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 قرار رئيس مجلس الوزراء

 1991لسنة  333رقم 

 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة

     1994لسنة  4الصادر بالقانون رقم 

 رئيس مجلس الوزراء  

بإصدار قانون فيي أي ن البيئية   ل عليي ميا  1994لسنة  4بعد اإلطالع علي القانون رقم      

 أخذ رأي مجلس إدارة جهاز أئون البيئة    عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد

 ل بناء علي ما أرتاه مجلس الدللة       

 قرر:                                        

 ) المادة األللي (

 المرفقة .  1994لسنة  4يعمل ب حكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم     

 ) المادة الثانية (

المشيار إلييه، عليي  1994لسينة  4مع عدم اإلخالل ب حكام المادة األللي مي  القيانون رقيم     

المنشآت التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفيق ألضاعها أن تتقدم بطلبها إلي جهاز أئون 

البيئة قبل ستة أأهر سابقة علي نهاية مدة الثالث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة 

ن يشتمل الطلب علي مبيررات الميد ل ميا اتخيذ مي  إجيراءات لتطبييق أحكيام الالئحية ، علي أ

 المرفقة . 

ل علي جهاز أئون البيئة أن يتحقق م  صحة البيانات المقدمة ، ل مدي جدية المنش ة في      

تطبيق أحكام هذه الالئحة ، ل أن يرفع بذلك تقريرا مفصال ل ميدعما بالمسيتندات إليي اليوزير 

 تص بشئون البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء . المخ

ل يجوز لجهاز أئون البيئة أن يستعي  عند إعيداده للتقريير الخياص بالميد بخبيراء ينتيدبهم     

لهييذا الضييرو ، ل يتحمييل طالييب المييد فييي هييذه الحاليية بالتكيياليا التييي يقييدرها الجهيياز لهيي  ء 

 الخبراء . 

 

 ) المادة الثالثة (

 رار في الوقائع المصرية ، ل يعمل به اعتبارا م  اليوم التالي لتاريخ نشره . ينشر هذا الق     

 ه 1411رمضان سنة  13صدر برئاسة مجلس الوزراء في      

 م                                  1991فبراير سنة  13الموافق     

 وزراءرئيس مجلس ال                                                    

                                   

 دكتور / عاطا صدقي                                                    
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 (1)الالئحة التنفيذية لقانون البيئة

 باب تمهيدي

 الفصل األلل

 أحكام عامة

 ( 1) مادة 

تيية المعياني المبينية قيري  كيل اظ ل العبيارات اآفي تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد باأللفي    

 ا :  منه

 المواد الملوثة للبيئة المائية : –ا 
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أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إراديية أل غيير إراديية تضييير فيي      

خصائصها أل اإلسهام في ذلك بطريقة مباأرة أل غير مباأيرة عليي نحيو يضير باإلنسيان أل 

 ا سيتخداماتالموارد الطبيعية أل بالمياه البحرية أل يضر بالمناطق السياحية أل تتيداخل ميع ب

 المشرلعة للبحر ل يندرج تحت هذه المواد : األخرى

 الزيت أل المزيج الزيتي .  ) أ (

 المخلفات الضارة أل الخطرة المنصوص عليها في اإلتفاقيات الدللية التي ترتبط  )ب(

 رية مصر العربية.بها جمهو     

 غازية ( يصدر بها قرار م  الوزير المختص  –سائلة  –أية مواد أخري ) صلبة  )ج(

  البيئة.بشئون      

 الصناعية.النفايات أل السوائل غير المعالجة المتخلفة م  المنشآت  ) د (

 العبوات الحربية السامة .  ) ه (

 ها . ما هو منصوص عليه في ا تفاقية ل مالحق ) ل (

--------------------------------- 
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441معدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1) 

 

 

 (1)التصريا : – 2

كل تسرب أل انصباب أل انبعاث ألي نوع م  المواد الملوثة أل التخلص منها في ميياه البحير 

قليمي أل المنطقة ا قتصادية الخالصة أل البحر أل نهر النيل ل المجاري المائية مع مراعاة اإل

( 1المحددة لبعض الميواد لفقيا لميا هيو مبيي  فيي الملحيق رقيم ) النوعية لاألحمال المستويات

لاألدلة اإلرأادية ألحمال التلوث التي يصدرها جهاز أئون البيئية بالتنسييق ميع لهذه الالئحة 

  لذلك بما   يخالا أحكام القانون لهذه الالئحة.  جهات ذات الصلةال

 (2)التعويض : – 3

التعويض ع  األضرار الناجمة ع  حوادث التلوث المترتب علي تطبيق األحكام اليواردة     

فييي القييانون المييدني ل األحكييام الموضييوعية الييواردة فييي ا تفاقييية الدللييية للمسييئولية المدنييية 

يهييا جمهورييية مصيير العربييية أل التييي تنضييم إليهييا مسييتقبال بمييا فييي ذلييك ا تفاقييية المنضييمة إل

الدللية للمسئولية المدنية ع  األضرار الناجمية عي  حيوادث التليوث بالزييت الموقعية فيي بير 

، أل حيوادث التليوث بيالمواد السيامة ل غيرهيا مي  الميواد الضيارة أل تليك  1999لكسل عيام 

ميا  لكم  الجيو ل كيذعمل بالطاقة النولية أل تلك الناتجة ع  التلوث الناجمة ع  السف  التي ت

لكيذلك  يترتب م  تلوث نتيجة التصادم ل الجنوح للسفينة أل ما يحدث أثناء الشح  ل التفريي 

لهييذه 1994لسينة  4التعيويض عي  حييوادث التليوث الناجمية عيي  مخالفية أحكيام القييانون رقيم 

 . ةالالئح

 خط الشاطئ : – 4
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أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعليي ميد يحيدث خيالل فتيرة   تقيل هو     

 ع  أحد عشر عاما .

البحر اإلقليمي : هو المساحات م  البحر التي تليي أيواطئ جمهوريية مصير العربيية ل  – 1

ميل بحري مقاسة مي  خيط األسيال اليذي يقيال منيه عيرو  12تمتد في اتجاه البحر لمسافة 

  1932إلقليمي طبقا ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحر لعام البحر ا

 

 المنطقة ا قتصادية الخالصة :  – 9

هي المنطقة البحرية الممتيدة فيميا لراء البحير اإلقليميي بمسيافة ميائتي مييل بحيري مقاسية     

 بخطوط األسال . 

 البحر :  – 4

 قة ا قتصادية الخالصة . هو المساحات البحرية التي تقع لراء المنط   

 صة : البحرية الخا ةالمنطق – 3

ل تشمل منطقتي البحري  المتوسيط ل األحمير طبقيا للحيدلد الجضرافيية ل الطبيعيية اليواردة    

  1943 – 1943( م  اتفاقية ) مار بول ( لعام  1( م  الملحق رقم )  10في القاعدة رقم )

 (1)ـ القمامة لالمخلفات الصلبة:9

لفات الصلبة البلدية لكافة الفضالت الصلبة المتخلفة ع  األفراد لالمباني السكنية لغيير المخ

السييكنية كييدلر الحكوميية لالم سسييات لالهيئييات لالشييركات لالمصييانع لالمنشييآت الفندقييية 

لالسياحية لالمحال علي  اخيتالأ أنواعهيا لالمخيميات لالمعسيكرات لالحويائر لالسيلخانات 

لعامة لالمالهي لغيرها للسائل النقل لكذا المخلفات الصلبة الزراعيية لاألسواق لاألماك  ا

لحمي ة الصيرأ فيي غيير األمياك  المخصصية ليذلك  التي يتخل  عنها أصحابها أل يحرقونهيا

الصييحي لنييواتج تطهييير المجيياري المائييية لالمخلفييات الصييلبة الحيوانييية لالداجنيية لالطيييور 

سجائر لكل ميا يترتيب علي  لضيعه فيي غيير األمياك  لالحيوانات لالدلاب النافقة لأعقاب ال

أل المخصصيية لييه أضييرار صييحية أل نشييوب حرائييق أل اإلخييالل بييالموهر الجمييالي للمدينيية 

 . القرية أل بنوافتها

 

 

 

 

  (0)البيئة املائيةـ 01

البحرية الممتدة عل  سواحل جمهورية مصر العربية بالبحري  المتوسط لاألحمر لقناة البيئة 

لالبحييير اإلقليميييي لالمنطقييية ا قتصيييادية الخالصييية التيييي تليييي أيييواطئها بيييالبحري  السيييويس 

 المتوسط لاألحمر
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 الفصل الثاني

 جهاز أئون البيئة

 ( 2) مادة 

المشييار إليييه محييل الجهيياز  1994(لسيينة 4بالقييانون رقييم ) يحيل جهيياز أييئون البيئيية المنشيي     

مييا لييه ميي  حقييوق ل مييا عليييه ميي  في 1932لسيينة  931بقييرار رئيييس الجمهورييية رقييم  المنشيي 

التزامات ، ل ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم ل أقدمياتهم إلي جهاز أئون البيئية ، ل ييتم 

تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنويمية المكونية للجهياز ل ذليك بقيرار مي  اليرئيس التنفييذي 

 للجهاز . 

 ( 3) مادة 

ة بقيرار مي  رئييس مجليس اليوزراء برئاسية اليوزير يشكل مجلس إدارة جهاز أيئون البيئي    

 المختص بشئون البيئة ل عضوية كل م  :

 * الرئيس التنفيذي لجهاز أئون البيئة ، ل يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة .   

 لرئييس مجليس اليوزراء علي  أ  تقي يحيددها معنيية بشيئون البيئية لزارات ممثلي  لسيت*   

 (2).لعالية ليتم اختيارهم م  الوزير المختصدرجة كل منهم ع  الدرجة ا

* اثني  م  الخبراء في مجيال أيئون البيئية يختارهميا اليوزير المخيتص بشيئون البيئية بنياء   

 علي عرو م  الرئيس التنفيذي للجهاز . 

* ثالثة م  التنويمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارلن مي  بيي  مرأيحي تليك   

 ثيلها في المجلس با تفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة. التنويمات لتم

* أحد العاملي  بجهاز أئون البيئة مي  أياغلي الوظيائا العلييا ل يختياره اليوزير المخيتص   

 بشئون البيئة بناء علي عرو الرئيس التنفيذي للجهاز . 

 * رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدللة . 

األعميال العيام يختيارهم اليوزير المخيتص بشيئون البيئية بنياء عليي  * ثالثة مي  ممثليي قطياع

 ترأيح م  الرئيس التنفيذي لجهاز أئون البيئة  م  بي  مرأحي تلك الجهات . 

* اثني  م  الجامعات ل مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشيئون البيئية مي  

 بي  مرأحي تلك الجهات . 

لي الوزارات المعنيية عنيد مناقشية موضيوعات تيرتبط بالقطاعيات التيي ل يتعي  دعوة ممث    

يشرفون عليها . كما يجوز للمجلس أن يستعي  بم  ييراه مي  ذلي الخبيرة ليدي بحيئ مسيائل 

معينة دلن أن يكون ألي منهم صوت معدلد في المدال ت ، ل يجوز لمجليس اإلدارة تشيكيل 

ة موضوعات معينة ، كما يجوز للمجليس أن لجان استشارية م  الخبرات المتخصصة لدراس

 يعهد إلي لاحد م  أعضائه أل أكثر بمهمة محددة . 

ل يتولي أمانة المجلس أمي  عام الجهاز ل   يكون له صيوت معيدلد فيي الميدال ت ميا ليم    

 يك  قد تم اختياره لعضوية المجلس ل يعاد تشكيل المجلس كل ثالث سنوات . 

 ( 4) مادة 
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دارة الجهيياز هييو السييلطة العليييا المهيمنيية علييي أييئون الجهيياز ل تصييريا أمييوره مجلييس إ    

للضع السياسة العامة التي يسير عليها ، لليه أن يتخيذ مي  القيرارات ميا ييراه  زميا لتحقييق 

 األهداأ التي أنش ء م  أجلها ل في إطار الخطة القومية ، لله علي األخص ما ي تي : 

 لحماية البيئة .  الموافقة علي الخطط القومية -

 الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث .  -

 إعداد مشرلعات القواني  المتعلقة بالبيئة .  -

 الموافقة علي المشرلعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز .  -

 الموافقة علي سياسة التدريب البيئي ل خططه .  -

 أيادية لححميال النوعيية للملوثيات لالمعيايير ا ستر الموافقة علي المعد ت ل النسيب -

 (1).لضمان عدم تلوث البيئة  مقررةال

 الموافقة علي أسس ل إجراءات تقييم الت ثير البيئي للمشرلعات .  -

 اإلأراأ علي صندلق حماية ل تنمية البيئة .  -

 الموافقة علي الهيكل التنويمي للجهاز ل فرلعه بالمحافوات .  -

 ل لوائح العاملي  فيه . للجهاز ة الموافقة علي اللوائح الداخلي -

 الموافقة علي مشرلع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .  -

مجلس اإلدارة عرضه م  مسيائل تيدخل فيي اختصياص رئيس النور في كل ما يري  -

 الجهاز . 

اذ قييرار فييي أيي نها لفييي ـييـتحديييد مييا يعييرو ميي  قراراتييه علييي مجلييس الييوزراء  تخ -

أن يضييم  قراراتييه ل بوجييه خيياص تلييك التييي يييري جميييع األحييوال علييي المجلييس 

 . تنفيذ ل النتائج المنتور تحقيقهاعرضها علي مجلس الوزراء دراسة ع  تكاليا ال

 ( 1) مادة 

يكون الرئيس التنفيذي لجهاز أيئون البيئية مسيئو  عي  تنفييذ السياسية العامية الموضيوعة     

 ختص باألتي :لتحقيق أغراو الجهاز ل قرارات مجلس اإلدارة ، ل ي

مباأييرة اختصاصييات الييوزير المنصييوص عليهييا فييي القييواني  ل اللييوائح بالنسييبة للعيياملي  

 بالجهاز . 

مباأرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القواني  ل اللوائح ذات الصلة بإدارة 

 أئون الجهاز ل تصريا أموره الفنية ل المالية ل اإلدارية لتحقيق أغراضه . 

بإصييدار  1933لسيينة  9رة اختصاصييات الييوزير فييي مجييال تطبيييق أحكييام القييانون رقييم مباأيي

 قانون المناقصات ل المزايدات ل  ئحته التنفيذية . 

 تطوير نوم العمل بالجهاز ل تدعيم أجهزته ل إصدار القرارات الالزمة لذلك . 

لييا الجهييات الحصييول علييي البيانييات ل المعلومييات ل التييي تتصييل بيي غراو الجهيياز ميي  مخت

 المعنية حكومية ل غير حكومية بالداخل أل الخارج . 

هذه الالئحة ، با تفاق ل التنسيق لالتعالن حكام قانون البيئة المشار إليه لالعمل علي تطبيق أ

 مع الجهات األخرى المعنية بذلك قانونا . 
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 ( 9) مادة 

للجهياز بعيد موافقية مجليس يكون للجهاز هيكل لظيفيي يصيدر بقيرار مي  اليرئيس التنفييذي   

 اإلدارة ل با تفاق مع الجهاز المركزي للتنويم ل اإلدارة ل لزارة  المالية .  

 الفصل الثالئ

 صندلق حماية البيئة

 ( 4) مادة 

 :  إليهينش  بجهاز البيئة صندلق خاص يسمي ) صندلق حماية البيئة ( تئول    

 ها لدعم الصندلق . ) أ ( المبال  التي تخصصها الدللة في موازنت

)ب( اإلعانييات ل الهبييات المقدميية ميي  الهيئييات الوطنييية ل األجنبييية ألغييراو حماييية البيئيية ل 

 تنميتها ل التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز . 

أل يتفييق عليهييا عيي   أل يييتم التصييالح بييدفعها   التعويضييات التييي يحكييم بهييال) ج ( الضرامييات 

ع فيي الصيندلق علي  سيبيل األمانية المبيال  التيي تحصيل لتيوداألضرار التي تصيب البيئة . 

 (1)بصفة م قتة تحت حساب هذه الضرامات لالتعويضات.

 .  1933لسنة  1.2) د ( موارد صندلق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 

م  حصيلة الرسوم المقررة علي تذاكر  % 21) ه ( ما يخص جهاز أئون البيئة م  نسبة ال

( 1م )تييي تصييدر فييي مصيير بالعمليية المصييرية طبقييا للمييادة األللييي ميي  القييانون رقييالسييفر ال

مي  % 12.1ل بحيد أدنيي  1939لسينة  994ل قرار رئيس مجلس اليوزراء رقيم  1939لسنة

 إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها . 

 ) ل ( عائد المشرلعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز . 

قرار م  أجور الخدمات د يتحديصدر بل ب جر هاز م  خدمات للضير) ز ( مقابل ما ي ديه الج

  (1).بشئون البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوزير المختص

 (2))ح( ملضاه 

للصيندلق  ل تكيون للصيندلق موازنية خاصية ، ل تبيدأ السينة الماليية (3)الفقرة الثانيية )ملضياة (

انتهائها ، ل يرحل فائض الصندلق م  سنة إلي أخري ، للدللة ل تنتهي ب ببداية السنة المالية 

 ل تعتبر أموال الصندلق أموا  عامة . 

 ( 3) مادة  

 تخصص موارد الصندلق للصرأ منها في تحقيق أغراضه ، ل بصفة خاصة :  

 مواجهة الكوارث البيئية .  .1

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244لعدد ـ الوقائع المصرية ـ ا 2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441إلضيت بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)

 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441إلضيت بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (3) 
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البيئية  المشرلعات التجريبية ل الرائدة فيي مجيال حمايية الثيرلات الطبيعيية ل حمايية .2

 م  التلوث . 

 نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة ل التي ثبت تطبيقها بنجاح .  .3

 تمويل تصنيع نماذج المعدات ل األجهزة ل المحطات التي تعالج ملوثات البيئة .  .4

 إنشاء ل تشضيل أبكات الرصد البيئي .  .1

وارد الطبيعيية إنشاء ل إدارة المحميات الطبيعية بهدأ المحافوة علي الثرلات ل المي .9

 . 

 مواجهة التلوث غير معلوم المصدر .  .4

  عبيئية ل تقييم الت ثير البيئي للضتمويل الدراسات الالزمة إلعداد البرامج ال .3

المطلوب ا لتزام بها للمحافوية للملوثات  ا سترأادية  لححمال النوعية المعد ت ل المعايير

 (1).علي البيئة 

حماية البيئة التي تقيوم بهيا أجهيزة اإلدارة المحليية ل المشاركة في تمويل مشرلعات  .9

 الجمعيات األهلية ل يتوافر لها جزء م  التمويل م  خالل المشاركة الشعبية . 

 مشرلعات مكافحة التلوث .  .10

صرأ المكافيآت عي  اإلنجيازات المتمييزة عي  الجهيود التيي تبيذل فيي مجيال حمايية  .11

 البيئة. 

 تطوير أنشطته . دعم البنية األساسية للجهاز ل  .12

األغراو األخرى التي تهدأ إلي حماية أل تنمية البيئة ل التي يوافيق عليهيا مجليس  .13

 إدارة الجهاز .   

 الفصل الرابع

 الحوافز

 ( 9) مادة 

يضع جهاز أئون البيئة با أتراك ميع لزارة الماليية خيالل سيتة أأيهر مي  تياريخ العميل     

كيي  أن يقييدمها الجهيياز ل الجهييات اإلدارييية المختصيية بهييذه الالئحيية نوامييا للحييوافز التييي يم

يللهيئات ل المنشآت ل األفراد ل غيرها الذي  يقومون ب عمال أل مشرلعات مي    نها حمايية أ 

البيئة علي أن يراعي عند لضع هذا النوام المزايا ل األلضاع المنصوص عليها في القواني  

ة با سييتثمار ل الجمييارك ل الصييناعة ل ل القييرارات السييارية ، ل علييي األخييص تلييك المتعلقيي

 التعالنيات ل غيرها .

 

 

 

 

 الباب األلل  

 حماية البيئة األرضية م  التلوث

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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 الفصل األلل

 التنمية ل البيئة

 ( 10) مادة 

 

تتييول  الجهيية اإلدارييية المختصيية أل الجهيية المانحيية للتييرخيص تقييييم التيي ثير البيئييي للمنشيي ة  

زميع إنشيااها لذليك مي  لاقيع الدراسية التي  تقيدمها المنشي ة أل أل المالمطلوب التيرخيص لهيا

لالمعييايير لفقييا للعناصيير ل التصييميمات ل المواصييفات ل األسييس  الجهيية القائميية بإنشييائها 

التيي يصيدرها جهياز أيئون البيئية با تفياق ميع الجهية ا سترأادية لححمال النوعيية للتليوث 

عليي  بيييان كافيية عناصيير نوييام الرصييد الييذاتي مل التقييييم تشيييليجييب أن اإلدارييية المختصيية 

لبيئة مراجعة ذلك كلما ، ل علي جهاز أئون اللمنش ة لأحمال التلوث المطلوب الترخيص بها 

 (1).لزم األمر

 ( 11) مادة 

( 2منشيآت المبينية فيي الملحيق رقيم )( مي  هيذه الالئحية عليي ال 10تسري أحكام الميادة )     

 لهذه الالئحة . 

 ( 12) مادة 

يلتييزم طالييب التييرخيص بيي ن يرفييق بطلبييه بيانييا مسييتوفيا عيي  المنشيي ة أييامال البيانييات التييي    

لأحميال يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز أئون البيئة با تفاق مع الجهة اإلدارية المختصية 

 الملوثات المطلوب الترخيص بها لكافة عناصر نوام الرصد الذاتي للمنش ة .

ل لحميل التليوث للمنشي ة ال يتضم  صور هذه النماذج ل نتائج التقييم ل يعد جهاز أئون سج 

  (2).هاطلبات الجهاز م  صاحب

  

 ( 13) مادة 

لجهاز أئون البيئة أن يستعي  ب ي م  المتخصصي  الذي  تصدر بهم قائمة م  الجهياز طبقيا 

 ثير البيئي للمنشي ة للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، لذلك إلبداء الرأي في تقييم الت

 المزمع إقامتها ل كذلك المطلوب الترخيص لها . 

 ( 14) مادة  

تقوم الجهة اإلدارية المختصة بيإبال  صياحب المنشي ة بنتيجية التقيييم بخطياب مسيجل بعليم    

الوصول ، ل يجوز له ا عتراو كتابة علي هذه النتيجة خالل ثالثي  يوما م  تاريخ إبالغه 

لدائمة للمراجعة ل التي يصدر بتشكيلها قرار م  اليوزير المخيتص بشيئون البيئية أمام اللجنة ا

 برئاسة مستشار م  مجلس الدللة ل عضوية : 

  . مندلب ع  جهاز أئون البيئة يرأحه الرئيس التنفيذي للجهاز 

  . صاحب المنش ة أل م  ينوب عنه بتوكيل رسمي 

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441س الوزراء رقم مستبدلة بقرار رئيس مج (1)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)
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 خيص إن لييم تكيي  هييي الجهيية ممثييل عيي  الجهيية المختصيية أل الجهيية المانحيية للتيير

 المختصة. 

  ثالثة م  الخبراء ييتم اختييارهم لعضيوية اللجنية بنياء عليي ترأييح اليرئيس التنفييذي

 للجهاز لمدة ثالث سنوات . 

لجانييا فرعييية لدراسيية مييا يحييال إليهييا ميي   همل للجنيية أن تشييكل ميي  بييي  أعضييائها ل ميي  غييير

تعي  بمي  تيراه عنيد مباأيرتها لمهامهيا ل اعتراضات ل رفع تقريرهيا للجنية ، كميا لهيا أن تسي

علي اللجنة أن تصدر قرارها خالل ستي  يوما م  تاريخ لصول ألراق ا عتراو مستوفاة 

 إليها . 

 ( 11) مادة                                 

( ميي  هييذه الالئحيية  14تخييتص اللجنيية الدائميية للمراجعيية ل المنصييوص عليهييا فييي المييادة )    

يقدم أل يحال إليهيا مي  اعتراضيات عليي نتيجية التقيييم أل عليي ميا يطليب تنفييذه مي  بنور ما 

اقتراحات يراها جهياز أيئون البيئية ل تقريير رأيهيا فيي هيذه ا عتراضيات بالنسيبة للضيوابط 

 ( م  هذه الالئحة ، ل يقدم ا عتراو لجهاز أئون  10المنصوص عليها في المادة ) 

ا عتيراو ل ميا يسيتند إلييه ماليك المشيرلع مي  أسيانيد قانونيية  البيئية كتابية مسيتوفيا أسيباب

 لعلمية ، لأن يرفق باعتراضه ما يراه م  مستندات ت يد ألجه اعتراضه . 

 ( 19) مادة 

تجتمع اللجنة بدعوة م  الرئيس التنفيذي لجهاز أئون البيئية خيالل خمسية عشير يوميا مي     

ولي منيدلب مي  الجهياز ينتدبيه اليرئيس التنفييذي تاريخ لرلد ا عتراو كتابة للجهاز ، ل يت

تحرير محاضر ا جتماع ، ل   يكون له رأي معدلد فيما يثار م  مناقشات ، ليصيدر قيرار 

 . المحضر م  جميع األعضاء الحاضري اللجنة ب غلبية األصوات ، ل يوقع 

 ( 14) مادة 

بسجل لبيان ت ثير نشياط المنشي ة  علي صاحب المنش ة طبقا ألحكام هذه الالئحة ا حتفاظ      

 علي البيئة تدلن فيه البيانات التالية : 

 . لأحمالهاا نبعاثات الصادرة عنها أل التي تصرأ منها  -

 مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة ل كفاءة لحدات المعالجة المستخدمة.  -

 نش ة . المطبقة في الم الذاتي البيئيلالرصد إجراءات المتابعة ل األمان  -

كان سحبها لأخذ القياسيات لعدد العينات لتوقيت لما ختبارات ل القياسات الدلرية  -

 . ل نتائجهالقيال لالتحليل  لإجراء

 المسئول المكلا بالمتابعة .  -

 ( لهذه الالئحة .  3ل يعد السجل لفق النموذج المبي  في الملحق رقم ) -

ة فورييية جهيياز أييئون البيئيية ل يلتييزم صيياحب المنشيي ة أل مندلبييه بيي ن يخطيير بصييور -

 الملوثيات لأحميال بخطاب مسجل بعلم الوصول بي ي حييود فيي معيايير ل مواصيفات

 (1).ل اإلجراءات التي اتخذت للتصويب أل المنصرفةالمنبعثة 

 ( 13) مادة 

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244قائع المصرية ـ العدد ـ الو 2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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لميي  التييزام  يخيتص جهيياز أيئون البيئيية بمتابعية بيانييات السيجل للت كييد مي  مطابقتهييا للواقيع  

لللجهاز الحية معداته لكفاءة األفراد القائمي  بالرصد ـالرصد الذاتي لمدى صالمنش ة بخطة 

بة لبييان تي ثير نشياط المنشي ة عليي البيئية ل ـخذ العينات الالزمة ل إجيراء ا ختبيارات المناسيأ

  (1).الموضوعة لحماية البيئةلاألدلة ا سترأادية  تحديد مدي التزامها بالمعايير

ل يرفع ع  كلما اقتضت الضرلرة ذلك  لأ كل سنة ، مرة عل  األقل رياتتم تلك المتابعة دلل

ا تقرييير يييودع بالقطيياع المخييتص بالجهيياز موقعييا عليييه ميي  المسييئول عيي  المعاينيية ل كييل منهيي

أل عيدم  البيئيعدم احتفاظ المنش ة بالسجل  تاريخ المعاينة ل ا ختبار . فإذا ما تبي ل ا ختبار

يقييوم الجهيياز بإخطييار الجهيية اإلدارييية  أخييرى لجييود أييية مخالفيياتانتوييام تييدلي  بياناتييه أل 

المختصة لتكليا صاحب المنش ة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي 

بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خيالل سيتي  يوميا يكيون ل لجه السرعة

 مختصة اتخاذ اإلجراءات التالية :للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة اإلدارية ال

 ا تفيياقميينح مهليية إضييافية للمنشيي ة لتصييحيح المخالفييات مييع تحملهييا بتعويضييات يييتم  .1

 .  عليها معها ع  األضرار الناأئة ع  تلك المخالفات

 لحي  تصحيح المخالفات. لقا النشاط المخالا .2

  غلق المنش ة. .3

  (2).ألضرار الناأئة ع  المخالفةة االمطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالج .4

ل تلتزم تلك المنشآت با حتفاظ بالسجالت مستوفاة لفق النموذج المنصوص علييه فيي الميادة 

( م  هذه الالئحة بصيفة دائمية ، ل عنيد تجدييد بياناتيه تلتيزم المنشي ة با حتفياظ بيه لميدة 14) 

 .السجل بالمعاينة البيئة علي عشر سنوات تحسب م  تاريخ توقيع مندلب جهاز أئون

 ( 19) مادة 

حكيام المنصيوص عليهيا فيي تخضع التوسعات أل التجديدات فيي المنشي ة القائمية ليذات األ     

 ( م  قانون البيئة المشار إليه .  22( ل )  21( ل )  20( ل )  19المواد ) 

يل أل زييادة مي  قبييل التوسيعات أل التجدييدات تضييير الينمط اإلنتياجي آ ت التشيض ليعتبر    

أعداد العياملي  بصيورة تفيوق القيدرة ا سيتيعابية لمكيان العميل أل أيية تعيديالت جوهريية فيي 

مبني المنش ة ل بوجه خاص تلك المتصلة بنوام التهوية أل تضيير موقع العمل أل غير ذلك مما 

فييي  ملي تيي ثير ضييار علييي البيئيية أل علييي العييازيييادة أحمييال الملوثييات أل أي قييد يترتييب عليييه 

 (1).المنش ة

لجهة اإلدارية المختصة أل الجهة المانحة للترخيص مي  تلقياء نفسيها أل بنياء علي  لل

،  19تلتزم ب حكام الميادتي   لم لب جهاز أئون البيئة إلضاء الترخيص الصادر للمنش ة التيـط

،أل لقيا سيريان التيرخيص  ةمي  الالئحي 12،  10أل الميادتي   1994لسنة4القانون م   20

  (2)حي  إتمام إجراءات تقييم الت ثير البيئي للمنش ة لفقاً لما هو منصوص عليه في تلك المواد.ل

 ( 20) مادة 

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
 2001أكتوبر لسنة  29في )تابع(  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مضافة  بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)
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تكون أبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بميا تضيمه مي  محطيات لحيدات عميل تابعية      

لجهاتهييا المختصيية ميي  الناحييية اإلدارييية ، ل تقييوم فييي مجييال اختصاصييها برصييد مكونييات ل 

ملوثات البيئة دلريا لإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ل لها في سبيل ذليك ا سيتعانة بمراكيز 

البحوث ل الهيئات ل الجهات المختصة ، ل علي هذه المراكيز ل الهيئيات ل الجهيات تزلييدها 

 بما تطلبه م  دراسات ل بيانات . 

د البيئييي تمهيييدا إلقاميية ل يشييرأ جهيياز أييئون البيئيية علييي إنشيياء ل تشييضيل أييبكات الرصيي   

 برنامج قومي لحرصاد البيئية . 

 ( 21) مادة 

يضع جهاز أئون البيئية بالتعيالن ميع اليوزارات ل المحافويات ل الهيئيات العامية لغيرهيا    

م  الجهات المعنيية خطية للطيوارئ لمواجهية الكيوارث البيئيية ، ل تعتميد الخطية مي  مجليس 

 وجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية :الوزراء ، ل تستند خطة الطوارئ ب

 

 ( مرحلة ما قبل لقوع الكارثة :  أ)   

  تحديد أنواع الكيوارث البيئيية ل المنياطق األكثير تي ثرا ل معرفية التي ثير المتوقيع لكيل

 نوع منها . 

  جمع المعلومات المتوفرة محلييا ل دللييا عي  كيفيية مواجهية الكيوارث البيئيية ل سيبل

 خفيا م  األضرار التي تنتج عنها . الت

  حصر اإلمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي ل القيومي ل اليدللي ل تحدييد كيفيية

 ا ستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة . 

  . تحديد الجهات المسئولة ع  اإلبال  ع  الكارثة أل توقع حدلثها 

 اع الكوارث . لضع اإلجراءات المناسبة لكل نوع م  أنو 

  إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البالغات ع  الكارثة البيئيية ل متابعية اسيتقبال ل

 إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدأ حشد اإلمكانات الالزمة  لمواجهتها . 

  . اإلأراأ ل التدريب ل المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات 

 لمعلومات بي  الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع تيسير نوام ل أساليب تبادل ا

 ضمان التحقق م  كفاءته . 

  تحديد أسلوب تبادل ل طلب المعالنة بي  مختلا الجهات عند إدارة األزمة مع إنشاء

 قواعد البيانات المناسبة . 

 ) ب ( مرحلة اجتياح الكارثة :  

  عند لقوعها . تكوي  مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية 

  تنفيييذ الخطييط الموضيييوعة للتنسيييق ل التعيييالن علييي المسيييتوي المحلييي ل اإلقليميييي

 . عدات أل التجهيزات لموقع الكارثةلالمركزي لضمان استمرارية تدفق اإلمداد بالم

  لإلمكانات الفعلية المتوافرة في مختلا الجهيات فيي التعاميل  األمثلتحقيق ا ستخدام

 مع الكارثة . 

 مطالب كل جهة م  الجهات األخرى علي ضوء تطورات الكارثة .  تحديد 
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 طوراتها ل سبل التعامل مع آثارهاتحديد أسلوب إعالم المواطني  ع  الكارثة ل ت. 

  

 ) ج ( مرحلة إزالة آثار الكارثة : 

  . تحديد أسلوب مشاركة مختلا الجهات في إزالة آثار الكارثة 

 . تطوير الخطط بهدأ تحسي  األداء  

  . رفع مستوي الوعي العام ب سلوب التعامل مع الكوارث 

 ) د ( مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة ل الدرلل المستفادة :  

  . تسجيل اآثار ا قتصادية ل ا جتماعية التي ترتبت علي حدلث الكارثة 

  . تسجيل الدرلل المستفادة م  التعامل مع كل كارثة 

  ل القصور التي ظهرت أثناء المواجهة . المقترحات لتفادي الجه النقص 

 ( 22) مادة 

( مي  هيذه الالئحية تشيكيل مجموعية  21تتول  غرفية العملييات المشيار إليهيا فيي الميادة )     

توقع حدلثها تضم في عضويتها ممثلي الجهيات  لعمل لمواجهة الكارثة البيئية عند لقوعها أ

سيلطات الالزمية لمواجهية الكارثية البيئييية المعنيية ، ل يكيون ليرئيس مجموعية العميل جمييع ال

 بالتعالن مع األجهزة المختصة . 

 ( 23) مادة  

يحور ب ية طريقة صيد أل قتيل أل إمسياك الطييور ل الحيوانيات البريية المنصيوص عليهيا     

( لهذه الالئحة ، ليحور حييازة هيذه الطييور ل الحيوانيات ل نقلهيا أل التجيول  4في الملحق ) 

 ها أل عرضها للبيع حية أل ميتة . بها أل بيع

 كما يحور إتالأ ألكار الطيور المذكورة أل إعدام بيضها .    

ل يسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية ل كذلك مناطق تواجيد الحيوانيات    

ل الطيييور المهييددة بييا نقراو ل التييي يصييدر بهييا قييرار ميي  لزييير الزراعيية أل المحييافوي  

 يق مع جهاز أئون البيئة . بالتنس

 ( 24) مادة 

( 4  يجوز الترخيص بصيد الطيور ل الحيوانات البريية المنصيوص عليهيا فيي الملحيق )    

لهذه الالئحة إ  ألغراو البحئ العلمي أل القضاء علي لباء منتشر ل غيرها م  األغراو 

بة لوزارة الداخلية مبينيا فييه التي يوافق عليها جهاز أئون البيئة ، ل يقدم طلب الترخيص كتا

نوع الطيور ل الحيوانات البرية المطلوب صيدها ل األعداد المطلوب صيدها ل الضرو منيه 

ل فترة الصيد ل الفيرد أل األفيراد المطليوب التيرخيص لهيم ل طريقية الصييد ل أداتيه ، لعليي 

 ل أهمية هذا الطلب .لزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز أئون البيئة للتحقق م  جدية 

 الفصل الثاني

 المواد ل النفايات الخطرة

 ( 21) مادة 

يحور تدالل المواد ل النفايات الخطيرة بضيير تيرخيص يصيدر مي  الجهية المختصية المبينية   

 ها ل ذلك علي الوجه التالي :تاقري  كل نوعية م  تلك المواد ل النفايات ل استخدام
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لزارة  –عييية ل منهييا مبيييدات اآفييات ل المخصييبات المييواد لالنفايييات الخطييرة الزرا .1

 الزراعة . 

 لزارة الصناعية .    –المواد ل النفايات الخطرة الصناعية  .2

 تالمنشيييآل ت الطبييييةآـلالعييييادات لالمنشيي رة للمستشيييفياتـالمييواد ل النفاييييات الخطيي .3

 (1).ةلزارة الصح - دات الحشرية المنزليةالدلائية ل المعملية ل المبي

 لزارة البترلل .      -ل النفايات الخطرة البترللية  المواد .4

 – لزارة  الكهربيياء -الميواد ل النفاييات الخطيرة التيي يصييدر عنهيا إأيعاعات م ينية  .1

 هيئة الطاقة الذرية .

 لزارة الداخلية .   -المواد ل النفايات الخطرة القابلة لالنفجار ل ا أتعال  .9

ر بتحديد الجهة المختصة بإصدار التيرخيص المواد ل النفايات الخطرة األخرى يصد .4

بتداللها قرار م  الوزير المختص بشئون البيئية بنياء عليي عيرو اليرئيس التنفييذي 

 لجهاز أئون البيئة . 

ليصدر كل لزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطياق اختصاصيه بالتنسييق ميع     

  ل النفايات الخطرة يحدد فيه :لزير الصحة ل جهاز أئون البيئة جدل  بالمواد 

) أ ( نوعية المواد ل النفايات الخطرة التيي تيدخل فيي نطياق اختصياص لزارتيه لدرجية      

 خطورة كل منها . 

 )ب( الضوابط الواجب مراعاتها عند تدالل كل منها .      

 ) ج( أسلوب التخلص م  العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداللها .      

 د( أية ضوابط أل أرلط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها .  )     

 (1) ( 29) مادة 

التقييدم بطلبييه كتابيية اليي  الجهيية  بتييدالل المييواد لالنفايييات الخطييرة علييي طالييب التييرخيص    

( م  هذه الالئحية مسيتوفياً البيانيات التيي تحيددها 21المختصة المنصوص عليها في المادة ) 

 . الذي تعده لهذا الضروالجهة لفقاً للنموذج 

يصدر الترخيص بتدالل المواد ل النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي، ميا ليم ل   

يحييدث مييا يسييتدعي مراجعيية التييرخيص ، ل يجييوز للجهيية اإلدارييية المختصيية لفقييا لمييا هييو 

( م  هذه الالئحة منح تراخيص م قتة لفترات قصيرة حسب  40منصوص عليه في المادة ) 

 تضيات الحاجة . مق

  :اآت ليشترط لمنح الترخيص     

 توافر الكوادر المدربة المسئولة ع  تدالل المواد لالنفايات الخطرة. .1

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441ة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم مستبدل (1)
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 لالنوم الالزمة للتدالل اآم  لهذه المواد. تتوافر الوسائل لاإلمكانيا .2

 توافر متطلبات مواجهة األخطار التي قد تنتج ع  حوادث أثناء التدالل . .3

 .الصحة العامةد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة لبج ع  النشاط المراأن   ينت .4

---------------------------------- 
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)

 (24)مادة  

فاييات الخطيرة بمقابيل نقيدي يصيدر بتحدييده قيرار مي  يصدر الترخيص بتدالل المواد لالن   

 الوزير المختص ، ليسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .

 : اآتيةليجوز للجهة المانحة للترخيص إلضااه  أل إيقاأ النشاط بقرار مسبب في الحا ت 

 إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة . .1

 خالا المرخص له أرلط الترخيص .إذا  .2

 لم تك  متوقعة عند إصدار الترخيص .خطيرة إذا نتج ع  مزاللة النشاط آثار بيئية  .3

إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمك  تطبيقها بتعديالت يسيرة لي دى استخدامها إل   .4

 تحس  كبير ف  حالة البيئة لصحة العاملي  .

عدم سالمة تدالل أى م  تلك المواد لالنفايات إذا انته  رأى جهاز أئون البيئة إل   .1

. 

لللجهة المانحة للترخيص أن تطلب م  طالب الترخيص استيفاء ميا تيراه مي  أيرلط أخيرى 

تراها ضرلرية لت مي  التدالل لذلك بالتنسيق مع  جهاز أئون البيئة للزارة الصيحة ، لفي  

 ايات الخطرة تدالل المواد لالنف الترخيص جميع األحوال   يجوز لطالب

قبل الحصيول علي  التيرخيص محيررا علي  النميوذج المعيد ليذلك لالواجيب ا حتفياظ بيه ميع 

 القائم بالتدالل لتقديمه عند الطلب .

 (1)(23)مادة 

 ختضع إدارة النفايات اخلطرة للقواعد واإلجراءات اآلتية :    
 القواعد واإلجراءات العامة إلدارة النفايات اخلطرة : 

 تولد النفايات الخطرة :مرحلة  ) أل ً (

 تلتزم اجلهة التي يتولد بها نفايات خطرة باآلتي:    
 العمل عل  خفض معدل تولد هذه النفايات كما لنوعا لذلك بتطوير التكنولوجيا .1

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

 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( يف  244ـ الوقائع املصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس جمس الوزراء رقم  (1)

المستخدمة لاتباع التكنولوجيا النويفة لاختيار بدائل للمنتج أل المواد األللية أقيل ضيررا 

 عل  البيئة لالصحة العامة .

 توصيا النفايات المتولدة كما لنوعا لتسجيلها . .2

ون إنشيياء لتشييضيل لحييدات لمعالجيية النفايييات عنييد المصييدر بشييرط موافقيية جهيياز أييئ .3

 البيئة عل  أسلوب المعالجة لعل  المواصفات الفنية لهذه الوحدات لبرامج تشضيلها .
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لعند تعذر المعالجة أل التخلص م  النفايات الخطرة عند مصدر توليدها ، تلتيزم الجهية التيي 

لذلك لالتي تحددها  السيلطات  دةيتولد بها هذه النفايات بجمعها لنقلها إل  أماك  التخلص المع

، ليسيرى علي  تيدالل هيذه النفاييات  لجهاز أئون البيئة لية لالجهات اإلدارية المختصةالمح

 كافة الشرلط لاألحكام الخاصة بذلك لالواردة في هذه الالئحة .

 مرحلة جتميع وختزين النفايات اخلطرة:  ) ثانيًا ( 
، توضع عليها عالمات تحذير لاضحةتحديد أماك  معينة لتخزي  النفايات الخطرة  .1

تتييوفر بهييا أييرلط األمييان التييي تحييول دلن حييدلث أييية أضييرار عاميية أل لميي  ل

 يتعرو لها م  النال .

تخزي  النفايات الخطرة في حاليات خاصة مصنوعة م  ميادة صيماء لخاليية مي   .2

السيوائل لميزلدة بضطياء محكيم لتناسيب سيعتها كميية  االثقوب التي   تتسرب منهي

                       .  تلك النفايات طبقاً لنوعيتهاأل حسب أصول تخزيالنفايات الخطرة 

توضع عالمة لاضحة عل  حاليات تخزي  النفايات الخطرة تعلم عما تحوييه هيذه  .3

 تعرأ باألخطار التي قد تنجم ع  التعامل معها بطريقة غير سوية .لالحاليات 

فييي  يوضييع برنييامج زمنييي لتجميييع النفايييات الخطييرة بحيييئ   تتييرك فتييرة طويليية .4

 حاليات التخزي  .

يلييزم مولييد النفايييات الخطييرة بتييوفير الحاليييات السييابقة لمراعيياة غسييلها بعييد كييل  .1

 استعمال لعدم لضعها في األماك  العامة .

 

 مرحلة نقل النفايات اخلطرة :) ثالثًا ( 
يحور نقل النفايات الخطرة بضير لسيائل النقيل التابعية للجهيات الميرخص لهيا بيإدارة  .1

 لخطرة ل يجب أن تتوافر في هذه الوسائل ا أتراطات اآتية :النفايات ا

أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة لسائل األمان ل في حالة جيدة صيالحة  ـ أ

 للعمل . 

أن تكون سعة مركبات النقل ل عدد دلراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة  ـ ب

 . 

قيادرة عليي حسي   أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعيية مدربية مي  السيائقي  ـ ج

 التصرأ خاصة في حالة الطوارئ . 

 ت لاضييحة تحييدد مييدي خطييورة حمولتهييا أن توضييح علييي المركبييات عالمييا ـ د

 األسلوب األمثل للتصرأ في حالة الطوارئ . ل

تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطيرة ، ل إخطيار سيلطات اليدفاع الميدني  .2

لهيا بالتصيرأ السيريع ل السيليم فيي حالية ير  يطيرأ عليهيا ، بميا يسيمح يفورا ب ي تض

 الطوارئ . 

حور مرلر مركبات نقل النفاييات الخطيرة داخيل التجمعيات السيكنية ل العمرانيية ل   .3

 في منطقة لسط المدينة خالل ساعات النهار . 
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اليذي تي لي إلييه مركبيات نقيل النفاييات  چيجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجرا  .4

 خ الترخيص . الخطرة ل رقم ل تاري

يجب مدالمة غسل ل تطهير مركبيات نقيل النفاييات الخطيرة بعيد كيل اسيتخدام طبقيا   .1

للتعليميييات التيييي تضيييعها لزارة الصيييحة بالتنسييييق ميييع الجهييية اإلداريييية المختصييية 

لتعد المياه الناتجة ع  عملييات ( م  هذه الالئحة . 40المنصوص عليها في المادة ) 

 الضسيل نفايات خطرة.

 بعبور السفن الناقلة للنفايات اخلطرة يلزم مراعاة اآلتي: للتصريح .9
   ل للجهة اإلدارية اتفاقية بازل  عليه نصت لفقاً لما ) أ ( ضرلرة اإلخطار المسبق    

 المختصة عدم التصريح في حالة احتمال  حدلث أي تلوث للبيئة .           

 اتتفاقيي مة ل المنصوص عليهيا فيي از)ب( في حالة السماح يجب اتخاذ ا حتياطات الال    

لسيينة  4الدللييية علييي أن يراعييي لجييود أييهادة الضييمان المنصييوص عليهييا فييي القييانون رقييم 

1994  . 

 مرحلة معاجلة و تصريف النفايات اخلطرة: ) رابعًا ( 
تختار مواقع مرافق معالجة ل تصريا النفايات الخطرة في منطقة تبعد ع  التجمعيات  .1

رانييية بمسييافة   تقييل عيي  ثالثيية كيلييو متييرات ، ل يجييب أن تتييوفر بهييا السييكانية ل العم

 تية:ا أتراطات ل المعدات ل المنشآت اآ

تناسييب مسيياحة الموقييع ل كمييية النفايييات الخطييرة بمييا يحييول دلن تخزينهييا لفتييرات  . أ

 ممتدة. 

 متر .  2 ,1بسور م  الطوب بارتفاع   يقل ع   الموقع يحاط . ب

اب ذي سيعة مناسيبة تسيمح بيدخول مركبيات نقيل النفاييات يزلد الموقع بي كثر مي  بي . ج

 الخطرة بسهولة . 

 يزلد الموقع بمصدر مائي مناسب ل دلرات مياه .  . د

يييزلد الموقييع بكافيية مسييتلزمات الوقاييية ل األمييان التييي تيينص عليهييا قييواني  العمييل  . ه

 لالصحة المهنية ل بخط تليفون . 

 تيسر حركة العمل به .  يزلد الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي . ل

تصيريفها، طرة بها لحي  معالجتها ليزلد الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخ . ز

 ل تختلا هذه التجهيزات باختالأ نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق . 

 بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة. عند الضرلرة يزلد المرفق . ح

لنفاييات الخطيرة اات ل المنشآت الالزمة لفرز ل تصنيا بعض يزلد المرفق بالمعد . ط

 بضية إعادة استخدامها ل تدليرها . 

 .يزلد الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدف  مخلفات الحرق  . ي

 سكانيةلا التجمعات ع  عدبت منطقة مرفق فيلا ليجوز عند الضرلرة أن يكون موقع

متر  2.1سور المحيط به ع  لا اعفارتل يق لأن ومتراتلكي ثالثة ع ل تق مسافةب انيةرعمللا

م   29أخذ رأي الجهات المشار إليها في المادة   الجهة المانحة للترخيص بعد مت  رأت ذلك

ه
ـ
 
. 
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هذه الالئحة  لبشرط  أ  يخل ذلك بشرلط اآمان التي تحول دلن حدلث أية أضرار عامة 

 بيئة.أل لم  يتعرو لها م  النال لبما يضم  سالمة ال

تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة ا ستخدام ل التيدلير فيي اإلطيار  .2

 :  آتيا

 إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة     (أ)

 استرجاع المذيبات العضوية ل إعادة استخدامها في عمليات ا ستخالص .   (ب)

 ضوية م  النفايات الخطرة.  تدلير ل إعادة استخدام بعض المواد الع  (ج)

 إعادة استخدام المعادن الحديدية ل غير الحديدية ل مركباتها .   (د)

 تدلير ل إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية م  النفايات الخطرة .   (ه)

 استرجاع ل تدلير األحماو أل القواعد .   (ل)

 استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث .   (ز)

 العوامل المساعدة .  استرجاع بعض مكونات   (ح)

اسييترجاع الزيييوت المسييتعملة ل إعييادة اسييتخدامها بعييد تكريرهييا ، مييع األخييذ فييي   (ط)

 ا عتبار العالقة بي  كل م  العائد البيئي ل العائد ا قتصادي . 

تجري عمليات معالجية النفاييات الخطيرة غيير القابلية إلعيادة ا سيتخدام ل التيدلير فيي  .3

 : تياإلطار اآ

ات الخطيرة القابلية للضيخ داخيل اآبيار ل القبياب الملحيية ل المسيتودعات حق  النفاي (أ)

بمسيافات ييتم تحدييدها  الطبيعية في مناطق تبعد ع  التجمعيات السيكنية ل العمرانيية

في دراسة تقييم األثر البيئيي لهيا ، كميا تحيدد هيذه الدراسية ميدة حوير اسيتخدام هيذه 

 المرافق.  

م خاصيية مجهييزة ل معزلليية عيي  بيياقي مفييردات ردم النفايييات الخطييرة فييي حفيير رد  (ب)

 :اآتيعل  أن تتضم  هذه التجهيزات  النوام البيئي

 نوام تجميع لرصد سوائل الترأيح لالضازات التي يمك  أن تنتج. .1

 كبس لتضطية النفايات. .2

 التبطي  بمادة مناسبة لفقاً  حتياجات الموقع  .3

 اع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها . معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنو (ج)

معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أل كيميائيا بالتبخير  ل التخفييا ل التكلييس لالمعادلية ل  (د)

 الترسيب ل ما إلي ذلك .   

الترميد فيي محيارق خاصية مجهيزة بميا   يسيمح بانبعياث الضيازات ل األبخيرة فيي البيئية  (ه)

 المحيطة .  

 ثل لضع حاليات النفايات الخطرة داخل منجم ( . التخزي  الدائم ) م (ل)

النفايييات المعدييية المتخلفيية عيي  الرعاييية الطبييية فييي المستشييفيات لالمراكييز الصييحية يييتم  (ز)

التعقيييم فييي لحييدات محييارق أل تهييا فييي نفييس المكييان بواسييطة الحييرق ل الترميييد لمعالج

ن تييراكم أل أجهييزة تعقيييم مصييممة لهييذا الضييرو لبحيييئ تسييتوعب الكميييات المجمعيية دل

 المحلييية يجييوز عنييد الضييرلرة لبموافقيية السييلطاتتخييزي  بجييوار لحييدة المعالجيية ، ل

لجهاز أئون البيئة أن يتم نقل المخلفات الناتجة ع  أنشيطة الرعايية الصيحية  المختصة 
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إل  أقرب مستشف  مزلد بوحدة معالجة أل إل  أقرب لحدة معالجة مركزية لذلك بشرط 

 اليها . لمطلوب نقلهااعابها للمخلفات ياست

لعلي  أن ييتم معالجية  ,لأن يتم نقل المخلفات في حاليات محكمة   تسمح بتطياير محتوياتهيا

 تلك الحاليات مع ما بها م  مخلفات معدية. 

 )ح( يشرتط يف مجيع األحوال اآلتي:

أن تكييون المحييارق مجهييزة بالوسييائل التقنييية الكافييية لمنييع تطيياير الرميياد أل إنبعاثييات  (1)

م  الملحق  3ضازات إ  في الحدلد المسموح بها لالمنصوص عليها في الجدلل رقم ال

 محييددةا أييتراطات المتوافقية مييع  هييذه المحييارق تكييونعلي  أن ،لهييذه الالئحيية  9رقيم 

 األدلة اإلرأادية التي يصدرها جهاز أئون البيئة.ب

  لمعالجية النفاييات اسيتخدامها فيي بليد المنشي لأأن تكون أجهزة التعقيم قيد تيم تصينيعها  (2)

الخطييرة الناتجييية عييي  أنشيييطة الرعايييية الصيييحية لإجيييراء ا ختبيييارات الالزمييية علييي  

  كد م  خلوها م  الكائنات الحية المخلفات الصلبة لالسائلة بعد عملية التعقيم للت

فر اليينوم الكامليية لاآمنيية للييتخلص النهييائي ميي  هييذه النفايييات بعييد المعالجيية لذلييك اتييو (3)

 الترميييدلاآميي  فييي موقييع مناسييب لييدف  هييذه النفايييات بعييد الحييرق بييالردم الصييحي 

 لالتعقيم. 

ا لتييزام ب ييية مواصييفات فنييية لوحييدات معالجيية النفايييات الخطييرة الناجميية عيي  أنشييطة  (4)

 الرعاية الصحية التي يتم إصدارها م  الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي 

 مي  توليد النفاييات الخطيرة مي  خياللقيالل اتخاذ كافة اإلجراءات التيي تكفيل الحيد ل اإل .4

 : اآتي

 تطوير التكنولوجيا النويفة ل تعميم استخدامها .  (أ)

 تطوير نوم مناسبة إلدارة النفايات الخطرة .  (ب)

التوسع في إعادة استخدام ل تدلير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلميا أمكي   (ج)

 ذلك . 

الموجيودات بيئية ) الكائنات الحيية للنوم اللضع برنامج دلري لرصد مختلا مفردات ا .1

غير الحية ( في مواقع مرافق معالجة لتصريا النفايات الخطرة ل ما يحيطها مع سحب 

التييرخيص للقييا العمييل بييالمرفق عنييد ظهييور أييية م أييرات لإلضييرار بييالنوم البيئييية 

 المحيطة بالمرفق . 

مسييئولة عيي  لخطييرة تكييون الجهييات المييرخص لهييا بتييدالل ل إدارة المييواد ل النفايييات ا .9

 األضرار التي تلحق بالضير م  جراء عدم مراعاة أحكام هذه الالئحة .

ليختص جهاز أئون البيئة بمراجعة جدالل النفايات الخطرة التي تخضع ألحكيام القيانون           

 .يصدر عنها م  جدالل في هذا الش نبالتنسيق مع الوزارات المعنية فيما 

 ( 29) مادة  

إقاميية أييية منشييآت بضييرو معالجيية النفايييات الخطييرة إ  بتييرخيص ميي  المحافويية  يحويير    

لزارة القوي العاملية ل اليوزارة ل لزارة الصحة المختصة بعد أخذ رأي جهاز أئون البيئة ل
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بميا  لـة مي  هيذه الالئحي ( 21المختصة بنوع النفاية لفق ما هيو منصيوص علييه فيي الميادة )

 الشرلط التي تضم  سالمة البيئة ل العاملي  فيها .  يضم  استيفاء المنش ة لكافة

ل يكون التخلص م  النفايات الخطرة طبقا للشرلط ل المعايير المنصوص عليها في المادة    

 ( م  هذه الالئحة .  23رقم )

جهيياز أييئون الصييحة ل ةلزارل الييوزارة المختصيية  ل يحييدد لزييير اإلسييكان بعييد اخييذ رأي  

 (1).  النفايات الخطرةالترخيص للتخلص مالبيئة أماك  ل أرلط 

 ( 30) مادة 

يحويير اسييتيراد النفايييات الخطييرة أل السييماح بييدخولها أل مرلرهييا فييي أراضيي  جمهورييية     

 مصر العربية . 

ل يحور بضير ترخيص مي  الجهية اإلداريية المختصية بيوزارة النقيل البحيري أل هيئية قنياة    

بميرلر السيف  التيي تحميل النفاييات الخطيرة فيي  السويس كيل فيي حيدلد اختصاصيها السيماح

البحر اإلقليمي  أل المنطقة ا قتصادية الخالصية لجمهوريية مصير العربيية ، عليي أن يخطير 

 جهاز أئون البيئة . 

 ( 31) مادة  

علي القائمي  علي إنتاج أل تدالل المواد الخطرة سواء كانت في حالتهيا الضازيية أل السيائلة    

، لعلييهم ا يضيم  عيدم حيدلث أيية أضيرار بيئييةيتخذلا جمييع ا حتياطيات بمي أل الصلبة أن

 بوجه خاص مراعاة ما يلي :

) ا ( اختيار الموقع اليذي ييتم فييه إنتياج أل تخيزي  هيذه الميواد طبقيا للشيرلط الالزمية حسيب 

 نوعية ل كمية هذه المواد . 

ك الميواد مصيممة لفيق األصيول ) ب ( أن تكون األبنيية التيي ييتم داخلهيا إنتياج أل تخيزي  تلي

الهندسية الواجب مراعاتها لكل نيوع مي  نوعييات تليك الميواد ، ل التيي يصيدر بهيا قيرار مي  

لزير اإلسكان بعد أخذ رأي جهاز أئون البيئة ،  ل تخضع تلك األبنية للتفتيي  اليدلري عي  

 طريق الجهة اإلدارية المانحة للترخيص . 

سيييلة النقييل أل مكييان التخييزي  لتلييك المييواد بمييا يضييم  عييدم ) ج ( تييوفر  الشييرلط الالزميية لو

 اإلضرار بالبيئة أل بصحة العاملي  أل المواطني  . 

) د ( أن تكييون التكنولوجيييا المسييتخدمة إلنتيياج تلييك المييواد ل كييذا التجهيييزات ل األجهييزة   

 يترتب عليها إضرار بالمنشآت أل البيئة أل العاملي  . 

بنييية نوييم ل أجهييزة األمييان ل اإلنييذار ل الوقاييية ل المكافحيية ل اإلسييعافات ) ه ( أن يتييوافر باأل

األللية بالكميات ل األعداد المناسبة ل التي يحددها لزيير القيوي العاملية بعيد أخيذ رأي جهياز 

أيييئون البيئييية ل ل لزارة الصيييحة ل مصيييلحة اليييدفاع الميييدني بالتنسييييق ميييع الجهييية اإلداريييية 

 المختصة . 

خطيية طييوارئ لمواجهيية أي حييادث متوقييع أثنيياء إنتيياج أل تخييزي  أل نقييل أل  فرا) ل ( أن تتييو

تييدالل تلييك المييواد ، علييي أن يييتم مراجعيية هييذه الخطيية ل التصييديق عليهييا ميي  الجهيية المانحيية 

 للترخيص بعد اخذ رأي جهاز أئون البيئة ل مصلحة الدفاع المدني . 

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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ليدلري ، ل أن ييتم عالجهيم مميا ) ز ( أن يخضع العاملون فيي هيذه الجهيات للكشيا الطبيي ا

 يصابون به م  أمراو مهنية علي نفقة الجهة العاملي  فيها . 

بالمبيال  التيي  ا) ح ( أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالت مي  علي العاملي  لديه

عيية يصدر بها قرار م  لزير القوي العاملة بالتنسيق مع لزارة الت مينيات ل الشيئون ا جتما

بعد أخذ رأي جهاز أيئون البيئية ل لزارة الصيحة ، عليي أن يراعيي فيي مبيال  التي مي  ميدي 

 الخطر الذي تتعرو له كل فئة م  العاملي  داخل كل لحدة إنتاجية . 

ات الالزمية عنيد تيداللها ل طي) ط ( توعية العاملي  بتدالل تلك المواد ل بمخاطرهيا ل ا حتيا

 ذه المعلومات ل تدريبهم عليها . الت كد م  إلمامهم بكافة ه

) ي ( توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقيع إنتياج أل تيدالل الميواد الخطيرة بالمخياطر 

المحتملة م  هذه المواد ل كيفية مواجهتها ل الت كد م  تعرفهم علي لسائل اإلنذار عند لقيوع 

 حوادث ل ما هو التصرأ عند ذلك . 

لمنتجيية ل المتدالليية لهييده المييواد الخطييرة بتعييويض المصييابي  ميي  تلتييزم الجهييات ا (1)) ك (

المواطني  في األماك  المحيطة بمواقع اإلنتاج أل التخزي  ع  اإلصابات الناتجة ع  حوادث 

هذه األنشطة أل اإلنبعاثات أل التسيربات الضيارة منهيا ، ل عليي القيائمي  عليي إنتياج لتيدالل 

تقرييرا سينويا بميدي التيزامهم بتنفييذ  هية اإلداريية المختصية الجإل   المواد الخطرة أن يقدموا

 ا حتياطات الواجبة . 

 ( 32) مادة 

تلتزم الجهات المنتجة أل المسيتوردة للميواد الخطيرة أن تراعيي عنيد إنتياج أل اسيتيراد تليك    

 المواد ا أتراطات التالية :

 مواصفات العبوة :  -أوال
وضييع فيهييا تلييك المييواد بحيييئ تتناسييب مييع نوعييية المييادة ل أن ) أ ( نييوع العبييوة التييي ست      

 تكون محكمة الضلق ل   يسهل تلفها . 

 ) ب ( سعة العبوة بحيئ يسهل حملها أل نقلها دلن التعرو للتلا أل إحداث أضرار .       

 ) ج ( أن تكون العبوة مي  اليداخل مي  نيوع   يتي ثر بيالتخزي  طيوال ميدة فاعليية الميادة      

 التي تحتويها . 

 بيانات العبوة :  –ثانيا 
 ) أ ( محتوي العبوة ل المادة الفعالة ل درجة تركيزها .      

 )ب( الوزن القائم ل الوزن الصافي .      

 )ج( اسم الجهة المنتجة ل تاريخ اإلنتاج ل رقم التشضيل .      

 ) د ( نوع الخطورة ل أعراو التسمم .      

 سعافات األللية الواجب اتخاذها في حالة حدلث الضرر . ) ه ( اإل     

 ) ل ( الكيفية السليمة للفتح ل التفري  ل ا ستخدام .      

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441رقم مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء  (1)
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 ) ز ( أسلوب التخزي  السليم .      

 ) ح ( سبل التخلص م  العبوة الفارغة .      

معتاد ي الشخص الل يجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللضة العربية ل ب سلوب يسهل عل     

أن تكييون الكلمييات مقييرلءة ل مثبتيية علييي مكييان ظيياهر فييي العبييوة ل  يسييهل قراءتيه لفهمييه ل

طمسها أل إزالتهيا أل تعيديل محتواهيا ، ل أن يصياحب تليك البيانيات صيور توضييحية لكيفيية 

 .السميةالفتح ل التفري  ل التخزي  ل التخلص ل الرموز الدللية للخطورة ل

 

 ( 33) مادة 

، ات خطييرة طبقييا ألحكييام هييذه الالئحييةلييي صيياحب المنشيي ة التييي ينييتج عيي  نشيياطها مخلفييع

كذلك الجهات المتعاقيد معهيا لتسيلم هيذه المخلفات لكيفية التخلص منها ل ا حتفاظ بسجل لهذه

 المخلفات ل ذلك لفق البيانات اآتية : 

 اسم المنش ة ل عنوانها .  – 1     

 ير السجل ل لظيفته . اسم المسئول ع  تحر – 2     

 الفترة الزمنية التي تضطيها البيانات الحالية .  – 3    

 ا أتراطات الخاصة الصادرة م  جهاز أئون البيئة للمنش ة .  –4    

 بيان ب نواع ل كميات المخلفات الخطرة الناتجة ع  نشاط المنش ة .  –1     

 كيفية التخلص .  – 9     

 عاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة . الجهات المت – 4     

 تاريخ تحرير النموذج .  – 3     

 توقيع المسئول .  – 9     

 (1)( لهيذه الالئحية.3ليعد السجل البيئي للمخلفات الخطرة لفقياً للنمياذج المبينية بيالملحق رقيم)

  ليختص جهاز أئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للت كد م  مطابقتها للواقع .

 
 

 

 

 

 

 

 

 لباب الثان ا

 م  التلوث الهوائية حماية البيئة

 (1)( 34) مادة 

                                                           
أكتوبر لسنة  29)تابع ( في  244الوقائع المصرية العدد  – 2001لسنة  1441مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1)

2001 
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ية ـ العدد ـ الوقائع المصر 2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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( م  هيذه الالئحية يشيترط أن يكيون الموقيع 11( ل )10مع مراعاة أحكام المادتي  )   

مع طبيعة تقسيم المنطقة للفق  اتفاقهيقام عليه المشرلع مناسبا لنشاط المنش ة م  حيئ  الذي

أل الييوزارات أل الجديييدة  قررهييا لزارة المجتمعييات العمرانيييةت التييياألرو  اسييتخدامخطيية 

لأن تكييون جمليية التلييوث النيياتج عيي   الهيئييات األخييرى المختصيية بتنويييم اسييتخدام األراضييي 

( لهيذه 1الحيدلد المصيرح بهيا لالمبينية بيالملحق رقيم ) فيمنطقة لاحدة  فيمجموع المنشآت 

ة التي يصدرها جهاز أئون البيئة بالتنسييق ميع لباألدلة ا سترأادية لححمال النوعيالالئحة 

 الجهات ذات الصلة. 

عنيد تقريير مناسيبة الموقيع ميدى  ا عتبيار فييلف  جميع األحيوال يشيترط أن ي خيذ  

لمدى الريح السائدة  لاتجاهبعده ع  العمران سواء ف  منطقة المشرلع أل المناطق المحيطة 

 .قدرته الطبيعية عل  استيعاب الملوثات 

 ( 31مادة  )

( لهيذه الالئحية 2يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في  الملحيق رقيم )

 بمالئميةليصيدر التيرخيص  البيئييالت  يلزم قبل الترخيص لها بمزاللة نشاطها تقييم التي ثير 

 ئة .لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز أئون البي البيئيالموقع م  الجهة المختصة بتقييم الت ثير 

 

 

 (2)( 39) مادة 

في  ممارسيتها ألنشيطتها  قانون البيئية لهيذه الالئحيةتلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام 

أل تسرب ملوثات الهواء بما يجالز الحدلد القصيوى المسيموح بهيا في  القيواني   انبعاثبعدم 

مبييي  فيي  لبمييا هييو لأحمييال الملوثييات المحييددة بتقييييم التيي ثير البيئييي لهييا لالقييرارات السييارية 

لباألدلية ا سترأيادية ألحميال التليوث التيي يصيدرها جهياز ( لهيذه الالئحية  9الملحيق رقيم ) 

يترتيب علييه خطير علي   الطبيعييخصائص لمواصفات الهواء  فيتضير  أيأل أئون البيئة  

 صحة اإلنسان لالبيئة .

 ( 34) مادة 

تجييالز مكوناتييه الحييدلد   يجييوز إسييتخدام آ ت أل محركييات أل مركبييات ينييتج عنهييا عييادم 

ليسيرى حكيم هيذه  (1)( لهيذه الالئحية.9م   الملحيق رقيم ) 4المبينة في الجدلل رقم القصوى 

المادة في المحافوات التي يصدر بها قرار م  لزير الداخلية عل  أن يتضم  القرار فتيرة   

لالمركبيات مي   تزيد ع  عام لبدء التنفيذ ليتمك  المالك لالحائزلن لتلك اآ ت لالمحركيات

توفيق ألضياعها لفقياً لحكيم هيذه الميادة للجهياز أيئون البيئية بالتنسييق ميع لزارات الداخليية 

لالصناعة لالصحة لالبترلل أن يعيد النور في الحدلد القصيوي المنصيوص عليهيا فيي هيذه 

 المادة بعد ثالثة أعوام م  تاريخ نشر هذه الالئحة.   

 (2)( 33) مادة 

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)
 2001وبر لسنة أكت 29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم   (1)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)
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ً ال حرق المكشوأ للقمامة لالمخلفات الصلبة غير الخطرة ، ليحور إلقاء أل يحور نهائيا

معالجة القمامة لالمخلفات الصلبة إ  في األماك  المخصصة لذلك بعيداً ع  المناطق السكنية 

لالصناعية لالزراعية لالمجارى المائية لذلك لفق المواصفات لالضوابط لالحد األدني 

 بينة عل  النحو األتي :لبعدها ع  تللك المناطق لالم

أل ً: تخصص لحدات اإلدارة المحلية أماك   ستقبال القمامة لالمخلفات الصلبة 

لمعالجتها بعد دراسة متكاملة ع  طبوغرافية المنطقة لطبيعتها لالكمية المراد التخلص منها 

 ةه الالئح( لهذ11ساعة ، لذلك لفقاً لالأتراطات لالمواصفات المبينة بالملحق رقم ) 24كل 

. 

ثانياً: تتول  الجهة اإلدارية المختصة أل الجهة المانحة للترخيص تقييم الت ثير البيئي لحماك  

لالمنشئات المطلوب الترخيص لها لتخصيصها  ستقبال لمعالجة القمامة لالمخلفات الصلبة 

با تفاق لفقاً للعناصر لالتصميمات لالمواصفات لاألسس التي يصدرها جهاز أئون البيئة 

( لهذه 11مع الجهة اإلدارية المختصة لا أتراطات لالمواصفات البيئية بالملحق رقم )

الالئحة ، لإرسال صورة م  تقييم الت ثير البيئي المشار إليه لجهاز أئون البيئة إلبداء الرأي 

ثار لمعالجة األ ةلتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات لاألنومة الالزم

البيئية السلبية ، لتتولي الجهة اإلدارية المختصة أل المانحة للترخيص الت كد م  تنفيذ هذه 

 المقترحات.

ثالثاً: يجب أن تبعد أماك  إلقاء القمامة لالمخلفات الصلبة لمنشئات معالجتها لمواقع الردم 

المخلفات  ( متر ع  أقرب منطقة سكنية ، لأن تبعد منشآت معالجة1100الصحي بمسافة )

 ( متر ع  أقرب منطقة سكنية.100الحيوانية لالداجنة لالمخلفات الزراعية بمسافة )

ليتم تحديد بعد هذه األماك  لالمنشآت ع  المناطق الزراعية لالصناعية لالمجاري المائية 

 ( لهذه الالئحة.11في ضوء دراسة تقييم األثر البيئي لها لا أتراطات المبينة بالملحق رقم )

ليجوز لدلاعي الضرلرة لفي المناطق الريفية تعديل هذه المساحات لفقاً لورلأ المنطقة 

أل المحافوة لبشرط موافقة الجهات المحلية لجهاز أئون البيئة لالجهات اإلدارية المختصة 

 أل المانحة للترخيص.

 رابعاً: تجرى معالجة القمامة لالمخلفات الصلبة لفقاً للنوم اآتية:

دة استخدام / استرجاع / تدلير بعض مكوناتها ـ الورق ـ الزجاج ـ فصل لإعا .1

 البالستيك ـ المعادن لغيرها.

 معالجة بيولوجية في لجود الهواء أل بمعزل عنه. .2

 معالجة فيزيائية ) طح  ـ تقطيع ـ كبس ( .3

 معالجة حرارية مع استرجاع الطاقة أل بدلن استرجاعها. .4

 لفات.معالجة كيميائية تبعاً لطبيعة المخ .1

ليجوز استخدام أسلوب الترميد في لحدات خاصة تراعي فيها ا أتراطات الواردة بالملحق 

 ( لهذه الالئحة.11رقم)

 ( 39 مادة)
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لالمخلفيييات الصيييلبة بمراعييياة نوافييية صيييناديق  القيييائمون علييي  جميييع القماميييةيلتيييزم 

مقيررة ألمي  لسيارات جمع القمامة لأن يكون أرط نوافتها المستمرة لاحيدا مي  الشيرلط ال

 (1)لمتانة لسائل نقل القمامة.

كمييا يلييزم أن تكييون صييناديق جمييع القماميية مضطيياة بصييورة محكميية   ينبعييئ عنهييا  

رلائييح كريهيية أل أن تكييون مصييدرا لتكيياثر الييذباب لغيييره ميي  الحشييرات أل بيي رة تجييذب 

رلأ كيل الحيوانات الضالة لأن يتم جمع لنقل ما بها م  قمامة عل  فترات مناسبة تتفق لظ

منطقة بشرط أ  تزيد كمية القمامة ف  أى م  تلك الصناديق لف  أى لقت ع  سعته . لتقوم 

 اإلدارة المختصة بالمحليات بالرقابة عل  تنفيذ أحكام هذه المادة .

 (40) مادة 

يحويير رأ أل إسييتخدام مبيييدات اآفييات أل أييية مركبييات كيمالييية أخييرى ألغييراو 

ل غيير ذليك مي  األغيراو إ  بعيد مراعياة الشيرلط لالضيوابط الزراعة أل الصيحة العامية أ

للزارة الصييحة لجهياز أييئون البيئية لخاصيية مييا الزراعيية لالضيمانات التيي  تضيعها لزارة 

 ي ت  :

) أ ( يلييزم عنييد رأ مبيييدات اآفييات الزراعييية بيي ى لسيييلة أن يييتم إخطييار الوحييدات الصييحية 

 التسمم .لالوحدات البيطرية ب نواع مواد الرأ لمضادات 

 ) ب ( توفير لسائل اإلسعاأ الالزمة .

 ) جـ ( توفير مالبس لمهمات لاقية لعمال الرأ .

 ) د ( تحذير األهال  م  التواجد بمناطق الرأ .

 ) هـ ( أن يقوم بالرأ عمال مدربون عل  هذا العمل .

رها لزيير ) ل ( مراعاة أ  يتم الرأ بالطائرات إ  ف  حا ت الضيرلرة القصيوى التي  يقيد

ز تلييك يييالزراعية ليلييزم فيي  هييذه الحالية تحديييد المسيياحات المطلييوب رأيها عليي  خييرائط لتمي

بلييون خيياص مييع توضيييح العوائييق الرئيسييية للطيييران لالمنيياطق الممنييوع رأييها المسيياحات 

المجالرة للمناطق السيكنية لالمناحيل لالميزارع السيمكية لميزارع لكذلك استبعاد المساحات 

الماأيية بميا يكفيل عييدم تعيرو اإلنسيان أل الحييوان أل النبيات أل مجييارى اليدلاج  لحويائر 

المييياه أل سييائر مكونييات البيئيية بصييورة مباأييرة أل غييير مباأييرة فيي  الحييال أل فيي  المسييتقبل 

 لآلثار الضارة لهذه المبيدات أل المركبات الكيمالية .

 (1)( 41) مادة  

التنقيب أل الحفر أل البناء أل الهدم أل  تلتزم جميع الجهات لاألفراد عند القيام ب عمال

الالزمة للتخزي  أل النقل اآم  لها  ا حتياطات باتخاذة برتنقل ما ينتج عنها م  مخلفات أل أ

إثبيات ذليك فيي التيرخيص لذليك  بتلك األعميال لمنع تطايرها لعل  الجهة المانحة للترخيص

 : عل  النحو اآتي

ب اآم  بعيدا ع  إعاقة حركة المرلر لالمشياة ليراعي  أن يتم التشوي  بالموقع باألسلو -1

 تضطية القابل للتطاير منها حت    يسبب تلوث الهواء .

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441رئيس مجس الوزراء رقم مستبدلة بقرار  (1)
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نقل المخلفات لاألتربية الناتجية عي  أعميال الحفير لالهيدم لالبنياء في  حالييات أل ألعيية  -2

 سيارات نقل معدة لمرخصة لهذا الضرو ليشترط فيها : باستخدامخاصة 

األتربيية  انتشيياررة مجهييزة بصييندلق خيياص أل بضطيياء محكييم يمنييع أن تكييون السيييا (أ)

 لالمخلفات للهواء أل تساقطها عل  الطريق .

 أن تكون السيارة مزلدة بمعدات خاصة للتحميل لالتفري  . (ب)

أن تكون السيارة ف  حالة جيدة طبقا لقواعد األمان لالمتانة لاألنوار لمجهيزة بكافية  (ج)

 أجهزة األمان .

كيم  1.1  الت  تنقل لها هذه المخلفيات بحييئ تبعيد مسيافة   تقيل عي  أن تخصص األماك -3

ميي  المنيياطق السييكنية لأن تكييون ذات مسييتوى كنتييورى ميينخفض لتسييويتها بعييد ردمهييا 

 لامتالئها .

بتحديد األماك  الت  تنقل لهيا المخلفيات ل  يصيرح بنقيل لحدات اإلدارة المحلية أن تقوم  -4

باألميياك  المخصصيية لييذلك لالمييرخص بهييا ميي  قبييل أل الييتخلص ميي  تلييك المخلفييات إ  

 المعنية . ةالمحليلحدات ا دارة 

 للجهاز أئون البيئة أن يعدل م  تلك الضوابط أل يضيا إليها كلما اقتضت الضرلرة ذلك.

 (1)( 42) مادة  

نوع م  أنيواع الوقيود  أييجب أن تراع  الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق 

اء كان ف  أغراو الصيناعة أل تولييد الطاقية أل اإلنشياءات أل غيرو تجيارى أل غيرها سو

، لعلي  ة الناتجية في  الحيدلد المسيموح بهياألبخيرة الضياراأخر أن يكون الدخان لالضازات ل

 ا حتيراقلتقلييل كميية الملوثيات في  نيواتج  ا حتياطياتجميع  اتخاذالمسئول ع  هذا النشاط 

 مبي  فيما يل  :  المشار إليها لذلك لفق ما هو

نااهم تاا  أنااهام  أيوالحاادوا المواامها ومااا وتهالاااا  الماادا     ااد حاا    االحتياطااا 

 الهقها :

لمنع أل اإلقالل م   ا حتراقالالزم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات ف  نواتج  ا حتياطات(  1)

مناسيب لمراعياة الوقيود ال اختييارالملوثات م  مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم  انبعاث

لسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا  لاستخدامالتصميم السليم للمواقد لبيت النار لالمداخ  

 للمعايير اآتية :

 ا حتراق  يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان  الذييحور الحرق المكشوأ  (أ)

 ناسبة .الكامل لتصريا العوادم م  خالل مداخ  طبقا للمواصفات الهندسية الم

ئ يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق يحبم تصميم الموقد لبيت النار يتأن  (ب)

يضم  الحرق  الذيلالتقليب  الكافيالكامل لتوزيع درجة الحرارة لإعطاء الزم  

نواتج الحرق غير الكامل لبحيئ   يزيد ما ينبعئ  انبعاثالكامل ضمانا لإلقالل م  

بالجدلل رقم  لفقا لما هو مبي  لالنبعاثالقصوى المسوح بها م  الملوثات ع  الحدلد 

 ( لهذه الالئحة . 9الملحق رقم ) م   (1)

 بالمناطق الحضرية لبالقرب م  المناطق السكنية . الحجريالفحم  استخداميحور  (ج)

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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المازلت لالمنتجات البترللية الثقيلة األخرى  استخدام بالمناطق السكنية يحور (د)

  ل الزيوت المتخلفة ع  العمليات الصناعية لاآ ت لالورأ.م اـــلالبترلل الخ

أ  تزيد نسيبة الكبرييت بيالوقود المسيتعمل بالمنياطق الحضيرية لبيالقرب مي  المنياطق  (ه)

 . % 1.1السكنية ع  

أكسيد الكبريت عي  طرييق ميداخ  مرتفعية  ثانيالضازات المحتوية عل   انبعاثأن يتم  (ل)

الوقيود  اسيتخدامأل  ا قبيل لصيولها إلي  سيطح األرو .بحيئ يتم تخفيفه الكافيبالقدر 

المحتوى عل  نسب مرتفعة م  الكبريت بمحطات القوى لالصناعة لغيرها بالمناطق 

البعيييدة عيي  العمييران مييع مراعيياة العوامييل الجوييية لالمسييافات الكافييية لعييدم لصييولها 

 للمناطق السكنية لالزراعية لالمجارى المائية .

 داخ  :رتفاعات الما(  2) 

كجم بالساعة 11000ـ 4000للعادم ما بي  إجمالي انبعاثالمداخ  الت  يصدر عنها  (أ)

 مترا . 39-13ما بي   ارتفاعهايترالح 

كجم/سياعة يجيب أن  11000أكثير مي   إجميالي انبعياثالمداخ  الت  يصيدر عنهيا  (ب)

 المبيياني ارتفيياعالمدخنيية أكثيير ميي  مييرتي  لنصييا عليي  األقييل ميي   ارتفيياعيكييون 

 تخدمه المدخنة . الذية بما فيها المبن  المحيط

لالفنادق  لالمخابز  المداخ  الت  تخدم األماك  العامة كالمكاتب لالمطاعم (ج)

متر ع  حافة  3ع   ارتفاعهالاألغراو التجارية األخرى لغيرها يجب أ  يقل 

 سرعة تسريب الضاز م  المدخنة . ارتفاعأعل  المبن ( مع العمل عل  المبن  )

( أن تكون الحدلد القصوى لالنبعاثات الناتجة ع  حرق الوقود عل  النحو المبي      ( )أ3)

 ( لهذه الالئحة.9( م  الملحق رقم)1بالجدلل رقم )

)ب( لتكون الحدلد القصوى لإلنبعاثات الصادرة م  مداخ  مصانع الطوب الطفلي    

 ( لهذه الالئحة.9لملحق رقم )( م  ا9لالحراري لالضاليات لفقاً لما هو مبي  بالجدلل رقم )

 ب حكام هذه المادة . ا لتزاملعل  الجهة اإلدارية المختصة مراعاة 

 ( 43) مادة  

لإنتياج  لاسيتخراجلالحفير  لا ستكشياأيتعي  عل  الجهات القائمية ب عميال البحيئ 

الزيييت الخييام لتكريييره لتصيينيعه أن تلتييزم بالضييوابط لاإلجييراءات المسييتمدة ميي  أسييس 

توفرها الجهة اإلدارية المختصة لكذلك تلك المبينة  التيصناعة البترلل العالمية  لمبادئ

 فيما يل  : 

لإنتيياج  لاسييتخراجلالحفيير  لا ستكشيياأيتعييي  عليي  الجهييات القائميية ب عمييال البحييئ  -1

لالضياز لتصينيعه لتكرييره لتخزينيه  تلكيمالييالالبترالزيت الخام للمنتجات البترللية 

بالضوابط لاإلجراءات لاإلحتياطات الالزمة لحمايية البيئية لالمسيتمدة لنقله ، أن تلتزم 

م  مبادئ صناعة البترلل العالمية لالموافق علي  تطبيقهيا مي  الهيئية المصيرية العامية 

 للبترلل طبقا لطبيعة كل مشرلع أل منش ة أل عملية .

لمصيرية العامية يجب عل  القائم باألعميال في  النشياط البترللي  أتبياع تعليميات الهيئية ا -2

للبترلل بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها ، ف  أي ن طيرق لأسياليب التشيضيل 

اآمنييية فييي  كيييل ميييا يتعليييق بتنقيييية لتخيييزي  البتيييرلل لالبترلكيمالييييات لالضييياز لنقلهيييا 
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لتصريا المياه لالمواد األخرى المسيتضن  عنهيا ميع تفيادى ضيياع البتيرلل أل الضياز ، 

 اآ تالالزمية بميا يتعليق بالوقايية مي  الحرييق للقايية  ا حتياطياتمل لكذلك القيام بع

، لالمخيازن لالمنشيآت البترلليية ، لجمييع الوسيائل األخيرى  العياملي  لمساك  لاآبار

لزلمهيا لتنوييم حسي  سيير العميل لالمحافوية للبترلل الت  ترى الهيئة المصرية العامة 

 تضم  عل  األخص ما ي ت  :عل  البيئة لعل  السكان المجالري  ، لت

أل اإلنتاجييية لبييي   ا ستكشييافية) أ ( مراعيياة تحديييد المسييافات اآمنيية سييواء بييي  اآبييار 

محطات التجميع لاإلنتاج لأية منش ة صناعية أخرى لالورأ لخطوط األنابيب الرئيسية 

 لالمقابر . لا جتماعيةأل الفرعية لالمساك  لاألماك  الدينية 

المتفجييرات سييواء فيي  عمليييات  اسييتخدامأييرلط األبعيياد لالمسييافات عنييد ) ب ( مراعيياة 

 المسح السيزم  أل عمليات إنشاء خطوط األنابيب .

نفجييارات لمنييع  بييالمواد لالمعييدات لالصييمامات الضييرلرية لمنييع ا اآبييار) ج ( تزليييد 

 تسرب الزيت أل الضاز .

لييات إنتياج لنقيل لتشيضيل ) د ( تركيب أجهزة الفصل لالشيعالت الالزمية إلجيراءات عم

 لتكرير المواد البترللية لالبترلكيماليات لالضاز .

فيي   هسييتخراجاييتم  الييذيالالزميية لمنيع تسييريب الزيييت لالضياز  ا حتياطيات اتخيياذ) هيـ ( 

التيي  تجييرى أثنيياء الحفيير لإكمييال اآبييار لالييذى   يمكيي  جمعييه ، لكييذلك أى  ا ختبييارات

فيي  حفيير مفتوحيية أل فيي  الشييعالت عليي  أن يراعيي  زيييت أل غيياز أخيير ينبضيي  حرقييه إمييا 

عملييية التذرييية أل  اسييتخدامتيييار األمثييل لعييدد لحجييم فونيييات الحريييق لالشييعالت أل خاإل

حرييق الزييت الخيام   سيتكماللقود اليديزل  استخدامأل إمكانية  اإلضافيالهواء  استخدام

 الثقيل .

مليات اإلنتاج لالتشيضيل لالتكريير ) ل ( تركيب المداخ  لالشعالت لالهوايات الالزمة لع

لالتخزي  الالزمة بمحطيات القيوى التابعية للمنشي ة ، سيواء للضيازات  المنبعثية البياردة أل 

 الساخنة .

) ز ( لضع الخطط الالزمة لتجهيز المعدات لاآ ت لتعييي  لتيدريب األفيراد لمجابهية 

نشييآت البحرييية أل أى تسييرب أل حريييق يحييدث لييرالل األبييار أل خطييوط التييدفق أل الم

المنشييي ت الصيييناعية أل صيييهاريج التخيييزي  أل المخيييازن أل اليييورأ أل المسييياك  أل أى 

 منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنش ة .

 ( بالنسبة لصهاريج التخزي  يراع  ما يل  : ح) 

تيييوفر الحيييد األدنييي  مييي  المسيييافات إلييي  حافييية الطيييرق الرئيسيييية لالسيييكك الحديديييية  -1

 األخرى لالمبان  لاألماك  المكشوفة للنيران .لالمستودعات 

أن تكون الصهاريج محكمة لتينوم عمليية تسيرب األبخيرة الزائيدة طبقيا للمواصيفات  -2

 القياسية العالمية بهذا الش ن .

 الدهان باللون األبيض أل أى لون فاتح آخر . -3

ذ لتصيريا فير تسرب الزييت إن لجيد لميزلدة بمناإحاطة كل صهريج ب سوار لحص -4

اه األمطييار ، عليي  أن يكييون الحجييم المحصييور يعييادل حجييم الصييهريج أل طبقييا مييي

 العالمية المستخدمة ف  تصميم صهاريج تخزي  البترلكيماليات . لالأتراطات
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) طييـ ( يراعيي  إسييتخدام الهييواء المضييضوط فيي  أجهييزة القيييال لالتشييضيل بييد  ميي  الضيياز 

 الجاأ المضضوط كلما أمك  ذلك .

مييات لالمعييدات لاآ ت  المسييتخدمة فيي  العمليييات فيي  حاليية جيييدة أن تكييون جميييع المه -3

لأن تكييون بالقيدرة الكافييية للعمييل  اسيتخدامهالمسيتوفية لجميييع الشيرلط الالزميية لحسيي  

 المخصص م  أجله مع إجراء عمليات الصيانة لالتفتي  الالزمة لها .

بطريقية  هتعمالأل إسي اسيتضاللهيجب التخلص م  الضاز المصاحب للزيت اليذى   يمكي   -4

 م مونة لطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الش ن .

أكبيير نسييبة ميي    سييتخراجلتطبيييق الوسييائل الميكانيكييية لالكيميائييية  اسييتعماليجييب  -1

مييا يتبقيي  منهييا بعييد   سييتقبالفضيالت اآبييار أل الصييهاريج مييع إعييداد حفيير أل خزانييات 

بييار أل المنشييآت البترللييية لالصييناعية المعالجية فيي  مكييان مناسييب ميي مون بعييدا عيي  اآ

 المساك  .ل

  يجوز ب ى حال م  األحوال أن تفيض هذه الفضيالت علي  سيطح األرو أل علي  الطيرق 

 العامة أل عل  المجارى المائية لالبحار لأواطئها .

 ( 44) مادة 

ا لخاصية تلتزم جميع الجهات لاألفراد عنيد مباأيرة األنشيطة اإلنتاجيية أل الخدميية أل غيرهي

آ ت التنبييه لمكبيرات الصيوت بعيدم تجيالز الحيدلد  لاستخدامعند تشضيل اآ ت لالمعدات 

المسموح بها لشدة الصوت داخل أمياك  العميل لاألمياك  العامية المضلقية الموضيحة بالجيدلل 

 ( لهذه الالئحة . 4( م  الملحق رقم )  1رقم ) 

مجميوع األصيوات المنبعثية مي   لعل  الجهات المانحة للتيرخيص مراعياة أن يكيون 

المصادر الثابتة ف  منطقة لاحدة ف  نطاق الحدلد المسموح بها ، لالت كد مي  إلتيزام المنشي ة 

(  2اآ ت لالمعدات المناسبة لضمان ذلك ، لذلك لفق ما هو مبيي  بالجيدلل رقيم )  باختيار

شيدة الصيوت لميدة الفتيرة ( لهذه الالئحة م  حيئ الحدلد المسموح بها ل 4م  الملحق رقم ) 

 الزمنية للتعرو له .

 ( 41) مادة 

لالتدابير الالزمة الت  تضعها لزارة القوى  ا حتياطات باتخاذيلتزم صاحب المنش ة 

ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إ  ف   انبعاثالعاملة لالتشضيل بما يضم  عدم تسرب أل 

الالئحيية لذلييك سييواء كانييت ناتجيية عيي  طبيعيية  ه( لهييذ 3الحييدلد المبينيية فيي  الملحييق رقييم ) 

ممارسة المنش ة لنشاطها أل ع  خلل ف  األجهزة ، لأن يوفر سبل الحمايية الالزمية للعياملي  

اآ ت لالمعيدات لالميواد لأنيواع  اختيارتنفيذا لشرلط السالمة لالصحة المهنية بما ف  ذلك 

مييدة التعييرو لهييذه الملوثييات ، لعليييه أن يكفييل  ا عتبييارالوقييود الالزميية عليي  أن ي خييذ فيي  

 ضمان التهوية الكافية لتركيب المداخ  لغيرها م  لسائل تنقية الهواء .

 ( 49) مادة 

الحييرارة  درجتييياإلجييراءات الالزميية للمحافويية عليي   باتخيياذيلتييزم صيياحب المنشيي ة 

لمسيموح بهميا ، لفي  لالرطوبة داخل مكان العمل بما   يجالز الحد األقص  لالحد األدني  ا

حيرارة أل رطوبية خيارج هيذه الحيدلد يتعيي  علييه أن يكفيل  درجتييحالة ضرلرة العمل ف  

لسائل الوقاية المناسبة للعاملي  م  مالبس خاصة لغيير ذليك مي  لسيائل الحمايية ليتضيم  
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( لهييذه الالئحيية الحييد األقصيي  لالحييد األدنيي  لكييل ميي  درجتيي  الحييرارة  9الملحييق رقييم ) 

 ة لمدة التعرو لهما للسائل الوقاية منهما .لالرطوب

 ( 44) مادة 

يشترط ف  األماك  العامية المضلقية لأيبه المضلقية أن تكيون مسيتوفية لوسيائل التهويية 

يميارل فييه بميا  اليذيلنيوع النشياط  ا سيتيعابيةالكافية بما يتناسب مع حجيم المكيان لقدرتيه 

 ة مناسبة .يضم  تجدد الهواء لنقاءه لاحتفاظه بدرجة حرار

الالزميية  كميييات الهيواء ( لهييذه الالئحية 3( مي  الملحييق رقيم )4رقييم ) ليبيي  الجيدلل 

 (1).لتهوية األماك  العامة 

 ( 43) مادة  

يلتزم المدير المسئول ع  المنش ة بإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع التدخي  ف  األماك  

التيدخي  في  غيير هيذا الحييز مخالفية عيد يإ  ف  الحييز المخصيص للميدخني  ل العامة المضلقة

 المعمول به بالمنش ة. الت ديبيإدارية تعرو مرتكبها للعقاب 

 ( 49) مادة 

أل تركييزات الميواد المشيعة بيالهواء عي  الحيدلد  اإلأعاعي  يجوز أن يزيد مستوى النشاط 

 النيولييصدر بها قرار م  زير الكهرباء لالطاقية المسيئول عي  األميان  لالتيالمسموح بها 

بعد الرجوع إل  لزارة الصحة لجهاز أئون البيئة لذلك خالل الميدة المنصيوص عليهيا في  

 .1994لسنة  4المادة الثانية م  القانون رقم 
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 الفرع األلل

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  1200سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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 التلوث م  الزيت

 ( 10) مادة 

مالك السفينة أل ربانها أل أى أخص مسئول عنها لعل  المسئولي  ع  لسائل نقل عل  

الخالصية لجمهوريية  ا قتصياديةأل المنطقية  اإلقليمييالزيت الواقعة داخيل الميوان  أل البحير 

الزييت أن يبيادرلا إلي  إبيال  الجهيات  اسيتخراجمصر العربية لكيذلك الشيركات العاملية في  

ل حادث تسرب للزيت فيور حدلثيه ميع بييان مكيان ظيرلأ الحيادث اإلدارية المختصة ع  ك

إليقاأ التسرب أل الحد منه علي  أن  اتخذتلنوع المادة المتسربة لكميتها لاإلجراءات الت  

 يتضم  البال  البيانات التالية :

 لمعالجة التسرب . اتخذتاإلجراءات الت   (1

 . استعملتكمية لنوع المشتتات الت   (2

 لحدلث التسرب ، لهل حدث حريق أم   .المصدر المحتمل  (3

 إتجاه البقعة الزيتية المتكونة . (4

 معدل التسرب إذا كان مستمرا . (1

 بعاد البقعة .أ (9

 سرعة لإتجاه الريح لدرجة حرارة الجو لدرجة الراية . (4

 إتجاه لسرعة التيار لدرجة حرارة المياه . (3

 حالة البحر . (9

 يا .ضع -متوسط  -عال   -حالة المد لالجزر غامر  (10

 األماك  الشاطئية المهددة . (11

 طبيعة المنطقة ، أعب مرجانية ، كائنات بحرية . (12

 العنوان . -التليفون  - ا سم -المصدر المبل   (13

لف  جميع األحوال يجب عل  الجهات اإلدارية المختصية إبيال  جهياز أيئون البيئية  

ف  هيذا  اتخذت التي تاءااإلجرحدلثه لمتابعة  ربكافة المعلومات ع  الحادث المشار إليه فو

 ( م  قانون البيئة . 1از المنصوص عليها ف  المادة ) هالش ن لفقا لمهام الج

 ( 11) مادة 

نييياقالت الزييييت   سيييتقباليجيييب أن تجهيييز جمييييع ميييوان  الشيييح  لالميييوان  المعيييدة  

ميياه مياه اإلتزان غير النويفية لال  ستقباللأحواو إصالح السف  بالمعدات الالزمة الكافية 

 المتخلفة ع  غسيل الخزانات الخاصة بناقالت الزيت أل غيرها م  السف  .

المخلفيات   سيتقبالبيالمواعي  لاأللعيية الالزمية لالكافيية  الميوانيليجب أن تجهيز  

 لالنفايات لالرلاسب الزيتية لالمزيج الزيت  م  السف  الراسية بالميناء .

أييية سييفينة أل ناقلية لتوجيههييا إليي  أميياك   اسييتقباللتتيول  الجهيية اإلدارييية المختصية  

 التخلص م  نفاياتها لمياه اإلتزان غير النويفة .

ل  يجييوز التييرخيص ألييية سييفينة أل ناقليية بالقيييام ب عمييال الشييح  لالتفرييي  إ  بعييد  

لتوجيهها إلي  أمياك  اليتخلص مي  النفاييات   ستقبالهاالرجوع إل  الجهة اإلدارية المختصة 

 ان غير النويفة .لمياه اإلتز

 ( 12) مادة  
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عل  كل مالك أل ربيان سيفينة مسيجلة بجمهوريية مصير العربيية لكيذلك سيف  اليدلل  

أن يحييتفظ بسييجل الزيييت بالسييفينة يييدلن فيييه المسييئول عنهييا جميييع  لالتفاقييية انضييمتالتيي  

 : اآتيةلعل  األخص العمليات  با تفاقيةالعمليات المتعلقة بالزيت عل  الوجه المبي  

) أ ( القيام بعمليات التحميل أل التسليم أل غيرها عي  عملييات نقيل الحمولية الزيتيية ميع بييان 

 نوع الزيت .

) ب ( تصريا الزيت أل المزيج الزيت  م  أجل ضمان سالمة السيفينة أل حمولتهيا أل إنقياذ 

 األرلاح مع بيان نوع الزيت .

ام أل حادث مع بيان نسيبة الزييت لحجيم ) جـ ( تسرب الزيت أل المزيج الزيت  نتيجة إصطد

 التسرب .

 ) د ( تصريا مياه اإلتزان غير النويفة أل غسيل الخزانات .

 ) هـ ( التخلص م  النفايات الملوثة .

) ل ( إلقاء مياه السنتينة المحتوية عل  الزيوت الت  تجمعيت في  حييز اآ ت خيارج السيفينة 

 لذلك أثناء تواجدها بالميناء .

سجيل عمليات تصريا الزيت أل المزيج الزيتي  بالنسيبة للمنصيات البحريية التي  تقيام ليتم ت

ف  البيئة المائية ف  سجل خاص مطابق لسجل الزيت  المنصوص عليه ف  هيذه الميادة علي  

 أن يتضم  هذا السجل البيانات التالية :

 المنصة لموقعها . اسم -1

 الترخيص الصادر لها . -2

 صاحب المنصة . اسم -3

 تزالله المنصة . الذيط النشا -4

  بيان نوم لمعدات لأجهزة للحدات معالجة الزيت لالمزيج الزيت  قبل تصريفها  -1

 لنوام التحكم فيها لمراقبتها .       

 كمية لنوعية المواد لالسوائل المرخص بتصريفها عل  مدار السنة لمعدلها . -9

 الكمية الفعلية للمواد لالسوائل الت  يتم تصريفها . -4

   األعطال بالنسبة لنوام لمعدات لأجهزة للحدات معالجة الزيت لالمزيج بيان  -3

  لنتائج التحليل عقب اإلصالح  استمرارهالزيت  موضحا تاريخ العطل لفترة        

 مباأرة .       

 لتوقيع مسئول ملئ بيانات السجل . اسم -9

 تاريخ تحرير البيانات .  -10

 ( 13) مادة 

مي  قيانون البيئية المشيار إلييه . يجيب تقيديم أيهادة الضيمان عنيد  19 ف  تطبيق أحكيام الميادة

دخول الناقلة ف  البحر اإلقليم  ، لأن تكون الشهادة سارية المفعول لتضط  جميع األضيرار 

 لالتعويضات الت  تقدر بمعرفة الجهة اإلدارية المختصة باإلتفاق مع جهاز أئون البيئة .

 الفرع الثان 

 لالقمامة الصحيصرأ التلوث بمخلفات ال

 ( 14) مادة 
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الملوثيية داخييل  الصييحييحويير عليي  السييف  لالمنصييات البحرييية تصييريا مييياه الصييرأ 

الخالصة لجمهوريية مصير العربيية ليجيب اليتخلص  ا قتصاديةلالمنطقة  اإلقليميالبحر 

 منها طبقا للمعايير لاإلجراءات الموضحة فيما يل  :

 لملوثة م  السف  لالمنصات البحرية :ا الصحيإجراءات تصريا مياه الصرأ 

تلتزم السف  لالمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير لالضوابط التالية  

 عند تصريفها لمياه الصرأ الصح  :

أن تكون السفينة أل المنصة البحريية ميزلدة بالشيهادة الدلليية لمنيع التليوث بقياذلرات  -1

 ادة سارية المفعول .لأن تكون الشه الصحيمياه الصرأ 

 . الصحيأن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرأ  -2

المعالجية علي  مسيافة أقيل مي   الصيحيسفينة أن تصرأ مياه الصيرأ  ألي  يجوز  -3

ليشترط عدم لجود تسهيالت  ستقبال هذه المخلفيات  أربعة أميال بحرية م  الشاطئ

( لهييذه 1لبيئييية المبينيية بييالملحق رقييم)لأن تكييون فييي حييدلد المعييايير لالمواصييفات ا

 (1)الالئحة لأ  تكون حركة األمواج في اتجاه الشاطئ.

 (2)ملضاه -4

ألي سفينة صرأ مخلفات الصرأ الصحي المحجيوزة فيي  زلفي جميع األحوال   يجو 

صييهاريج ا حتجيياز دفعيية لاحييدة للكيي  بمعييد ت معتدليية لعنييدما تكييون السييفينة مبحييرة 

 عقدة/ساعة 4بسرعة  تقل ع  

لينبضييي أ  يتخلييا عيي  عمليييات الصييرأ أيييا كانييت نوعيتهييا ظهييور أجسييام صييلبة عائميية 

مرئية في المياه اإلقليمية لأ  يتسيبب الصيرأ فيي تضييير ليون هيذه الميياه لإذا كانيت ميياه 

 الصرأ ممزلجة بفضالت مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرأ. 

ام السييابق اإلأيارة إليهييا في  حاليية التصيريا لسييالمة السيفينة لميي  ل  تنطبيق األحكي 

علي  متنهييا أل إنقياذ أرلاح فيي  البحييار أل نتيجية عطييب أصيياب السيفينة أل معييداتها بشييرط أن 

لمنع هذا التصيريا أل للتخفييا منيه إلي  أقصي   اتخذتالمعقولة قد  ا حتياطاتتكون جميع 

 حد قبل لقوع العطب لبعده .

 ( 11) مادة 

النفاييات لميياه الصيرأ  باسيتقبالعل  الجهات المختصة توفير التسيهيالت الخاصية  

 لالسيتخدامفضيالت السيف  ميع مراعياة أن تكيون تليك التسيهيالت في  حالية صيالحة  الملوثة ل

 لمصانة لأن يراع  نوافتها لتطهيرها بصفة دلرية .

 االتي تم استقباله "عل  هذه الجهات ا حتفاظ بسجل بيئي توضح به كميات المخلفات

لكيفيية اليتخلص منهيا لاسيم السيفينة أل الوحييدة البحريية ،علي  أن تكيون لسييلة اليتخلص ميي  

 (1)".الوسائل التي يقرها جهاز أئون البيئة 

 ( 19) مادة 

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
 2001أكتوبر لسنة  29تابع( في ) 244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441ملضاه  بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)

 
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مضافة  بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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عليي  الجهييات المختصيية أن تراعيي  عنييد نقييل المخلفييات المتجمعيية فيي  التسييهيالت  

تسرب هذه المخلفات أل إنبعاث أية رلائح عنهيا لأن المنصوص عليها ف  المادة السابقة عدم 

لسنة  33يتم التخلص منها ف  األماك  لبالضوابط الت  ينص عليها قانون النوافة العامة رقم 

 ، لذلك م  خالل التنسيق بي  الجهات المختصة لالمحليات . 1994

 

 

 

 

 

 

 لفصل الثان ا

 التلوث م  المصادر البرية

 ( 14) مادة 

ترخيص بإقامة أية منشآت أل محيال علي  أياطئ البحير أل قريبيا منيه ينيتج يشترط لل 

عنها تصريا ميواد ملوثية بالمخالفية ألحكيام القيانون لهيذه الالئحية لالقيرارات المنقيذة لهيا ، 

، الالئحية لالخياص بالتنميية لالبيئيةمراعاة أحكام مواد الفصل األلل م  الباب األلل م  هذه 

لحييدات مناسييبة لكافييية لمعالجيية المخلفييات كمييا يلتييزم بيي ن يبييدأ  ليلتييزم المييرخص لييه بتييوفير

 فور بدء تشضيل تلك المنشآت لأن يحافظ عل  سالمتها لصيانتها بصفة دلرية . بتشضيلها

 ( 13) مادة 

مع عدم اإلخالل بما تنص علييه الميادة الثانيية مي  قيرار إصيدار هيذه الالئحية يحوير  

ا بتصيريا الميواد الملوثية القابلية للتحليل إلي  البيئية عل  المنشآت الصناعية التي  يصيرح لهي

المائييية لالشييواطئ المتاخميية تصييريا تلييك المييواد إ  بعييد معالجتهييا لمطابقتهييا للمواصييفات 

 ( لهذه الالئحة . 1لالمعايير المنصوص عليها ف  الملحق رقم ) 

خلفيات إجيراء تحلييل دلرى في  معاملهيا لعينيات الم جهاز أئون البيئيةلعل  معامل  

 (1).اإلدارية المختصة بنتيجة التحليلالسائلة المعالجة لإخطار الجهات 

لف  حالة عيدم مطابقية نتيجية التحلييل للمواصيفات لالمعيايير المنصيوص عليهيا في   

 با أيتراكاإلجراءات اإلدارية  ذاتخابجهاز أئون البيئة  لهذه الالئحة يقوم ( 1الملحق رقم ) 

صة للنور ف  منح صاحب الش ن المرخص له بممارسة نشاطه لفقيا مع الجهة اإلدارية المخت

ألحكيام هيذه الالئحيية مهلية مييدتها أيهر لاحيد لمعالجيية المخلفيات لتصييبح مطابقية للمواصييفات 

لالمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها ف  المادة الثانية م  قرار إصدار هذه 

صدلرها ، فإذا لم تتم المعالجة خالل الميدة المشيار إليهيا  الالئحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند

يوقيا نه إلحاق أضرار بالبيئة المائيية الصرأ م  أ  استمرارأل ثبت م  التحليل خاللها أن 

التصيييريا بيييالطريق اإلدارى ليسيييحب التيييرخيص الصيييادر للمنشييي ة ، لذليييك دلن اإلخيييالل 

، كميييا يحوييير علييي  المنشيييآت  94لسييينة  4رقيييم قيييانون البالعقوبيييات المنصيييوص عليهيييا فييي  

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
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الصناعية تصريا المواد الملوثة غيير القابلية للتحليل لالمنصيوص عليهيا في  الملحيق رقيم ) 

  (1).( لهذه الالئحة ف  البيئة المائية 10

 (19مادة )

مصير العربيية جمهورية أية منشآت عل  الشواطئ البحرية ليحور الترخيص بإقامة  

إ  بعيد موافقية الهيئية ، أل إقامة هذه المنشئات م  خط الشاطئ  متر إل  الداخل مائتيلمسافة 

 (2)المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز أئون البيئة.

 :  اآتيهتبع ف  أ ن الترخيص بإقامة تلك المنشآت اإلجراءات يل

موضيحاً خيص " ب كتابة إل  المحافوة الساحلية المعنية " الجهة المانحية للتيرل) أ ( يقدم الط

فيه تحديد نوعية المنش ة المقترح إقامتها داخيل منطقية الحوير علي  أن يرفيق بالطليب دراسية 

للمشرلع أل األعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بميا في  ذليك  يالبيئتقييم الت ثير متكاملة ع  

ناصير ت ثيرها عل  اإلتزان البيئ للمنطقة السياحلية لعلي  خيط الشياطئ ، لعلي  األخيص الع

 األتية :

 النحر. -1

 اإلرساب. -2

 التيارات الساحلية. -3

 التلوث الناجم ع  المشرلع أل األعمال. -4

 معالجة هذه اآثار إن لجدت . لمالفاة مع بيان األعمال لاإلحتياطات المقترحة تفصيال

 

 

 

الطلب إل  الهيئة المصيرية العامية لحمايية  بإرسال صورة م ) ب ( تقوم المحافوة الساحلية 

المشرلع بالتنسيق مع جهاز أئون البيئة كما تقيوم المحافوية  في الفنياطئ إلبداء رأيها الشو

للمشرلع إل  جهاز أئون البيئة لمراجعتها لإبداء  يالبيئالساحلية بإرسال دراسة تقييم الت ثير 

.ثم يعرو الطليب علي  لجنية تشيكل مي  ممثيل استالمهفيه خالل ستي  يوما م  تاريخ  الرأي

جهاز أئون البيئة لالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لالمحافوية السياحلية  ع  كل م 

المعنية ) الجهة المانحة للترخيص(، لتنعقد اللجنة بمقر المحافوية للبيت فيي طليب التيرخيص 

معاينيات  جهياز أيئون البيئية لميا قاميا بيه مي  في ضوء الرأي الفني الذي أبدتيه الهيئية لرأي

 ليصدر قرار اللجنة ب غلبية أصوات أعضائها. لدراسات للمشرلع ،

مقييدم  تحميييل لجهياز أييئون البيئية لهيئيية المصيرية العاميية لحمايية الشييواطئلكييل مي  ا) جيـ ( 

 (1).تمتالطلب تكاليا المعاينات لالدراسات الت  

ليصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي الجهات اإلدارية المختصة لالمحافويات 

 أرلط الترخيص بإقامة المنش ة داخل منطقة الحور لبتعديل خط الشاطئ. المعنية 

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441رقم مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء  (1)
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 (2)( 90) مادة  

يحور الترخيص بإجراء أى عمل يكون م  أ نه المسال بخيط المسيار الطبيعيي للشياطئ أل 

إ  بعييد موافقيية الهيئيية  أل إجييراء هييذا العمييل، دخييو  فيي  مييياه البحيير أل انحسييارا عنييه هتعديليي

لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز أئون البيئة ليتبع بالنسبة للطلبيات التي  المصرية العامة 

م  أ نها المسال بخط المسار الطبيعي للشاطئ أل تعديله اإلجراءات لالشيرلط المنصيوص 

 .(م  هذه الالئحة19)عليها ف  المادة 

 

 

 

 الفصل الثالئ

 اإلجراءات اإلدارية لالقضائية

 ( 91مادة ) 

م  قانون البيئة المشار إليه  43المنصوص عليهم ف  المادة  القضائيلضبط ا لم مورييكون 

، عنييد لقييوع مخالفيية   تزيييد عقوبتهييا عيي  الضراميية أل التعييويض أن يسييمح لربييان السييفينة أل 

المسييئول عنهييا إذا رغييب أن يضييادر المينيياء عليي  لجييه عاجييل ، تحصيييل مبييال  فورييية بصييفة 

امة لالتعيويض التي  يقضي  بهيا في  الحيدلد المنصيوص م قتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الضر

عليها ف  الباب الرابع م  قانون البيئة ، عل  أ  تقل ع  الحد األدن  المقرر للمخالفة مضافا 

إليها جميع النفقات لالتعويضات الت  تحددها الجهة اإلدارية المختصة إلزالة آثار المخالفية ، 

عل  األكثير مي  تحصييلها بصيندلق حمايية البيئية لفقيا  تاليالليتم إيداع تلك المبال  ف  اليوم 

 ( م  هذه الالئحة .  4ألحكام المادة ) 

ع  قيمة هذه المبال  تقبله الجهة اإلدارية المختصة ، لذلك  ماليليجوز تقديم ضمان  

الدللييية فيي  أيي ن المسييئولية المدنييية المترتبيية عيي  أضييرار التلييوث  ا تفاقيييةمراعيياة ألحكييام 

 . 1999ت الموقعة ف  برلكسل عام بالزي

 ( 92) مادة 

يصدر الوزير المختص بشيئون البيئية قيرار بتشيكيل لجنية تولميات يكيون مقرهيا دائيرة عميل 

 الموان  أل إحدى الجهات اإلدارية القريبة منها عل  النحو التال  :

 رئيسا          مستشار م  مجلس الدللة يختاره رئيس المجلس -

 عضوا                  ئون البيئةممثل لجهاز أ -

 عضوا           ممثل لمصلحة الموان  لالمنائر -

 عضوا             ممثل لوزارة الدفاع  -

 عضوا             ممثل لوزارة البترلل -

 عضوا       ازعة ف  مجال نشاطهانممثل للجهة اإلدارية المختصة الت  لقعت الم -

 أل أكثر ف  أئون البيئة المائية . لللجنة أن تستعي  بخبير  

                                                           
 2001أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (2)
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لتختص هذه اللجنة بالفصل ف  المنازعات اإلداريية الناأيئة عي  تطبييق أحكيام البياب الثاليئ 

بعييد سييماع أقييوال الطييرفي  ب غلبييية أصييوات  اقراراتهييميي  هييذه الالئحيية ، لتصييدر اللجنيية 

 .يرجح الجانب الذى منه الرئيس  التسالياألعضاء الحاضري  ، لف  حالة 

 بمجلس الدللة . اإلداريالش ن الطع  عل  قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء  للذلي

 ( 93) مادة 

للجهات اإلدارية المختصة طلب معالنة كل م  لزارات اليدفاع لالداخليية لالبتيرلل لالهيئية 

العامة لقناة السويس للزارة النقيل البحيرى أل أيية جهية معنيية أخيرى في  تنفييذ أحكيام البياب 

الثالئ م  هذه الالئحة لذلك لفقا للشرلط الت  يصدر بها قرار م  الوزير المخيتص بشيئون 

 البيئة .

 الباب الرابع       

 أحكام ختامية

 ( 94مادة ) 

مي  قيانون البيئية لفقيا  91تتحدد قيمة نفقيات إزالية آثيار المخالفية المشيار إليهيا في  الميادة 

 للضوابط التالية :

أل  ا قتصاديةوجه خاص المناطق ذات األهمية بل بعده م  الشاطئ لقرب التفري  أ) أ ( 

 السياحية أل المحميات الطبيعية .

 ) ب ( درجة سمية المواد المفرغة .

 ) ج ( حجم الملوث لنوعيتة لأثره اإلتالف  للبيئة .

 ( 91مادة ) 

رييية يجييوز لكييل مييواط  أل جمعييية معنييية بحماييية البيئيية اللجييوء إليي  األجهييزة اإلدا 

لالقضييائية المختصيية بضييرو تنفيييذ أحكييام قييانون البيئيية لمييا لرد بهييذه الالئحيية ، لعليي  

لزارة الداخليية بالتنسييق ميع جهياز أيئون البيئيية إنشياء أيرطة متخصصية لحمايية البيئيية 

بييالوزارة لمييديريات األميي  بالمحافوييات ، تخييتص بالعمييل عليي  تنفيييذ أحكييام القييواني  

البيئة ، لكذا تلق  الشكالى لالبالغات الت  تقدم ف  هذا الش ن لالقرارات المتعلقة بحماية 

 ، لإتخاذ اإلجراءات القانونية بش نها .

 

 1994لسنة  4مالحق الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
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  (1)أ ن البيئة في

 الملحق                                      الموضوع رقم 

 البيئة البحرية . فيعند تصريفها  لةللمخلفات السائالمعايير لالمواصفات  -1

 . البيئي الت ثير تقييم الخاضعة ألحكامالمنشآت  -2

 نموذج سجل ت ثير نشاط المنش ة عل  البيئة ) سجل الحالة البيئية (  -3

 (: سجل الحالة البيئية للمنش ة.1جدلل )

 (: سجل المواد لالمخلفات الخطرة بالمنش ة.2جدلل )

 المحوور صيدها أل قتلها أل إمساكها .الطيور لالحيوانات البرية  -4

  الخارجيالحدلد القصوى لملوثات الهواء  -1

 م  المصادر المختلفة. اإلنبعاثات فيالحدلد المسموح بها لملوثات الهواء  -9

ت ت الصلبة الكلية م  مداخ  المنشآ(: الحدلد القصوى  نبعاثات الجسيما1جدلل )

 الصناعية 

 ت الصناعية الضازات لاألبخرة م  مداخ  المنشآاثات (: الحدلد القصوى  نبع2جدلل )

 (: الحدلد القصوى  نبعاثات ) العادم ( الصادرة م  محركات المركبات3جدلل )

 للالد يزيمركبات البنزي   (أ) 

 تالموتوسيكال (ب) 

 النبعاثات الصادرة م  مداخ  محارق المستشفيات ل(:الحدلد القصوى 4جدلل )

 بعاثات الناتجة م  حرق الوقود.النل(: الحدلد القصوى 1جدلل )

النبعاثات الصادرة م  مداخ  مصانع الطوب الطفلي ل(: الحدلد القصوى 9جدلل )

 الحراري ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أكتوبر لسنة 29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  (1)

2001 

 

 عرو اآم  له .تالحدلد المسموح بها لشدة الصوت لمدة ال -4

( الحدلد المسموح بها لشدة الصوت داخل أماك  العمل لداخل األماك  المضلقة 1جدلل )

 لمدة التعرو اآم  له.

 ( مدة التعرو القصوى للضوضاء المسموح بها في أماك  العمل .2جدلل )

للضوضاء المتقطعة لالصادرة م  المطارق الثقيلة ( الحد األقص  المسموح به 3جدلل )

. 

 ( الحد األقص  المسموح به لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة .4جدلل )

لفقا لنوعية كل  لاألماك  المضلقة الحدلد القصوى لملوثات الهواء داخل أماك  العمل -3

 صناعة .

خل أماك  العمل لاألماك  (: الحدلد القصوى المسموح بها للملوثات الهواء دا1جدلل )

 المضلقة لفقاً لنوعية كل صناعة .

 (: الحدلد العتبية للمواد المسرطنة لالتي يشتبه في أنها مسرطنة.2جدلل )
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التي يشتبه في أنها مسرطنة لليس لها حدلد عتبية  أل(: المواد المسرطنة 3جدلل )

 معرلفة .

 ماك  العامة لالمضلقة.(: كمية الهواء الخارجي الالزمة لتهوية األ4جدلل )

التعرو لها  الحرارة لالرطوبة لمدة درجتيالحد األقص  لالحد األدن  لكل م   -9

 .امللسائل الوقاية منه

الحرارية (المسموح به في بيئة العمل  (: حدلد التعرو الحراري ) الوط ة1)جدلل 

 لفقاً لنوعية العمل لسرعة الهواء. 

ة الحرارية ( المسموح بها في بيئة العمل لفقاً (: التعرو الحراري ) الوط 2جدلل )

 لنوام العمل.

 فييحور عل  المنشآت الصناعية تصريفها  التي المواد الملوثة غير القابلة للتحلل ل -10

 البيئة البحرية.

ا أتراطات لالمواصفات الخاصة بمصانع معالجة المخلفات الصلبة البلدية لمواقع  -11

 قمامة.الردم الصحي للسائل جمع لنقل ال

 ( 1ملحق رقم ) 

 عند تصريفها ف  البيئة البحرية للمخلفات السائلةالمعايير لالمواصفات 

بشي ن حمايية  1932لسينة  43مع مراعاة األحكام المنصوص عليها ف  القانون رقيم 

نهر النيل ل ئحته التنفيذية يشترط أ  تتجالز مستويات الصيرأ للميواد المبينية بعيد عي  

 حة قري  كل منها .المستويات الموض

لفيي  جميييع األحييوال   يسييمح بالصييرأ فيي  البيئيية البحرييية إ  عليي  مسييافة   تقييل 

مترا مي  خيط الشياطئ ، كميا   يسيمح بالصيرأ في  منياطق صييد األسيماك أل  100ع 

مناطق اإلستحمام أل المحمييات الطبيعيية بميا يحيافظ علي  القيمية اإلقتصيادية أل الجماليية 

 للمنطقة .

 

 نالبيـا

 الحد األقص  للمعايير لالمواصفات

 ما لم يذكر غير ذلك (  -) ميللجرام/ لتر 

   تزيييد عيي  عشيير درجييات فييوق المعييدل السييائد درجة الحرارة 

 م33لبحد أقص 

 9-9 ل األيدرلجين األ

 خالية م  المواد الملونة  اللون

 90 األكسجي  الحيوى الممتص 

 100 (يكرلماتدا)األكسجي  المستهلك كيماليا _ 

ميلجرام/ لتر زيادة أل نقصان عي  الوسيط  2000 مجموع المواد الصلبة الذائبة 

 عليه. البحرى الذى يتم الصرأ

 90 المواد العالقة 
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 NTU  10 العكارة 

 1 الكبريتيدات 

 11 الزيوت لالشحوم

 1 الفوسفات

 40 النيترات

 0.011 ينو تالفي

 1 الفلوريدات

 3 األلومنيوم

  1  األمونيا ) نترلجي  (

 0.001 الزئبق 

 0.1 الرصاص 

 0.01 الكادميوم

 0.01 الزرنيخ

 1 الكرلم

 1.1 النحال

 0.1 النيكل 

 1.1 الحديد

 1 المنجنيز

 1 الزنك

 0.1 الفضة 

 2 باريوم

 2 كوبالت

 0.1 عناصر فلزية أخرى 

 0.2 المبيدات ب نواعها 

 0.1 السيانيد 

 0.1 الصناعية المنوفات

 4000  3سم 100العد اإلحتمال  للمجموعة القولونية ف  
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 أرلط الترخيص بصرأ مياه التبريد إلي البيئة البحرية 

 تصرأ مياه التبريد إل  البيئة البحرية لفقاً للشرلط التالية:

 أن تكون مياه التبريد م خوذة م  نفس المصدر الذى تصرأ فيه. .1

 تبريد منفصلة تماماً ع  أي صرأ آخر.أن تكون دائرة ال .2

أ  يتعدى ارتفاع درجة الحرارة عشر درجات عي  درجية حيرارة الميياه الداخلية  .3

 م (.33ْلبحد أقص  ) 

 جزءاً في المليون. 11أ  يتجالز تركيز الزيوت لالشحوم في المياه الخارجة  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2ملحق رقم ) 

 الت ثير البيئ  المنشآت الخاضعة ألحكام تقييم

 تتحدد تلك المنشآت لفقا للضوابط األساسية التالية :

 نوعية نشاط المنش ة  األلل  :

الزراعيييية  لاألراضييييالمنشييي ة للميييوارد الطبيعيييية لخاصييية الميييياه  اسيييتنزاأ: ميييدى  ييييةالثان

 لالثرلات المعدنية .
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 : موقع المنش ة  ةالثالث

 لمنش ة : نوع الطاقة المستخدمة لتشضيل ا ةالرابع

 أل  : نوعية نشاط المنش ة 

بشيي ن تنويييم  1913لسيينة  21المنشييآت الصييناعية الخاضييعة ألحكييام القييانوني  رقميي   -1

بش ن إقامة لإدارة اآ ت الحرارية لالمراجل  1944لسنة  11رقم لة لتشجيعها الصناع

 البخارية .

 المنشآت السياحية الخاضعة ألحكام : -2

 أ ن المنشآت الفندقية .ف   1943لسنة  1قانون رقم ال 

  ف  أ ن تنويم الشركات السياحية  44لسنة  33القانون رقم 

  ف  أ ن حماية اآثار  1933لسنة  114القانون رقم 

  ف  أ ن المحال السياحية  1992لسنة  1القانون رقم 

المنشييآت العامليية فيي  مجييال الكشييا عيي  البتييرلل لإسييتخراجه لتكريييره لتخزينيية لنقلييه  -3

 كام :الخاضعة ألح

  بييالترخيص لييوزير البتييرلل فيي  التعاقييد للبحييئ عيي   1944لسيينة  9القيانون رقييم

 البترلل .

  ف  أ ن خطوط أنابيب البترلل . 1933لسنة  4القانون رقم 

 

 منشآت إنتاج لتوليد الكهرباء الخاضعة ألحكام . -4

  بإنشاء إدارة الكهرباء لالضاز لمدينة القاهرة . 1943لسنة  141القانون رقم 

 ن منشآت قطاع الكهرباء .شب 1944لسنة  93قانون رقم ال  

  بش ن إنشاء هيئة كهرباء مصر . 1949لسنة  12القانون رقم 

  بش ن إنشاء هيئة المحطات النولية لتولييد الكهربياء  1949لسنة  13القانون رقم

. 

  بش ن إنشاء هيئة كهرباء الريا . 1949لسنة  24القانون رقم 

  بش ن إنشاء هيئية تنميية لإسيتخدام الطاقية الجدييدة  1939لسنة  102القانون رقم

 لالمتجددة 

 :  المنشآت العاملة ف  المناجم لالمحاجر لإنتاج مواد البناء الخاضعة ألحكام -1

  الخاص بالمناجم لالمحاجر . 1913لسنة  99القانون رقم 

  الخاص بالمناجم لالمحاجر . 1919لسنة  39القانون رقم 

لإعييادة  الصييحياألساسييية لمنهييا محطييات معالجيية الصييرأ  جميييع مشييرلعات البنييية -9

 لالكبييياريلالطيييرق  اليييريلمشيييرلعات  الزراعييييمياههيييا أل ميييياه الصيييرأ  اسيييتخدام

 البحرية لمحطات السكة الحديدية لغيرها . لالموانينفاق لالمطارات أللالقناطر لا

  

  البيئيية أييية منشيي ة أخييرى أل نشيياط أل مشييرلع يحتمييل أن يكييون لييه تيي ثير ملحييوظ عليي -4

 مع الجهة اإلدارية المختصة . ا تفاقليصدر بها قرار م  جهاز أئون البيئة بعد 
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 لفقا لموقعها  البيئيثانيا : المنشآت الخاضعة لتقييم الت ثير 

لمنها تلك الت  تقام عل  أواطئ النيل لفرعيه لالرياحات أل ف  المنياطق السيياحية  

نية أل عنييد أييواطئ البحييار لالبحيييرات أل فيي  منيياطق لاألثرييية أل حيييئ تزيييد الكثافيية السييكا

 المحميات.

 

 

 

 

 ثالثا : مدى استنزاأ المنش ة للموارد الطبيعية :

لمنهييا تلييك التيي  تسييبب تجريييا األرو الزراعييية أل التصييحر أل إزاليية تجمعييات األأييجار 

 .جوفيةعيه لالبحيرات أل المياه اللالنخيل أل تلوث موارد المياه لخاصة نهر النيل لفر
 

 رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لتشضيل المنش ة :

المنشييآت الثابتيية التيي  تعمييل بييالوقود الحييرارى ليصييدر عنهييا إنبعاثييات تجييالز المعييايير  -1

 المصرح بها .

ً لنو اً المنشآت الت  تستخدم لقود -2  ف  التشضيل . يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 3ملحق رقم ) 
 نموذج

 البيئة سجل ت ثير نشاط المنش ة عل 
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 ( :نموذج سجل الحالة البيئية للمنش ة.1جدلل)

 عامة: معلومات .1

 المنش ة لعنوانها . اسم 

 المسئول ع  تحرير السجل للظيفته . اسم 

 . الفترة الزمنية الت  تضطيها البيانات الحالية 

 لمنش ة:لالتوصيا العام  .2

 .القطاع الذي يتبعه نشاط المنش ة 

  طاقة إنتاجية. نوع لكمية اإلنتاج الفعلي لأقص 

 .رأل المال المستثمر لالعائد السنوي 

 .عدد العاملي  لسنة التشضيل 

 .توصيا التجديدات بالمنشاة 

 . خرائط لنقاط ا نبعاثات لالصرأ لأماك  التخزي 

  خرائط توضح البيئة المحيطة لموقع المنشاة 

 المدخالت : .3

 .ًتوصيا المواد الخام لالكميات المستخدمة سنويا 

 تخزي  لتوصيا أماك  التخزي . أقص  طاقة 

  استهالك المياه سنوياً لتوزيع ا ستخدام.لمصادر 

  استهالك الطاقة لتوزيع ا ستخدام.لمصادر 

 القواني  لالتشريعات التي تخضع لها المنشاة: .4

 .التشريعات لالقواني  المنطبقة عل  المنش ة 

 ة.إرفاق نسخة م  التصاريح لالقرارات المتعلقة بالبيئة للمنش  

 .نسخة م  المراسالت مع جهاز أئون البيئة لالجهات اإلدارية المعنية 

 العمليات اإلنتاجية لالمرافق: .1

 .العمليات لكل لحدة إنتاجية 

 .) توصيا الضاليات ) السعة لالوقود المستخدم 

 .محطات معالجة المياه ـ كمية المياه لخطوات المعالجة 

 ا نبعاثات الضازية لمعد تها: .9

 مداخ  لاإلنبعاثات الصادرة منها.توصيا ال 

 سنة( لحساب حمل الملوث ) ط /سنة(.3معدل انبعاثات الضازات ) م/ 

 .) الحمل النوعي ) كيلو ملوث لكل ط  منتج 

 .توصيا عمليات المعالجة لإلنبعاثات الضازية لكفاءتها 
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 المخلفات السائلة .4

 .توصيا مياه الصرأ لكل لحدة إنتاجية 

 يوم(.3وحدات اإلنتاجية )مكمية مياه الصرأ م  ال / 

 .) حمل الملوث ) ط  / سنة ( لالحمل النوعي ) كيلو ملوث/ ط  منتج 

  الخرائط لطرق المعالجة لنوعها.لتوصيا لحدات المعالجة 

 .طاقة المعالجة لتوصيا معدات محطة المعالجة لكفاءتها 

 .طرق التخلص م  الحم ة 

 المخلفات الصلبة: .3

 مها لطرق التخلص منها.نوع المخلفات لكمياتها لحج 

 بيئة العمل: .9

 .الملوث لتركيزه في كل لحدة إنتاجية 

 خطة الرقابة الذاتية : .10

 .الملوثات التي يتم متابعتها 

  خذ العينات(.ألأماك  أخذ العينات )البرنامج الزمني 

 .الطرق القياسية المتبعة للتحاليل 

 .الشخص المسئول ع  الرصد أل إعداد التقارير 

 

 

 نموذج سجل المواد لالمخلفات الخطرة المتداللة بالمنش ة:(: 2جدلل )

 المواد الخطرة: .1

 .قائمة بالمواد الخطرة المستخدمة لخواصها البيئية لالجهة المنتجة 

 .ا ستهالك السنوي للمواد الخطرة 

 . لصا عبوات التخزي 

 . توصيا أماك  التخزي 

 .طرق تدالل المواد الخطرة 

 ارغة. أسلوب التخلص م  العبوات الف 

 المخلفات الخطرة  .2

  لمخلفات الخطرة في كل لحدة لإجمالي الكميات عل  مستوى المنش ة.للصا 

 .نوع لكمية المخلفات )ط /سنة( لحجمها 
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 .مكان تخزي  النفايات الخطرة 

  لصا عبوات التخزي 

  .كيفية التخلص م  النفايات الخطرة لالجهات المتعاقد معها 

 خطة مواجهة الطوارئ: .3

 مان لإجراءات الحد م  مخاطر التدالل.معدات األ 

 .لسائل إطفاء الحريق لالتعامل مع ا نسكابات 

 .طرق النقل لالتخلص 

 .برنامج الرصد 

 التصاريح لالتراخيص الصادرة بالتدالل: .4

 

 

 

 

 

 ( 4ملحق رقم ) 

 الطيهر والحيهانا  الب ية

 المحظهر ليدها أو قتلما أو إتواكما

 الطيهر والحيهانا :أوال :

 1994لسينة  23أ ( الطيور لالحيوانات المبينة بالكشا المرفق بقرار لزير الزراعية رقيم ) 

 بإصدار قانون الزراعة . 1999لسنة  13م  القانون رقم  114الصادر تنفيذا ألحكام المادة 

) ب ( أى طيييور أل حيوانييات أخييرى تحييددها اإلتفاقيييات الدللييية التيي  تنضييم إليهييا جمهورييية 

 مصر العربية .

) ج( أى طيور أل حيوانات أخيرى يصيدر بهيا قيرار مي  لزيير الزراعية باإلتفياق ميع جهياز 

 أئون البيئة 

 ثانيا : الم اطق التى يحظ  فيما ليد هذه الطيهر والحيهانا  :

 : 1932لسنة  442المناطق المبينة بقرار لزير الزراعة رقم ) أ ( 

 مناطق التالية بمحافوت  سيناء :يحور صيد الطيور لالحيوانات بكافة أنواعها ف  ال

 منطقة الزرانيق لسبخة البردليل لالتينة . -

 منطقة سانت كاتري  لجبل سريال . -

 منطقة جزيرة تيران . -

يحور صيد الطيور لاألسماك لاألصيداأ لالمحيارات لالشيعب المرجانيية لغيرهيا 

أل محميد م  الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعية علي  خلييج العقبية مي  طابيا حتي  ر

 لذلك بطريق الصيد بشباك الجر أل بالتدمير .

لسينة  102) ب ( المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس اليوزراء تنفييذا للقيانون 

1933 . 
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 .1930لسنة  442) ج ( تنويم الصيد ف  أمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 

 

 

 19 لرقيم 1930لسينة 11المحافظ رقيم  ىر) د ( تنويم الصيد ف  جنوب سيناء الصادر بقرا

 1930لسنة

 ) هـ ( المناطق الت  تحددها اإلتفاقيات الدللية الت  تنضم إليها جمهورية مصر العربية .

 ) ل ( أى مناطق أخرى يصدر بها قرار م  السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز أئون البيئة

 ( 5تلحق رقم ) 

 ارجى )تيك وج ام فى المت  المكعب(الحدوا القصهى لملهثا  المهاء الخ

 مدة التعرو الحد األقص   الملوث

 ثان  أكسيد الكبريت

 ساعة 310

 ساعة 24 110

 سنة 90

 ساعة 3مليجرام/متر 30 ألل أكسيد الكربون

 ساعات 3 3مليجرام/متر 10 

 ساعة 400 ثان  أكسيد النيترلجي 

 ساعة 24 110 

 ساعة 200 ا لزلن

 عاتسا 3 120 

 الجسيمات العالقة 

 مقاسة كدخان أسود

110 

90 

 ساعة 24

 سنة 90 مقاسة كدخان أسود  سنة

 الجسيمات العالقة 

 الكلية

230 

90 

 ساعة 24

 سنة 90 الكلية سنة

 ساعة 24 110 الجسيمات الصدرية

(PM10) 40 سنة 

تدى  سا ة  لى 42تتهسط  0.1 الرصاص

 س ة والم اطق الحض ية

تااادى  ساااا ة  لاااى 42 تتهساااط 1.1 

 ص ا يةوالم اطق ال شمهر ةست

 

 ( 9ملحق رقم ) 
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 احلدود املسموح بها مللوثات اهلواء فى االنبعاثات من املصادر املختلفة
ملوثات الهواء المعنية بهذه المادة هي الشوائب الضازية أل الصلبة أل السائلة أل في الحالة 

صناعية المختلفة لمحارق المستشفيات البخارية لالتي تنبعئ م  مداخ  المنشآت ال

لالمركبات لاآ ت لالمحركات لحرق الوقود لفترات زمنية مما قد ينش  عنها أضرار 

بالصحة العامة أل الحيوان أل النبات أل المواد أل الممتلكات أل تتداخل في ممارسة اإلنسان 

ث هذه الملوثات تواجد تركيزات لحياته اليومية لبالتالي تعتبر تلوثاً للهواء إذا نش  ع  انبعا

 لها يزيد ع  الحد األقص  المسموح به في الهواء الخارجي.

الحاادوا القصااهى النبعاثااا  ال واايما  الصاالبة الكليااة تاا  تاادا   الم  اا ا  (  0جاادو) ) 

 الص ا ية

 اتلالنبعاثالحد األقص    نوع النشاط

 م  العادم 3م/مراجلليم 

 10 صناعة الكربون .1

 10  صناعة الكوك .2

 10 صناعة الفوسفات .3

 20 صناعة سبك لاستخالص رصاص .4

النحيييال نيييك، ل الز صيييناعة سيييبك ل اسيييتخالص .1

 غيرها م  الصناعات المعدنية غير الحديديةل

100 

 :صناعات حديدية .9

 منش ت قائمة

 منشآت ستقام بعد صدلر الالئحة المعدلة

 

200 

100 

 

 

 

 

 لالنبعاثالحد األقص    نوع النشاط

 م  العادم 3م/مراجلليم 

 صناعة أسمنت .4

 .1991مصانع مقامة قبل 

حتي  صيدلر التعيديالت  1991مصانع مقامية مي  عيام 

 الحالية.

 مصانع مقامة بعد صدلر التعديالت

 

300 

200 

 

100  

 110 أخشاب صناعية ل ألياأ .3

 100 صناعات بترللية ل تكرير بترلل .9
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 200 مصادر أخرى .10

 

 الم  آ  الص ا ية  تدا    الغازا  واألوخ ة ت  ا ( الحدوا القصهى إلنبعاث 4جدو) ) 

 اتلإلنبعاث الحد األقص  الملوث 

 م  العادم 3مجم / م 

 20 * الدهيدات ) تقال كفور مالدهيد (

 20 * انتيمون 

   ألل أكسيد الكربون* 

 100 منشآت قائمة 

 210 منشئات ستقام بعد صدلر الالئحة المعدلة 

  * ثان  أكسيد الكبريت 

   :حريق بترلل لفحم

 2100 منشآت قائمة

 4000 منشآت ستقام بعد صدلر الالئحة

 3000 صناعات غير حديدية 

 1100 صناعة حامض كبريتيك لمصادر أخرى

كبرييييت باإلضيييافة إلييي  حيييامض ال* ثاليييئ أكسييييد 

 الكبريتيك 

110 

 2000 صناعة حامض نيتيريكم  * حامض النيتريك 

 100 ) كلوريد هيدرلجي  (  * حامض هيندرلكلوريك

 11 * حامض هيدرلفلوريك ) فلوريد هيدرلجي  ( 

 2 * رصاص 

 3 * زئبق 

 20 * زرنيخ 

 21 * عناصر ثقيلة ) مجموع كل  ( 

 10 * فلوريد سليكون

 

 الم  آ  الص ا ية  تدا    الغازا  واألوخ ة ت  ا الحدوا القصهى إلنبعاث تاوع

 اتنبعاثالحد األقص  لإل الملوث 

 م  العادم 3مجم / م 

 20 * فلور 

  قطران* 

 10 صناعة أقطاب جرافيت

 10 * كادميوم
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 10 * كبريتيد هيدرلجي  

 20 * كلور 

  * كربون

 10 حرق قمامة 

 210 صناعة أقطاب 

  * مركبات عضوية 

 10 حرق سائل عضوى

 م  الخام  % 0.04

 ) تكرير بترلل ( 

 20 * نحال 

 20  * نيكل

  أكاسيد نيترلجي  

   :صناعة حامض نيتريك

 3000قائم  منشآت قائمة

 400جديد  المعدلة منشآت ستقام بعد صدلر الالئحة

 300 مصادر أخرى

 

 

 ( الحدوا القصهى لإلنبعاثا  )العاام( الصاارة ت  تح كا  الم كبا 3جدو) )

 مركبات البنزي  لالديزل: (أ)
نوع لقود 

 المركبة
 الملوثات

 لمركبات المصنعةا

  2003قبل عام  

 المركبات المصنعة

 2003بدءاً م  عام  
 طرق القيال

 بنزي 

HCppm 900 عند السرعة الخاملة  جزء في المليون 900 جزء في المليون

 (لفة /دقيقة 900-900)

CO% 4.1 % عند السرعة الخاملة  بالحجم %2.1 بالحجم

 (لفة /دقيقة 900-900)

 عند أقص  تعجيل %30 العتامة ديزل 

 

 

 الموتوسيكالت: (ب)
 المصدر

 سعة المحرك
 رباعي األأواط ثنائي األأواط

HC%V CO%V HC%V CO%V 

 الموتوسيكالت

ً حالموجودة في الخدمة   اليا
- 1.1% 1.1% 0.41% 1.1% 

الموتوسيكالت التي ترخص 

أللل مرة م  بعد صدلر 

 الالئحة المعدلة

 %4 %0.4 %4 %0.4 3سم 121أقل م  

إل  3سم 129م  

 3سم 100

0.41% 3.9% 0.21% 3.9% 
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 %2.1 %0.1 %3 %0.3 3سم 100أكبر م  

 ليتم القيال عند السرعة الخاملة

 ( الحدوا القصهى لإلنبعاثا  الصاارة ت  تدا   تحار  الموت ايا 2جدو) )

 الملوث
الحد األقص  المسموح به 

 )ملليجرام/متر مكعب(

 10 األتربة الكلية

 10 كليعضوى لمواد الضازية لاألبخرة في صورة كربون ا

 10 حمض الهيدرلكلوريك

 2 يك رحمض الهيدرلفلو

 10 ثاني أكسيد الكبريت

 200 أكاسيد النيترلجي  

 100 ألل أكسيد الكربون

 نانوجرام/مترمكعب 0.1 مركبات الديوكسي  لالفيوران

  المعاان الثقيلة:

 0.1 الكادميوم لمركباته

 0.1 الثاليوم لمركباته

 0.1 الزئبق لمركباته

 0.1 مون لمركباتهياألنت

 0.1 الزرنيخ لمركباته

 0.1 الرصاص لمركباته 

 0.1 الكرلم لمركباته

 0.1 لمركباته الكوبالت

 0.1 لمركباته النحال

 0.1 لمركباته المنجنيز

 0.1 لمركباتهالنيكل 

 0.1 لمركباتهالفانديوم 

 0.1 كباتهلمر القصدير

 0.1 مجموع المعادن لمركباتها

 ( الحدوا القصهى لإلنبعاثا  ال ات ة ت  ح   الهقها 5جدو) )
 

 نوع الوقود المصدر

 الحد األقص  المسموح به )ملليجرام / متر مكعب(

 ألل أكسيد

 الكربون

 ثاني أكسيد
 الكبريت

 الجسيمات
 العالقة الكلية

 عند نسبة

 األكسجي *

 بخاريةالضاليات ال
 %3 110 3900 100 المازلت

 %3 100 1900 210 السو ر

 األفران الصناعية
 %3 210 3900 900 المازلت

 %3 121 1900 300 السو ر

مناطق    الفحم أل  أغراو أخرى 
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بعيدة ع   100  4000 4000 المازلت منشآت قائمة

العمران أل 

حرق 

 نفايات

منشآت ستقام بعد صدلر 

 لمعدلةالالئحة ا
2100 2100 210 

 

 

 

 

 

 (9مع مراعاة حدلد ا نبعاثات األخرى المذكورة في ملحق )

 توتخدم المعاالة التالية للحواب :

 ×الت كيز الحقيقي الملهث = الت كيز المقاس 
 

النبعاثا  الصاارة ت  تدا   تصانع الطهب الطالي ل(الحدوا القصهى 6جدو) )

 والح اري

 المصدر
مكان سحب  وى  نبعاثات الملوثات ) ملليجرام/متر مكعب(الحدلد القص

 دخان ثاني أكسيد الكريت اكسيد الكربون ألل العينة

 عند المجرلر 10 300 300   مصانع الطوب الطفليخمدا

  مصانع الطوب خمدا

 حراريال
 عند المجرلر 10 1900 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4ملحق رقم ) 

 الصه  وتدة التع ض اآلت  لهالحدوا المومها وما ل دة 

 (  0جدو) ) 

 سبة األكسجي  المرجعي(ن – 21) 
 

 نسبة األكسجي  المقال( – 21) 
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 : شدة الصه  اا ل أتاك  العمل واا ل األتاك  المغلقة 

 الضوضاء داخل أماك  األنشطة اإلنتاجية : ستوياتالمسوح به لم لدالحد

 

 تحديد نوع المكان لالنشاط

 

 مسيييييتوىالحيييييد األقصييييي  المسيييييموح بيييييه ل

 LAeqالضوضاء المكافئة ديسبل ) أ (

سيييياعات  3ل ذات الوردييييية حتيييي  أميييياك  العميييي .1

ليهدأ الحد م  مخاطر الضوضاء علي  حاسية 

 السمع 

90 

أمييياك  العميييل التييي  تسيييتدع  سيييماع إأيييارات  .2

 صوتية لحس  سماع الكالم 

30 

حجييييرات العمييييل لواحييييدات الحاسييييب اآليييي  أل  .3

 اآ ت الكاتبة أل ما أابه ذلك .

40 

 91 حجرات العمل لمتابعة لقيال لضبط  التشضيل. .4

جييرات العمييل لحنشيييطة التيي  تتطلييب تركييييز ح .1

 حجرات التحكمل ذهن  رلتين 

90 

 أقصى تدة تع ض للضهضاء تومها وما وأتاك  العمل ) تصانع وورش (

ايوابل ) أ (  اال) وراياة  01 ا   AeqLالضهضاء المكاف اة  توتهى ي ب أال تزيد

 سا ا  . 8العمل اليهتى 

 

 

 المومها وما في أتاك  العمل :( تدة التع ض القصهى للضهضاء 4جدو)) 
 L Aeq 91 100 101 110 111ديسبل ) أ (  المكافئة الضوضاء مستوى

 4/1 2/1 1 2 4 مدة التعرو ) ساعة ( 

 .القيمة المعطاة مبينة عل  أسال عدم الت ثير عل  حاسة السمع 

  كافئةمالضوضاء ال مستوى ارتفاعف  حالة AeqL    ديسيبل ) أ ( يجيب تقلييل  90عي

 : السابقمدة التعرو طبقا للجدلل 

  ديسبل . 131الضوضاء اللحو  خالل فترة العمل  مستوىيجب أ  يتجالز 

   ( لفتيرات  أ) ديسيبل 90ف  حالة التعرو لمستويات مختلفة م  الضوضاء أكثر م

 ع  الواحد الصحيح. اآتيهالمعادلةناتج متقطعة خالل لردية العمل ، يجب أ  يزيد 
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 2أ            1أ   

 ................ ( …………ــــ  + ـــــ +    

 2ب           1ب  

 حيئ : 

 أ : مدة التعرو لمستوى معي  م  الضوضاء ) ساعة ( 

 ب : مدة التعرو المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء ) ساعة ( 

 

 

 

 

 

 

 

 للضهضاااء المتقطعااة الصاااارة تاا  المطااار  ( الحااد األقصااى المواامها وااه3جاادو))

 الثقيلة( .

 أدة الصوت

 ) ديسبل (

 عدد الطرقات المسموح بها 

 خالل فترة العمل اليوم 

131 300 

130 1000 

121 3000 

120 10000 

111 30000 

 عييدد الطرقييات خييالل الوردييية للضوضيياء المتقطعيية  تتوقييا عليي  مييدة التعييرو(

 : السابقالضوضاء طبقا للجدلل  عل  مستوىاليومية( 

 كانت الفترة بي  كل طرقة  ة متقطعة إذالثقيء الصادرة م  المطارق التعتبر الضوضا

ثانييية أل أكثيير . أمييا إذا كانييت الفتييرة أقييل ميي  ذلييك فتعتبيير ضوضيياء  1ليهييا تلالتيي  

 مستمرة ليطبق عليها ما جاء ف  البنود السابقة .
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 ( 2جدو) ) 

 مختلاةالضهضاء فى الم اطق ال موتهىالحد األقصى المومها وه ل

لضوضيياء ا لمسييتوىالمسييموح بييه  األقصيي  الحييد نوع المنطقة 

 LAeq بلي) أ ( ديسالمكافئة 

 ليال مساءا نهارا 

 6 -لااباحا   7 )

 تواءا (
 -تواااااااااءا   6 )

 (تواءا   01
 7 -تواءا   01 )

 (لباحا  

لمنيياطق المستشييفيات المنياطق السييكنية الريفييية 

  لالحدائق

41 40 31 

 40 41 10 لجود حركة ضعيفة.الضواحي السكنية مع 

 41 10 11 المناطق السكنية ف  المدينة 

المناطق السكنية لبها بعض الورأ أل األعمال 

 التجارية أل عل  الطريق العام

90 11 10 

 11 90 91 المناطق التجارية لاإلدارية للسط المدينة

 90  91 40 المناطق الصناعية ) صناعات ثقيلة ( 

 

الز مستوى الضوضاء المكافئة المنبعثة م  مكبرات الصوت أل اآ ت  يجوز أن يتج

ساعات  4ديسيبل )أ( لبحد أقص  للتعرو  91الموسيقية أل غيرها في قاعات الحفالت ع  

 متر مربع ل  يتجالز الصوت الحاضري .   200يومياً لبشرط أ  يقل مسطح المكان ع  

 

 

 

 

 ( 8الملحق رقم ) 

 هثا  المهاء اا ل أتاك  العمل وفقا ل ه ية كل ل ا ةالحدوا القصهى لمل

الحدلد العتبية ه  تركيزات المواد الكيميائية ف  الهواء الت  يمك  أن يتعيرو لهيا العياملون 

 يوما بعد يوم دلن حدلث أضرار صحية لتنقسم إل  ثالث أنواع : 

 سا ا  8-الحدوا  العتبية -1

سياعات ( لالتي  يمكي  أن يتعيرو لهيا  3دى ) ييوم عميل عيافي   تركيز الملوثمتوسط ه  

 أيام ف  األسبوع طوال فترة عمله دلن حدلث أضرار صحية . 1العامل 

 . اقيقة  05 –الحدوا العتبية -2
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دقيقية  11ميدة  الت  يمك  أن يتعيرو لهيا العياملون بإسيتمرار لفتيرة قصييرة . تركيز الملوث

ميرات في   4مل ل  أن يتكرر ذلك أكثر م  لالت    يجوز تجالزها ب ى حال خالل فترة الع

 دقيقة عل  األقل . 90اليوم الواحد ليجب أن تكون الفترة بي  كل تعرو قصير لالذى يليه 

  الحد الوقاى-3

ع  طريق الجلد عيامال  ا متصاص  يجوز تجالزه للو للحوة لعندما يكون هو الحد الذي 

لحيد العتبي  ، لبالنسيبة لحتربية الكليية التي  أميام ا (+ جليد  )زيادة التعرو توضع إأيارة في

بالنسيبة  3مجيم/م 10تسبب المضايقة فقط لليست لها آثار صحية ملموسة فإن الحد العتب  هو

 . لالستنشاقللجسيمات القابلة 

لبالنسييبة للضييازات الخانقيية البسيييطة التيي  ليسييت لهييا آثييار فسيييولوجية تييذكر يكييون العامييل 

 (%13 )  الجو لالذى   يجوز أن يقل ع الم ثرهو تركيز األكسجي  ف

لتعديالتيه يشيترط أ   2003لعيام  12مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في قانون العميل 

يتجالز حدلد ا نبعاثات م  المواد الكيمائية المختلفة في بيئية العميل عي  الحيدلد المبينية فيي 

 (1جدلل )
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 ألماك  المضلقة لفقاً لنوعية كل صناعة:أماك  العمل لا
CASNO 

 الت قيم الدولي

 تالحظا  الحدوا العتبية

 تتهسط الت كيز في

 الثماني سا ا 

حد التع ض لات ة 

 قصي ة

 الحد الوقاي

جزء / 

 المليهن

جزء /  

 المليهن

جزء /  

 المليهن

 

 4م  45     1-27-75

7-00-52 01 45 05 37    

 + جلد     40 5 7-42-018

0-62-67 511 0087 751 0781    

 + جلد   010 61 67 21 8-15-75

6-47-70 0 02      

4-78-51  5      

 + جلد 1.4 1.0     8-14-017

 4+ جلد م     1.13  0-16-70

 + جلد     5.0 4 7-01-70

 4+ جلد م     2.3 4 0-03-017

 4+ جلد م     1.45  4-11-310

 + جلد     0.4 1.5 6-08-017

 4م   6 4 3 0 0-15-017

5-01-7240 

       

 01      

 5      

 5      

 4      

 4      

1-40-512 1.5 0.0      

7-20-7662 45 07.2 35 42.2    

0-14-04045  01  41    

 + جلد     7.6 4 3-53-64

1-36-7221  1.5      

2-88-86  1.3      
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 0م     1.10  4-38-7221
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 الحدوا العتبية للتع ض لآلت وة المعدنية

 ثانى أكويد الوليكهن : -الوليكا  -0

 ) أ ( المبلورة :

 الكوارتز : الحد العتب  ) مليون جسيم ف  القدم المكعب (

300 

 ـــــــــــــــــ= ــــــــــــ

  10النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز ف  األتربة + 

 ميكرلن ( ) ملليجرام / متر مكعب( 1الحد العتبي لحتربة القابلة إلستنشاق ) أقل م  

 

= 

 

 

 (  3الحد العتب  لحتربة الكلية ) مجم/متر

 3مجم / م 30

 = ــــــــــــــــــــــــــــ

 3ز الكواراتز ف  األتربة + النسبة المئوية لتزكي

 الكرستوباليت لالتريديميت : تستعمل نصا القيمة المحسوبة للكوارتز 

 ) ب ( السيليكا غير المبلورة :

 مليون جسيم ف  القدم المكعب . 20الحد العتب  

 

 األسبوتس : -4

 تيك ون : 5أت وة األسبوتس التى تزيد طه) أليافما    

 هواء  3أ لكل سمم  األليا 0.1    األموسيت

 3مجم /م 10

 2تركيز الكوارتز في األتربة+لنسة المئوية ال
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 م  الهواء 3م  األلياأ لكل سم 0.2الكرلسيدالليت                    

  م  الهواء 3م  األلياأ لكل سم 2األنواع األخرى                   

 التلك :-3

 ا لياأم   3م  األلياأ لكل سم 2النوع الليف                       

 مليون جسيم للقدم المكعب م  الهواء 20النوع غير الليف                 

  مليون جسيم للقدم المكعب م  الهواء 20الميكا:                       -2

 تليهن جويم للقدم المكعب ت  المهاء  05ال  افيت الطبيعى             -5

 الاحم :-6

 األتربة القابلة لإلستنشاق 

 مليون جسيم ف  القدم المكعيب مي  الهيواء 20( =  %1ع  بها ) بشرط أن تقل نسبة السليكا 

= جسييم فيي  المكعيب= ملييون جسييم فيي المتر 31.1× ) كل مليون جسيم في القدم المكعيب 

 السنتيمتر المكعب(

 3مجم /م 10                                                    

 ــــــــــــــــــــــــ  =   %1بة السليكا ع  إذا زادت نس

 2  األتربة القابلة لإلستنشاق + نسبة السليكا ف                                  

 الحدوا العتبية لألت وة التى توبب المضايقة فقط

 مليون جسيم ف  القدم المكعب . 30كوارتز ( الحد العتب  لحتربة الكلية =  %1) أقل م  

 ملليجرامات ف  المتر المكعب  10=                                                

 ملليجرامات ف  المتر المكعب   3=            لالستنشاقالحد العتب  لحتربة القابلة 

 يستعمل الحد العتب  للكوارتز . %1إذا زادت نسبة الكوارتز ع  

 أتثلة :

 ت  األت وة التى توبب المضايقة فقط :

 الومنيا -

 كربونات الكالسيوم -

 الرخام  -

 رىالحجر الجي -

 سليكات الكالسيوم -

 األسمنت البورتالندى -

 الجرافيت الصناع  -

 كبريتات الكالسيوم -الجبس  -

 كبريتات الماغنسيوم -

 الكاللي  -

 ألياأ الصوأ المعدن  -

 أكسيد الزنك -

 ألياأ السليولوز -

 ما عدا المهيجة  -رذاذ الزيوت النباتية  -
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 الحد العتب  لضبار القط  ) الخام ( 

 3مجم/م 0.2  = متوسط زمن -الحد العتب  

 3مجم/م 0.9للتعرو القصير =  -الحد العتب  
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 التمهية في أتاك  العمل : 

بتركييز الملوثيات تحيت الحيدلد القصيوى المسيموح بهيا ليكيون  ا حتفياظتهدأ إل   

 ة الكافية داخل أماك  العمل بإحدى طريقتي  : توفير التهوي

 التهوية العامة .-1

 التهوية الموضعية .-2

 التمهية العاتة :-0

له  طريقة مالئمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السيمية المنخفضية . لهي    تالئيم  

ميييات المييواد ذات السييمية العالييية ل  تلييك الملوثييات التييي تنبعييئ بطريقيية غييير منتوميية أل بك

 .ليراع  مايل  كبيرة له  بصفة عامة غير مالئمة للتعامل مع األتربة لاألدخنة 
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  حساب نوام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ليتم حساب كميية الهيواء

بتركيز  لالحتفاظالمطلوب تحريكه ، بحيئ تكف  إلحداث تضيير لهواء المكان ، يكف  

 لد القصوى المسموح بها .المادة الملوثة تحت الحد

 الفنية الهندسية في إنشاء نوام التهوية ، لأن يقوم باإلأراأ عل  تنفيذ  النواحي تباعإ

 بالتوصيات الواردة في مرجع : ا ستعانةذلك مهندل متخصص مع 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Committee On Ventilation. Industrial ventilation. A  

ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 thpractice, 13 

. manual Of Recommended 

 هضعية :مالتمهية ال -3

 Hood لهيي  أكثيير فاعلييية فييي الييتحكم فييي أنييواع الملوثييات المختلفيية لتتكييون ميي  برقييع 

حرييك لي  الخيارج لمرلحية لتلمجموعة م  األنابيب لجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إ

 ليراعي مايلي:الهواء 

  يصمم البرقع بحيئ يسمح ب ن تكون سرعة الهواء عند مكان انبعاث الملوثيات كافيية

 للتحكم فيها لإزالتها قبل انتشارها في جو المعمل.

  إتباع النواحي الفنية لالهندسية في تصميم نوام التهوية الموضيعية ، ليجيب أن يقيوم

ص مع ا ستعانة بالمرجع المذكور لغييره فيي باإلأراأ عل  التنفيذ مهندل متخص

 نوام التهوية العامة.

  عند استعمال نوام التهوية العامية لالتهويية الموضيعية يشيرأ علي  صييانتها بصيفة

 دلرية مهندل متخصص.

 .تجرى قياسات كفاءة النوام عند القيام بالصيانة الدلرية 
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 ( 0تلحق ) 

 الحد األانى لكل ت  ارجتى الح ارة وال طهوةالحد األقصى و

 وتدة التع ض لمما ووسائل الهقاية ت مما

 

العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن   يتعرو العامل لويرلأ لطي ة  اتخالل ساع -1

 حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدلل لالمقاسة بالترمومتر األسود المبلل .

لح اري ) الهطأة الح ارية ( والمومها وه في وي ة العمل وفقا  حدوا التع ض ا(: 1جدلل )

 . ل ه ية العمل وس  ة المهاء

 سرعة هواء مرتفعة  سرعة هواء منخفضة  نوعية العمل 

 م 32.2 م  30 عمل خفيا 

 م 30.1 م  24.3 عمل متوسط 

 م 23.9 م  29.1 عمل أاق 

 

د التعرو لمسيتويات لطي ة حراريية   يسمح بتشضيل عامل بدلر رقابة لقائية عن-2

 مرتفعة .

 اتساعة مستمرة أل متقطعية خيالل سياعإذا تعرو أى عامل لورلأ عمل لمدة -3

م. للنساء فيجب الرجوع إل  أى 24.1م. للرجال 29.1عمل عند لط ة حرارية تزيد ع  ال

م 33 لاحدة أل أكثر م  هذه الطرق لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية ع 

. 
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  م   %10أقلمة العامل عل  درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيئ يتعرو العامل إل

 %10ة  العميل ثيم تزييد ميدة التعيرو بنسيبمدة التعرو اليومية في  الييوم األلل مي

 ف  اليوم السادل . %100يوميا ليصل إل  

  4رو لميدة أييام أل أكثير بعيد أقلمتيه علي  الحيرارة أل يمي 9العامل الذى يتضيب لمدة 

أيييام ، بحيييئ يتعييرو إليي  الحمييل  4أيييام متتالييية   بييد أن تعيياد أقلمتييه عليي  فتييرة 

 %20مي  إجميال  ميدة التعيرو اليوميية ثيم تزييد بنسيبة  %10الحرارى لمدة تكيون

 م  التعرو ف  اليوم الرابع . % 100يوميا ليصل إل  

 عامل لليحصل تنويم ألقات العمل لالراحة ليقل الحمل الفسيولوج  عل  ال-4

 عل  الراحة الكافية بي  ألقات العمل .    

 توزيع إجمال  فترة العمل بالتسالى ف  اليوم الواحد .-1

 بحيئ ت دى األعمال الت  تجرى تحت لط ة حرارية عالية      جدللة األعمال-9

 أقل فترات اليوم حرارة . خالل    

للتزلد بالماء لاألمالح ، بحيئ يتم  فترات راحة قصيرة عل  األقل مرة لاحدة كل ساعة-4

امل الواحيد ) ميع ـأميالح للعي (% 0.1 )لتر م  مياه الشرب عل  األقل ميذابا بهيا 2توفير 

عدم إعطاء أقراص ملح ( .  بد م  تواجد المياء بقيرب العاميل علي  مسيافة   تزييد عي  

 مترا . 90

 المالبس لاألجهزة الوقائية المالئمة . لاستخدامتوفير -3

أخييذ جميييع اإلحتياطييات لالتصييميمات الهندسييية لالييتحكم لالتنفيييذ الهندسيي  الييذى -9

 يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو .

 : طبيالاحص ال

تحت حمل حرارى للت كد م  قدرتهم عل  تحمل الجو ، مع مالحوة  ي فحص العامل .1

لالبييول  لالكبييدى لالضييدد الصييماء لالجلييد بدقيية  لالتنفسيييفحييص الجهيياز الييدلرى 

 كذلك التاريخ الطب  خصوصا ما له عالقة باألمراو المرتبطة بالحرارة .ل

سينة للمتعرضيي  ليدرجات حيرارة عاليية  49الفحص الدلرى كل عامي  تحت سي   .2

 لكل عام للعاملي  األكبر سنا .

لجود أخص مدرب لمالحوة لمواجهة الحا ت لاألميراو الناتجية عي  الحيرارة  .3

 ت األللية الالزمة .أثناء العمل مع لجود اإلستعداد

 

 التـدريب :

 تعريا العمال المتعرضي  لدرجات حرارة عالية باألأياء األتية : يجب

 أهمية التزلد بالماء أثناء العمل . -1

 أهمية التزلد باألمالح .-2

 أهمية لزن الجسم يوميا قبل بدء العمل لعقب اإلنتهاء منه .-3

 عرو للحرارة . عل  سبيل المثال : معرفة أعراو أهم األمراو المرتبطة بالت-4

 الجفاأ لاألغماء لاإلرهاق لالتقلصات الناتجة ع  الحرارة .

 معرفة خطورة أية مواد سامة أل حمل طبيع  أخر يتعرو له العامل .-1
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معرفة أهمية التي قلم الحيرارى ) ميع تسيجيل المعلوميات الخاصية بكيل عاميل في  مليا -9

 ه ( .خاص يسهل عل  العامل الحصول علي

 الم اقبـة :

لضيع ترميومتر مبلييل ) الترميومتر الزئبقي  العييادى ميع تضطيية خييزان الزئبيق بقطعيية  -1

 أاأ مبللة ( ف  أماك  العمل الحارة .

ئبيق زإستخدام الترمومتر األسود ترمومتر جلوب ) ترمومتر زئبق  مع لضع خزان ال-2

 ف  غالأ معدن  أسود ( إل  جانب الترمومتر المبلل .

 نتوار لمدة نصا ساعة ثم الحصول عل  قراءات كل ترمومتر .اإل-3

 . عل  النحو التال   تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء-4

 األتاك  الدا لية أو الخارجية غي  الم موة: (أ) 
قيراءة  × 0.3قيراءة الترميومتر المبليل +   × 0.4درجة حرارة الترمومتر المبلل األسيود =  

 ترمومتر جلوب 

   الخارجية الم موة:األتاك (ب) 

قيراءة  × 0.2قيراءة الترميومتر المبليل +   × 0.4درجة حرارة الترميومتر المبليل األسيود = 

 قراءة الترمومتر الجاأ 0.1+ ترمومتر جلوب 

 

( لتحديد المستويات الم مونة للوط ة الحرارية في بيئة العمل ، بشرط أن 2ليستخدم جدلل)

 دة لتوافر ا أتراطات السابق ذكرها.يطبق ع  كل ساعة عمل لاحدة عل  ح

 فى وي ة العمل (المومها وما الهطأة الح اريةالح ارى ) ( حدوا التع ض4جدو) ) 

  وفقا  ل ظام العمل

عمل متوسط  عمل خفيا نوام العمل لالراحة كل ساعة

 المشقة

عمل 

 أاق

 م21ْ م29.4ْ م30ْ عمل مستمر 

 م21.9ْ م23ْ م30.9ْ راحة % 21عمل ،  % 41

 م24.9ْ م29.4ْ م31.4ْ راحة % 10عمل ،  % 10

 م30.0ْ م31.1ْ م32.2 راحة % 41عمل ،  % 21

 

 فى حالة العمل فى ظ وف الح ارة الم خاضة :

إجييراءات السييالمة  اتخيياذفيي  حاليية ضييرلرة العمييل فيي  درجيية منخفضيية فإنييه يلييزم  

هيواء المستنشيق ، لكيذلك المهنية المناسبة ، م  حيئ إرتداء جهياز تينفس يسيمح بتدفئية ال

 إرتداء المالبس العازلة لالواقية الت  تحافظ عل  درجة حرارة العامل الداخلية .
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 ( 01تلحق )

 المهاا الملهثة غي  القاولة للتحلل

 والتى يحظ   لى الم  آ  الص ا ية تص ياما فى البي ة البح ية

تواجيد في  البيئية لميدة طويلية معتميدة مواد غير القابلية للتحليل هي  تليك الميواد التي  ت 

أساسا عل  الكميات الت  يتم صرفها ف  البيئة البحرية ، حيئ إن بعضيا منهيا يتحليل بعيد 

فترات طويلة تصل م  أهور إل  عدة سنوات معتمدة عل  تركيب هذه الميواد لالتركييز 

 ف  البيئة .

 المهاا غي  العضهية :أوال :  

 عناصر غير العضوية التالية:يحور صرأ أمالح لمركبات ال 

الفضية  -المنجنيز –الحديد  –الزنك -النيكل  -الكوبالت  -يوم مالكاد -الرصاص  -الزئبق 

السيييلينيوم لمركباتهييا. إ  فييي  -الفانييديوم  –النحييال  –الييزرنيخ  –الكييرلم  -البيياريوم –

 (.1حدلد التركيزات المذكورة بالملحق رقم )

 المهاا العضهية :ثانيا : 

 يحور نهائياً صرأ المواد العضوية التالية:

 )أ( المبيدات العضوية الفسفورية التي تتحلل كمية ضئيلة جداً منها في خالل أهور:

 Organophosphorus Pesticides  

 Dimethoate 

 Malathion 

 

)ب( المبيدات العضوية الهالوجينية التي   يسهل تحللها لتستمر بقاياها عدة سنوات 

 مثل:

 Organochlorine Pesticides  

 Aldrin  

 Dieldrino 

 DDT 

 Chloridane 

 Endrine  
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لكييذلك المييواد الكلورلنييية غييير القابليية للتحلييل تماميياً لتعتبيير أييديدة السييمية فييي تركيزهييا 

 الضئيلة جداً مثل 

 Polychlorinated Biphenyls( PCBs ) )Aroclor( 

 2,3,1,9-Tetrachlorobipheny l 

 2,3,9-Trichlorobipheny l 

 مثل واتخالل سن منها ف ضئيلة  كميات تحلل ( المركبات األلرماتية عديدة الحلقة التي )ج 

 

- Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH )  

- Benzo ( a ) Pyrene  

- Naphthalene  

 :المهاا الصلبة ثالثا :

 .الحاليات –الحبال  -أباك الصيد  -البالستيك  -مثال ذلك 

 –مييركس  –اً صرأ الملوثات العضيوية الثابتية األخيرى ) مثيل توكسيافي  ليحور نهائي

سداسي كليوربنزي  ( لالميواد السيامة التيي تحيددها ا تفاقيات الدلليية لتوقعهيا  -هبتاكلور

   مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0)(00تلحق )

 االشت اطا  والمهالاا  الخالة

 صحيومصانع تعال ة المخلاا  الصلبة البلدية وتهاقع ال ام ال

 ووسائل جمع ونقل القماتة

 ار وإن اء تصانع تدوي  وتعال ة القماتة :شت اطا  والمهالاا  الخالة وا تيوعض اال -أوال

فااي ضااهء القااهاني  والت اا يعا  واللااهائة الت ايذيااة المعمااه) ومااا فااي تصاا  والاادالئل االست شااااية التااي 

 يصدرها جماز ش هن البي ة ، ي ا ى تايلى: 

ووفاق  طاة ع ت اسبا ل  اط الم  اأة تا  حيات اتااقاه تاع طبيعاة تقوايم الم طقاة أن يكهن المهق .0

 تق ها وزارة اإلسكان والم تمعا  العم انية ال ديدة . التياستخدام األراضي 
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أن يكاااهن المهقاااع وعيااادا  ااا  الم ااااطق الزرا ياااة والم اااارى المائياااة و لاااك وفقاااا للمهالااااا   .4

( تا  الالئحاة الت ايذياة 38لم اطق طبقاا ألحكاام الماااة )والضهاوط والحد األانى لبعدها    هذه ا

 . البي يو أن تحديد هذه الموافة طبقا لدراسة تقييم التأثي   ال أيويتم إوداء 

  كااس ات اااه الاا ية الوااائدة فااى الم طقااة للت معااا  الوااك ية أو فاايأن يكااهن المهقااع المختااار  .3

 الص ا ية ويتهف  وه الم افق العاتة الالزتة .

وجها تواحة كافية ق يبة لمهقع المص ع يمك  ت ميزها كمهقع اف  لحي للتخلص ت  ة ض ور .2

المهقااع وم اااطق ال تواامة وتلااهث المياااه ال هفيااة طبقااا لمااا تحااداه  الم فهضااا   لااى أن يكااهن

 الدراسا  المهقعية ومع فة ال ما  المختصة ومذا ال أن .

الطاهب أو الادوب واإلضاافة إلاى ساهر تا   تتا 0و8أن يحاط المص ع وواهر وارتااام ال يقال  ا   .5

 كثيف ت  األش ار.

وجها نظام سليم للحماية واألتان اا ل المص ع وتهفي  المعادا  واألنظماة الالزتاة لاذلك وتاهاف   .6

القهارض والح  ا  الضارة والتخلص ت  ال وائة الك يماة أث ااء ت احال  طة ت اسبة لمكافحة 

 اإلنتاج .

خطا ة التاى قاد تصال إلياه تثال  باها  وتاهاا اإل اواة والت ظياف يقهم المصا ع واا ز المخلااا  ال .7

والمبياادا  الح اا ية والبطاريااا  وت ميعمااا ل قلمااا إلااى تهاقااع الااتخلص اآلتاا  تاا  تثاال هااذه 

 الم فهضا  .
أكتوبر لسنة  29)تابع( في  244ـ الوقائع المصرية ـ العدد  2001سنة 1441بقرار رئيس مجس الوزراء رقم  ( مضاأ1)

2001 

 

 

و اأن حماياة البي اة والئحتاه  0002لوا ة  2للمص ع وفقا للقانهن رقم  وي يض ورة إ داا س ل  .8

 الت ايذية .

 وعض االشت اطا  والمهالاا  الخالة والتخلص ت  المخلاا  وال ام الصحي : –ثانيا 

 2هن رقام شاأن ال ظافاة العاتاة والئحتاه الت ايذياة والقاان فاي 0067لوا ة  38فى ضهء أحكام القانهن رقم 

تهاقاع  فايو أن حماية البي ة والئحته الت ايذياة ي اب تاهف  االشات اطا  والمهالااا  اآلتياة  0002لو ة 

 التخلص ت  المخلاا  الصلبة وال ام الصحي :

أن ت اا ى المحليااا  اراسااة تتكاتلااة  اا  طبهغ افيااة الم طقااة التااي تزتااع  تخصاايص تكااان  .0

وكمياة ال ااياا  الما اا الاتخلص  ا واراساة طبيعتمااالمخلاا  الصلبة فيما الستقبا) القماتة أو

 ت ما طبقا لطبيعة ال  اطا  والم طقة الحض ية وال ياية وتعداا سكانما .

ت  ى ال مة المختصة اراسة تقييم األث  البي ي وت سلما إلاى جمااز شا هن البي اة لم اجعتماا  .4

  تع جماز شا هن البي اة وأن يتم التخصيص واالتاا وإوداء ال أي قبل إج اء تخصيص للمهقع

.   

أن يكهن المهقع فى  كاس ات ااه الا ية الواائدة للم ااطق الواك ية والصا ا ية وأن يكاهن فاى  .3

 ت طقة التومة وتلهث المياه ال هفيه ويتم ت  ي  الم طقة المحيطة واألش ار الم اسبة .

   ي ا ى تهاف  الموافا  التالية تاأتك  :  .4

 كم  0و5ص ا ية وموافة التقل       الم اطق الوك ية وال البعد 

     آواار  –شابكة الهاياان  –كم    أى ت  : تخا ا  الوايه)  0البعد وموافة التقل

 الوبخا  . –المياه ال هفية 

     كم    جهانب الم ارى المائية .4البعد وموافة التقل 

     كم     ط الواحل وشهاطئ البحي ا  3البعد وموافة التقل 

 كم    أي ت  : المحميا  الطبيعية وجهانب نم  ال يل 5قل    البعد وموافة الت 
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.أن تكهن الطا   المهلالة لماذه المهاقاع ساملة تممادة وح كاة الما ور  ليماا تت اساب وح ام 5

و اادا الواايارا  التااي تصاال إليمااا يهتيااا ب وياضاال أن تبعااد هااذه المهاقااع  اا  الطاا   ال ئيوااية 

 م. 451 حهاليوافة كم ، والط   الثانهية وم0وموافة فى حدوا 

.يمك  استخدام الم خاضا  أو ت اارى الميااه الملغااه للا ام الصاحي للقماتاة ، و لاك وهضاعما 6

سم تع الدك جيدا بتاع ضا ورة االساتعانة  05في طبقا  تضغط وتغطى والت اب وومك اليقل    

 وال ما  المختصة لت ميز وإ داا المهقع وفقا لألسس الا ية والبي ية الم اسبة .

 

 

 وعض االشت اطا  والمهالاا  الخالة وهسائل جمع ونقل القماتة :  –ثالثا 

يلتزم تتعمدو جمع القماتة والمخلااا  الصالبة وم ا ااة نظافاة لا اايق وسايارا  جماع  .0

القماتااة وأن يكااهن شاا ط نظافتمااا الموااتم ة واحاادا تاا  ال اا وط المقاا رة ألتاا  وتتانااة 

 وسائل نقل القماتة .

تغطااة وصاهرة تحكماة ال ي بعات   ماا روائاة ك يماة أو مع القماتة أن تكهن ل اايق ج .4

 أن تكهن تصدرا لتكاث  الذواب وغي ه ت  الح  ا  أو وؤرة ت ذب الحيهانا  الضالة.

أن يتم وضاع لا اايق القماتاة وط يقاة تت اساب وتوااحا  ال اهارم وكمياا  المخلااا   .3

 ة تتاق وظ وف كل ت طقة .  المتهقعة وأن يتم جمع ونقل الص اايق  لى فت ا  ت اسب

 


