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الرتخيص بإنشاء املراسى النهرية 

وزارة الموارد المائية والرى – االدارة العامة لحماية النيل   :  جهة الترخيص

: المستندات المطلوبة : اواًل 
مبينا بو نوع األشغال والغرض  ... مدير عام حماية النيل / طمب مستوفي الدمغة باسم الميندس   -
  ( 1مرفق رقم ).  من  الترخيص المطموب        

 .ايصال يفيد سداد رسم النظر-  

 . البطاقة الشخصية أو العائمية لطالب الترخيص- 

 . مستندات الممكية أو قرار التخصيص من جية االختصاص -

      من قيمة األعمال يتم تسديدىا فور الموافقة عمى الترخيص % 20إقرار بسداد تأمين دائم قدره -  

. وقبل إصداره        
إقرار بسداد الجعول المستحقة لوزارة الموارد المائية والري ويتم تسديدىا في حالة الموافقة عمى  - 

.       الترخيص وقبل إصدار الترخيص وذلك طبقا آلخر قرار وزاري صادر في ىذا الشأن
الرسومات اإلنشائية والمعمارية والقطاعات العرضية لممنشأ المراد ترخيصو معتمدة من جية  - 

.        التصميم والموثقة من جية االختصاص مبينا عميو األبعاد والمناسيب
مبلحة ورخصة التسيير وذلك في حالة إنشاء مراسي        (3,2)شيادات إنشاء البواخر ونموذج     - 

. (تصدر من المبلحة الداخمية بالمحافظة التابعة)       لمبواخر و العائمات 
        إقرار من المرخص لو بتنفيذ األعمال طبقا لمرسومات والتصميمات والمواصفات المعتمدة من - 

شراف ىندسة حماية النيل المختصة      .جية االختصاص وتحت مسئولية وبمتابعة وا 

بيان بعدد البواخر المقرر رسوىا في آن واحد عمى المرسى المطموب الترخيص بإنشائو سواء  - 
.        الممموكة أو غير الممموكة لطالب الترخيص 

شراف ىندسة حماية  -  إقرار تسديد المبالغ المستحقة لوزارة الموارد المائية والري نظير متابعة وا 
                    النيل عن التنفيذ وذلك طبقا لمقرار الوزاري المنظم لذلك وعمى أن تسدد فور الموافقة عمى 

. الترخيص وقبل إصداره  
ثبلثة ممفات مستوفاة المستندات المطموبة عمى أن تكون إحداىم أصمية وكافة المستندات   (3)عدد - 

 .      حديثة 
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 مستند  يقدمو طالب الترخيص لوزارة الري يثبت قيامو بتدبير وحدة معالجة المخمفات وشيادة من      - 
.    مرفق الصرف الصحي بمعاينتو لوحدة المعالجة وصبلحيتيا 

  معتمدة من ميندس نقابي ومستوفاة طوابع نقابة الميندسين 2500 : 1خريطة مساحية مقياس - 
.   مبينا عمييا الموقع الكيمومتر لمعمل المطموب ترخيصو والمنشآت المقررة لو 

  مبين عمييا الموقع المقترح وفصل الحد معتمد من مديرية 2500 : 1خريطة مساحية مقياس - 
.    المساحة المختصة 

 دراسة معيد بحوث النيل الخاصة بمبلئمة الموقع لؤلعمال المطموبة وتوقيع خطوط إدارة النير - 
.  وقطاع عرضي مبينا عميو أقل وأعمى مناسيب لمنيل 2500 : 1  عمى خريطة مساحية مقياس 

 .مقايسة ابتدائية باألعمال المطموب ترخيصيا - 

 

 
 :الرسوم: ثانيًا 

 
 مبلغ

 نوع الرسم
 جنيو مليم

- 10 
رسم نظر يسدد بخزينة اإلدارة العامة لحماية النيل المختصة أو حوالة 

 .مدير عام حماية النيل المختص / بريدية باسم السيد الميندس 

- 500 
في حالة مخمفات صناعية سائمة تصرف إلى مسطحات المياه العذبة 

  ( .1982 لسنة 48 من البلئحة التنفيذية لمقانون 12المادة )

- 400 
في حالة مخمفات صناعية سائمة تصرف إلى مسطحات المياه الغير العذبة 

  ( .1982 لسنة 48 من البلئحة التنفيذية لمقانون 12المادة )

  
من قيمة األعمال يتم تسديدىا فور % 20إقرار بسداد تأمين دائم قدره 

 .الموافقة عمى الترخيص وقبل إصداره 
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 10     %  مقابل مكافآت               (التي تبمغ تكمفتيا خمسون ألف جنيو  )من تكاليف األعمال
 .و حوافز اإلشراف عمي األعمال          

 5        %  التي تتراوح تكمفتيا بين الخمسين ألف جنيو، و   )من تكاليف األعمال
 .مقابل مكافآت و حوافز اإلشراف عمي األعمال(           الخمسمائة ألف جنيو 

 3       %  التي تبمغ تكمفتيا أكثر من خمسمائة و خمسون ألف      )من تكاليف األعمال
 .مقابل مكافآت و حوافز اإلشراف عمي األعمال (جنيو           

 (الجعل السنوى )رسوم حق االنتفاع بالمياه على المراسى بالمتر الطولى حسب الفئة 
: رسوم مقابل االنتفاع لنهر النيل

دخل كردون المدن  – 1
 . جنييا لممتر المربع سنوي14لممساحات المغمقة - 
 . جنييات لممتر المربع سنويا6لممساحات المفتوحة - 

خارج كردون المدن - 2
 . جنييات لممتر المربع سنويا7لممساحات المغمقة - 
 . جنييات لممتر المربع سنويا3لممساحات المفتوحة - 

شغل المنافع لغرض الرسو  رسوم مقابل االنتفاع لنهر النيل
 . جنييات لممتر الطولى من المرسى سنويا15داخل كردون المدن   -  
 . جنييات لممتر الطولى من المرسى سنويا5خارج كردون المدن        - 

 

: اإلجراءات : ثاالثًا 
  يكون لممثمي الجية اإلدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة

أو المسئول عنيا باتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتقميل من آثار التموث وذلك في حالة وقوع 
حادث الحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشى منو تمويث البحر االقميمي أو المنطقة 

                                                 
        

1
 .2003 لسٌت  516لشاس وصيش الشي و الوىاسد الوبئيت سلن -   

 .الوشجغ ًفسه – 2       

. الوشجغ السببك  – 3       

             بشأى تؼذيل بؼض فئبث همببل االًتفبع 2002 لسٌت 312لشاس وصاسة الوىاسد الوبئيت و الشي سلن -  4     

      12ببألهالن الؼبهت راث الصلت ببلشي و الصشف ببلالئحت التٌفيزيت لمبًىى الشي و الصشف سلن     

. 1984لسٌت     

.     
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ويحظر عمى السفن التي ، االقتصادية الخالصة لجميورية مصر العربية عمى أية صورة 
تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد المموثة في الجرف القاري والمنطقة االقتصادية 

 .الخالصة لجميورية مصر العربية 

  تكون شبكات الرصد البيئي طبقا ألحكام ىذا القانون بما تضمو من محطات وحدات
تاحة البيانات ، عمل  وتقوم في مجال اختصاصيا برصد مكونات ومموثات البيئة دوريا وا 

وليا في سبيل ذلك االستعانة بمراكز البحوث والييئات والجيات ، لمجيات المعنية 
. وعمى ىذه المراكز والييئات والجيات تزويدىا بما تطمبو من دراسات وبيانات ، المختصة 

  عمى صاحب المنشأة طبقا ألحكام ىذا القانون االحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة
وتضع البلئحة التنفيذية نموذجا ليذا السجل والجدول الزمني اللتزام المنشآت . عمى البيئة 

ويختص جياز شئون البيئة بمتابعة بيانات . لبلحتفاظ بو،  والبيانات التي تسجل فيو 
جراء االختبارات المناسبة لبيان  السجل لمتأكد من مطابقتيا لمواقع وأخذ العينات البلزمة وا 
، تأثير نشاط المنشأة عمى البيئة وتحديد مدى التزاميا بالمعايير الموضوعية لحماية البيئة 

فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجياز بإخطار الجية اإلدارية المختصة لتكميف صاحب 
المنشأة بتصحيح ىذه المخالفات عمى وجو السرعة، فإذا لم يقم بذلك خبلل ستين يوما يكون 
لمجياز باالتفاق مع الجية اإلدارية المختصة إتخاذ االجراءات القانونية والقضائية البلزمة 
لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة األضرار الناشئة عن ىذه 

. المخالفات 
  يعتبر مندوبو الجيات اإلدارية المختصة والممثمون القنصميون في الخارج من مأموري

الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من ىذا القانون، و لوزير العدل 
باالتفاق مع الوزراء المعنيين منح ىذه الصفة لعاممين آخرين وفقا لما يقتضيو تنفيذ  

. القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولي 
  يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنيا

مغادرة الميناء عمى وجو عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة 
الغرامة والتعويض التي يقضي بيا في الحدود المنصوص عمييا في الباب الرابع من ىذا 

القانون عمى أال يقل عن الحد األدنى المقرر لممخالفة مضافا إلييا جميع النفقات 
والتعويضات التي تحددىا الجية اإلدارية  المختصة إلزلة آثار المخالفة، و يمكن تقديم 

وذلك بمراعاة أحكام ، ضمان مالي عن قيمة ىذه المبالغ تقبمو الجية االدارية المختصة 
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االتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التموث بالزيت الموقعة في 
 . 1969بروكسل عام 

  تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخمية عمل دوريات تفتيش مستمرة
عمى طول مجاري المياه ومساعدة األجيزة المختصة في ضبط المخالفات وفي إزالة أسباب 

. التموث واإلببلغ عن أية مخالفات ألحكام ىذا القانون 
  تقوم الجيات اإلدارية المختصة أو الجية المانحة لمترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير

البيئي إلى جياز شئون إلبداء الرأي وتقديم المقترحات المطموب تنفيذىا في مجال 
وتتولى ىذه الجيات التأكد من . التجييزات واألنظمة البلزمة لمعالجة اآلثار البيئية السمبية 

ويجب عمى جياز شئون البيئة أن يوافي الجية اإلدارية المختصة أو ، تنفيذ ىذه المقترحات 
 يوما من تاريخ 60الجية المانحة لمترخيص برأيو في ىذا التقييم خبلل مدة أقصاىا 

ال اعتبر عدم الرد موافقة عمى التقييم ، استبلمو لو  . وا 
  الصندوق الخاص بإعادة الشئ إلي أصمو :

            أنشئ الصندوق الخاص بإعادة الشئ إلي أصمو بغرض الصرف منو عمي إعادة الشئ إلي 
أصمو في حالة استمرار المستفيدين من مخالفة أحكام قوانين الري والصرف في عدم اإللتزام 
بتطبيق تمك األحكام، و تشرف عميو مصمحة الري، حيث ال يجوز إجراء أي عمل خاص 

داخل حدود األمبلك العامة ذات الصمة بالري و الصرف أو إحداث تعديل فييا إال بترخيص 
من وزارة الري و الموارد المائية و طبقا لمشروط التي تحددىا، و عمي المرخص لو صيانة 

العمل و حفظو في حالة جيدة و يمتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورتو و ذلك 
في الموعد الذي تعينو لو و طبقا لممواصفات التي تقررىا و إال كان لموزراة أن تقوم بذلك عمي 

. نفقة المخالف 
: حدد رأسمال الصندوق بمبمغ سبعمائة ألف جنيو، و تتكون موارد الصندوق مما يمى

. حصيمة رسوم إصدار و تجديد الترخيص- 1
.  حصيمة الغرامات و المبالغ المحكوم بيا ضد المخالفين- 2
.  االعانات التي تخصص في الموازنة العامة لمدولة و لدعم الصندوق- 3
. اليبات و التبرعات و الوصاية التي يقبميا مجمس إدارة الصندوق- 4
. ما يسترد من مصاريف إعادة الشئ إلي أصمو من المخالفين- 5

                                                 
1

بشأى ًظبم الصٌذوق الخبص بإػبدة الشئ إلي أصله طبمب   لمبًىى الشي و الصشف  1985 لسٌت 86لشاس وصيش الشي سلن -  

1985   .
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. التأمينات الدائمة المحصمة نظير الترخيص بأعمال داخل منافع الري- 6
 حصيمة مقابل انتفاع مرور الوحدات السياحية و النيرية خبلل األىوسة المبلحية عمي طول نيرالنيل- 7

. و فرعيو    

  يتضح الييكل التنظيمي لقطاع تطوير و حماية نير النيل و فرعيو في الشكل الموضح في
 (.2)مرفق

 

: الضوابط واالشتراطات : رابعاً 
  من المساحات المرخصة لئلستغبلل وطول  % 10مساحة اإلشغاالت يجب أال تزيد عن نسبة

رتفاع المنشآت ال يزيد عن متر واحد عن % 10اإلشغاالت ال يتعدى  من الطول المواجو لمنيل وا 
المنشآت ال تقطع خط النظر واصل بين )منسوب الرصيف وفي جميع الحاالت ال تحجب الرؤية 
. (المار عمى الرصيف وخط المياه القريب من الرصيف

             كذلك ينبغي الحصول عمي موافقة كل من وزارة الزراعة واستصبلح األراضي و السياحة       

                وزارة – الدفاع المدني والحريق – المحافظة ىيئة مياه الشرب والصرف الصحي  واآلثار   

. (البيئة -الصحة
  يحظر صرف أو إلقاء المخمفات الصمبة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية

والصناعية والسياحية ومن عمميات الصرف الصحي وغيرىا في مجاري المياه عمى كامل أطواليا 
ومسطحاتيا إال بعد الحصول عمى ترخيص من وزارة الري في الحاالت ووفق الضوابط والمعايير 

التي يصدر بيا قرار من وزير الري بناء عمى اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في 
. ىذا الشأن تحديدا لممعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة عمى حدة 

  تجري أجيزة وزارة الصحة في معامميا تحميبل دوريا لعينات من المخمفات السائمة المعالجة من
المنشأت التي رخص ليا بالصرف في مجاري النيل  وذلك في المواعيد التي تحددىا باإلضافة إلى 

. ما تطمبو وزارة الري من تحميل في غير المواعيد الدورية 
                                                                                                                                                          

1
  هي       103 بتٌظين الوٌشأ ببلوبدة 1986 لسٌت 124 بتؼذيل المشاس الىصاسي سلن  1992 لسٌت 147لشاس وصيش االشغبل الؼبهت و الوىاسد الوبئيت سلن – 

 ..1984 لسٌت 12     لبًىى الشي و الصشف سلن 

 .لوشجغ ًفسه - 2
3

.  بشأى حصيلت همببل اًتفبع هشوس الىحذاث السيبحيت و الٌهشيت2005 لسٌت 11 لشاس وصيش الشي و الوىاسد الوبئيت سلن - 

. 
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وتكون أجيزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحميميا عمى نفقة المرخص لو الذي يجب أن 
يودع مبمغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخمفات عمى ذمة تكاليف أخذ العينات ونقميا 

. وتحميميا 
فإذا تبين أن المخمفات السائمة التي تصرف ، ويتم إخطار وزارة الري وصاحب الشأن بنتيجة التحميل 

في مجاري المياه مخالفة لممعايير والمواصفات المنصوص عمييا بالترخيص الممنوح وال تمثل خطورة 
فورية وجب عمى صاحب الشأن خبلل ميمة ثبلثة أشير من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيمة لعبلج 
المخمفات لتصبح مطابقة لممواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعبل خبلل ىذه الميمة إجراء المعالجة 

ختبارىا  . وا 
ذا لم تتم المعالجة عند إنتياء ميمة الثبلثة األشير أو ثبت عدم صبلحيتيا قامت وزارة الري بسحب  وا 

. الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف عمى مجاري المياه بالطريق اإلداري 
أما إذا تبين من نتيجة تحميل العينات أنيا تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا ألحكام ىذا 
القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا عمى تموث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات 
ال قامت وزارة الري بذلك عمى نفقتو أو قامت بسحب الترخيص الممنوح لو ووقف  الضرر فورا وا 

. الصرف عمى مجاري المياه بالطريق اإلداري 
  ومع ذلك ، ال يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنيا مخمفات تصرف في مجاري المياه

التصريح بإقامة ىذه المنشآت إذا - عند الضرورة تحقيقًا لمصالح العام-يجوز لوزارة الري دون غيرىا 
التزمت الجية المستخدمة ليا بتوفير وحدات لمعالجة ىذه المخمفات بما يحقق المواصفات والمعايير 

وتمنح المنشآت القائمة ، ، وعمى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور االستفادة بالمنشآت ، المحددة
ال سحب الترخيص الممنوح ليا  ولوزارة الري في ىذه ، ميمة عام لتدبير وسيمة لمعالجة مخمفاتيا وا 

الحالة إتخاذ اإلجراءات البلزمة لوقف الصرف عمى مجاري المياه بالطريق اإلداري ودون اإلخبلل 
. بالعقوبات الواردة بيذا القانون 

  يمتزم مبلك العائمات السكنية والسياحية وغيرىا الموجودة في مجرى النيل وفرعيو بإيجاد وسيمة
لقائيا في مجاري أو مجمعات الصرف  لعبلج مخمفاتيا أو تجميعيا في أماكن محددة ونزحيا وا 

 .الصحي وال يجوز صرف أي من مخمفاتيا عمى النيل أو مجاري المياه 
ويتولى ميندسو الري المكمفون بتطبيق أحكام ىذا القانون كل في دائرة اختصاصو التفتيش 

الدوري عمى ىذه العائمات فإذا تبين مخالفتيا يعطي مالك العائمة ميمة ثبلثة أشير الستخدام 
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زالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد إنتياء الميمة المحددة يمغي ترخيص  وسيمة لمعبلج وا 
. العائمة 

  تختص وزارة الري بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات
كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنيا مخمفات تصرف في مجاري ، القائمة 
. المياه 

    يحظر عمى الوحدات النيرية المتحركة المستخدمة لمنقل أو السياحة أو غيرىا السماح
.  بتسرب الوقود المستخدم لتشغيميا في مجاري المياه 

  يتولى مرفق الصرف الصحي وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخمفات المزجة والسائمة
من المصانع والمساكن والمنشآت األخرى والعائمات والوحدات النيرية بما يحقق مطابقتيا 

. لممواصفات والمعايير المحددة وفقا ألحكام ىذا القانون 
  يمتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الري ما يثبت قيامو بتدبير وحدة معالجة المخمفات

. وشيادة من مرفق الصرف الصحي بمعاينتو لوحدة المعالجة وصبلحيتيا 
  عمى وزارة الزراعة عند اختيارىا واستخداميا ألنواع المواد الكيماوية لمقاومة اآلفات الزراعية

مراعاة أال يكون من شأن استعماليا تموث مجاري المياه بما ينصرف إلييا من ىذه المواد 
الكيماوية سواء بالطريق المباشر خبلل إجراء عممية الرش أو مختمطا بمياه صرف األراضي 
، الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجاري المياه 

. وفق المعايير التي يتفق عمييا بين وزارات الزراعة و الرى والصحة 
  ال يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخمط بالمياه العذبة ألي غرض من

ولوزارة الري بعد أخذ رأي وزارة الصحة ، األغراض إال بعد ثبوت صبلحيتيا ليذا الغرض 
. اتخاذ إجراءات معالجة مياه المصارف التي تتقرر إعادة استخدام مياىيا 

  عمى وزارة الري عند أختيارىا ألنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة أال يكون
وعمييا في جميع األحوال أن تتخذ ، من شأن استعماليا إحداث تموث لمجاري المياه 

االحتياطات البلزمة قبل وأثناء وبعد إجراء عممية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع استخدام مياه 
المجرى المائي الذى تجرى بو معالجة حتى تتأكد من زوال تأثير ىذه المواد عمى نوعية المياه 

. وسبلمة استخداميا لجميع األغراض 
  ينشأ صندوق خاص تئول إليو حصيمة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن أحكام القانون

:  بشأن حماية البيئة و يصرف منو عمى الحاالت اآلتية 1994 لسنة 4رقم 
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. تكاليف اإلزالة اإلدارية لممخمفات  -
. مساعدات لمجيات التي تقوم بإنشاء محطات معالجة المخمفات قبل الصرف  -
 .إجراء الدراسات والبحوث المعممية  -

 .مكافآت لممرشدين والضابطين لمجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام القانون  -

  ويصدر ، يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجية اإلدارية المختصة
الوزراء كل في نطاق اختصاصو بالتنسيق مع وزير الصحة وجياز شئون البيئة جدوال بالمواد 

 .والنفايات الخطرة المشار إلييا في الفقرة األولى من ىذه المادة 

  لسنة 4تخضع إدارة النفايات الخطرة لمقواعد واإلجراءات الواردة بالبلئحة التنفيذية لقانون رقم 
وتحدد البلئحة المذكورة الجية المختصة بوضع جداول لمنفايات الخطرة التي   ، 1994

 .تخضع ألحكامو وذلك بعد أخذ رأي جياز شئون البيئة 

  يضع جياز شئون البيئة باالشتراك مع وزارة المالية نظاما لمحوافز التي يمكن أن يقدميا
الجياز والجيات اإلدارية المختصة لمييئات والمنشآت واألفراد وغيرىا الذين يقومون بأعمال أو 

. مشروعات من شأنيا حماية البيئة 
  يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخوليا أو مرورىا في أراضي جميورية مصر

ويحظر بغير تصريح من الجية اإلدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل ، العربية 
النفايات الخطرة في البحر األقميمي أو المنطقة البحرية االقتصادية الخالصة لجميورية مصر 

. العربية 
   يحظر رش أو أستخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات كيماوية أخرى ألغراض

،  الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة شروط وضوابط محددة
بما يكفل عدم تعرض االنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل لآلثار الضارة ليذه المبيدات أو المركبات 
. الكيماوية 

  يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخمفات الصمبة إال في األماكن المخصصة لذلك
لذلك يجب تحديد ، بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية 

المواصفات والضوابط والحد األدنى لبعد األماكن المخصصة ليذه األغراض عن تمك 
وتمتزم الوحدات المحمية باالتفاق مع جياز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو ، المناطق 

.  معالجة أو حرق القمامة والمخمفات الصمبة 
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  عمى القائمين عمى إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتيا الغازية او السائمة أو
وعمى ، الصمبة أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي اضرر بالبيئة 

صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطيا مخمفات خطرة االحتفاظ بسجل ىذه المخمفات وكيفية 
. التخمص منيا وكذلك الجيات المتعاقد معيا لتسمم ىذه المخمفات 

  يشترط لمترخيص بإقامة أية منشآت أو محال عمى شاطئ البحر أو قريبا منو ينتج عنيا
تصريف مواد مموثة و عمى  طالب الترخيص إجراء  دراسات التأثير البيئي ويمتزم بتوفير 

. كما يمتزم بأن يبدأ بتشغيميا فور بدء تشغيل تمك المنشآت ، وحدات لمعالجة المخمفات 
  يحظر عمى السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي المموثة داخل البحر

. اإلقميمي والمنطقة االقتصادية الخالصة لجميورية مصر العربية 
 

  يحظر عمى جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية
والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنيا إحداث تموث في 
الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة ليا سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إدارية مباشرة أو 

. غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصمة 
  يحظر عمى جميع السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكسشاف واستغبلل الموارد

الطبيعية والمعدنية في البيئة المائية لجميورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم 
المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضبلت في البحر اإلقميمي أو المنطقة االقتصادية 

ويجب عمى السفن تسميم القمامة في تسييبلت استقبال ، الخالصة لجميورية مصر العربية 
النفايات أو في األماكن التي تحددىا الجيات اإلدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بيا 

. قرار من الوزير المختص 
  يشترط في األماكن العامة المغمقة وشبو المغمقة أن تكون مستوفية وسائل التيوية الكافية بما

يتناسب مع حجم المكان وقدرتو االستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيو بما يضمن تجدد 
 .اليواء ونقائو واحتفاظو بدرجة حرارة مناسبة 

  ال يجوز أن يزيد مستوى النشاط االشعاعي أو تركيزات المواد المشعة باليواء عن الحدود
. المسموح بيا والتي تحددىا الجيات المختصة
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  عمى كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو مرخص ليا بالعمل في البحر
االقميمي أو المنطقة االقتصادية في جميورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجية اإلدارية 

. التسييبلت البلزمة ألداء ميمتيم ، المختصة أو مأموري الضبط القضائي المنوط بيم لو 
  يمتزم المدير المسئول عن المنشأة بإتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع التدخين في األماكن العامة

ويراعى في ىذه ، المغمقة إال في الحدود المسموح بيا في الترخيص الممنوح ليذه األماكن 
ويحظر ، الحالة تخصيص حيز لممدخنين بما ال يؤثر عمى اليواء في األماكن األخرى 

 .التدخين في وسائل النقل العام 

  عمى حاالت  1994 لسنة 4ال تسري العقوبات المنصوص عمييا في القانون  رقم 
:       التموث الناجمة عن 

. تأمين سبلمة السفينة أو سبلمة األرواح عمييا  -
التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجيزتيا بشرط أال يكون قد تم بمعرفة  -

ويشترط ، الربان أو المسئول عنيا بيدف تعطيل السفينة أو تبلفيا أو عن إىمال 
في جميع األحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنيا قد أتخذ قبل وبعد وقوع 

العطب جميع االحتياطات الكافية لمنع أو تقميل آثار التموث وقام عمى الفور 
 .بإخطار الجية المختصة 

كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمميات التشغيل  -
بدون إىمال في رقابة الخطوط أو ، أو أثناء الحفر أو استكشاف أو أختبار اآلبار 

صيانتيا وعمى أن تتخذ االحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة عمى 
التموث ومصادره فور حدوثو كل ذلك دون اخمبل حق الجية المختصة فى الرجوع 

عمى المتسبب بتكاليف ازالة االثار الناتجة عن التموث و التعويض عن الخسائر و 
 .االضرار الناجمو عنو 

   يمتزم صاحب المنشأة باتخاذ اإلجراءات البلزمة لممحافظة عمى درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان
وفي حالة ضرورة العمل في درجتي ، العمل بما ال يجاوز الحد األقصى والحد األدنى المسموح بيما 

يتعين عميو أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة لمعاممين من مبلبس ، حرارة أو رطوبة خارج ىذه الحدود 
 .خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية 

  يمتزم صاحب المنشأة بإتخاذ االحتياطات والتدابير البلزمة لعدم تسرب أو أنبعاث مموثات اليواء
سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطيا ، داخل مكان العمل إال في الحدود المسموح بيا 
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وأن يوفر سبل الحماية البلزمة لمعاممين تنفيذا لشروط السبلمة والصحة ، أو عن خمل في األجيزة 
وعمى أن يؤخذ في ، المينية بما في ذلك إختيار اآلالت والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة 

االعتبار مدة التعرض ليذه المموثات وعميو أن يكفل ضمان التيوية الكافية وتركيب المداخن وغيرىا 
 .من وسائل تنقية اليواء 

  يحظر عمى جميع السفن أيا كانت جنسيتيا تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر
أما بالنسبة لمسفن الحربية أو ، االقميمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجميورية مصر العربية 

القطع البحرية المساعدة التابعة لجميورية مصر العربية أو غيرىا من السفن التي تممكيا أو تشغميا 
الدولة أو الييئات العامة وتكون مستعممة في خدمة حكومية غير تجارية والتي ال تخضع ألحكام 

فيجب أن تتخذ ىذه السفن االحتياطات الكفيمة بمنع تموث البحر االقميمي أو النمطقة ، االتفاقية 
 .االقتصادية الخالصة لجميورية مصر العربية 

  يحظر عمى ناقبلت المواد السائمة الضارة الغاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخمفات
بطريقة إدارية أو غير إدارية مباشرة ينتج عنيا ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو االستخدامات 

كما يحظر عمى السفن التي تحمل مواد منقولة في عبوات أو حاويات شحن ، األخرى المشروعة لمبحر 
أو صياريج أو عربات صيريجية برية أو حديدية التخمص منيا بإلقائيا في البحر االقميمي أو النمطقة 

كما يحظر إلقاء النافقة البحر االقميمي أو المنطقة ، االقتصادية الخالصة لجميورية مصر العربية 
 .االقتصادية الخالصة لجميورية مصر العربية

  يحظر إقامة أية منشآت عمى الشواطئ البحرية لمجميورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط 
عمى ان يتم اتباع ، الشاطئ إال بعد موافقة ااجية اإلدارية المختصة بالتنسيق مع جياز شئون البيئة 

 .اإلجراءات والشروط الواجب إتباعيا في ىذا الشأن 

  يجب أن تجيز جميع مواني الشحن والتفريغ والمواني المعدة الستقبال السفن وأحواض إصبلح
السفن أو العائمة بالتجييزات البلزمة والكافية الستقبال مياه الصرف المموثة وفضبلت السفن من 

 .القمامة 

  يكون ربان السفينة أو المسئول عنيا وأطراف التعاقد في عقود استكشاف واستخراج واستغبلل
حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية األخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال 

مسئولين بالتضامن عن جميع ، كل فيما يخصو ، 4/22والمنشآت المنصوص عمييا في االشتراط
وسداد ، األضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو أعتباري من جراء مخالفة أحكام ىذا القانون 

 .الغرامات التي توقع تنفيذا لو وتكاليف إزالة آثار تمك المخالفة 
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:        توقيت أداء الخدمة : سادسا 
تمتزم جية اإلدارة بالترخيص بالمراسي أو الكازينوىات أو المطاعم والمبلىي خبلل شيرين من تقديم 

. الممف المستوفي المستندات 
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(  2)مرفق 
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