاتالمعدية أو السامة أو القابلة ل نفجار أو االشتعا  أو ذات 
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 النفايات الخطرة : – 19

مخلفات األنشطة و العمليات المختلفلة أو رمادهلا المحتفظلة بخلواب الملواد الخطلرة التلي لليس لهلا  

الناتجة علن  اإكلينيكية من األنشطة الع جية والنفايات يلة مث  النفاياتاستخدامات تالية أصلية أو بد

و       تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و األدوية أو المذيبات العضوية أو األحبلار و األصلبا  

 0الدهانات 

 تداو  المواد : – 20

 0ا أو استخدامها ك  ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجته

 إدارة النفايات : – 21

 0جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلب منها 

 التخلب من النفايات : – 22

العمليات التي ال تؤدي إلي استخ ب المواد أو إعادة استخدامها ، مثل  الطملر فلي األر  أو الحقلن 

أو       ة الكيمائيلةيولوجيلة أو المعالجلة الفيزيائيلالسطحية أو المعالجة الب هالعمي  أو التصريف للميا

  0دائم أو الترميد التخزين ال

 إعادة تدوير النفايات : – 23

العمليات التي تسمح باسلتخ ب الملواد أو إعلادة اسلتخدامها ، مثل  االسلتخدام كوقلود أو اسلتخ ب 

  0المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 

 المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية : – 24

 . 1978 /1973المواد المنصوب عليها في االتفاقية الدولية لعام 

 تسهي ت االستقبا  : – 25

التجهيزات و المعدات و األحوا  المخصصة ألغرا  استقبا  و ترسيب و معالجة و صرف الملواد 

و       ت التللي توفرهللا الشللركة العاملللة فللي مجللا  شللحن الملوثللة أو ميللاه االتللزان ، وكللذلو التجهيللزا

  0المشرفة علي المواني والممرات المائية  اإداريةتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات 

 

 

 

 :(1)التصريف  – 26

نهر النيل   ك  تسرب أو انصباب أو انبعا  أو تفريغ ألي نوع من المواد الملوثة أو التخلب منها في

، ملع مراعلاة الخالصلة أو البحلر االقتصلاديةميلاه البحلر اإقليملي أو المنطقلة  ، أومجاري المائية ال و

 لهلذا ال ئحلة التنفيذيلةوفقلا لملا تبينله المحلددة للبع  الملواد واألحملا  النوعيلة للتللو   المستويات 



 

 

6 

6 

يخلالف أحكلام  ال يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسي  مع الجهلات ذات الصللة وذللو بملا ، وماالقانون 

  0 هذا القانون والئحته التنفيذية

 :  اإغرا  – 27

أو   ) أ ( ك  إلقاب متعمد في البحر اإقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثلة 

الفض ت من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غير ذلو من المنشآت الصناعية و المصادر األرضية 

0   

أو        ) ب( ك  إغرا  متعمد في البحر اإقليمي أو المنطقة اإقتصلادية الخالصلة أو البحلر للسلفن 

 0التركيبات الصناعية أو غيرها 

يعلد إغراقلا   ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا  فيهلا ، ال  

وأجهللزة البحلل  العلمللى ا مثلل  الكللاب ت واألنابيللب وضللع مللواد فللى البحللر لغيللر غللر  الللتخلب منهلل

  .(2)والرصد وغيرها 

 : (3) التعوي  – 28

مخالفة أحكام القوانين  األضرار الناجمة عن حواد  التلو  المترتب عليك  يقصد به التعوي  عن  

و  وكللذلو االتفاقيللات الدوليللة التللى تكللون جمهوريللة مصللر العربيللة طرفللا فيهللا ، أو عللن حللواد  التللل

بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة ، أو الناجمة عن التلو  من الجو أو عن جنلو  السلفن أو 

اصطدامها أو التى تقع خ   شحنها وتفريغهلا ، أو علن أيلة حلواد  أخلرى ، ويشلم  التعلوي  جبلر 

 ئة كان عليه أو إعادة إص   البياألضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحا  لما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009/ 3/  1  فىمكرر   9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 2009/ 3/  1  فى مكرر  9 العدد –الجريدة الرسمية   – 2009لسنة  9( مضافة بالقانون رقم 2)

  3/2009 / 1  فى  مكرر 9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009سنة ل 9 رقم بالقانون ( مستبدلة3)

 

 

 

 

 وسائ  نق  الزيت : – 29

ك  خط أنابيب مستخدم لنق  الزيت وأية أجهزة أخرى تستعم  في تحمي  الزيت أو تفريغه او نقلله او 

  .ال زمة الستعما  هذه األنابيب غيرها من أجهزة الضخ والمعدات

 السفينة : -30
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المغملورة ،وكلذلو  آتئيلة أو المنشلعائمة من آي طراز أو تسير فلو  الوسلائد الهوا ةدة بحريأي وح

ك  منشأ ثابت أو متحرو يقام على السواح  أو سطح المياه بهدف مزاوللة نشلاط تجلارى أو صلناعي 

 أو سياحي أو علمي .

 الحربية : ينةالسف -31

الع ملات الخارجيلة المميلزة لهلا وتكلون تحلت هي ك  سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ملا وتحمل  

قيادة ضابط معين رسميا من قب  حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط االنضباط العسكري بها 

. 

 السفينة الحكومية : -32

 هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها ألغرا  حكومية وغير تجارية .

 الضارة :ناقلة المواد  -33

السفينة التي بنيت أص  أو التي عد  تصميمها لتحم  شلحنات ملن ملواد ضلارة سلائبة وتشلم  كلذلو 

ة وفقا ألحكام الفص  األو  من البلاب أيا أو جزئيا  بمواد ضارة غير معبناق ت البترو  عند شحنها كل

 الثال  من هذا القانون .

 المنشأة : – 34

 يقصد بها المنشآت التالية :  

لسلللنة  55و  1958لسللنة  21قمللي المنشللآت الصللناعية الخاضللعة ألحكللام القللانونين ر •

1977 

  .1992لسنة  1و  1973لسنة  1المنشآت السياحية الخاضعة ألحكام القانونين رقمي  •

         1948لسللنة  145منشللآت إنتللاج و توليللد الكهربللاب الخاضللعة ألحكللام القللوانين أرقللام  •

 . 1986لسنة   103و   1976لسنة  27 و 13و  12و  1974لسنة  63و 

كشلف علن الزيلت و اسلتخراجه مجلا  ال ىالمنشلآت العامللة فلمنشآت المناجم والمحاجر و •

لسلللنة  86و  1953لسلللنة  66اسلللتخدامه ، الخاضلللعة ألحكلللام القلللوانين أرقلللام ونقلللله و

 . 1988لسنة  4و  1958لسنة  61و   1956

 

  0جميع مشروعات البنية األساسية  •

     ،  أن يكللون لهللا تللأثير ملحللوظ علللي البيئللة حتمللمشللروع ي نشللاط أو أة أخللري أوأي منشلل •

  0و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد االتفا  مع الجهة اإدارية المختصة 

 شبكات الرصد البيئي :  – 35
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و         الجهات التي تقوم في مجا  اختصاصها بما تضم من محطات ووحلدات عمل  برصلد مكونلات

  0ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 

 تقويم التأثير البيئي : – 36

دراسة وتحلي  الجلدوى البيئيلة للمشلروعات المقترحلة التلي قلد تلؤثر إقامتهلا أو ممارسلتها لنشلاطها 

  0علي س مة البيئة و ذلو بهدف حمايتها 

 الكارثة البيئية : – 37

تحتلاج ي يترتلب عليله ضلرر شلديد بالبيئلة ون عوام  الطبيعة أو فعل  اإنسلان و اللذالحاد  الناجم ع

  0مواجهته إلي إمكانات تفو  القدرات المحلية 

 الجهة اإدارية المختصة بحماية البيئة المائية : – 38

 هي إحدى الجهات التالية ك  فيما يخصها :  

  0) أ ( جهاز شئون البيئة    

  . (1)صرية لس مة الم حة البحريةالهيئة الم)ب(    

  0)ج( هيئة قناة السويس    

  0)د ( هيئات المواني بجمهورية مصر العربية    

  0( الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ  ـ) ه  

  0) و ( الهيئة المصرية العامة للبترو    

  0) ز ( اإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية   

  0هيئة العامة للتنمية السياحية )   ( ال  

  0) ط ( الجهات األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراب   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/  1  فى  مكرر 9 العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

    

 

 

 

 

 : (1) طقة الساحليةـ المن39

المنطقللة الممتللدة مللن شللواطئ جمهوريللة مصللر العربيللة شللاملة البحللر االقليمللي والمنطقللة االقتصللادية 

الخالصة والجرف القاري وتمتد في اليابسة من الشاطئ إلى الداخ  شاملة النطا  اللذي يتلأثر بالبيئلة 
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منلاط  الصلحراوية ملا للم تعتلر  لللداخ  فلي ال كلم"  30البحرية ويؤثر فيها بما ال يجاوز مسافة "

 ".متر3+  هذه المسافة أية عوائ  طبوغرافية، وفي الدلتا حتى خط كنتور "

وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لك  منها في ضوب ظروفها الطبيعية ومواردهلا البيئيلة 

 كم" إلى الداخ  من خط الشاطئ . 10بما ال يق  عن "

 :(2) لمتكاملة للمناط  الساحليةاالبيئية ـ اإدارة 40

ظة على أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسي  فيما بينها على نحو يكف  المحاف

 .البيئة بالمناط  الساحلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/2009/  1  فى    مكرر 9  العدد –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9( مضافة بالقانون رقم 1)

 3/2009/  1   فى  مكرر 9 العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9( مضافة بالقانون رقم 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفص  الثاني

 جهاز شئون البيئة

 ( 2)  مادة 
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لله " و تكلون البيئة  جهاز شئون ينشأ برئاسة مجلس الوزراب جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي " 

     الشخصية االعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختب بشئون البيئلة ، و تكلون لله موازنلة مسلتقلة ،

و يكللون مركللزه مدينللة القللاهرة ، و ينشللأ بقللرار مللن الللوزير المخللتب بشللئون البيئللة فللروع للجهللاز 

  0بالمحافظات ، و تكون األولوية للمناط  الصناعية 

 ( 3) مادة 

 البيئة و عر  رئيس مجلس الوزراباز بناب علي ترشيح الوزير المختب بشئون يعين رئيس الجه 

  0و يصدر بهذا التعيين قرار  من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 

 ( 4) مادة 

فيما له  1982لسنة  631يح  جهاز شئون البيئة مح  الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم  

ن التزامات ، و ينق  العلاملون بهلذا الجهلاز بلدرجاتهم و أقلدمياتهم إللي جهلاز من حقو  و ما عليه م

 0شئون البيئة 

 ( 5) مادة 

و         ة للحفلاظ عللي البيئلة يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطلط ال زمل 

ن يضللطلع بتنفيللذ بعلل  متابعللة تنفيللذها بالتنسللي  مللع الجهللات اإداريللة المختصللة ، وللله أوتنميتهللا 

  0المشروعات التجريبية 

  يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم الع قلات البيئيلة بلين جمهوريلة مصلر العربيلة و اللدو  و

  0و المنظمات الدولية و اإقليمية 

ميللة يوصللي الجهللاز باتخللاذ اإجللرابات القانونيللة ال زمللة ل نضللمام إلللي االتفاقيللات الدوليللة و اإقلي و

  0المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات  القوانين و القرارات ال زمة لتنفيذ هذه االتفاقيات 

 و للجهاز في سبي  تحقي  أهدافه : 

إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقي  أهداف الجهاز و إبداب اللرأي فلي التشلريعات -

  0علي البيئة بالمحافظة المقترحة ذات الع قة 

البيئللة و المشللروعات التللي  ايللةيئللي و صللياغة الخطللة القوميللة لحمإعللداد الدراسللات عللن الوضللع الب-

  ة للمنلاط  العمرانيلة و المنلاط يلتتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لك  منها و كذلو الخرائط البيئ

الجديلدة و كلذلو  المخطط تنميتها ووضع المعلايير الواجلب االلتلزام بهلا عنلد تخطليط وتنميلة المنلاط 

  0المعايير المستهدفة للمناط  القديمة 

 اإنشابوضع المعايير و االشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت االلتزام بها قب   -

  0و أثناب التشغي  
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حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلو الكفابات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة  -

 ها.ت و الدراسات التي تقوم بإعدادمنها في إعداد و تنفيذ المشروعا االستفادةي البيئة و عل

 اتخلاذالتلي تلتلزم األجهلزة  و المنشلآت بتنفيلذها و  االشلتراطات نية لتنفيذ المعايير واديالمتابعة الم -

  0اإجرابات التي ينب عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط 

  0 (1) بهاو التأكد من االلتزام واألحما  النوعية للملوثات  ع المعدالت و النسبوض -

رات التي تطرأ عليه بصفة دورية يجمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغي -

و       بالتعللاون مللع مراكللز المعلومللات فللي الجهللات األخللرى و تقويمهللا و اسللتخدامها فللي اإدارة 

 . لتخطيط البيئي و نشرهاا

   0ضع أسس وإجرابات تقويم التأثير البيئي للمشروعات و -

( من هذا القانون ، و التنسلي  بلين  25إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة )  -

  0الجهات المعنية العداد برامج مواجهة الكوار  البيئية 

  0شراف علي تنفيذها إعداد خطة للتدريب البيئي و اإ -

  0المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و االستفادة من بياناته  -

  0إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية  -

  0وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها  -

  0مع الجهات األخرى بشأن تنظيم و تأمين تداو  المواد الخطرة  التنسي  -

  0إدارة المحميات الطبيعية واإشراف عليها  -

  0إعداد مشروعات الموازنة ال زمة لحماية و تنمية البيئة  -

  0متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية و اإقليمية المتعلقة بالبيئة  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009/ 3/  1 فى   مكرر 9العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

  0اقترا  آليات اقتصادية لتشجيع األنشطة المختلفة علي اتخاذ إجرابات منع التلو  -

  0البيئة من التلو  تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية -

و   التنسي  مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات المموللة ملن المنظملات-

  0الدو  المانحة تتف  مع اعتبارات س مة البيئة 

 لنفايات الخطرة و الملوثة للبيئةالمشاركة في إعداد خطة تأمين الب د ضد تسرب المواد و ا-
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 .(1)مناط  الساحلية للالمتكاملة يجية لإلدارة البيئية إستراتإعداد -

االشللتراو مللع وزارة التربيللة و التعللليم فللي إعللداد بللرامج تدريبيللة لحمايللة البيئللة فللي نطللا  بللرامج  -

  0الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم األساسي 

راب و تلودع نسلخة إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوز-

  0من هذا التقرير مجلس الشعب 

 ( 6) مادة 

 عضوية ك  من : سة الوزير المختب بشئون البيئة ويشك  مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئا

 الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإدارة . -

للوزراب ملن اللوزارات المعنيلة بالبيئلة ، ممث  عن ك  من ست وزارات يختارهلا رئليس مجللس ا -

 على أن يكون ممث  الوزارة من الدرجة العالية على األق  ويختاره الوزير المختب .

 أثنين من الخبراب فى مجا  شئون البيئة يختارهما الوزير المختب بشئون البيئة . -

إتفا  مع الوزير المخلتب ث ثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون با -

  0بشئون البيئة 

أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليلا و يختلاره اللوزير المخلتب بشلئون  -

  0البيئة بناب علي عر  الرئيس التنفيذي للجهاز 

  0رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1   فى   مكرر 9العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

 

  0ث ثة من ممثلي قطاع األعما  العام يختارهم الوزير المختب بشئون البيئة  -

  0مراكز البحو  العلمية يختارهما الوزير المختب بشئون البيئة اثنين من الجامعات و -

يشرفون عليها  شة موضوعات ترتبط بالقطاعات التىويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناق

، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبلرة للدى بحل  مسلائ  معينلة ، دون أن يكلون 

 ألى منهم صوت معدود فى المداوالت .  

لخبلرات المتخصصلة لدارسلة موضلوعات معينلة تشكي  لجلان استشلارية ملن ا اإدارةويجوز لمجلس 

 واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة . إلىكما يجوز للمجلس أن يعهد 
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 (7) مادة 

على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسلة المهيمنة مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا 

زملا لتحقيل  األهلداف التلي أنشلئ ملن العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ملا يلراه ال

 أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلو وفقا لما تحدده ال ئحة التنفيذية لهذا القانون .

 ( 8)مادة 

على األقل  كل  ث ثلة أشلهر أو إذا طللب نصلف ارة بناب على دعوة من رئيسه مرة يجتمع  مجلس اإد

صلحيحة بحضلور أغلبيلة أعضلائه ، وتصلدر  ارةاإد أعضاب المجللس ذللو وتكلون اجتماعلات مجللس

القرارات بأغلبية األعضاب الحاضرين والمصلوتين وعنلد تسلاوى األصلوات يلرجح الجانلب اللذى منله 

 الرئيس .

 ( 9) مادة 

فلى مباشلرة أختصاصلاته  هلجهلاز أو وجلود ملانع لديله يحل  محللفى حالة غياب رئيس مجلس إدارة ا

 . اإدارةنائب رئيس مجلس 

 ( 10 ) مادة

 يمث  رئيس مجلس اإدارة الجهاز فى ع قاته بالغير وأمام القضاب .

 ( 11) مادة 

يكون الرئيس التنفيلذى لجهلاز شلئون البيئلة مسلئوال علن تنفيلذ السياسلة العاملة الموضلوعة لتحقيل  

ه ، وتحدد ال ئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون اختصاصلات اإدارةأغرا  الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس 

 . األخرى

 

 

 

 ( 12) مادة 

يكون لجهلاز شلئون البيئلة أملين علام ، ينلدب ملن بلين العلاملين بالجهلاز ملن شلاغلى الوظلائف العليلا 

م بقللرار مللن الللوزير المخللتب بشللئون البيئللة ، بعللد أخللذ رأى الللرئيس التنفيللذى ، ويعللاون األمللين العللا

 . إشرافهرئيس الجهاز ويعم  تحت 

 ( 13) مادة 

التنفيللذى لجهلاز شللئون البيئللة سللطة الللوزير المنصللوب عليله فللى القللوانين واللللوائح يكلون للللرئيس 

 بالنسبة للعاملين  بالجهاز . 

 كما يكون ألمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤالب سلطة رئيس القطاع .



 

 

14 

14 

 : (1)(ا  مكرر 31 ادةم)

وتختب بالنظر في طلبات  تنشأ لجنة عليا للقيد واالعتماد برئاسة الوزير المختب بشئون البيئة)أ(  

القيلد بسللج ت قيللد المشللتغلين باألعمللا  البيئيللة تبعلا  لفللروع تخصصللاتهم، والنظللر فللي طلبللات اعتمللاد 

 الخبراب وبيوت الخبرة في مجا  البيئة من واقع المؤه  والخبرة.

رابات وتحدد ال ئحة التنفيذية لهذا القانون فلروع التخصلب والشلروط ال زملة للقيلد واالعتملاد وإجل

 القيد في السج  وإصدار شهادات االعتماد .

سللتة أعضللاب مللن الخبللراب مللن وتشللك  اللجنللة المشللار إليهللا بقللرار مللن رئلليس مجلللس الللوزراب )ب( 

 المشهود لهم في مجا  البيئة .

ك  ث ثة أشلهر. وتصلدر قراراتهلا باألغلبيلة. وتتلولى أعملا   األق وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على 

أمانة فنية يتم تعيينها من بين العلاملين بجهلاز شلئون البيئلة وتحديلد اختصاصلاتها بقلرار ملن أمانتها 

 الوزير المختب بشئون البيئة.

وبعلد سلداد رسلم قلدره  تنفيلذها بمعرفلة جهلاز شلئون البيئلةوتكون قرارات اللجنة نهائيلة، ويلتم )ج( 

 .للخبراب وبيوت الخبرة شهادة االعتمادمائة جنيه للترخيب باالشتغا  باألعما  البيئية وألف جنيه ل

المرخب لهم باالشتغا  باألعما  البيئية أو غير الحاصلين على شهادة االعتماد  ويحظر على غير)د( 

 مزاولة األعما  البيئية التي تحددها ال ئحة التنفيذية لهذا القانون. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/2009/ 1  فى    مكرر9العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9فة بالقانون رقم ( مضا1)

 

 

 

 

 الفص  الثال 

 صندو  حماية البيئة

 ( 14) مادة 

 و  إليه :ؤب يسمي ) صندو  حماية البيئة ( تينشأ بجهاز شئون البيئة صندو  خا

  0  بالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوم) أ ( ال

 تنميتهلا والتلي حماية البيئة و األجنبية ألغرا ات المقدمة من الهيئات الوطنية والهبإعانات و)ب( ا

 .الجهاز دارةإ يقبلها مجلس
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تصليب  ا أو يتف  عليها عن األضلرار التلي) ج ( الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم به

  0البيئة

  0 1983لسنة  102وب عليها في القانون رقم ) د ( موارد صندو  المحميات المنص

و    وتودع في الصندو  علي سبي  األمانة المبالغ التي تحص  بصفة مؤقتة تحت حساب الغراملات  

 0التعويضات عن األضرار التي تصيب البيئة 

و       ، و تبدأ السنة المالية للصندو  ببدايلة السلنة الماليلة للدوللة خاصة وتكون للصندو  موازنة 

  0تنتهي بانتهائها ، و يرح  فائ  الصندو  من سنة إلي أخرى 

 0وتعتبر أموا  الصندو  أمواال عامة 

 (1)( 15) مادة 

تكون للصندو  شخصية إعتبارية ويتبع الوزير المختب بشلئون البيئلة وتخصلب ملوارد الصلندو  

رئيس مجللس اللوزراب  و يشك  مجلس إدارة الصندو  بقرار من ، للصرف منها فى تحقي  أغراضه

 برئاسة الوزير المختب بشئون البيئة وعضوية ك  من :

 الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ويكون نائبا  لرئيس مجلس اإدارة. .1

 رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.  .2

 ممث  لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. .3

 ية .ممث  لوزارة المالية يختاره وزير المال .4

 ممث  لوزارة التنمية االقتصادية يختاره الوزير المختب بالتنمية االقتصادية. .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1  فى    مكرر 9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 الوزير المختب بالتعاون الدولى . ممث  لوزارة التعاون الدولى يختاره. 6

        بناب على  ممث  عن الجمعيات األهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختب بشئون البيئة. 7

 ترشيح رئيس اإتحاد العام للجمعيات األهلية .   

 ن البيئة.أحد شاغلي وظائف اإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختب بشئو. 8    

 مدير الصندو  ويتولى أمانة المجلس  . .9

دعلت  شلهرين أو كلملا من رئيسه مرة على األق  كل  دعوة ىويجتمع مجلس إدارة الصندو  بناب عل

 القللرارات بأغلبيللة أعضللائه ، وتصللدر صللحيحة بحضللور أغلبيللة وتكللون اجتماعاتلله الحاجللة إلللى ذلللو

 .نه الرئيسالجانب الذي م التساوى يرجح أعضاب المجلس وعند
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 بالقطاعللات التللي تللرتبط عنللد مناقشللة موضللوعات المعنيللة الللوزارات األخللرى ويتعللين دعللوة ممثلللي 

معينلة دون  بح  مسلائ  الخبرة لدى يراه من ذوى بمن للمجلس أن يستعين يجوزو يشرفون عليها .

 في المداوالت.  معدود ألي منهم صوت يكون أن

 ( 16) مادة 

التفا  مع وزير المالية ال ئحة الداخلية للصندو  ، و تخضع جميع أعما  يضع جهاز شئون البيئة با

  0الصندو  و معام ته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 

 الفص  الرابع

 الحوافز

 ( 17) مادة 

 يضع جهاز شلئون البيئلة باالشلتراو ملع وزارة الماليلة نظاملا للحلوافز التلي يمكلن أن يقلدمها الجهلاز 

أو           راد و غيرها اللذين يقوملون بأعملا و المنشآت و األف للهيئات المختصة داريةاإالجهات و

  0مشروعات من شأنها حماية البيئة 

 ( 18) مادة 

و    يعر  نظام الحوافز المنصوب عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، 

  0يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراب 

 

 

 

 

 

 الباب األو 

 حماية البيئة األرضية من التلو 

 الفص  األو  التنمية و البيئة

  (1)( 19) مادة 

أو بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئلى للمنشلأة  عام أو خاب اعتباري يلتزم ك  شخب طبيعي أو 

مشروع، إلى الجهة اإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيب قب  البدب فى تنفيذ الالمشروع 

واألسلس واألحملا  النوعيلة التلي  للعناصر والتصميمات والمواصفات وفقا   الدراسة ويكون إجراب

وتلتلزم الجهلات اإداريلة يصدرها جهاز شئون البيئلة بالتنسلي  ملع الجهلات اإداريلة المختصلة ، 
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ملا  المختصة بتقديم خرائط للمناط  الصناعية  توضح أنواع الصناعات المسمو  بها حسب األح

 البيئية .

التي تسرى عليها أحكام هذه الملادة  والمشروعات المنشآتلهذا القانون   وتحدد ال ئحة التنفيذية

. 

 (2)( 20) مادة  

البيئلى  خيب بإرسلا  دراسلات تقلويم التلأثيرتقوم الجهلات اإداريلة المختصلة أو الجهلة المانحلة للتلر

ويمكلن للجهلاز شلئون البيئلة إبلداب رأيله فلى شلأنها  المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهلاز

تقديم مقترحات لمقدم الدراسة في مجاالت التجهيزات واألنظمة ال زمة لمعالجة اآلثار البيئية السلبية 

ويطلللب منلله تنفيللذها ، وللجهللاز أن يطلللب مللن مقللدم الدراسللة اسللتيفاب أي بيانللات أو تصللميمات أو 

ويجب على جهاز شلئون البيئلة أن يلوافى الجهلة ، أي بشأن الدراسة إيضاحات تكون الزمة إبداب الر

اإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيب برأيه الصادر في شأن هلذا التقلويم خل   ملدة أقصلاها 

و تنفيذ المقترحات ، وإال أعتبر عدم الرد موافقة أاستيفائها  وما  من تاريخ است م الدراسة أوث ثون ي

يم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خ   فترة الترخيب الممنوحة له لبدب مزاوللة النشلاط على التقو

 وإال اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/  1  فى   مكرر9العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9  رقم بالقانون ( مستبدلة1)

  3/2009 /  1  فى  مكرر 9العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9 رقم بالقانون ( مستبدلة2)

 

 

 

 

 ( 21) مادة 

بنتيجة التقييم بخطاب مسج  بعلم الوصلو    ةتقوم الجهة اإدارية المختصة بإب   صاحب المنشأ

وملا ملن تلاريخ إب غله أملام لجنلة ، و يجوز له االعترا  كتابة علي هلذه النتيجلة خل   ث ثلين ي

وصلاحب  ويمث  فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة بشئون البيئة تشك  بقرار من الوزير المختب

  . الجهة المانحة للترخيبأو  والجهة المختصة المنشأة

  0و تحدد ال ئحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجرابات االعترا  و إجرابات عملها 

    (1)( 22) مادة 
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المنشللأة طبقللا ألحكللام هللذا القللانون االحتفللاظ بسللج  بيللان تللأثير نشللاط  المسللئو  عللن إدارةعلللى 

وتضع ال ئحة التنفيذية نموذجا لهذا السج  والجدو  الزمنلي .  المنشأة على البيئة )سج  بيئي (

البيئللة  ويخللتب جهللاز شللئوننشللآت، والبيانللات التللي تللدون فيلله اللل زم ل حتفللاظ بلله مللن قبلل  الم

بمتابعللة بيانللات السللج  للتأكللد مللن مطابقتهللا للواقللع وأخللذ العينللات ال زمللة وإجللراب االختبللارات 

المناسللبة لبيللان تللأثير نشللاط المنشللأة علللى البيئللة ، وتحللـديد مللدى التزامهللا بالمعللايير الموضللوعة 

أو      ج  البيئلي ،فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسلاألحما  النوعية للملوثات  وألحماية البيئة 

أو        أو علدم مطابقتهلا للواقلع ، أو علدم التلزام المنشلأة بالمعلاييرعدم انتظلام تلدوين بياناتله ،

، يقللوم الجهللاز بإخطللار الجهللـة  ألحكللام هللذه المللادة  األحمللا  المشللار إليهللا أو أيللة مخالفللة أخللرى

جه السرعة، فإذا لم يقم بلذلو اإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على و

المختصلة اتخلاذ أي ملن بعد إخطار الجهة اإداريلة  زللجها نيكوريخ تكليفه يوما من تا 60خ   

 اإجرابات اآلتية:

   حل  للجهلاز أن يقلوم بلذلو عللى  وإالملنح مهللة إضلافية محلددة للمنشلأة لتصلحيح المخالفلات  -1

 .نفقة المنشأة 

 المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه. آثارن إزالة وقف النشاط المخالف لحي-2

    وفى حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحا  وبكافة الوسائ  واإجرابات      

 ال زمة .     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009/  3/  1   فى    مكرر 9العدد  –ة الرسمية الجريد – 2009لسنة  9 رقم  بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

 

 ( 23) مادة 

صوب عليها فلي الملواد ) تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات األحكام المن 

  0( من هذا القانون  19،22،21،20

 ( 24) مادة 

و تقلوم  طلات وحلدات عمل  ، تكون شبكات الرصد البيئي طبقا ألحكام هذا القانون بما تضمه ملن مح 

في مجا  اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانلات للجهلات المعنيلة ، ولهلا 
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      فللي سللبي  ذلللو االسللتعانة بمراكللز البحللو  و الهيئللات و الجهللات المختصللة ، وعلللي هللذه المراكللز 

  0تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات  والجهات الهيئاتو

  0ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاب و تشغي  شبكات الرصد البيئي 

 ( 25) مادة 

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوار  البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراب 

 ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاب إلي ما يلي :    

ية مواجهة الكلوار  البيئيلة و التخفيلف ملن محليا و دوليا عن كيفجمع المعلومات المتوفرة  -

  0األضرار التي تنتج عنها 

حصر اإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية اإستعانة  -

  0بها بطريقة تكف  سرعة مواجهة الكارثة 

 و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :   

 .ب   عن وقوعها أو توقع حدوثهاالمسئولة عن اإالجهات تحديد أنواع الكوار  البيئية و -

و          إنشاب غرفة عمليات مركزية لتلقي الب غات عن الكارثة البيئية و متابعلة اسلتقبا  -

  0إرسا  المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد اإمكانات ال زمة لمواجهتها 

و        عها أو توقلع وقوعهلاتكوين مجموعة عم  لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقو -

يكون لرئيس مجموعة العم  المشار إليها جميع السلطات ال زملة لمواجهلة الكارثلة البيئيلة 

  0بالتعاون و التنسي  مع األجهزة المختصة 

 

 

 

 

 ( 26) مادة 

اإمكانللات المسللاعدات وجميللع ألفللراد أن تسللارع بتقللديم اعلللي جميللع الجهللات العامللة و الخاصللة و 

( من هذا القانون بلرد 14بة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندو  المشار إليه في المادة )المطلو

  0النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و األفراد 

 ( 27) مادة 

مساحة ال تق  عن ألف متر مربع من أراضي الدولة إقامة مشت  قرية تخصب في ك  حي و في ك  

  0هذه المشات  لألفراد و الهيئات بسعر التكلفة منتجات لي أن تتا  إنتاج األشجار ع
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و تتولى الجهات اإدارية المختصة التي تتبعها هلذه المشلات  إعلداد اإرشلادات الخاصلة بزراعلة هلذه 

  0األشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تموي  إقامة هذه المشات  

  (1)( 28) مادة 

 : ريقة القيام بأى من األعما  اآلتيةيحظر بأية ط

أو         :صيد أو قت  أو إمساو الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحيلة المائيلة أو حيازتهلا  أوال

أو      نقلهللا أو تصللديرها أو اسللتيرادها أو االتجللار فيهللا حيللة أو ميتللة كلهللا أو أجزائهللا أو مشللتقاتها 

أو      الموائل  الطبيعيلة لهلا أو تغييلر خواصلها الطبيعيلة او موائلهلا القيام بأعما  ملن شلأنها تلدمير 

 ات ف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد ال ئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هلذه الكائنلات والمنلاط  التلى تنطبل  عليهلا أحكلام الفقلرة 

 السابقة .

لها أو استيرادها أو تصديرها أو االتجلار فيهلا كلهلا أو قطع أو إت ف النباتات أو حيازتها أو نقثانيا : 

أو       أجزاب منهلا أو مشلتقاتها أو منتجاتهلا، أو القيلام بأعملا  ملن شلأنها تلدمير موائلهلا الطبيعيلة 

 تغيير الخواب الطبيعية لها أو لموائلها.

 .وتحدد ال ئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات 

و حيازة أو نق  أو االتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمهلا أو جمع أ ثالثا :

تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظلواهر البيئيلة المميلزة لهلا أو المسلاس بمسلتواها الجملالي بمنلاط  

 المحميات الطبيعية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009/ 3 / 1  فى   مكرر 9العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون دلة( مستب1)

 

أو        االتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بلاالنقرا  أو تربيتهلا  رابعا :

  . استزراعها في غير موائلها دون الحصو  على ترخيب من جهاز شئون البيئة

 .د ال ئحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذه الكائنات وشروط الترخيبوتحد

 الفص  الثاني

 المواد والنفايات الخطرة

 (  29) مادة 

و تبلين ال ئحلة  0ة المختصلة يلاإدارالجهة يحظر تداو  المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيب من 

  0و الجهة المختصة بإصداره  التنفيذية لهذا القانون إجرابات و شروط منح الترخيب
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بالتنسي  مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جلدوال  –ك  في نطا  اختصاصه  -و يصدر الوزراب 

  0بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة األولي من هذه المادة 

 (  30) مادة 

وتحلدد   0ال ئحة التنفيذية لهذا القانون د و اإجرابات الواردة بعتخضع إدارة النفايات الخطرة للقوا

ال ئحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداو  للنفايات الخطرة التي تخضع ألحكامه و ذلو بعد أخلذ 

  0رأي جهاز شئون البيئة 

 (  31) مادة 

المختصة بعد اإدارية يحظر إقامة أي منشآت بغر  معالجة النفايات الخطرة إال بترخيب من الجهة 

أخللذ رأي جهللاز شللئون البيئللة و يكللون الللتخلب مللن النفايللات الخطللرة طبقللا للشللروط والمعللايير التللي 

 لهذا القانون .تحددها ال ئحة التنفيذية 

ويحدد وزير اإسكان بعد أخلذ رأى وزارتلي الصلحة والصلناعة وجهلاز شلئون البيئلة أملاكن وشلروط 

  0النفايات الخطرة  الترخيب للتخلب من 

 (32) مادة  

. يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السما  بدخولها أو مرورها فى أراضلى جمهوريلة مصلر العربيلة

ويحظر بغير تصريح من الجهة اإدارية المختصة السما  بمرور السفن التى تحمل  النفايلات الخطلرة 

 .فى البحر االقليمى أو المنطقة البحرية االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

 

 

 

 

 (  33) مادة 

أو         علي القائمين علي إنتاج أو تداو  المواد الخطرة سواب كانت في حالتهلا الغازيلة أو السلائلة

  0ضمن عدم حدو  أي أضرار بالبيئة أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يالصلبة 

االحتفلاظ بسلج   علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا ألحكام هذا القانونو

وتبلين  0هذه المخلفات و كيفيلة اللتخلب منهلا و كلذلو الجهلات المتعاقلد معهلا لتسللم هلذه المخلفلات 

ال ئحة التنفيذية البيانات التلي تسلج  فلي هلذا السلج  و يخلتب جهلاز شلئون البيئلة بمتابعلة السلج  

  0للتأكد من مطابقة البيانات للواقع 
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هيرهلا ئو  عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفلات خطلرة أن يقلوم بتطويجب على مالو المنشأة أو المس

كانت مقامة به إذا تم نق  المنشلأة أو وقلف نشلاطها ويلتم التطهيلر وفقلا  ذىوتطهير التربة والمكان ال

 .(1)ل شتراطات والمعايير التى تبينها ال ئحة التنفيذية لهذا القانون 

 الباب الثاني

 ن التلو حماية البيئة الهوائية م

 ( 34) مادة 

ضللمن عللدم تجللاوز شللروع مناسللبا لنشللاط المنشللأة بمللا ييشللترط أن يكللون الموقللع الللذي يقللام عليلله الم

الحللدود المسللمو  بهللا لملوثللات الهللواب ، وأن تكللون جملللة التلللو  النللاتج عللن مجمللوع المنشللآت فللي 

  0منطقة واحدة في الحدود المصر  بها 

قانون المنشلآت الخاضلعة ألحكامله و الجهلة المختصلة بالموافقلة عللي وتحدد ال ئحة التنفيذية لهذا ال

م بمللة الموقللع و الحللدود المسللمو  بهللا لملوثللات الهللواب و الضوضللاب فللي المنطقللة التللي تقللام بهللا 

  0المنشأة 

 (  35) مادة 

ت تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون في ممارسلتها ألنشلطتها بعلدم انبعلا  أو تسلرب ملوثلا

للهواب بما يجاوز الحدود القصوى المسمو  بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده ال ئحة 

  0التنفيذية لهذا القانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1  فى    مكرر 9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9  رقم بالقانون مضافة( 1)

 

 

 

 

  (1)( 36) مادة 

أو     ال يجوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبع  منها  دخان كثيف 

 صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها ال ئحة التنفيذية لهذا القانون.

 يجلوز لملأموري1973لسلنة  66ومع عدم اإخ   بأحكام قلانون الملرور الصلادر بالقلانون رقلم 

أو     الضبط القضائي من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقلف تشلغي  أو تسليير اآلالت

 .المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة

  (2)( 37) مادة 
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 يحظر قطعيا الحر  المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة. )أ (

ة ونقلهللا إلقللاب وفللرز ومعالجللة القمامللة والمخلفللات ويحظللر علللى القللائمين علللى جمللع القماملل)ب( 

اعية والزراعيللة الصلللبة إال فللي األمللاكن المخصصللة لللذلو بعيللدا عللن المنللاط  السللكنية والصللن

وتحدد ال ئحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضلوابط والحلد األدنلى لبعلد  والمجاري المائية

  ناط .األماكن المخصصة لهذه األغرا  عن تلو الم

المحلية باالتفـا  مع جهـاز شئون البيئة بتخصيب أماكن إلقاب وفرز  اإدارةوتلتزم وحـدات ( )ج

ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقلا ألحكلام هلذا القلانون والئحتله التنفيذيلة، كملا تلتلزم تللو 

فلات الصللبة الوحدات بتخصيب صلنادي  أو أملاكن داخل  الملدن والقلرى لتجميلع القماملة والمخل

  وجب محاسبة المختب إداريا. وإالونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلو .

ويحظللر إلقللاب القمامللة والمخلفللات الصلللبة فللي غيللر تلللو الصللنادي  واألمللاكن المخصصللة لهللا ( )د

ويلتللزم القللائمون علللى جمللع القمامللة والمخلفللات الصلللبة ونقلهللا بمراعللاة نظافللة صللنادي  جمعهللا 

لها، وأن تكون الصنادي  مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونق  ما بها من قمامة وسيارات نق

ومخلفللات صلللبة فللي فتللرات مناسللبة، وأال تزيللد كميتهللا فللي أى مللن تلللو الصللنادي  علللى سللعتها 

 الحقيقية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/  1 فى    مكرر  9 العدد  –جريدة الرسمية ال – 2009لسنة   9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

  3/2009/ 1   فى   مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة2)

 

 

 

 

 (  38) مادة  

أو             يحظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات كيماوية أخري ألغلرا  الزراعلة 

امة أو غير ذلو من األغرا  إال بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحلددها الصحة الع

أو مجلاري          ال ئحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكف  عدم تعر  اإنسان أو الحيوان أو النبلات 

ثلار الضلارة فلي الحلا  أو المسلتقب  لآ أو غير مباشلرة المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة

  0لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية

 (  39) مادة 
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تلتزم جميع الجهات و األفراد عند القيام بأعما  التنقيب أو الحفلر أو البنلاب أو الهلدم أو نقل  ملا ينلتج 

   ات ال زمللة للتخللزين أو النقلل  اآلمللن لهللا لمنللع تطايرهللا يللعنهللا مللن مخلفللات أو أتربللة باتخللاذ االحتياط

  0ذلو علي النحو الذي تبينه ال ئحة التنفيذية و

 (  40) مادة 

أو توليد الطاقلة  أغرا  الصناعة  ىيجب عند حر  أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواب كان ف

أو اإنشابات أو أي غر  تجاري آخر ، أن يكون اللدخان و الغلازات و األبخلرة الضلارة الناتجلة فلي 

ات لتقليلل  كميللة يللعلللي المسللئو  عللن هللذا النشللاط اتخللاذ جميللع االحتياط الحللدود المسللمو  بهللا ، و

ات يلالملوثات في نواتج االحترا  المشار إليها ، و تبلين ال ئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون تللو االحتياط

و الغلازات و    الحدود المسمو  بها و مواصفات الملداخن و غيرهلا ملن وسلائ  اللتحكم فلي اللدخانو

         0بعثة من عملية االحترا  األبخرة المن

 (  41) مادة 

يتعين علي الجهات القائمة بأعما  البح  و االستكشاف و الحفر و استخراج و إنتلاج الزيلت الخلام و 

الئحتلله و  تكريللره و تصللنيعه أن تلتللزم بالضللوابط و اإجللرابات المنصللوب عليهللا فللي هللذا القللانون

و مبللادئ صللناعة البتللرو  العالميللة التللي توفرهللا الجهللة  التنفيذيللة و التللي يجللب أن تسللتمد مللن أسللس

  0اإدارية المختصة

وأن تلتزم بالتخلب اآلمن من نواتج حفر اآلبار البترولية ، وذللو وفقلا ألحكلام هلذا القلانون والئحتله 

 . (1)التنفيذية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1  فى   مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009ة لسن  9 رقم بالقانون مضافة( 1)

 

 

  (1)( 42) مادة 

تلتزم جميع الجهات واألفراد عند مباشرة األنشطة اإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغي  

وى اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسمو  بهلا لمسلت

 .الصوت

وعلى الجهلات مانحلة التلرخيب مراعلاة أن يكلون مجملوع األصلوات المنبعثلة ملن المصلادر الثابتلة  

والمتحركللة فللي منطقللة واحللدة فللي نطللا  الحللدود المسللمو  بهللا .والتأكللد مللن التللزام المنشللأة باختيللار 

حلدود المسلمو  بهلا وتبلين ال ئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون ال.ت والمعدات المناسبة لضمان ذللو اآلال

 الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعر  له . مستوىل
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 (  43) مادة 

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ االحتياطات والتدابير ال زمة لعدم تسرب أو انبعا  ملوثات الهواب داخ  

ب كانلت مكان العم  إال في الحدود المسمو  بها ، و التي تحددها ال ئحة التنفيذيلة لهلذا القلانون سلوا

ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خل  في األجهزة ، وأن يوفر سب  الحماية ال زمة 

و المواد و      للعاملين تنفيذا لشروط الس مة و الصحة المهنية بما في ذلو اختيار اآلالت و المعدات

الملوثللات و عليلله أن يكفلل   أنلواع الوقللود المناسللبة ، علللي أن يؤخللذ فللي االعتبلار مللدة التعللر  لهللذه

  0ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائ  تنقية الهواب 

 (  44) مادة 

مكان علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخ   ال زمة للمحافظة يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ اإجرابات

و فللي حالللة ضللرورة العملل  فللي  0 العملل  بمللا ال يجللاوز الحللد األقصللى و الحللد األدنللى المسللمو  بهمللا

درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل  وسلائ  الوقايلة المناسلبة للعلاملين 

  0من م بس خاصة و غير ذلو من وسائ  الحماية 

و           الحلرارة تلىاألقصي و الحد األدنى لكل  ملن درجو تبين ال ئحة التنفيذية لهذا القانون الحد 

  0الرطوبة و مدة التعر  لهما ووسائ  الوقاية منهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009/ 3/  1 فى    مكرر  9 العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

 

 

 ( 45) مادة 

ة أن تكللون مسللتوفية لوسللائ  التهويللة الكافيللة بمللا يشللترط فللي األمللاكن العامللة المغلقللة و شللبه المغلقلل

يتناسب مع حجم المكان و قدرته االستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهلواب 

 0و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 

 (  46) مادة 

المغلقلة في األملاكن العاملة  يلتزم المدير المسئو  عن المنشأة باتخاذ اإجرابات الكفيلة بمنع التدخين

، ويراعي في هذه الحاللة تخصليب إال فى الحدود المسمو  بها فى الترخيب الممنو  لهذه األماكن 

  0حيز للمدخنين بما ال يؤثر علي الهواب في األماكن األخرى 
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  0و يحظر التدخين في وسائ  النق  العام 

 (  47) مادة 

عاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواب عن الحلدود المسلمو  ال يجوز أن يزيد مستوي النشاط اإش

  0بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا ل ئحة التنفيذية لهذا القانون 

 : (1)(   مكـررا 74مادة ) 

أو      يحظر االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة األوزون أو استخدامها فلي الصلناعة 

وكلذا االتفاقيلات الدوليلة مخالفة للقوانين والقلرارات الوزاريلة المنظملة للذلو استيرادها أو حيازتها بال

 التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها .

 (:2)((1) مكررا   47مادة )

ينشأ برئاسة مجلس الوزراب مجلس أعللى لحمايلة نهلر النيل  والمجلارى المائيلة ملن التللو  برئاسلة 

ي عضللويته الللوزراب المختصللين بكلل  مللن المللوارد المائيللة رئلليس مجلللس الللوزراب ويضللم المجلللس فلل

 –التنميلة المحليلة  –الزراعلة واستصل   األراضلى  –الصلناعة  –الصحة  –شئون البيئة  –والرى 

 النق  النهرى . –السياحة  –اإسكان والمراف  والتنمية العمرانية 

نيل  والمجلارى المائيلة ملن التللو  ويختب هذا المجلس بإتخاذ كافلة التلدابير ال زملة لحمايلة نهلر ال

قلرار ملن رئليس مجللس اللوزراب وينعقلد المجللس ملرة كل  ث ثلة ويصدر بتحديلد سلائر اختصاصلاته 

 شهور على األق  لمتابعة أحوا  النهر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1 فى   مكرر  9 دد  الع –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9بالقانون رقم  مضافة( 1)

 3/2009/  1 فى  مكرر  9 العدد    –الجريدة الرسمية   – 2009لسنة  9 رقم بالقانون مضافة( 2)

 

 الباب الثال 

 من التلو  المائية حماية البيئة

 الفص  األو 

 التلو  من السفن

 الفرع األو 

 التلو  من الزيت

 (  48) مادة 

 من التلو  إلي تحقي  األغرا  اآلتية : تهدف حماية البيئة المائية

../../../hishama8332/Desktop/قانون%20البيئة/عرض%20الشئون%20القانونية/المادة%2047.ppt
../../../hishama8332/Desktop/قانون%20البيئة/عرض%20الشئون%20القانونية/المادة%2047.ppt
../../../hishama8332/Desktop/قانون%20البيئة/عرض%20الشئون%20القانونية/المادة%2047.ppt
../../../hishama8332/Desktop/قانون%20البيئة/عرض%20الشئون%20القانونية/المادة%2047.ppt
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و            ) أ ( حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التللو  بجميلع صلوره

  0أشكاله 

غيللر  والبحللر اإقليمللي و المنطقللة االقتصللادية الخالصللة و مواردهللا الطبيعيللة الحيللة بيئللة  )ب( حمايللة

  0مصدره و خفضه و السيطرة عليه  الحية و ذلو بمنع التلو  أيا كان

  0) ج ( حماية الموارد الطبيعية في المنطقة االقتصادية و الجرف القاري 

) د ( التعللوي  عللن األضللرار التللي تلحلل  بللأي شللخب طبيعللي أو اعتبللاري مللن جللراب تلللو  البيئللة 

  .المائية

اردهللللا لتحقيلللل  التنميللللة )هللللـ( اإدارة البيئيللللة المتكاملللللة للمنللللاط  السللللاحلية بمللللا يكفلللل  إدارة مو

 .(1)المستدامة

ويتولى الوزير المختب بشلئون البيئلة بالتنسلي  ملع الجهلات ذات الصللة  تحقيل  األغلرا  المشلار 

 .(2)أهداف اإدارة البيئية المتكاملة للمناط  الساحليةوكذلو اليها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1  فى   مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9 قمر بالقانون مضافة( 1)

  2009/ 3/  1 فى  مكرر  9 العدد    –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 49) مادة 

ي البحللر يحظللر علللي جميللع السللفن أيللا كانللت جنسلليتها تصللريف أو إلقللاب الزيللت أو المللزيج الزيتللي فلل

  0اإقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

أو            أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهوريلة مصلر العربيلة 

غيرهللا مللن السللفن التللي تملكهللا أو تشللغلها الدولللة أو الهيئللات العامللة و تكللون مسللتعملة فللي خدمللة 

ة غير تجارية و التي ال تخضع ألحكام االتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن االحتياطات الكفيلة حكومي

 0الخالصة لجمهورية مصر العربية  بمنع تلو  البحر اإقليمي أو المنطقة االقتصادية
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 (  50) مادة 

لزيتلي فلي يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربيلة تصلريف أو إلقلاب الزيلت أو الملزيج ا

 0ضمت إليها جمهورية مصر العربية البحر وفقا لما ورد في االتفاقية و المعاهدات الدولية التي ان

 ( 51) مادة  

ملن  13تلتزم ناق ت الزيت األجنبية التي ترتاد المواني المصلرية بتنفيلذ كافلة متطلبلات القاعلدة رقلم 

  0( من االتفاقية و تعدي تها  1الملح  رقم ) 

ج  13ثني ناق ت الزيت التي تستخدم في رح ت محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم و تست

و كذلو ناق ت الزيت العابرة لقنلاة السلويس و التلي ال تضلطر إللي إلقلاب أي  هامن االتفاقية و تعدي ت

  0مياه صابورة ملوثة

 ( 52) مادة 

أو         ستكشلاف أو اسلتخراج بلا المصر  لهلا الوطنية و األجنبية يحظر علي الشركات و الهيئات 

بملا فلي ذللو وسلائ  نقل  الزيلت   األخلرىاستغ   حقو  البترو  البحرية و الموارد الطبيعيلة البحريلة 

أو اإنتلاج           تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو االستكشاف أو اختبار اآلبلار 

و يجب عليها            0االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية  في البحر اإقليمي أو المنطقة

استخدام الوسائ  اآلمنة التي ال يترتب عليها اإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يلتم تصلريفه ملن 

نفايات ومواد ملوثة طبقا ألحد  النظم الفنية المتاحة و بما يتف  ملع الشلروط المنصلوب عليهلا فلي 

  0يات الدولية االتفاق

 

 

 

 (  53) مادة 

فلي شلأن الكلوار  البحريلة و الحطلام البحلري  1961لسلنة  79مع عدم اإخ   بأحكام القانون رقم 

يكللون لممثلللي الجهللة اإداريللة المختصللة أو لمللأموري الضللبط القضللائي أن يللأمروا ربللان السللفينة أو 

التلو  في حالة وقوع حلاد  إحلدى السلفن  المسئو  عنها باتخاذ اإجرابات الكافية للحماية من آثار

التي تحم  الزيت يترتب عليله أو يخشلي منله تللو  البحلر اإقليملي أو المنطقلة االقتصلادية الخالصلة 

  0لجمهورية مصر العربية 

 (  54) مادة 

 ال تسري العقوبات المنصوب عليها في هذا القانون علي حاالت التلو  الناجمة عن :

  0ة السفينة أو س مة األروا  عليها ) أ ( تأمين س م
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أو       رط أال يكون قلد تلم بمعرفلة الربلان)ب( التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بش

و يشترط في جميع األحوا  أن يكلون  0المسئو  عنها بهدف تعطي  السفينة أو إت فها أو عن إهما  

  و بعلد وقلوع العطلب جميلع االحتياطلات الكافيلة لمنلع أو ربان السفينة أو المسئو  عنها قلد اتخلذ قبل

  0تقلي  آثار التلو  و قام  علي الفور بإخطار الجهة اإدارية المختصة 

و الملزيج الزيتلي أثنلاب عمليلات التشلغي  أو أثنلاب  أ كسر مفاجئ فلي خلط أنابيلب يحمل  الزيلت ) ج (

رقابللة الخطللوط أو صلليانتها وعلللي أن تتخللذ  الحفللر أو استكشللاف أو اختبللار اآلبللار ، بللدون إهمللا  فللي

  0االحتياطات الكافية لرقابة تشغي  الخطوط و السيطرة علي  التلو  ومصادره فور حدوثه 

ك  ذلو دون إخ   بح  الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة اآلثار الناجمة علن 

  0نه التلو  و التعوي  عن الخسائر و األضرار الناجمة ع

 (  55) مادة  

ربانها أو أي شلخب مسلئو  عنهلا و عللي المسلئولين علن وسلائ  نقل  الزيلت  وأعلي مالو السفينة 

و    الواقعة داخ  المواني أو البحر اإقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

إب   الجهات اإداريلة المختصلة علن كذلو الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي 

و            كلل  حللاد  تسللرب للزيللت فللور حدوثلله مللع بيللان ظللروف الحللاد  و نللوع المللادة المتسللربة

اإجرابات التي اتخذت إيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلو ملن البيانلات المنصلوب عليهلا فلي 

  0االتفاقية و ال ئحة التنفيذية لهذا القانون 

 جميع األحوا  يجب علي الجهات اإدارية المختصة إب   جهاز شئون البيئة بكافلة المعلوملات و في  

     0المشار إليه فور حدوثه عن الحاد  

 

 (  56) مادة 

يجللب أن تجهللز جميللع مللواني الشللحن و المللواني المعللدة السللتقبا  نللاق ت الزيللت و أحللوا  إصلل   

ا  ميللاه االتللزان غيللر النظيفللة و الميللاه المتخلفللة عللن غسللي  السللفن بالمعللدات ال زمللة الكافيللة السللتقب

 0اق ت الزيت أو غيرها من السفن الخزانات الخاصة بن

و              و يجب أن تجهز المواني بلالمواعين و األوعيلة ال زملة و الكافيلة السلتقبا  المخلفلات  

  0ة بالميناب النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسي

وال يجوز الترخيب ألية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعما  الشحن و التفريلغ إال بعلد الرجلوع إللي الجهلة 

اإدارية المختصة الستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلب من النفايات و مياه االتزان غيلر النظيفلة 

0  

 (  57) مادة 
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ات الخاصلة بخفل  التللو  و التلي يجلب أن تجهلز بهلا يحدد  الوزير المختب نوع األجهلزة و المعلد

  . السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية

و يجللب أن تكللون السللفن األجنبيللة التللي تسللتعم  المللواني المصللرية أو تبحللر عبللر المنطقللة البحريللة 

  0االتفاقية و م حقها ب ما وردالخاصة بها مجهزة بمعدات خف  التلو  طبقا ل

 ( 58) مادة 

علللي كلل  مالللو أو ربللان سللفينة مسللجلة بجمهوريللة مصللر العربيللة و كللذلو سللفن الللدو  التللي انضللمت 

المسلئو  عنهلا جميلع العمليلات المتعلقلة بالزيلت  لزيت بالسفينة يدون فيلهلل تفاقية أن يحتفظ بسج  

 لعمليات اآلتية :علي الوجه المبين باالتفاقية و علي األخب ا

القيام بعمليات التحميل  أو التسلليم أو غيرهلا ملن عمليلات نقل  الحموللة الزيتيلة ملع بيلان نلوع        ) أ ( 

  0الزيت

أج  ضمان س مة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ األروا  مع  تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من )ب(

  0بيان نوع الزيت 

 .بيان نسبة الزيت و حجم التسرب ج الزيتي نتيجة اصطدام أو حاد  معتسرب الزيت أو المزي ) ج (

  0) د ( تصريف مياه االتزان غير النظيفة أو غسي  الخزانات 

  0( التخلب من النفايات الملوثة ـ) ه

 

) و ( إلقاب مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التلي تجمعلت فلي حيلز اآلالت خلارج السلفينة و ذللو 

  0جدها بالميناب أثناب توا

و تحدد ال ئحة التنفيذية كيفية تسلجي  عمليلات تصلريف الزيلت أو الملزيج الزيتلي بالنسلبة للمنصلات 

  0البحرية التي تقام في البيئة المائية 

 ( 59) مادة 

مع عدم اإخ   بأحكام االتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن األضرار الناجمة عن حواد  

و تعلدي تها ، يجلب عللي نلاق ت الزيلت التلي تبللغ  1969بالزيت الموقعلة فلي بروكسل  علام  التلو 

و          طللن فللأكثر المسللجلة فللي جمهوريللة مصللر العربيللة و كللذلو أجهللزة 2000حمولتهللا الكليللة 

 طنا فأكثر التي تعم  في البحر اإقليمي أو 150مواعين نق  الزيت األخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 

الجهلة اإداريللة المختصلة وفقللا  المنطقلة االقتصللادية الخالصلة لجمهوريللة مصلر العربيللة أن تقلدم إلللي

وزيلر شلئون و    وابط التي يصدر بها قرار من وزير النق  البحلري باالتفلا  ملع وزيلر البتلرو  ضلل

  0البيئة ، شهادة ضمان مالي في شك  تأمين أو سند تعوي  أو أي ضمان آخر 
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       شللهادة الضللمان عنللد دخللو  الناقلللة فللي البحللر اإقليمللي و أن يكللون سللاري المفعللو  يجللب تقللديمو

  0يغطي جميع األضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة اإدارية المختصة و

ة ل تفاقيلة الدوليلة للمسلئولية المدنيلة علن حلواد  التللو  ضلممنبالنسبة للسفن المسجلة في دولة و

  0ه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة بالزيت فتصدر هذ

 الفرع الثاني

 التلو  بالمواد الضارة

 (  60) مادة 

أو              يحظر علي ناق ت المواد السائلة الضارة إلقاب أو تصلريف أيلة ملواد ضلارة أو نفايلات 

ينلتج عنهلا ضلرر بالبيئلة المائيلة أو قة إراديلة أو غيلر إراديلة مباشلرة أو غيلر مباشلرة يمخلفات بطر

  0الصحة العامة أو االستخدامات األخرى المشروعة للبحر 

أو                كما يحظر علي السفن التي تحم  ملواد ضلارة منقوللة فلي عبلوات أو حاويلات شلحن 

أو    صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديديلة اللتخلب منهلا بإلقائهلا فلي البحلر اإقليملي

 0المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

في البحر اإقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر كما يحظر إلقاب الحيوانات النافقة 

 0العربية 

 

 (  61) مادة 

لفقلرة يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة الستقبا  النلاق ت المنصلوب عليهلا فلي ا

األولي من المادة السابقة و كذا أحوا  إص   السفن بالتسهي ت المناسبة الستقبا  الملواد السلائلة 

  0الضارة ونفاياتها 

 (  62) مادة 

يجب أن تزود الناق ت التي تحم  مواد سائلة ضارة بسج  الشحنة طبقا ل تفاقية يدون فيها الربان 

  0ات علي الوجه المبين باالتفاقية أو المسئو  عن السفينة جميع العملي

 (  63) مادة 

أو      يكون لممثلي الجهة اإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يلأمروا ربلان السلفينة 

المسئو  عنها باتخاذ اإجرابات ال زمة للتقلي  من آثار التلو  و ذلو في حاللة وقلوع حلاد  إحلدى 

الخالصلة  اإقتصلادية تلويل  البحلر اإقليملي أو المنطقلة اخشلي منهلالسفن التلي تحمل  ملواد ضلارة ي

لجمهورية مصلر العربيلة عللي أيلة صلورة ، ويحظلر عللي السلفن التلي تحمل  الملواد الضلارة إغلرا  
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و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربيلة  النفايات

0  

 ( 64) مادة 

(من هذا القانون علي حاالت التلو  الناجمة عن تأمين س مة األروا   54كام المادة ) تسري أح

 0علي السفينة أو ما يصيبها من عطب 

 ( 65) مادة 

)         علي ربان السفينة أو المسئو  عنها االلتزام بتنفيذ جميع االشتراطات اللواردة بالقاعلدة رقلم 

  0( من االتفاقية  2( من المحل  )  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثال 

 التلو  بمخلفات الصرف الصحي و القمامة

 ( 66) مادة 

يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخ  البحلر اإقليملي و 

المنطقلللة االقتصلللادية الخالصلللة لجمهوريلللة مصلللر العربيلللة و يجلللب اللللتخلب منهلللا طبقلللا للمعلللايير 

  0ددها ال ئحة التنفيذية لهذا القانون اإجرابات التي تحو

 (  67) مادة 

يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعما  استكشاف و استغ   الموارد الطبيعية 

و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكلذلو السلفن التلي تسلتخدم الملواني المصلرية 

في البحر اإقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية  إلقاب القمامة أو الفض ت

، و يجللب علللي السللفن تسللليم القمامللة فللي تسللهي ت اسللتقبا  النفايللات أو فللي األمللاكن التللي تحللددها 

  المختب.معينة يصدر بها قرار من الوزير  الجهات اإدارية المختصة مقاب  رسوم

 ( 68) مادة 
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يع مواني الشحن و التفريلغ و الملواني المعلدة السلتقبا  السلفن و أحلوا  إصل   يجب أن تجهز جم

و               السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات ال زملة و الكافيلة السلتقبا  ميلاه الصلرف الملوثلة

  0فض ت السفن من القمامة 

 الفص  الثاني

 التلو  من المصادر البرية

 ( 69) مادة 

            ع المنشللللآت بمللللا فللللي ذلللللو المحللللا  العامللللة و المنشللللآت التجاريللللة و الصللللناعية يحظللللر علللللي جميلللل

الخدمية تصريف أو إلقاب أية ملواد أو نفايلات أو سلوائ  غيلر معالجلة ملن شلأنها إحلدا  والسياحية و

تلللو  فللي الشللواطئ المصللرية أو الميللاه المتاخمللة لهللا سللواب تللم ذلللو بطرقللة إراديللة أو غيللر إراديللة 

 .التصريف المحظور ، مخالفة منفصلةة أو غير مباشرة و يعتبر ك  يوم من استمرار مباشر

 

 

 

 

 

 ( 70) مادة  

يشترط للترخيب بإقامة أيلة منشلآت أو محلا  عللي شلاطئ البحلر أو قريبلا منله ينلتج عنهلا تصلريف 

يب بلإجراب مواد ملوثلة بالمخالفلة ألحكلام هلذا القلانون و القلرارات المنفلذة لله أن يقلوم طاللب التلرخ

دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفلات ، كملا يلتلزم بلأن يبلدأ بتشلغيلها فلور 

  0بدب تشغي  تلو المنشآت 

 ( 71) مادة  

تحدد ال ئحة التنفيذية لهذا القلانون المواصلفات و المعلايير التلي تلتلزم بهلا المنشلآت الصلناعية التلي 

و علللي الجهلة اإداريللة 0اد الملوثللة القابللة للتحليلل  و ذللو بعللد معالجتهلا  يصلر  لهلا بتصللريف الملو

المختصة المحلددة فلي ال ئحلة الملذكورة إجلراب تحليل  دوري فلي معاملهلا لعينلات المخلفلات السلائلة 

وفللي حالللة المخالفللة يمللنح صللاحب  0المعالجللة و إخطللار الجهللات اإداريللة المختصللة بنتيجللة التحليلل  

 0تها شهر واحلد لمعالجلة المخلفلات لتصلبح مطابقلة للمواصلفات و المعلايير المحلددة الشأن مهلة مد

فإذا لم تتم المعالجة خ   المهللة المشلار إليهلا أو ثبلت ملن التحليل  خ لهلا إن اسلتمرار الصلرف ملن 

شأنه إلحا  أضرار جسيمة بالبيئلة المائيلة ، يوقلف التصلريف بلالطري  اإداري و يسلحب التلرخيب 

  0للمنشأة و ذلو دون اإخ   بالعقوبات الواردة بهذا القانون  الصادر
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كما تحدد ال ئحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل  و التلي يحظلر عللي المنشلآت الصلناعية 

  0تصريفها في البيئة المائية 

 (1)( 72) مادة 

المنصوب عليهلا  دارة الفعلية للمنشآتباإ من هذا القانون ، يكون القائم96مع مراعاة أحكام المادة 

بالمنشلأة  مسئوال  عما يقلع ملن العلاملين التى تصرف في البيئة المائيةمن هذا القانون  69في المادة 

بسلبب إخ لله بواجبلات  بهلا وكانلت الجريملة وقعلت الملادة الملذكورة إذا ثبلت علمله بالمخالفة ألحكلام

مكررا  من هذا القلانون 84المنصوب عليها في المادة  باتالعقوفي هذه الحالة وظيفته، وتوقع عليه 

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009/ 3/ 1فى    مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

 

 

 (1)( 73) مادة 

ملن خلط للجمهوريلة لمسلافة ملائتي متلر إللي اللداخ   منشآت علي الشلواطئ البحريلة أيةيحظر إقامة 

و تللنظم ال ئحللة  ةجهللاز شللئون البيئلل وموافقللةإال بعللد موافقللة الجهللة اإداريللة المختصللة الشللاطىب 

  0التنفيذية لهذا القانون اإجرابات و الشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن 

 (2)( 74) مادة  

س بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخوال في مياه يحظر إجراب أي عم  يكون من شأنه المسا

و تنظم    0جهاز شئون البيئة وموافقةالبحر أو انحسارا عنه إال بعد موافقة الجهة اإدارية المختصة 

 .ال ئحة التنفيذية لهذا القانون اإجرابات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن

 (3)( 75) مادة  

)    إدارية المختصة ك  فيما يخصه دخو  منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقملي لممثلي الجهات ا

( من هذا القلانون ل طل ع عللي ملا يجلري بهلا ملن أعملا  ، فلإذا تبلين لهلم أن أعملاال  74( ، )  73

و إال تلم وقلف  أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة لألحكام السابقة يكلف المخالف برد الشلي  ألصلله 

متضلامنين و تحصل  القيملة بطريل  والمسلتفيد م  إداريا ورد الشليب ألصلله عللي نفقلة المتسلبب الع

 .الحجز اإداري 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/  1  فى    مكرر  9 العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

  3/2009 / 1  فى    مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم قانونبال ( مستبدلة2)

  3/2009 / 1  فى    مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9رقم بالقانون ( مستبدلة3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفص  الثال 

 الشهادات الدولية

 ( 76) مادة 

و             صر العربيلة أن تحصل  ملن مصللحة الملواني علي السفن التي تحم  جنسية جمهورية م

المنائر علي الشهادة الدولية لمنلع التللو  بالزيلت أو الشلهادة الدوليلة لمنلع التللو  النلاتج علن حمل  

و يكلون إصللدار هللاتين الشلهادتين طبقللا لألحكلام و الشللروط المنصللوب  0سللائبة  ضلارة ملواد سللائلة

  0ص حية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها  عليها في االتفاقية وال تزيد مدة

 ( 77) مادة 

وسلائ  إحلدى علي السفن التي تنق  الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصلرية أو إليله أو ملن 

العربيللة و التللي نقلل  الزيللت داخلل  البحللر اإقليمللي أو المنطقللة االقتصللادية الخالصللة لجمهوريللة مصللر 

و       ل تفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدوليلة لمنلع التللو  بالزيلت  مةضتحم  علم دولة من

  0أن تكون هذه الشهادة سارية المفعو  طبقا ل تفاقية 

أمللا السللفن التللي ينطبلل  عليهللا حكللم الفقللرة األولللي مللن هللذه المللادة و تحملل  علللم دولللة غيللر منضللمة 

و      لو  بالزيت التي تمنح ملن مصللحة الملواني ل تفاقية فيحدد وزير النق  البحري شهادة منع الت
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لترخيب لها بنق  الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصلرية أو ملن إحلدى االمنائر و ذلو قب  

 0خ  المنطقة االقتصادية الخالصة وسائ  نق  الزيت دا

 الفص  الرابع

 اإجرابات اإدارية و القضائية

 (  78) مادة 

ات اإداريللة المختصللة و الممثلللون القنصللليون فللي الخللارج مللن مللأموري الضللبط يعتبللر منللدوبو الجهلل

   0القضائي فيما يختب بتطبي  أحكام الباب الثال  من هذا القانون 

و لوزير العد  باالتفا  مع الوزراب المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخلرين وفقلا لملا يقتضليه تنفيلذ 

  0الدولي  نونبما يتف  وقواعد القاو هذا القانون

 

 

 

 

 

 ( 79) مادة 

يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوب عليهم فلي الملادة السلابقة عنلد وقلوع المخالفلة إذا رغلب 

ربان السفينة أو المسئو  عنها مغادرة الميناب عللي وجله عاجل  تحصلي  مبلالغ فوريلة بصلفة مؤقتلة 

ي الحدود المنصوب عليها في البلاب تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعوي  التي يقضي بها ف

الرابع من هذا القانون عللي أال تقل  علن الحلد األدنلى المقلرر للمخالفلة مضلافا إليهلا جميلع النفقلات و 

  0التعويضات التي تحددها الجهة اإدارية المختصة إزالة آثار المخالفة 

ة المختصلة ، و ذللو بمراعلاة و يمكن تقديم ضمان مالي علن قيملة هلذه المبلالغ تقبلله الجهلة اإداريل 

أحكام االتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنيلة المترتبلة علن أضلرار التللو  بالزيلت الموقعلة فلي 

       01969بروكس  عام 

 ( 80) مادة 

مع عدم اإخ   بأحكام قانون اإجرابات الجنائية يكون لمأموري الضلبط القضلائي المشلار إلليهم فلي 

كلل  فيمللا يخصلله ، الصللعود إلللي ظهللر السللفن و المنصللات البحريللة و دخللو  المنشللآت  ( 78المللادة ) 

المقامللة علللي شللاطئ البحللر و تفقللد وسللائ  نقلل  الزيللت و المللواد الملوثللة للبيئللة البحريللة للتحقلل  مللن 

التزامها بتطبي  أحكام هذا القلانون و القلرارات الصلادرة تنفيلذا لله و تلوفير معلدات ووسلائ  معالجلة 

  0ت المخلفا
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و تصدر الجهة اإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه الزما لحماية البيئلة البحريلة فلي ضلوب ملا 

يسفر عنه هذا اإجراب ، ولصاحب الشأن أن يعتر  علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوب 

وال يترتب علي  0( من هذا القانون خ   خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره  81عليها في المادة )

تنفيلذه لحللين اعتلرا  صلاحب الشلأن وقلف تنفيلذ هلذا القلرار ملا للم تصلدر هلذه اللجنلة قلرارا بوقلف 

 .الفص  في المنازعة 

 ( 81) مادة 

يصدر الوزير المختب الذي تحدده ال ئحة التنفيذية لهذا القانون قلرارا بتشلكي  لجنلة تظلملات يكلون 

 هات اإدارية القريبة منها علي الوجه اآلتي :مقرها دائرة عم  المواني أو إحدى الج

 رئيسا                              عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار      -

 عضوا                     ممث  لجهاز شئون البيئة                               -

 عضوا                ممث  لمصلحة المواني و المنائر                            -

 عضوا                      ممث  لوزارة الدفاع                                    -

 

 عضوا                               ممث  لوزارة البترو  و الثروة المعدنية               -

    عضوا            ممث  للجهة اإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجا  نشاطها -

 ئيللة و تخللتب هللذه اللجنللة بالفصلل  فلليو للجنللة أن تسللتعين بخبيللر أو أكثللر فللي شللئون البيئللة الما  

وتصدر اللجنلة قراراتهلا  0المنازعات اإدارية الناشئة عن تطبي  أحكام الباب الثال  من هذا القانون 

ي حاللة التسلاوي يلرجح الجانلب بعد سماع أقلوا  الطلرفين بأغلبيلة أصلوات األعضلاب الحاضلرين و فل

  0الذي منه الرئيس 

  0ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاب اإداري بمجلس الدولة 

 ( 82) مادة  

مرخب لهلا بالعمل  فلي البحلر اإقليملي أوينة تستخدم المواني المصرية علي ك  ربان أو مستغ  لسف

دوبي الجهلة اإداريلة المختصلة مهورية مصر العربية أن يقلدم لمنلأو المنطقة االقتصادية الخالصة لج

مأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفلذة لله ، التسلهي ت أو 

  0ألداب مهمتهم ال زمة 

 ( 83) مادة 

و          ة و البتلرو  يمكن للجهات اإدارية المختصة طلب معاونة ك  من وزارات اللدفاع و الداخليل

الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيلذ أحكلام البلاب الثالل  ملن هلذا 

  0القانون و ذلو وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختب 
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 (1) ( مكررا   83) مادة 

 . تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه االستعجا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009/ 3/  1 فى   مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون مضافة( 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 العقوبات

 (1)( 84) مادة 

( 28المادة )أحكام لف مع عدم اإخ   بأى عقوبة أشد ينب عليها قانون آخر ، يعاقب ك  من يخا

،  جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيهتق  عن خمسة آالف  من هذا القانون بالحبس ، وبغرامة ال

 .بإحدى هاتين العقوبتين  أو

وفى جميع األحوا  يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات 

 واألدوات ووسائ  النق  التى أستخدمت فى ارتكاب الجريمة .المضبوطة .وكذلو اآلالت واألسلحة 

 :(2)( مكررا    84ادة  م) 

مائلة أللف  تزيد عللى وال جنيه خمسة آالف تق  عن  اليعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة 

مللن هللذا  69)بنللد أ( و( 37و22أو بإحللدى هللاتين العقللوبتين كلل  مللن يخللالف احكللام المللواد )جنيلله 

 .ونالقان

تزيد على مليون جنيه ك  من يخالف أحكام المادتين  تق  عن خمسين ألف جنيه وال ويعاقب بغرامة ال

 من هذا القانون . 23 ،19

 وفى حالة العود يضاعف الحدان االدنى واألقصى للغرامة والحد االقصى لعقوبة الحبس .
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أو       إلغاب الترخيب الصادر لهلاوفض  عن العقوبات األصلية السابقة يجوز الحكم بغل  المنشأة و

 وقف النشاط المخالف.

 :(3)( (1مكررا  ) 84مادة _)

البند  أحكامك  من يخالف  مائة ألف جنيهتزيد على   وال جنيه آالف  تق  عن عشرة  اليعاقب بغرامة 

 مكررا  من هذا القانون.  13المادة )د( من 

الحصو  على الخبرة دون  أعما الخبرة الذى يزاو   بغل  بيت العقوبة المشار إليهاويحكم فض  عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. .مكررا( من هذا القانون13شهادة االعتماد المشار إليها في المادة )

  3/2009/  1 فى   مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة   9 رقم بالقانون مستبدلة (1)

  3/2009/  1 فى   مكرر  9 العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون مضافة( 2)

 3/2009 / 1 فى  مكرر  9 العدد    –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ةمضاف( 3)

 

 

 ( 85) مادة 

زيلد عللي عشلرين سنة و بغراملة ال تقل  علن عشلرة آالف جنيله و ال تال تق  عن يعاقب بالحبس مدة 

  0 33، 31،  30ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ك  من خالف أحكام المواد 

 ( 86) مادة  

)           يعاقب بغرامة ال تق  عن مائتي جنيه وال تزيد علي ث ثمائة جنيه ك  من خالف حكم الملادة

وال تزيد علي ألف جنيه ك  من ( من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة ال تق  عن خمسمائة جنيه  36

  0( من هذا القانون  39خالف حكم المادة ) 

وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيب لمدة ال تق  عن أسبوع وال تزيد عللي سلتة أشلهر ، وفلي حاللة 

  0العود يجوز لها الحكم بإلغاب الترخيب 

 (1)( 87) مادة 

 تق  عن خمسمائة جنيه ذا القانون بغرامة ال)فقرة أولى ( من ه 42يعاقب ك  من يخالف حكم المادة 

  .ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة األجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وال تزيد على

الملواد كل  ملن يخلالف أحكلام  تزيلد عللى عشلرين أللف جنيله تق  عن ألف جنيه وال ويعاقب بغرامة ال

مكررا ملن  47، ()الفقرة األولى  46،  45،  44، 43،  41، 40،  38)البندان ب، د (و 37، 35

 هذا القانون 

 وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوب عليها فى الفقرتين السابقتين 
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كل  ملن يخلالف حكلم الفقلرة الثانيلة  تزيد على مائة جنيله جنيه والتق  عن خمسين  ويعاقب بغرامة ال

 0 من هذا القانون 46من المادة 

 (  88) مادة  

عن خمس سنوات و غرامة ال تق  عن عشلرين أللف جنيله وال تزيلد عللي  ق يعاقب بالسجن مدة ال ت 

( من هذا القانون كما يلزم ك  ملن 47( ، )32( ، )29أربعين ألف جنيه ك  من خالف أحكام المواد )

 .مح  الجريمة علي نفقته الخاصة ( بإعادة تصدير النفايات الخطرة32خالف أحكام المادة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1   فى   مكرر 9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

 ( 89) مادة  

يعاقب بغرامة ال تق  عن مائتي جنيه و ال تزيد علي عشلرين أللف جنيله كل  ملن خلالف أحكلام الملواد 

و         في شأن حمايلة نهلر النيل   1982لسنة  48من القانون رقم  7و 5و 4و فقرة أخيرة 3و2

  0المجاري المائية من التلو  والقرارات المنفذة له 

  0وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوب عليها في الفقرة السابقة 

تصللحيحها فللي الموعللد الللذي تحللدده  وفللي جميللع األحللوا  يلتللزم المخللالف بإزالللة األعمللا  المخالفللة أو

وزارة األشغا  العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلو فلي الموعلد المحلدد ، يكلون للوزارة األشلغا  

و   العامة و الموارد المائية اتخاذ إجرابات اإزالة أو التصحيح بالطري  اإداري عللي نفقلة المخلالف

  0ترخيب ذلو دون إخ   بح  الوزارة في إلغاب ال

 (1)( 90) مادة 

جنيله كل  ملن ارتكلب أحلد األفعلا   مليلونألف جنيه و ال تزيلد عللي  ث ثمائةيعاقب بغرامة ال تق  عن 

 اآلتية :

أو        تصريف أو إلقاب الزيت أو  المزيج الزيتي أو المواد الضلارة فلي البحلر اإقليملي  -1

مللن هللذا   60،   49المللادتين   ذلللو بالمخالفللة ألحكللام المنطقللة االقتصللادية الخالصللة و

  0القانون 

عدم اإلتزام بمعالجة ما يتم صلرفه ملن نفايلات و ملواد ملوثلة أو علدم اسلتخدام الوسلائ    -2

 52     ألحكلام الملادةالبيئة المائية و ذلو بالمخالفة اآلمنة التي ال يترتب عليها اإضرار ب

  0من هذا القانون 
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أو    لبحر اإقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة للسفن اإلقاب أو االغرا  المتعمد فى ا -3

الفض ت أيلا  كلان مصلدر هلذا اإلقلاب أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة 

 0 أو اإغرا  

لفلات تكلون العقوبلة الحلبس و الغراملة الملذكورة فلي او في حالة العود إلي ارتكاب أي ملن هلذه المخ

  0ة من هذه المادة الفقرة السابق

وفللي جميللع األحللوا  يلتللزم المخللالف بإزالللة آثللار المخالفللة فللي الموعللد الللذي تحللدده الجهللة اإداريللة 

  0المختصة ، فإذا لم يقم بذلو قامت هذه الجهة باإزالة علي نفقته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1  فى   مكرر9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 (1)( 91) مادة 

إحلدى بجنيله أو  مليلونألف جنيله و ال تزيلد عللي  ث ثمائةتكون العقوبة الحبس و غرامة ال تق  عن 

هللاتين العقللوبتين مللع التللزام المتسللبب بنفقللات إزالللة آثللار المخالفللة طبقللا لمللا تحللدده الجهللات المكلفللة 

ب ( ملن هلذا القلانون ، إذا تلم التفريلغ النلاتج علن عطلب  54ملن خلالف أحكلام الملادة )  باإزالة لكل 

  0أو عن إهما   بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطي  السفينة أو إت فها

و تزاد الغرامة بمقدار المث  في حالة العود و تحدد ال ئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيملة 

  0وفقا لحجم التلو  و األثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة ثار المخالفة نفقات إزالة آ

 ( 92) مادة 

يعاقب بغرامة ال تقل  علن سلبعين أللف جنيله و ال تزيلد عللي ث ثمائلة أللف جنيله كل  ملن ارتكلب أحلد 

 األفعا  التالية :

أو تبحللر عبللر المنطقللة البحريللة عللدم تجهيللز السللفينة األجنبيللة التللي تسللتخدم المللواني المصللرية  -1

  0( من هذا القانون 57الخاصة بمعدات خف  التلو  و ذلو بالمخالفة ألحكام المادة  ) 

عدم اتخاذ جميع االحتياطات الكافية لمنع أو تقلي  آثار التلو  قب  وبعد وقوع العطب في السلفينة  -2

ا بالتفريغ النلاتج علن عطلب بالسلفينة أو أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة اإدارية المختصة فور

  0ب ( من هذا القانون  54بإحدي أجهزتها و ذلو بالمخالفة ألحكام المادة )

عدم إب   الجهة اإدارية المختصة فورا عن ك  حاد  تسرب للزيلت ملع بيلان ظلروف الحلاد  و  -3

ملن  ( 55لفلة ألحكلام الملادة )نوع المادة المتسربة و نسبتها و اإجرابات التلي اتخلذت و ذللو بالمخا

  0هذا القانون 
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وفلي حاللة العلود إللي 0( تلزاد الغراملة بمقلدار المثل   1و في حاللة العلود إللي مخالفلة أحكلام البنلد ) 

( تكون العقوبة الحبس و غرامة ال تق  عن ث ثمائلة أللف جنيله و  3( ، )  2مخالفة أحكام البندين ) 

   0إحدى هاتين العقوبتين  ال تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو

وفللي جميللع األحللوا  يلتللزم المخللالف بإزالللة آثللار المخالفللة فللي الموعللد الللذي تحللدده الجهللة اإداريللة  

  0المختصة ، فإذا لم يقم بذلو قامت هذه الجهة باإزالة علي نفقته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1  فى    مكرر9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 ( 93) مادة 

يعاقب بغرامة ال تق  عن أربعين ألف جنيه و ال تزيد علي مائتي ألف جنيه ك  من ارتكب أحد األفعلا  

 التالية : 

قيللام السللفينة أو الناقلللة بأعمللا  الشللحن و التفريللغ دون الحصللو  علللي تللرخيب مللن الجهللة  -1

  . ( من هذا القانون 56دارية المختصة و ذلو بالمخالفة ألحكام المادة ) اإ

)            وادهلا فلي الملت المنصلوب عليعدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السج  -2

  0( من هذا القانون  77( ، )  76( ، )  62،  )  (58

ن السفن بالمخالفلة للنب الملادتين ) تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاب القمامة م  -3

  0( من هذا القانون  67( ، )  66

تزيد على خمسلمائة أللف جنيله لكل   وال عن مائة ألف جنيهتق   تكون  العقوبة الغرامة التى ال -4

إحدى السفن المسلجلة فلي جمهوريلة  ( من هذا القانون  إذا قامت 50من خالف أحكام المادة )

 (1).قاب الزيت أو المزيج الزيتي في البحر مصر العربية بتصريف أو إل

 ( 94) مادة 

يعاقب بغرامة ال تق  عن أربعين ألف جنيه و ال تزيد علي مائلة و خمسلين أللف جنيله كل  ملن ارتكلب 

 أحد األفعا  التالية : 

عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية باألجهزة و المعدات الخاصة بتخفي    -1

 0( من هذا القانون  57المخالفة ألحكام المادة ) التلو  و ذلو ب

مخالفة أوامر مفتشي الجهة اإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حاللة وقلوع   -2

،  53حاد  إحدي السفن التي تحم  الزيلت أو الملواد الضلارة وذللو طبقلا ألحكلام الملادتين 

 .من هذا القانون  63
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/ 1 فى    مكرر 9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

 

 

 

 (1)(ا  مكرر 94مادة )

ك  من قام بلإغرا   وال تزيد على خمسة م يين جنيه يعاقب بالسجن وبغرامة ال تق  عن مليون جنيه

أو المنطقللة االقتصللادية الخالصللة أو الجللرف القللارى مللع إلللزام  النفايللات الخطللرة فللى البحللر اإقليمللي

 المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية ال زمة .

 ( 95) مادة 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علي عشر سنوات ك  من ارتكب عملدا أحلد األفعلا  المخالفلة ألحكلام هلذا  

و تكلون العقوبلة السلجن األشخاب بعاهة مستديمة يستحي  برؤهلا ، القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد 

  0المخالفة إصابة ث ثة أشخاب فأكثر بهذه العاهة  إذا نشأ عن

و تكللون العقوبللة  0فللإذا ترتللب علللي هللذا الفعلل  وفللاة إنسللان تكللون العقوبللة األشللغا  الشللاقة المؤقتللة 

    0ة أشخاب فأكثر األشغا  الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفع  وفاة ث ث

 ( 96) مادة  

و أطلراف التعاقلد فلي عقلود استكشلاف و اسلتخراج واسلتغ   ن ربان السفينة أو المسلئو  عنهلا يكو

بملا فلي ذللو وسلائ  نقل  الزيلت و كلذلو أصلحاب  األخلرىحقو  البترو  البحرية و الموارد الطبيعيلة 

يملا يخصله ، مسلئولين بالتضلامن علن ( كل  ف 69المحا  و المنشآت المنصلوب عليهلا فلي الملادة ) 

و   جميع األضرار التي تصيب أي شخب طبيعي أو اعتباري من جراب مخالفة أحكلام هلذا القلانون ، 

  0سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلو المخالفة 

 ( 97) مادة 

و              فن علي اخت ف جنسلياتها توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع الس

الزيلت أو الملزيج الزيتلي و تبطة باالتفاقيلة إذا ألقلت أنواعها بما في ذلو السفن التابعة لدولة غير مر

قامت باإلقاب أو اإغرا  المحظور في البحر اإقليمي أو في المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهوريلة 

  0مصر العربية 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2009/  1 فى    مكرر 9العدد  –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9  رقم بالقانون مضافة( 1)

 

 

 

 

 

 ( 98) مادة 

جنيله و ال تجللاوز  الفأ خمسللة  سللتة أشلهر و بغرامللة ال تقل  علن للىمللدة ال تزيلد عيعاقلب بلالحبس  

( من هذا  74( ، )  73 العقوبتين ك  من خالف أحكام المادتين )ألف جنيه أو بإحدي هاتين  خمسين

 (1)0القانون 

و ال يجللوز الحكللم بوقللف تنفيللذ عقوبللة الغرامللة و يجللب فللي جميللع األحللوا  و دون انتظللار الحكللم فللي 

و       الدعوي وقف األعما  المخالفة و إزالتها بالطري  اإداري علي نفقة المخالف و ضلبط اآلالت 

  0و المهمات المستعملة و في حالة الحكم باإدانة يحكم بمصادرتها  األدوات

 ( 99) مادة  

تختب بالفص  في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب فلي دائرتهلا الجريملة ، 

( داخل  البحلر اإقليملي لجمهوريلة مصلر  97و ذلو إذا وقعت ملن السلفن المشلار إليهلا فلي الملادة ) 

و     لعربية أو في المنطقة االقتصادية الخالصة ، وتفص  المحكمة في الدعوي علي وجه السلرعة  ا

تختب بالفص  في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع 

  0ع العلم المصري ففي دائرتها الميناب المسجلة فيه السفينة التي تر

 (  100) مادة  

(  من هذا القانون ، للجهلة اإداريلة المختصلة اتخلاذ اإجلرابات  79مع عدم اإخ   بأحكام المادة)  

التعويضات الفورية المقررة في حالة التللبس أو والقانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات 

  0من هذا القانون  ةذكورمفي حالة االستعجا  المنصوب عليها في المادة ال

ويرفلع الحجلز إذا دفعلت المبلالغ المسلتحقة أو قلدم ضللمان ملالي غيلر مشلروط تقبلله الجهلة اإداريللة  

  0المختصة 

 ( 101) مادة 

فلي   ال يخ  تطبي  العقوبات المنصوب عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصلوب عليهلا

  0قانون آخر 



 

 

45 

45 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/3/2009 فى   مكرر 9العدد   –الجريدة الرسمية  – 2009لسنة  9 رقم بالقانون ( مستبدلة1)

 

 

 

 

 األحكام الختامية

 ( 102) مادة 

( من هذا القانون يكون لموظفي جهلاز شلئون البيئلة وفروعله  78مع عدم اإخ   بأحكام المادة )   

ن وزير العد  باالتفا  مع الوزير المختب بشئون البيئلة بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار م

و       صللفة مللأموري الضللبط القضللائي فللي إثبللات الجللرائم التللي تقللع بالمخالفللة ألحكللام هللذا القللانون

  0القرارات المنفذة له 

 ( 103) مادة 

 .القانون أية مخالفة ألحكام هذا البيئة الح  في التبليغ عن  ةلك  مواطن أو جمعية معنية بحماي 

 ( 104) مادة 

يجب عللي مفتشلي الجهلات اإداريلة المختصلة و كلذلو مفتشلي جهلاز شلئون البيئلة مملن لهلم صلفة  

الضبطية القضائية فيما يتعل  بمجلاالت البيئلة كل  فلي مجلا  اختصاصله إخطلار جهلاتهم بأيلة مخالفلة 

  0ونية ال زمة ألحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ اإجرابات القان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


