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 قرار رئيس مجلس الوزراء

 1995لسنة  338رقم 

 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة

     1994لسنة  4الصادر بالقانون رقم 

 رئيس مجلس الوزراء  

بإص�دار ق�انون ف�ي ش�أن البيئ�ة ؛ و عل�ي م�ا عرض�ه  1994لسنة  4بعد اإلطالع علي القانون رقم      

 الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛ 

 و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛     

 :قرر                                                

 )دة األولي الما( 

  0المرفقة  1994لسنة  4يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم     

 )المادة الثانية ( 

المش�ار إلي�ه، عل�ي المنش�آت  1994لس�نة  4مع عدم اإلخالل بأحكام المادة األولي م�ن الق�انون رق�م     

عها أن تتق�دم بطلبه�ا إل�ي جه�از ش�ئون البيئ�ة قب�ل س�تة التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفي�ق أوض�ا

أشهر سابقة علي نهاية مدة الثالث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، علي أن يشتمل الطلب 

  0علي مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام الالئحة المرفقة 



 2 

يانات المقدمة ، و م�دي جدي�ة المنش�أة ف�ي تطبي�ق و علي جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة الب     

أحكام هذه الالئحة ، و أن يرفع بذلك تقريرا مفصال و مدعما بالمستندات إل�ي ال�وزير المخ�تص بش�ئون 

  0البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء 

ذا و يج��وز لجه��از ش��ئون البيئ��ة أن يس��تعين عن��د إع��داده للتقري��ر الخ��اص بالم��د بخب��راء ينت��دبهم له��     

  0الغرض ، و يتحمل طالب المد في هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤالء الخبراء 

 )المادة الثالثة ( 

  0ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره      

 ه 1415رمضان سنة  18صدر برئاسة مجلس الوزراء في      

 م                                   رئيس مجلس الوزراء 1995فبراير سنة  18الموافق     

                                  

 عاطف صدقي/ دكتور 

 

  

 الالئحة التنفيذية لقانون البيئة

 باب تمهيدي

 الفصل األول

 أحكام عامة

 ) 1مادة ( 

 :  ظ و العبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منهما في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد باأللفا    

 :المواد الملوثة للبيئة المائية  –ا 

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

الموارد الطبيعي�ة أو أو اإلسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباش�رة عل�ي نح�و يض�ر باإلنس�ان أو ب�

بالمياه البحري�ة أو يض�ر بالمن�اطق الس�ياحية أو تت�داخل م�ع اإلس�تخدامات األخ�ري المش�روعة للبح�ر و 

 :يندرج تحت هذه المواد 

  0الزيت أو المزيج الزيتي )أ (   

المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها ف�ي اإلتفاقي�ات الدولي�ة الت�ي ت�رتبط به�ا جمهوري�ة )ب(  

 0مصر العربية

  0يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة ) غازية  –سائلة  –صلبة ( أية مواد أخري )ج( 
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 0النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية )د ( 

  0العبوات الحربية السامة )ه ( 

  0ما هو منصوص عليه في االتفاقية و مالحقها )و ( 

 :لتصريف ا – 2

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفري�غ ألي ن�وع م�ن الم�واد الملوث�ة أو ال�تخلص منه�ا ف�ي مي�اه     

البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالص�ة أو البح�ر أو نه�ر الني�ل و المج�اري المائي�ة م�ع مراع�اة 

 0لهذه الالئحة )  1 (المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم 

 :التعويض  – 3

يقصد به التعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبي�ق األحك�ام ال�واردة     

في القانون المدني و األحكام الموضوعية الواردة في االتفاقية الدولية للمس�ئولية المدني�ة المنض�مة إليه�ا 

ليها مستقبال بما في ذلك االتفاقية الدولية للمس�ئولية المدني�ة ع�ن جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إ

، أو ح�وادث التل�وث  1969األضرار الناجمة عن حوادث التل�وث بالزي�ت الموقع�ة ف�ي ب�ر وكس�ل ع�ام 

بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تل�ك 

التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تل�وث نتيج�ة التص�ادم و الجن�وح للس�فينة أو م�ا يح�دث الناتجة عن 

  0أثناء الشحن و التفريغ 

 :خط الشاطئ  – 4

هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعل�ي م�د يح�دث خ�الل فت�رة ال تق�ل ع�ن أح�د     

 0عشر عاما 

 : البحر اإلقليمي  – 5

حات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربي�ة و تمت�د ف�ي اتج�اه البح�ر لمس�افة هو المسا    

ميل بحري مقاسة من خط األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي طبقا ألحكام اتفاقية األم�م  12

  1982المتحدة لقانون البحر لعام 

 : المنطقة االقتصادية الخالصة  – 6

الممت�دة فيم�ا وراء البح�ر اإلقليم�ي بمس�افة م�ائتي مي�ل بح�ري مقاس�ة بخط�وط هي المنطق�ة البحري�ة     

  0األساس 

 

 : البحر  – 7

  0هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة االقتصادية الخالصة    
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 : المنطق البحرية الخالصة  – 8

طبيعي�ة ال�واردة ف�ي القاع�دة و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و األحمر طبقا للحدود الجغرافية و ال   

  1978 – 1973لعام ) مار بول ( من اتفاقية )  1( من الملحق رقم )  10(رقم 

 الفصل الثاني

 جهاز شئون البيئة

 ) 2مادة ( 

فيما ل�ه م�ن حق�وق و  1982لسنة  631يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم     

العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أق�دمياتهم إل�ي جه�از ش�ئون البيئ�ة ، و ما عليه من التزامات ، و ينقل 

  0يتم تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز 

 ) 3مادة ( 

مخ�تص يشكل مجلس إدارة جهاز ش�ئون البيئ�ة بق�رار م�ن رئ�يس مجل�س ال�وزراء برئاس�ة ال�وزير ال    

 :بشئون البيئة و عضوية كل من 

  0الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة *   

ممث��ل م��ن الدرج��ة العالي��ة عل��ي األق��ل يخت��اره ال��وزير المخ��تص م��ن ك��ل س��ت وزارات ه��ي وزارة *   

ألشغال العامة و الموارد المائية وزارة ا –الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصالح األراضي 

  0وزارة الصحة  –وزارة الداخلية  –وزارة الصناعة  –وزارة النقل و المواصالت  -

اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بن�اء عل�ي ع�رض *   

  0من الرئيس التنفيذي للجهاز 

حكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرش�حي تل�ك التنظيم�ات ثالثة من التنظيمات غير ال*   

  0لتمثيلها في المجلس باالتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 

أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة *   

  0بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 

  0رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة *   

ثالثة من ممثلي قطاع األعمال الع�ام يخت�ارهم ال�وزير المخ�تص بش�ئون البيئ�ة بن�اء عل�ي ترش�يح م�ن * 

  0الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة  من بين مرشحي تلك الجهات 

ر المخ��تص بش��ئون البيئ��ة م��ن ب��ين اثن��ين م��ن الجامع��ات و مراك��ز البح��وث العلمي��ة يختارهم��ا ال��وزي* 

  0مرشحي تلك الجهات 
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و يتعين دعوة ممثلي ال�وزارات المعني�ة عن�د مناقش�ة موض�وعات ت�رتبط بالقطاع�ات الت�ي يش�رفون     

كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون  0عليها 

، و يجوز لمجل�س اإلدارة تش�كيل لج�ان استش�ارية م�ن الخب�رات  ألي منهم صوت معدود في المداوالت

المتخصصة لدراسة موضوعات معينة ، كم�ا يج�وز للمجل�س أن يعه�د إل�ي واح�د م�ن أعض�ائه أو أكث�ر 

  0بمهمة محددة 

و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و ال يكون له صوت معدود في المداوالت ما ل�م يك�ن ق�د ت�م    

  0وية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثالث سنوات اختياره لعض

 ) 4مادة ( 

مجل��س إدارة الجه��از ه��و الس��لطة العلي��ا المهيمن��ة عل��ي ش��ئون الجه��از و تص��ريف أم��وره ووض��ع     

السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق األهداف التي أنشىء 

 : ر الخطة القومية ، وله علي األخص ما يأتي من أجلها و في إطا

  0الموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة 

  0الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث 

  0إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة 

  0الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز 

  0تدريب البيئي و خططه الموافقة علي سياسة ال

  0الموافقة علي المعدالت و النسب الالزمة لضمان عدم تلوث البيئة 

  0الموافقة علي أسس و إجراءات تقييم التأثير البيئي للمشروعات 

  0اإلشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة 

  0الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات 

  0علي اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه الموافقة 

  0الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز 

  0النظر في كل ما يري مجلس اإلدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز 

تحديد ما يعرض من قراراته علي مجل�س ال�وزراء التخ�اذ ق�رار ف�ي ش�أنها و ف�ي جمي�ع األح�وال عل�ي 

لمجلس أن يضمن قراراته و بوج�ه خ�اص تل�ك الت�ي ي�ري عرض�ها عل�ي مجل�س ال�وزراء دراس�ة ع�ن ا

  0تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها 

 ) 5مادة ( 
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يك�ون ال��رئيس التنفي��ذي لجه��از ش��ئون البيئ��ة مس��ئوال ع��ن تنفي��ذ السياس��ة العام��ة الموض��وعة لتحقي��ق     

 :ة ، و يختص باألتي أغراض الجهاز و قرارات مجلس اإلدار

  0مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز 

مباشرة اختصاصات الوزير المنص�وص عليه�ا ف�ي س�ائر الق�وانين و الل�وائح ذات الص�لة ب�إدارة ش�ئون 

  0الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و اإلدارية وتحقيق أغراضه 

بإص��دار ق��انون  1983لس��نة  9مباش��رة اختصاص��ات ال��وزير ف��ي مج��ال تطبي��ق أحك��ام الق��انون رق��م 

  0المناقصات و المزايدات و الئحته التنفيذية 

  0تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات الالزمة لذلك 

م��ن مختل��ف الجه��ات المعني��ة  الحص��ول عل��ي البيان��ات و المعلوم��ات و الت��ي تتص��ل ب��أغراض الجه��از

  0حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 

العمل علي تطبيق أحك�ام ق�انون البيئ�ة المش�ار إلي�ه و ه�ذه الالئح�ة ، باالتف�اق و التنس�يق و التع�اون م�ع 

  0الجهات األخرى المعنية بذلك قانونا 

 

 ) 6مادة ( 

س التنفيذي للجهاز بع�د موافق�ة مجل�س اإلدارة و يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئي  

   0باالتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و اإلدارة و وزارة  المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 صندوق حماية البيئة

 ) 7مادة ( 

 : تئول غليه ) صندوق حماية البيئة ( ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي    

  0ا الدولة في موازنتها لدعم الصندوق المبالغ التي تخصصه) أ ( 
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اإلعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و األجنبية ألغراض حماية البيئة و تنميتها و التي ) ب(

  0يقبلها مجلس إدارة الجهاز 

الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليه�ا ع�ن األض�رار الت�ي تص�يب ) ج ( 

  0ئة البي

  0 1983لسنة  102موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم ) د ( 

م�ن حص�يلة الرس�وم المق�ررة عل�ي ت�ذاكر الس�فر %  25ما يخص جهاز شئون البيئة من نس�بة ال) ه ( 

و ق�رار  1986لس�نة)   5(  التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة األولي من القانون رقم 

م�ن إجم�الي حص�يلة الرس�وم المش�ار  12.5و بح�د أدن�ي  1986لس�نة  697ئيس مجلس الوزراء رق�م ر

  0إليها 

  0عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز ) و ( 

  0مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر ) ز ( 

   0رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز ) ح ( 

عل�ي س�بيل األمان�ة المب�الغ الت�ي تحص�ل بص�فة مؤقت�ة تح�ت حس�اب الغرام�ات و  و تودع في الصندوق

  0التعويضات عن الضرار التي تصيب البيئة 

و تك��ون للص��ندوق موازن��ة خاص��ة ، و تب��دأ الس��نة المالي��ة للدول��ة و تنته��ي بانتهائه��ا ، و يرح��ل ف��ائض 

  0الصندوق من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندوق أمواال عامة 

 

 

 ) 8مادة ( 

 :تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ، و بصفة خاصة   

  0مواجهة الكوارث البيئية 

  0المشروعات التجريبية و الرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 

  0نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح 

  0تمويل تصنيع نماذج المعدات و األجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة 

  0إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 

  0إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة علي الثروات و الموارد الطبيعية 

  0مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 
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لب��رامج البيئي��ة و تقي��يم الت��أثير البيئ��ي وو ض��ع المع��دالت و المع��ايير تموي��ل الدراس��ات الالزم��ة إلع��داد ا

  0المطلوب االلتزام بها للمحافظة علي البيئة 

المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة اإلدارة المحلية و الجمعيات األهلية و 

  0يتوافر لها جزء من التمويل من خالل المشاركة الشعبية 

  0مشروعات مكافحة التلوث 

  0صرف المكافآت عن اإلنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة 

  0دعم البنية األساسية للجهاز و تطوير أنشطته 

    0األغراض األخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز 

 

 عالفصل الراب

 الحوافز

 ) 9مادة ( 

يضع جهاز شئون البيئة باالشتراك مع وزارة المالية خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الالئحة     

نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات اإلدارية المختصة للهيئ�ات و المنش�آت و األف�راد 

ا حماي�ة البيئ�ة عل�ي أن يراع�ي عن�د وض�ع ه�ذا و غيرها ال�ذين يقوم�ون بأعم�ال أو مش�روعات م�ن ِأنه�

النظام المزايا و األوض�اع المنص�وص عليه�ا ف�ي الق�وانين و الق�رارات الس�ارية ، و عل�ي األخ�ص تل�ك 

 0المتعلقة باالستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 

 

 

 

 

 

 الباب األول

 حماية البيئة األرضية من التلوث

 الفصل األول

 ية و البيئةالتنم

 ) 10مادة ( 



 9 

تت�ولى الجه�ة اإلداري��ة المختص�ة أو الجه��ة المانح�ة للت�رخيص تقي��يم الت�أثير البيئ��ي للمنش�أة المطل��وب    

الترخيص لها وفقا للعناصر و التص�ميمات و المواص�فات و األس�س الت�ي يص�درها جه�از ش�ئون البيئ�ة 

  0البيئة مراجعة ذلك كلما لزم األمر  باالتفاق مع الجهة اإلدارية المختصة ، و علي جهاز شئون

 ) 11مادة ( 

لهذه الالئحة )  2( من هذه الالئحة علي المنشآت المبينة في الملحق رقم )  10( تسري أحكام المادة     

0  

 ) 12مادة ( 

يلت��زم طال��ب الت��رخيص ب��أن يرف��ق بطلب��ه بيان��ا مس��توفيا ع��ن المنش��أة ش��امال البيان��ات الت��ي يتض��منها    

ذج الذي يعده جهاز شئون البيئة باالتفاق مع الجهة اإلدارية المختصة ، و يعد جه�از ش�ئون س�جال النمو

  0يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات الجهاز من صاحب المنشأة 

 ) 13مادة ( 

للمعايير لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا    

التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك إلبداء الرأي في تقييم التأثير البيئ�ي للمنش�أة المزم�ع إقامته�ا و 

  0كذلك المطلوب الترخيص لها 

 ) 14مادة ( 

تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإبالغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و    

كتاب�ة عل�ي ه�ذه النتيج�ة خ�الل ثالث�ين يوم�ا م�ن ت�اريخ إبالغ�ه أم�ام اللجن�ة الدائم�ة  يجوز له االعتراض

للمراجعة و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المخ�تص بش�ئون البيئ�ة برئاس�ة مستش�ار م�ن مجل�س 

 : الدولة و عضوية 

  0مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز 

  0ن ينوب عنه بتوكيل رسمي صاحب المنشأة أو م

  0ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 

ثالثة من الخبراء يتم اختيارهم لعض�وية اللجن�ة بن�اء عل�ي ترش�يح ال�رئيس التنفي�ذي للجه�از لم�دة ث�الث 

  0سنوات 

ية لدراسة ما يحال إليه�ا م�ن اعتراض�ات و و للجنة أن تشكل من بين أعضائها و من غيره لجانا فرع  

رف��ع تقريره��ا للجن��ة ، كم��ا له��ا أن تس��تعين بم��ن ت��راه عن��د مباش��رتها لمهامه��ا و عل��ي اللجن��ة أن تص��در 

  0قرارها خالل ستين يوما من تاريخ وصول أوراق االعتراض مستوفاة إليها 

 ) 15مادة (                                       
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من هذه الالئحة بنظر م�ا يق�دم )  14( جنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها في المادة تختص الل   

أو يحال إليها م�ن اعتراض�ات عل�ي نتيج�ة التقي�يم أو عل�ي م�ا يطل�ب تنفي�ذه م�ن اقتراح�ات يراه�ا جه�از 

)  10 (شئون البيئة و تقرير رأيها في هذه االعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها ف�ي الم�ادة 

من هذه الالئحة ، و يقدم االعتراض لجهاز شئون البيئ�ة كتاب�ة مس�توفيا أس�باب االعت�راض و م�ا يس�تند 

إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤي�د أوج�ه 

  0اعتراضه 

 ) 16مادة ( 

هاز شئون البيئة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ورود تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لج   

االعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر االجتماع 

، و ال يكون له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، و يصدر قرار اللجنة بأغلبي�ة األص�وات ، و يوق�ع 

  0الحاضرين المحضر من جميع األعضاء 

 ) 17مادة ( 

علي صاحب المنشأة طبقا ألحكام هذه الالئحة االحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة       

 : تدون فيه البيانات التالية 

  0االنبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها 

  0مستخدمة مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة ال

  0إجراءات المتابعة و األمان البيئي المطبقة في المنشأة 

  0االختبارات و القياسات الدورية و نتائجها 

  0المسئول المكلف بالمتابعة 

  0لهذه الالئحة )  3(و يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم  

جه�از ش�ئون البيئ�ة بخط�اب مس�جل بعل�م  و يلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فوري�ة 

الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات أو المنصرفة و اإلجراءات التي اتخذت للتصويب 

0  

 

 ) 18مادة ( 

يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواق�ع و اخ�ذ العين�ات الالزم�ة و   

بة لبي��ان ت��أثير نش��اط المنش��أة عل��ي البيئ��ة و تحدي��د م��دي التزامه��ا بالمع��ايير إج��راء االختب��ارات المناس��

  0الموضوعة لحماية البيئة 
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و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و يرفع عن كل منهما تقرير يودع بالقط�اع المخ�تص بالجه�از       

فإذا ما تب�ين وج�ود أي�ة  0ختبار موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و االختبار و تاريخ المعاينة و اال

مخالفات يقوم الجهاز بإخط�ار الجه�ة اإلداري�ة المختص�ة لتكلي�ف ص�احب المنش�أة بخط�اب مس�جل بعل�م 

الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي وجه السرعة بحسب م�ا تقتض�يه أص�ول الص�ناعة ، ف�إذا ل�م يق�م 

جه�ة اإلداري�ة المختص�ة اتخ�اذ اإلج�راءات بذلك خالل ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق م�ع ال

 :التالية 

  0غلق المنشأة  

 وقف النشاط المخالف  

  0المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة األضرار الناشئة عن المخالفة  

م�ن ) 17( و تلتزم تلك المنشآت باالحتفاظ بالسجالت مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة 

الالئحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة باالحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب م�ن  هذه

  0تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل بالمعاينة 

 ) 19مادة ( 

)  19( تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد      

  0من قانون البيئة المشار إليه )  22( و )  21( و )  20( و 

يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط اإلنتاجي آلالت التشغيل أو زيادة أعداد العاملين     

بصورة تفوق القدرة االستيعابية لمكان العمل أو أية تعديالت جوهرية في مبني المنش�أة و بوج�ه خ�اص 

صلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار علي البيئة تلك المت

  0أو علي العاملين في المنشأة 

 ) 20مادة ( 

تكون شبكات الرصد البيئ�ي الموج�ودة حالي�ا بم�ا تض�مه م�ن محط�ات وح�دات عم�ل تابع�ة لجهاته�ا      

مج�ال اختصاص�ها برص�د مكون�ات و ملوث�ات البيئ�ة دوري�ا المختصة من الناحية اإلدارية ، و تقوم ف�ي 

وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذل�ك االس�تعانة بمراك�ز البح�وث و الهيئ�ات و الجه�ات 

  0المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 

علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهي�دا إلقام�ة برن�امج ق�ومي و يشرف جهاز شئون البيئة    

  0لألرصاد البيئية 

 

 ) 21مادة ( 
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يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات    

ل�وزراء ، و تس�تند خط�ة المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجل�س ا

 :الطوارئ بوجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية 

 : مرحلة ما قبل وقوع الكارثة )  1(   

  0تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق األكثر تأثرا و معرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها 

جه��ة الك��وارث البيئي��ة و س��بل التخفي��ف م��ن جم��ع المعلوم��ات المت��وفرة محلي��ا و دولي��ا ع��ن كيفي��ة موا

  0األضرار التي تنتج عنها 

حص��ر اإلمكان��ات المت��وفرة عل��ي المس��توي المحل��ي و الق��ومي و ال��دولي و تحدي��د كيفي��ة االس��تعانة به��ا 

  0بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 

  0تحديد الجهات المسئولة عن اإلبالغ عن الكارثة أو توقع حدوثها 

  0راءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث وضع اإلج

إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البالغات عن الكارثة البيئية و متابع�ة اس�تقبال و إرس�ال المعلوم�ات 

  0الدقيقة عنها بهدف حشد اإلمكانات الالزمة  لمواجهتها 

  0اإلشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات 

تيسير نظام و أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من 

  0كفاءته 

تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختل�ف الجه�ات عن�د إدارة األزم�ة م�ع إنش�اء قواع�د البيان�ات 

  0المناسبة 

 :مرحلة اجتياح الكارثة ) ب (   

  0تابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها تكوين مجموعة عمل لم

تنفي��ذ الخط��ط الموض��وعة للتنس��يق و التع��اون عل��ي المس��توي المحل��ي و اإلقليم��ي و المرك��زي لض��مان 

  0استمرارية تدفق اإلمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة 

  0في التعامل مع الكارثة تحقيق االستخدام المثل لإلمكانات الفعلية المتوافرة في مختلف الجهات 

  0تحديد مطالب كل جهة من الجهات األخرى علي ضوء تطورات الكارثة 

  0تحديد أسلوب إعالم المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها 

 : مرحلة إزالة آثار الكارثة ) ج ( 

  0تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة 

  0طوير الخطط بهدف تحسين األداء ت
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  0رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث 

 :  مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة ) د ( 

  0تسجيل اآلثار االقتصادية و االجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة 

  0تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة 

  0المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة 

 ) 22مادة ( 

من هذه الالئحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة )  21( تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة     

ون ل�رئيس الكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعني�ة ، و يك�

  0مجموعة العمل جميع السلطات الالزمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع األجهزة المختصة 

 ) 23مادة ( 

( يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق     

و نقلها أو التجول به�ا أو بيعه�ا أو عرض�ها لهذه الالئحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات )  4

  0للبيع حية أو ميتة 

  0كما يحظر إتالف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها    

و يسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و الطي�ور    

الزراعة أو المحافظين بالتنسيق م�ع جه�از ش�ئون  المهددة باالنقراض و التي يصدر بها قرار من وزير

  0البيئة 

 ) 24مادة ( 

له��ذه )  4( ال يج��وز الت��رخيص بص��يد الطي��ور و الحيوان��ات البري��ة المنص��وص عليه��ا ف��ي الملح��ق     

الالئحة إال ألغراض البحث العلمي أو القض�اء عل�ي وب�اء منتش�ر و غيره�ا م�ن األغ�راض الت�ي يواف�ق 

لبيئ��ة ، و يق��دم طل��ب الت��رخيص كتاب��ة ل��وزارة الداخلي��ة مبين��ا في��ه ن��وع الطي��ور و عليه��ا جه��از ش��ئون ا

الحيوانات البرية المطلوب صيدها و األعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة الصيد و الف�رد أو 

األفراد المطلوب الترخيص لهم و طريق�ة الص�يد و أدات�ه ، وعل�ي وزارة الداخلي�ة أن تحي�ل ه�ذا الطل�ب 

 0از شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا الطلب لجه

 الفصل الثاني

 المواد و النفايات الخطرة

 ) 25مادة ( 
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يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختص�ة المبين�ة ق�رين ك�ل     

 :نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي 

  0وزارة الزراعة  –المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات اآلفات و المخصبات  

    0وزارة الصناعية  –المواد و النفايات الخطرة الصناعية  

الم��واد و النفاي��ات الخط��رة للمستش��فيات و الدوائي��ة و المعملي��ة و المبي��دات الحش��رية المنزلي��ة وزارة  

  0الصحة 

     0وزارة البترول   -لنفايات الخطرة البترولية المواد و ا 

هيئ��ة الطاق��ة  –وزارة  الكهرب�اء    ء  -الم�واد و النفاي��ات الخط�رة الت��ي يص�در عنه��ا إش�عاعات مؤين��ة  

 0الذرية 

   0وزارة الداخلية   -المواد و النفايات الخطرة القابلة لالنفجار و االشتعال 

يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار م�ن  المواد و النفايات الخطرة األخرى 

  0الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 

ويصدر كل وزير لل�وزارات المبين�ة ف�ي ه�ذه الم�ادة ك�ل ف�ي نط�اق اختصاص�ه بالتنس�يق م�ع وزي�ر     

 :واد و النفايات الخطرة يحدد فيه الصحة و جهاز شئون البيئة جدوال بالم

نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل ) أ (      

  0منها 

  0الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها ) ب(     

  0أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها ) ج(      

  0أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها ) د(      

 ) 26مادة ( 

)  25( علي طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلي الجه�ة المختص�ة المنص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة     

 :من هذه الالئحة و ذلك وفقا لإلجراءات و الشروط اآلتية 

 :إجراءات منح الترخيص     

ص بتداول المواد و النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي ، ما لم يحدث م�ا يصدر الترخي    

( يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة اإلدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

  0من هذه الالئحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة )  40

رد الراغ�ب ف�ي الحص�ول عل�ي ت�رخيص بت�داول الم�واد و النفاي�ات الخط�رة بطل�ب تتقدم الجهة أو الف   

 : مستوف للبيانات اآلتية 
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  0القائم بتداول المواد و النفايات الخطرة  

  0اسم المنشأة       

  0العنوان و رقم التليفون       

  0موقع المنشأة و مساحتها       

  0ة الخرائط الكنتورية لموقع المنشا      

  0مستوي الماء األرضي       

  0معدات األمان المتوفرة لدي المنشأة      

  0معلومات مختصة بالتأمين      

  0برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة      

 : الجهة المنتجة للمواد و النفايات الخطرة  – 2 

  0) كس االسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف و الفا(       

توصيف كامل للمواد و النفايات الخطرة المزمع التعامل فيها و طبيع�ة و تركي�ز العناص�ر الخط�رة  – 3

  0بها 

    –برامي�ل ( تحديد كمية المواد و النفايات الخطرة المزم�ع ت�داولها س�نويا و وص�ف أس�لوب تعبئته�ا  – 4

  0) سايب   -صهاريج   -

ها لتخزين المواد و النفايات الخطرة و فت�رة التخ�زين لك�ل منهم�ا توصيف الوسائل المزمع استخدام – 5

مع تعهد بكتابة بيان واضح عل�ي العب�وة لإلع�الم ع�ن محتواه�ا وم�دي خطورت�ه و كيفي�ة التص�رف ف�ي 

  0حالة الطوارئ 

و ) مي�اه داخلي�ة   -ج�و     -بح�ري   -س�كك حديدي�ة     -  ب�ري( توض�يح وس�ائل النق�ل المتوخ�اة  –  6 

  0د خطوط سيرها و مواقيتها تحدي

بيان شامل عن األسلوب المزمع اتباعه في معالجة و تصريف المواد و النفايات الخطرة المطل�وب  - 7

  0الترخيص بتداولها 

تعهد بعدم خلط المواد والنفايات الخطرة مع غيرها من كافة أنواع النفايات األخرى التى تتولد ع�ن  – 8

 .تاجية األنشطة االجتماعية واإلن

تعهد باالحتفاظ بسجالت تتضمن بيان�ا وافي�ا بكمي�ات الم�واد والنفاي�ات الخط�رة ونوعياته�ا ومص�ادر  -9

ومعدالت وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، مع تيسير هذه البيانات عند ك�ل 

 .دامها طلب ، وعد إهدار هذه السجالت قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخ
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تعهد باتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل حسن تعبئة المواد والنفايات الخطرة أثن�اء مراح�ل التجمي�ع  -10

 .والنقل والتخزين 

وصف تفص�يلي لخط�ة الط�وارئ لمجابه�ة كاف�ة الظ�روف غي�ر المتوقع�ة بم�ا يض�من حماي�ة البيئ�ة  -11

 .والناس 

 .والنفايات الخطرة  شهادة بسابق الخبرة في مجال تداول المواد -12

 .إقرار بصحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة  -13

 : شروط منح الترخيص 

 .استيفاء كافة البينات المطلوبة 

 .توافر الكوادر المدربة عن تداول المواد والنفايات الخطرة 

 .توافر الوسائل واإلمكانات والنظم الالزمة للتداول اآلمن لهذه المواد  

 .طلبات مواجهة األخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول توافر مت 

 .أن ال ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة  

 

 )27مادة (

يص��در الت��رخيص بت��داول الم��واد والنفاي��ات الخط��رة بمقاب��ل نق��دي يص��در بتحدي��ده ق��رار م��ن ال��وزير    

 .مدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد المختص ، ويسرى الترخيص ل

 : ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه  أو إيقاف النشاط بقرار مسبب في الحاالت اآلتية 

 .إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة 

 .إذا خالف المرخص له شروط الترخيص  

 .توقعة عند إصدار الترخيص إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن م 

إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديالت يس�يرة وي�ؤدى إل�ى اس�تخدامها تحس�ن كبي�ر ف�ى  

 .حالة البيئة وصحة العاملين 

 .إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سالمة تداول أى من تلك المواد والنفايات  

طال��ب الت��رخيص اس��تيفاء م��ا ت��راه م��ن ش��روط أخ��رى تراه��ا  وللجه��ة المانح��ة للت��رخيص أن تطل��ب م��ن

ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع  جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ، وفى جميع األحوال ال 

يجوز لطالب تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا عل�ى النم�وذج المع�د 

 .القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب  لذلك والواجب االحتفاظ به مع

 )28مادة (
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 :تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد واإلجراءات اآلتية    

 :القواعد واإلجراءات العامة إلدارة النفايات الخطرة  

 :تولد النفايات الخطرة  -

 : تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة باآلتي       

خفض معدل تولد ه�ذه النفاي�ات كم�ا ونوع�ا وذل�ك بتط�وير التكنولوجي�ا المس�تخدمة  العمل على) أ(      

واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد األولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة 

. 

 .توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها ) ب(     

لمعالجة النفايات عند المص�در بش�رط موافق�ة جه�از ش�ئون البيئ�ة عل�ى إنشاء وتشغيل وحدات ) ج(     

 .أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها 

وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تول�دها ، تلت�زم الجه�ة الت�ي يتول�د به�ا 

ن التخلص المعالجة لذلك والتي تحددها  السلطات المحلية والجهات هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماك

اإلدارية والبيئية والمختصة ، ويسرى على تداول ه�ذه النفاي�ات كاف�ة الش�روط واألحك�ام الخاص�ة ب�ذلك 

 .والواردة في هذه الالئحة 

 : مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة  - 2 

النفاي��ات الخط��رة  ، تت��وفر به��ا ش��روط األم��ان الت��ي تح��ول دون تحدي��د أم��اكن معين��ة لتخ��زين ) أ(      

 .حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس 

تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي ) ب(     

 .الخطرة تعلم عما تحويه  ال تتسرب منه السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات

توضع عالمة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخط�رة تعل�م عم�ا تحوي�ه ه�ذه الحاوي�ات ) ج(     

 .تعرف باألخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية 

التخ�زين يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث ال تترك فترة طويلة في حاويات ) د(     

. 

يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاوي�ات الس�ابقة ومراع�اة غس�لها بع�د ك�ل اس�تعمال وع�دم ) هـ(    

 .وضعها في األماكن العامة 

 :مرحلة نقل النفايات الخطرة  –

يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النق�ل التابع�ة للجه�ات الم�رخص له�ا ب�إدارة النفاي�ات ) أ (      

 :خطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل االشتراطات اآلتية ال
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  0أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل األمان و في حالة جيدة صالحة للعمل  

  0أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة  

ين ق�ادرة عل�ي حس�ن التص�رف خاص�ة ف�ي حال�ة أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائق 

  0الطوارئ 

أن توضح علي المركبات عالمات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها و األسلوب األمثل للتصرف في 

  0حالة الطوارئ 

تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني ف�ورا ب�أي ) ب(     

  0بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ  تغير  يطرأ عليها ،

حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و ف�ي منطق�ة ) ج (     

  0وسط المدينة خالل ساعات النهار 

النفاي�ات الخط�رة و يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه مركب�ات نق�ل ) د (     

  0رقم و تاريخ الترخيص 

يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نق�ل النفاي�ات الخط�رة بع�د ك�ل اس�تخدام طبق�ا للتعليم�ات ) ه (     

)  40( التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة اإلدارية المختصة المنص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة 

  0من هذه الالئحة 

 :سفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة اآلتي للتصريح بعبور ال –

ضرورة اإلخطار المسبق و للجهة اإلدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتم�ال  ح�دوث ) أ (     

  0أي تلوث للبيئة 

في حالة السماح يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة و المنصوص عليها في اإلتفاقية الدولية عل�ي ) ب(    

  0 1994لسنة  4وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم  أن يراعي

 :مرحلة معالجة و تصريف النفايات الخطرة  –

تخت��ار مواق��ع مراف��ق معالج��ة و تص��ريف النفاي��ات الخط��رة ف��ي منطق��ة تبع��د ع��ن التجمع��ات ) أ (      

تت��وفر به��ا االش��تراطات و الس��كانية و العمراني��ة بمس��افة ال تق��ل ع��ن ثالث��ة كيل��و مت��رات ، و يج��ب أن 

 :المعدات و المنشآت التالية 

  0تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة  –ا   

  0متر  2 ,5يحاط بسور من الطوب بارتفاع ال يقل عن  – 2  

ل النفايات الخط�رة بس�هولة يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نق – 3  

0  
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  0يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه  - 4  

يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و األمان التي تنص عليها قوانين العمل و الصحة المهنية و  – 5  

  0بخط تليفون 

  0يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به  –

يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لح�ين معالجته�ا و تص�ريفها ، و تختل�ف ه�ذه  –

  0التجهيزات باختالف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق 

  0يزود المرفق بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة  –

و تص��نيف بع��ض لنفاي��ات الخط��رة بغي��ة إع��ادة  ي��زود المرف��ق بالمع��دات و المنش��آت الالزم��ة لف��رز –

  0استخدامها و تدويرها 

 يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق    –

 : تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام و التدوير في اإلطار التالي ) ب ( 

 ت الخطرة كوقود لتوليد الطاقة   إعادة استخدام بعض النفايا – 1     

  0استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات االستخالص  – 2    

   0تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة – 3    

  0إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها  – 4    

  0ير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة تدو – 5    

  0استرجاع و تدوير األحماض أو القواعد  – 6    

  0استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث  – 7    

   0استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة  – 8     

ا بعد تكريره�ا ، م�ع األخ�ذ ف�ي االعتب�ار العالق�ة استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامه – 9    

  0بين كل من العائد البيئي و العائد االقتصادي 

تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة إلعادة االستخدام و التدوير في اإلطار التالي ) ج ( 

: 

حي�ة و المس�تودعات الطبيعي�ة ف�ي حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل اآلبار و القب�اب المل – 1    

  0مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية 

  0ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي  – 2

  0معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها  – 3    
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معالج��ة النفاي��ات الخط��رة فيزيائي��ا أو كيميائي��ا ب��التبخير  و التخفي��ف و التكل��يس و المعادل��ة و  – 4    

    0الترسيب و ما إلي ذلك 

الترميد في محارق خاصة مجهزة بما ال يسمح بانبعاث الغازات و األبخرة ف�ي البيئ�ة المحيط�ة  – 5    

0   

  0) النفايات الخطرة داخل منجم مثل وضع حاويات ( التخزين الدائم  – 6    

 : اتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل الحد و اإلقالل من تولد النفايات الخطرة من خالل ) د ( 

  0تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها  – 1      

  0تطوير نظم مناسبة إلدارة النفايات الخطرة  – 2      

  0تخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك التوسع في إعادة اس – 3      

الكائن�ات الحي�ة و الموج�ودات غي�ر ( وضع برنامج دوري لرص�د مختل�ف مف�ردات ال�نظم البيئي�ة ) ه ( 

في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع س�حب الت�رخيص ووق�ف ) الحية 

  0ية مؤشرات لإلضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق العمل بالمرفق عند ظهور أ

تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة التي تخضع ألحكام القانون ) و ( 

  0، بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن 

 ) 29مادة ( 

رض معالجة النفايات الخطرة إال بت�رخيص م�ن المحافظ�ة المختص�ة بع�د يحظر إقامة أية منشآت بغ    

أخ��ذ رأي جه��از ش��ئون البيئ��ة و وزارة الق��وي العامل��ة و ال��وزارة المختص��ة بن��وع النفاي��ة وف��ق م��ا ه��و 

من هذه الالئحة و بما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن ) 25(منصوص عليه في المادة 

  0لعاملين فيها سالمة البيئة و ا

 28(و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم    

  0من هذه الالئحة ) 

و يحدد وزير اإلسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز شئون البيئة أماكن و شروط   

  0الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة 

 ) 30ادة م( 

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية     

0  
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و يحظر بغير ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قن�اة الس�ويس ك�ل    

البحر اإلقليمي  أو المنطق�ة  في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في

  0االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز شئون البيئة 

 ) 31مادة ( 

علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الص�لبة    

أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة م�ا أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث 

 :يلي 

اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط الالزمة حسب نوعية و كمية ) ا ( 

  0هذه المواد 

أن تك�ون األبني�ة الت�ي ي�تم داخله�ا إنت�اج أو تخ�زين تل�ك الم�واد مص�ممة وف�ق األص�ول الهندس�ية ) ب ( 

مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير اإلسكان بعد أخذ  الواجب

رأي جهاز شئون البيئ�ة ،  و تخض�ع تل�ك األبني�ة للتفت�يش ال�دوري ع�ن طري�ق الجه�ة اإلداري�ة المانح�ة 

  0للترخيص 

ا يض�من ع�دم اإلض�رار توفر  الش�روط الالزم�ة لوس�يلة النق�ل أو مك�ان التخ�زين لتل�ك الم�واد بم�) ج ( 

  0بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 

أن تكون التكنولوجيا المستخدمة إلنتاج تلك الم�واد و ك�ذا التجهي�زات و األجه�زة ال يترت�ب عليه�ا ) د ( 

  0إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 

ي��ة و المكافح��ة و اإلس��عافات األولي��ة أن يت��وافر باألبني��ة نظ��م و أجه��زة األم��ان و اإلن��ذار و الوقا) ه ( 

بالكميات و األعداد المناسبة و التي يحددها وزير الق�وي العامل�ة بع�د أخ�ذ رأي جه�از ش�ئون البيئ�ة و و 

  0وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة اإلدارية المختصة 

اج أو تخ�زين أو نق�ل أو ت�داول تل�ك أن تتوفر خط�ة ط�وارئ لمواجه�ة أي ح�ادث متوق�ع أثن�اء إنت�) و ( 

المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجه�ة المانح�ة للت�رخيص بع�د اخ�ذ رأي 

  0جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 

أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم عالجه�م مم�ا يص�ابون ب�ه ) ز ( 

  0مراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها من أ

أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها ) ح ( 

قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمين�ات و الش�ئون االجتماعي�ة بع�د أخ�ذ رأي جه�از 
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لصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض ل�ه ك�ل فئ�ة شئون البيئة و وزارة ا

  0من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية 

توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و االحتياج�ات الالزم�ة عن�د ت�داولها و التأك�د م�ن ) ط ( 

  0إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 

ة السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من توعي) ي ( 

ه�ذه الم��واد و كيفي��ة مواجهته�ا و التأك��د م��ن تع�رفهم عل��ي وس��ائل اإلن�ذار عن��د وق��وع ح�وادث و م��ا ه��و 

  0التصرف عند ذلك 

المص��ابين م�ن الم�واطنين ف��ي تلت�زم الجه�ات المنتج��ة و المتداول�ة له�ده الم��واد الخط�رة بتع�ويض ) ك ( 

األم��اكن المحيط��ة بمواق��ع اإلنت��اج أو التخ��زين ع��ن اإلص��ابات الناتج��ة ع��ن ح��وادث ه��ذه األنش��طة أو 

اإلنبعاثات أو التس�ربات الض�ارة منه�ا ، و عل�ي الق�ائمين عل�ي إنت�اج وت�داول الم�واد الخط�رة أن يق�دموا 

  0 تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ االحتياطات الواجبة

 ) 32مادة ( 

تلت��زم الجه��ات المنتج��ة أو المس��توردة للم��واد الخط��رة أن تراع��ي عن��د إنت��اج أو اس��تيراد تل��ك الم��واد    

 :االشتراطات التالية 

 : مواصفات العبوة  -أوال

نوع العبوة التي ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تك�ون محكم�ة ) أ (       

  0 يسهل تلفها الغلق و ال

  0سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار ) ب (       

أن تكون العبوة من الداخل من نوع ال يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التي تحتويها ) ج (       

0  

 : بيانات العبوة  –ثانيا 

  0ة الفعالة و درجة تركيزها محتوي العبوة و الماد) أ (      

  0الوزن القائم و الوزن الصافي ) ب(     

  0اسم الجهة المنتجة و تاريخ اإلنتاج و رقم التشغيل ) ج(     

  0نوع الخطورة و أعراض التسمم ) د (      

  0اإلسعافات األولية الواجب اتخاذها في حالة حدوث الضرر ) ه (      

  0سليمة للفتح و التفريغ و االستخدام الكيفية ال) و (      

  0أسلوب التخزين السليم ) ز (      
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  0سبل التخلص من العبوة الفارغة ) ح (      

و يجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة العربية و بأسلوب يسهل علي الشخص المعتاد قراءته و      

اهر في العبوة و ال يسهل طمس�ها أو إزالته�ا أو فهمه و أن تكون الكلمات مقروءة و مثبتة علي مكان ظ

تع��ديل محتواه��ا ، و أن يص��احب تل��ك البيان��ات ص��ور توض��يحية لكيفي��ة الف��تح و التفري��غ و التخ��زين و 

 0التخلص و الرموز الدولية للخطورة و السمية 

 

 

  

 ) 33مادة ( 

لالئح�ة ، االحتف�اظ بس�جل علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا ألحكام هذه ا

لهذه المخلفات و كيفية ال�تخلص منه�ا و ك�ذلك الجه�ات المتعاق�د معه�ا لتس�لم ه�ذه المخلف�ات و ذل�ك وف�ق 

 : البيانات اآلتية 

  0اسم المنشأة و عنوانها  – 1     

  0اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته  – 2     

  0ات الحالية الفترة الزمنية التي تغطيها البيان – 3    

  0االشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة  –4    

  0بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة  –5     

  0كيفية التخلص  – 6     

  0الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة  – 7     

  0نموذج تاريخ تحرير ال – 8     

  0توقيع المسئول  – 9     

  0و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع      
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 الباب الثانى

 من التلوث الهوائية حماية البيئة

 ) 34مادة ( 

وق�ع ال�ذى يق�ام من هذه الالئح�ة يش�ترط أن يك�ون الم) 11(و ) 10(مع مراعاة أحكام المادتين    

عليه المشروع مناس�با لنش�اط المنش�أة م�ن حي�ث إتفاق�ه م�ع طبيع�ة تقس�يم المنطق�ة ووف�ق خط�ة إس�تخدام 

األرض التى تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجدي�دة وأن تك�ون جمل�ة التل�وث الن�اتج ع�ن مجم�وع 

 .لهذه الالئحة ) 5(المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم 

وفى جمي�ع األح�وال يش�ترط أن يؤخ�ذ ف�ى اإلعتب�ار عن�د تقري�ر مناس�بة الموق�ع م�دى بع�ده ع�ن  

 .العمران سواء فى منطقة المشروع أو المناطق المحيطة وإتجاه الريح السائدة 

 ) 35مادة ( 

ئح�ة الت�ى يل�زم له�ذه الال) 2(يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة فى الملح�ق رق�م 

قبل الترخيص لها بمزاولة نش�اطها تقي�يم الت�أثير البيئ�ى ويص�در الت�رخيص بمالءم�ة الموق�ع م�ن الجه�ة 

 .المختصة بتقييم التأثير البيئى لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة 

 )  36مادة ( 

إنبع�اث أو تس�رب  تلتزم المنشآت الخاض�عة ألحك�ام ه�ذا الق�انون ف�ى ممارس�تها ألنش�طتها بع�دم

ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وبم�ا ه�و مب�ين 

لهذه الالئحة أو أى تغير فى خصائص ومواصفات اله�واء الطبيع�ى يترت�ب علي�ه )  6( فى الملحق رقم 

 .خطر على صحة اإلنسان والبيئة 

 ) 37مادة ( 

الت أو محرك��ات أو مركب��ات ين��تج عنه��ا ع��ادم تج��اوز مكونات��ه الح���دود ال يج��وز إس��تخدام آ

 :القصوى التالية 
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 :المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا  -أوال 
 ) .دقيقة /لفة 900-600( بالحجم عند السرعة الخاملة % 7:أول أكسيد الكربون 

 )دقيقة /لفة 900-600(  جزء فى المليون عند السرعة الخاملة 1000: هيدروكربونات غير محترقة 

 .درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل % 65:الدخان -

 : 1995المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من  -ثانيا  
 ) دقيقة /لفة 900-600( بالحجم عند السرعة الخاملة %  4.5: أول أكسيد الكربون 

 ) .دقيقة /لفة 900-600( جزء فى المليون عند السرعة الخاملة  900:هيدروكربونات غير محترقة 

 .درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل % 50:الدخان

أن يضمن القرار فترة ال تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الم�الك والح�ائزون لتل�ك اآلالت والمحرك�ات 

 .م هذه المادة والمركبات من توفيق أوضاعها وفقا لحك

ولجهاز شئون البيئ�ة بالتنس�يق م�ع وزارات الداخلي�ة والص�ناعة والص�حة والبت�رول أن يعي�د النظ�ر ف�ى 

 .الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذه المادة بعد ثالثة أعوام من تاريخ نشر هذه الالئحة 

 ) 38مادة ( 

ا النفاي�ات المعدي�ة المتخلف�ة ع�ن يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلف�ات الص�لبة ع�د

الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إال فى األماكن المخصص�ة ل�ذلك بعي�دا ع�ن المن�اطق 

السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد األدنى لبعدها 

 :عن هذه المناطق والمبينة فيما يلى 

ائيا حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المشار إليها فى الفقرة األولى من ه�ذه الم�ادة يحظر نه -1

 :بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها ما يلى 

 .أن تكون الرياح السائدة للتجمعات السكنية ) أ ( 

 .متر عن أقرب منطقة سكنية  1500أن تبعد ) ب ( 

 24أن تك��ون س��عة المح��رق أو المح��ارق المخصص��ة تكف��ى لح��رق القمام��ة المنقول��ة إليه��ا خ��الل ) ج  (

 .ساعة 

أن يكون موقع المحرقة فى مكان تتوافر به مساحة كافية الستقبال القمام�ة المتوقع�ة طبق�ا لطبيع�ة ) د ( 

 .النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها 

سنوات إعتب�ارا م�ن ت�اريخ نش�ر  3ل فترة انتقالية ال تزيد على فى حاالت الضرورة القصوى وخال -2

 :هذه الالئحة التنفيذية يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفا وذلك طبقا للشروط األتية 
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أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى وأن يتم الحرق تحت إشراف ) أ ( 

 .مدنى أجهزة اإلدارة المحلية والدفاع ال

ك�م م�ن التجمع�ات الس�كنية والص�ناعية  1.5أن يكون مكان حرق القمامة على مسافة ال تقل عن ) ب ( 

 .وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية 

تخصص المحليات مكانا إلستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقية وطبيعتها ) جـ ( 

 :ساعة وأن يكون المكان  24ات المراد التخلص منها كل وكمية النفاي

 .على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة  -

أن تكفى المساحة لتش�وين القمام�ة المزم�ع نقله�ا وك�ذلك العملي�ات األخ�رى الت�ى تج�رى  -

 .بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى 

 .ة األخرى وجود مصدر للمياه لحاالت الطوارئ واإلستخدامات الضروري -

توفير المعدات الالزمة للتشوين والتقلي�ب وال�تخلص م�ن الرم�اد بدفن�ه بحي�ث ال يتط�اير  -

 .للهواء أو يتسرب للمياه الجوفية 

النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبي�ة ف�ى المستش�فيات والمراك�ز الص�حية ي�تم حرقه�ا ب�نفس  -3

توعب الكمي�ات المجمع�ة دون ت�راكم أو المكان بواس�طة مح�ارق مص�ممة له�ذا الغ�رض وبحي�ث تس�

تخزين بجوار المحرقة عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز ش�ئون البيئ�ة أن 

يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب مستشفى مزود بمحرقة أو محارق وذل�ك بش�رط اس�تيعابها 

حاويات محكمة ال تسمح بتطاير محتوياتها  للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات فى

 .وعلى أن يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات 

فى جميع األحوال يشترط أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافي�ة لمن�ع تط�اير الرم�اد أو  -4

لهذه الالئح�ة )  6( انبعاث الغازات إال فى الحدود المسموح بها والمنصوص عليها فى الملحق رقم 

. 

تلتزم الوحدات المحلية باإلتفاق مع جهاز شئون البيئ�ة بتخص�يص أم�اكن إلق�اء أو معالج�ة أو ح�رق  -5

 .القمامة الصلبة طبقا ألحكام هذه المادة 

 )39 ( 

يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراع�اة نظاف�ة ص�ناديق وس�يارات جم�ع القمام�ة 

 .ستمرة واحدا من الشروط المقررة ألمن ومتانة وسائل نقل القمامة وأن يكون شرط نظافتها الم

كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة ال ينبعث عنها روائح كريهة أو  

أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره م�ن الحش�رات أو ب�ؤرة تج�ذب الحيوان�ات الض�الة وأن ي�تم جم�ع 
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ى فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط أال تزيد كمية القمامة فى أى ونقل ما بها من قمامة عل

وتق�وم اإلدارة المختص��ة بالمحلي�ات بالرقاب��ة عل�ى تنفي��ذ . م�ن تل�ك الص��ناديق وف�ى أى وق��ت ع�ن س��عته 

 .أحكام هذه المادة 

 ) 40مادة ( 

زراع�ة أو يحظر رش أو إس�تخدام مبي�دات اآلف�ات أو أي�ة مركب�ات كيماوي�ة أخ�رى ألغ�راض ال

الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة الشروط والض�وابط والض�مانات الت�ى تض�عها 

 :وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى 

يلزم عند رش مبيدات اآلف�ات الزراعي�ة ب�أى وس�يلة أن ي�تم إخط�ار الوح�دات الص�حية والوح�دات ) أ ( 

 .اع مواد الرش ومضادات التسمم البيطرية بأنو

 .توفير وسائل اإلسعاف الالزمة ) ب ( 

 .توفير مالبس ومهمات واقية لعمال الرش ) جـ ( 

 .تحذير األهالى من التواجد بمناطق الرش ) د ( 

 .أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل ) هـ ( 

ض�رورة القص�وى الت�ى يق�درها وزي�ر الزراع�ة مراعاة أال يتم الرش بالطائرات إال فى ح�االت ال) و ( 

ويلزم فى ه�ذه الحال�ة تحدي�د المس�احات المطل�وب رش�ها عل�ى خ�رائط وتمي�ز تل�ك المس�احات المج�اورة 

للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل ع�دم تع�رض 

اه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباش�رة أو غي�ر مباش�رة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المي

 .فى الحال أو فى المستقبل لآلثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية 

 ) 41مادة ( 

تلتزم جميع الجهات واألفراد عند القيام بأعم�ال التنقي�ب أو الحف�ر أو البن�اء أو اله�دم أو نق�ل م�ا 

رية بإتخاذ اإلحتياطات الالزم�ة للتخ�زين أو النق�ل اآلم�ن له�ا لمن�ع تطايره�ا ينتج عنها من مخلفات أو أث

وعلى الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك فى الت�رخيص وذل�ك عل�ى النح�و المب�ين فيم�ا 

 :يلى 

أن يتم التشوين بالموقع باألس�لوب اآلم�ن بعي�دا ع�ن إعاق�ة حرك�ة الم�رور والمش�اة ويراع�ى تغطي�ة  -1

 .قابل للتطاير منها حتى ال يسبب تلوث الهواء ال

نق��ل المخلف��ات واألترب��ة الناتج��ة ع��ن أعم��ال الحف��ر واله��دم والبن��اء ف��ى حاوي��ات أو أوعي��ة خاص��ة  -2

 :بإستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها 
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لمخلف�ات لله�واء أو أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محك�م يمن�ع إنتش�ار األترب�ة وا* 

 .تساقطها على الطريق 

 .أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ * 

على أن تك�ون الس�يارة ف�ى حال�ة جي�دة طبق�ا لقواع�د األم�ان والمتان�ة واألن�وار ومجه�زة بكاف�ة أجه�زة * 

 .األمان 

كم من المناطق  1.5تقل عن أن تخصص األماكن التى تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة ال  -3

 .السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتالئها 

أن تق�وم المحلي�ات بتحدي��د األم�اكن الت��ى تنق�ل له��ا المخلف�ات وال يص��رح بنق�ل أو ال��تخلص م�ن تل��ك  -4

 .المخلفات إال باألماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية 

 ) 42مادة  (

يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أى نوع من أنواع الوق�ود أو غيره�ا 

سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو اإلنشاءات أو غرض تجارى أخر أن يك�ون ال�دخان 

ذا النش�اط إتخ�اذ والغازات وألبخرة الضارة الناتج�ة ف�ى الح�دود المس�موح به�ا ، وعل�ى المس�ئول ع�ن ه�

جميع اإلحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج اإلحتراق المش�ار إليه�ا وذل�ك وف�ق م�ا ه�و مب�ين فيم�ا 

 : يلى 

 :اإلحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أى نوع من أنواع الوقود 
تج اإلحت�راق لمن�ع أو اإلق�الل م�ن إنبع�اث اإلحتياطات الالزم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات فى نوا) أ ( 

الملوثات من مصادر حرق الوقود فإن�ه يج�ب أن ي�تم أختي�ار الوق�ود المناس�ب ومراع�اة التص�ميم الس�ليم 

 :للمواقد وبيت النار والمداخن وأستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير اآلتية 

يه التصميمات السليمة لضمان اإلحتراق الكامل وتصريف يحظر الحرق المكشوف الذى ال يتوافر ف -1

 .العوادم من خالل مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة 

أن تيم تصميم الموقد وبيت النار يحث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع  -2

لكام��ل ض��مانا لإلق��الل م��ن درج��ة الح��رارة وإعط��اء ال��زمن الك��افى والتقلي��ب ال��ذى يض��من الح��رق ا

إنبع�اث ن��واتج الح��رق غي��ر الكام��ل وبحي��ث ال يزي��د م��ا ينبع��ث م��ن الملوث��ات ع��ن الح��دود القص��وى 

 .لهذه الالئحة )  6( المسوح بها لإلنبعاث وفقا لما هو مبين بالملحق رقم 

 .يحظر إستخدام الفحم الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية  -3

 دام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة األخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية يحظر إستخ -4
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أال تزيد نسبة الكبري�ت ب�الوقود المس�تعمل بالمن�اطق الحض�رية وب�القرب م�ن المن�اطق الس�كنية ع�ن  -5

1.5 . % 

الك�افى أن يتم إنبعاث الغازات المحتوية على ثانى أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالق�در  -6

 .بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح األرض 

أو إستخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها 

بالمناطق البعي�دة ع�ن العم�ران م�ع مراع�اة العوام�ل الجوي�ة والمس�افات الكافي�ة لع�دم وص�ولها للمن�اطق 

 .ة السكنية والزراعية والمجارى المائي

 :إرتفاعات المداخن ) ب ( 

كج��م بالس��اعة  15000-7000الم��داخن الت��ى يص��در عنه��ا إنبع��اث إجم��الى للع��ادم م��ا ب��ين  -1

 .مترا  36-18يتراوح إرتفاعها ما بين 

س�اعة يج��ب أن يك��ون /كج��م 15000الم�داخن الت��ى يص�در عنه��ا إنبع�اث إجم��الى أكث��ر م�ن  -2

ن إرتف�اع المب�انى المحيط�ة بم�ا فيه�ا إرتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف عل�ى األق�ل م�

 .المبنى الذى تخدمه المدخنة 

الم��داخن الت��ى تخ��دم األم��اكن العام��ة كالمكات��ب والمط��اعم والفن��ادق واألغ��راض التجاري��ة  -3

م�ع ) أعل�ى المبن�ى ( متر ع�ن حاف�ة المبن�ى  3األخرى وغيرها يجب أال يقل إرتفاعها عن 

 .لمدخنة العمل على إرتفاع سرعة تسريب الغاز من ا

 الحد األقصى المسموح به الملوث 

 الدخان

 

 

 

 

 

 ثانى أكسيد الكبريت

 

 الداهيدات

 

 )بإستعمال كارت رنجلمان (  1 

مص����ادر متواج����دة  -رنجلم����ان 1 

بالمن�����اطق الحض������رية أو ب�����القرب م������ن 

 .المناطق السكنية 

مص��ادر بعي��دة ع��ن  -رنجلم��ان  2 

 العمران 

 حرق النفايات  -رنجلمان  2 

 3م/ مجم  4000قائم 

 3م/مجم 2500جديد 

 3م/ممج 20حرق نفايات 
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 أول أكسيد الكربون

 

 

 3م/مجم 4000قائم 

 3م/مجم 2500جديد 

 

 . 3م/ مجم  250= رنجلمان )  1(  •

 . 3م/ مجم  500= رنجلمان )  2(  •

 .وعلى الجهة اإلدارية المختصة مراعاة اإللتزام بأحكام هذه المادة 

 

 ) 43مادة ( 

هات القائمة بأعمال البحث واإلستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزي�ت الخ�ام يتعين على الج

وتكريره وتصنيعه أن تلت�زم بالض�وابط واإلج�راءات المس�تمدة م�ن أس�س ومب�ادئ ص�ناعة البت�رول 

 : العالمية التى توفرها الجهة اإلدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى 

ال البحث واإلستكشاف والحفر وإستخراج وإنت�اج الزي�ت الخ�ام يتعين على الجهات القائمة بأعم -1

للمنتج��ات البترولي��ة والبتروكيماوي��ات والغ��از وتص��نيعه وتكري��ره وتخزين��ه ونقل��ه ، أن تلت��زم 

بالض��وابط واإلج��راءات واإلحتياط��ات الالزم��ة لحماي��ة البيئ��ة والمس��تمدة م��ن مب��ادئ ص��ناعة 

ن الهيئ�ة المص�رية العام�ة للبت�رول طبق�ا لطبيع�ة ك�ل البترول العالمية والموافق عل�ى تطبيقه�ا م�

 .مشروع أو منشأة أو عملية 

يجب على القائم باألعمال فى النشاط البترول�ى أتب�اع تعليم�ات الهيئ�ة المص�رية العام�ة للبت�رول  -2

بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها ، فى شأن طرق وأساليب التشغيل اآلمنة فى ك�ل م�ا 

ة وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد األخ�رى يتعلق بتنقي

المستغنى عنها ن مع تفادى ضياع البترول أو الغاز ، وكذلك القي�ام بعم�ل اإلحتياط�ات الالزم�ة 

بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية األالت واألبار ومس�اكن الع�المين ، والمخ�ازن والمنش�آت 

ية ، وجميع الوسائل األخرى التى ترى الهيئ�ة المص�رية العام�ة لزومه�ا لتنظ�يم وض�مان البترول

حسن سير العمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين ، وتتض�من عل�ى األخ�ص م�ا 

 :يأتى 
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مراع��اة تحدي��د المس��افات اآلمن��ة س��واء ب��ين اآلب��ار اإلستكش��افية أو اإلنتاجي��ة وب��ين محط��ات ) أ ( 

ع واإلنت��اج وأي��ة منش��أة ص��ناعية أخ��رى وال��ورش وخط��وط األنابي��ب الرئيس��ية أو الفرعي��ة التجمي��

 .والمساكن واألماكن الدينية واإلجتماعية والمقابر 

مراعاة شروط األبعاد والمسافات عند إستخدام المتفجرات سواء فى عمليات المسح السيزمى ) ب ( 

 .أو عمليات إنشاء خطوط األنابيب 

األبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع اإلنفجارات ومنع تس�رب الزي�ت تزويد ) ج ( 

 .أو الغاز 

تركي��ب أجه��زة الفص��ل والش��عالت الالزم��ة إلج��راءات عملي��ات إنت��اج ونق��ل وتش��غيل وتكري��ر ) د ( 

 .المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز 

ي�ت والغ�از ال�ذى ي�تم إس�تخراجة ف�ى اإلختب�ارات إتخاذ اإلحتياطات الالزمة لمنع تس�ريب الز) هـ ( 

التى تجرى أثناء الحفر وإكمال اآلبار والذى ال يمكن جمعه ، وك�ذلك أى زي�ت أو غ�از أخ�ر ينبغ�ى 

حرقه إما ف�ى حف�ر مفتوح�ة أو ف�ى الش�عالت عل�ى أن يراع�ى اإلحتي�ار األمث�ل لع�دد وحج�م فوني�ات 

إستخدام الهواء اإلض�افى أو إمكاني�ة إس�تخدام وق�ود الحريق والشعالت أو إستخدام عملية التذرية أو 

 .الديزل إلستكمال حريق الزيت الخام الثقيل 

تركيب المداخن والشعالت والهوايات الالزمة لعمليات اإلنتاج والتش�غيل والتكري�ر والتخ�زين ) و ( 

 .خنة الالزمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة ، سواء للغازات  المنبعثة الباردة أو السا

وضع الخطط الالزمة وتجهيز المعدات واآلالت وتعيين وتدريب األفراد لمجابه�ة أى تس�رب ) ز ( 

أو حري��ق يح��دث ل��رؤوس األب��ار أو خط��وط الت��دفق أو المنش��آت البحري��ة أو المنش��أت الص��ناعية أو 

ل صهاريج التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أى منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عم

 .المنشأة 

 :بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى ) ج ( 

ت��وفر الح��د األدن��ى م��ن المس��افات إل��ى حاف��ة الط��رق الرئيس��ية والس��كك الحديدي��ة والمس��تودعات  -1

 .األخرى والمبانى واألماكن المكشوفة للنيران 

ياس��ية أن تك��ون الص��هاريج محكم��ة وت��نظم عملي��ة تس��رب األبخ��رة الزائ��دة طبق��ا للمواص��فات الق -2

 .العالمية بهذا الشأن 

 .الدهان باللون األبيض أو أى لون فاتح آخر  -3
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إحاط��ة ك��ل ص��هريج بأس��وار لحص��ر تس��رب الزي��ت إن وج��د وم��زودة بمناق��ذ لتص��ريف مي��اه  -4

األمطار ، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا لإلش�تراطات العالمي�ة 

 .لبتروكيماويات المستخدمة فى تصميم صهاريج تخزين ا

يراع��ى إس��تخدام اله��واء المض��غوط ف��ى أجه��زة القي��اس والتش��غيل ب��دال م��ن الغ��از الج��اف ) ط��ـ ( 

 .المضغوط كلما أمكن ذلك 

أن تكون جميع المهمات والمعدات واآلالت  المستخدمة فى العملي�ات ف�ى حال�ة جي�دة ومس�توفية  -3

الكافية للعم�ل المخص�ص م�ن أجل�ه  لجميع الشروط الالزمة لحسن إستخدامها وأن تكون بالقدرة

 .مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش الالزمة لها 

يجب التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذى ال يمك�ن إس�تغالله أو إس�تعمالة بطريق�ة مأمون�ة  -4

 .وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن 

إلستخراج أكبر نسبة من فضالت اآلب�ار  يجب إستعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية -5

أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانات إلستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة ف�ى مك�ان مناس�ب 

 .مأمون بعيدا عن اآلبار أو المنشآت البترولية والصناعية المساكن 

ق ال يجوز بأى حال م�ن األح�وال أن تف�يض ه�ذه الفض�الت عل�ى س�طح األرض أو عل�ى الط�ر

 .العامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها 

 ) 44مادة ( 

تلت��زم جمي��ع الجه��ات واألف��راد عن��د مباش��رة األنش��طة اإلنتاجي��ة أو الخدمي��ة أو غيره��ا 

وخاصة عن�د تش�غيل اآلالت والمع�دات وإس�تخدام آالت التنبي�ه ومكب�رات الص�وت بع�دم تج�اوز 

كن العم��ل واألم��اكن العام��ة المغلق��ة الموض��حة الح��دود المس��موح به��ا لش��دة الص��وت داخ��ل أم��ا

 .لهذه الالئحة )  7( من الملحق رقم )  1( بالجدول رقم 

وعل��ى الجه��ات المانح��ة للت��رخيص مراع��اة أن يك��ون مجم��وع األص��وات المنبعث��ة م��ن  

المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نط�اق الح�دود المس�موح به�ا ، والتأك�د م�ن إلت�زام المنش�أة 

)  2( ر اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذلك ، وذل�ك وف�ق م�ا ه�و مب�ين بالج�دول رق�م بإختيا

لهذه الالئحة من حي�ث الح�دود المس�موح به�ا لش�دة الص�وت وم�دة الفت�رة )  7( من الملحق رقم 

 .الزمنية للتعرض له 

 ) 45مادة ( 

وزارة الق�وى  يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ اإلحتياطات والت�دابير الالزم�ة الت�ى تض�عها

العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات اله�واء ، داخ�ل مك�ان العم�ل إال ف�ى 
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لهذة الالئحة وذلك سواء كانت ناتجة ع�ن طبيع�ة ممارس�ة )  8( الحدود المبينة فى الملحق رقم 

ين تنفي��ذا المنش��أة لنش��اطها أو ع��ن خل��ل ف��ى األجه��زة ، وأن ي��وفر س��بل الحماي��ة الالزم��ة للع��امل

لشروط السالمة والصحة المهنية بما فى ذلك إختي�ار اآلالت والمع�دات والم�واد وأن�واع الوق�ود 

الالزمة على أن يؤخذ فى اإلعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية 

 .الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء 

 ) 46مادة ( 

احب المنش��أة بإتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة للمحافظ��ة عل��ى درجت��ى الح��رارة يلت��زم ص��  

والرطوب��ة داخ��ل مك��ان العم��ل بم��ا ال يج��اوز الح��د األقص��ى والح��د األدن��ى المس��موح بهم��ا ، وف��ى حال��ة 

ضرورة العمل فى درجت�ى ح�رارة أو رطوب�ة خ�ارج ه�ذه الح�دود يتع�ين علي�ه أن يكف�ل وس�ائل الوقاي�ة 

له�ذه )  9( مالبس خاصة وغي�ر ذل�ك م�ن وس�ائل الحماي�ة ويتض�من الملح�ق رق�م  المناسبة للعاملين من

الالئحة الحد األقصى والحد األدن�ى لك�ل م�ن درجت�ى الح�رارة والرطوب�ة وم�دة التع�رض لهم�ا ووس�ائل 

 .الوقاية منهما 

 

 ) 47مادة ( 

ي�ة الكافي�ة بم�ا يشترط فى األماكن العامة المغلقة وشبه المغلق�ة أن تك�ون مس�توفية لوس�ائل التهو

يتناسب مع حج�م المك�ان وقدرت�ه اإلس�تيعابية ون�وع النش�اط ال�ذى يم�ارس في�ه بم�ا يض�من تج�دد اله�واء 

 .ونقاءه وإحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 

 :ويبين الجدول التالى كميات الهواء الالزمة لتهوية األماكن العامة  

 نوع المكان والنشاط        ***                           كمية الهواء الخارجى 

 شخص / دقيقة / ديسيمتر مكعب 

 

 

مكان ذو س�قف مرتف�ع ، بن�ك ، قاع�ة محاض�رات ، مك�ان    140-280

 .عبادة ، محل عام كبير ، مسرح ، غرفة بدون تدخين 

ش��قة ، ص��الون حالق��ة ، مح��ل تجمي��ل ، غرف��ة فن��دق أو  280-420

 .غرفة     فيها تدخين قليل 

 كافيتريا ، محل به مطعم صغير ، مكان عمل عام ،غرفة                                420-560

 .مستشفى ، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط                                     
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مكان عمل خ�اص ، مكت�ب أو عي�ادة أو غرف�ة به�ا ت�دخين       560-850

 .كثير

قاعة إجتماع�ات ، مله�ى ليل�ى أو غرف�ة مكتظ�ة به�ا ت�دخين     850-1700

 .كثير 

 .بدون إستعمال أجهزة تكييف الهواء  -*** 

 .متر مكعب  4.25ال يقل حجم الفراغ المخصص لكل فرد عن  -

 .متر مربع  1.4ال تقل مساحة األرضية المخصصة لكل فرد عن  -

 ) 48مادة ( 

يلتزم المدير المسئول عن المنش�أة بإتخ�اذ اإلج�راءات الكفيل�ة بمن�ع الت�دخين ف�ى األم�اكن العام�ة 

ال فى الحيز المخصص للمدخنين وبعد التدخين وبعد التدخين فى غير هذا الحيز مخالفة إداري�ة المغلقة إ

 .تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة 

 ) 49مادة ( 

ال يج�وز أن يزي��د مس�توى النش��اط اإلش��عاعى أو تركي�زات الم��واد المش��عة ب�الهواء ع��ن الح��دود 

ق�رار م�ن زي�ر الكهرب�اء والطاق�ة المس�ئول ع�ن األم�ان الن�ووى بع�د المسموح بها والتى يصدر به�ا 

الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وذلك خالل المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية 

 1994لسنة  4من القانون رقم 

 الباب الثالث 

 حماية البيئة المائية من التلوث 

 الفصل األول 

  التلوث من السفن

 األول الفرع 

 التلوث من الزيت

 )  50مادة ( 

على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مس�ئول عنه�ا وعل�ى المس�ئولين ع�ن وس�ائل نق�ل الزي�ت 

الواقع��ة داخ��ل الم��وانى أو البح��ر اإلقليم��ى أو المنطق��ة اإلقتص��ادية الخالص��ة لجمهوري��ة مص��ر العربي��ة 

ا إلى إبالغ الجه�ات اإلداري�ة المختص�ة ع�ن ك�ل وكذلك الشركات العاملة فى إستخراج الزيت أن يبادرو

ح��ادث تس��رب للزي��ت ف��ور حدوث��ه م��ع بي��ان مك��ان ظ��روف الح��ادث ون��وع الم��ادة المتس��ربة وكميته��ا 

 :واإلجراءات التى إتخذت إليقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البالغ البيانات التالية 
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 .اإلجراءات التى إتخذت لمعالجة التسرب  )1

 .المشتتات التى إستعملت  كمية ونوع )2

 .المصدر المحتمل لحدوث التسرب ، وهل حدث حريق أم ال  )3

 .إتجاه البقعة الزيتية المتكونة  )4

 .معدل التسرب إذا كان مستمرا  )5

 .إبعاد البقعة  )6

 .سرعة وإتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية  )7

 .إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه  )8

 .حالة البحر  )9

 .ضعيف  -متوسط  -عالى  -الة المد والجزر غامر ح )10

 .األماكن الشاطئية المهددة  )11

 .طبيعة المنطقة ، شعب مرجانية ، كائنات بحرية  )12

 .العنوان  -التليفون  -اإلسم  -المصدر المبلغ  )13

وف��ى جمي��ع األح��وال يج��ب عل��ى الجه��ات اإلداري��ة المختص��ة إب��الغ جه��از ش��ئون البيئ��ة بكاف��ة  

حادث المشار إليه فوز حدوثه لمتابعة اإلجراءت التى إتخذت ف�ى ه�ذا الش�أن وفق�ا المعلومات عن ال

 .من قانون البيئة )  5( لمهام الجاز المنصوص عليها فى المادة 

 ) 51مادة ( 

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة إلستقبال ناقالت الزيت وأح�واض إص�الح  

إلس��تقبال مي��اه اإلت��زان غي��ر النظيف��ة والمي��اه المتخلف��ة ع��ن غس��يل  الس��فن بالمع��دات الالزم��ة الكافي��ة

 .الخزانات الخاصة بناقالت الزيت أو غيرها من السفن 

ويج�ب أن تجه�ز الم�وانى ب�المواعين واألوعي��ة الالزم�ة والكافي�ة إلس�تقبال المخلف�ات والنفاي��ات  

 .والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء 

وتتولى الجهة اإلدارية المختصة إستقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهه�ا إل�ى أم�اكن ال�تخلص م�ن  

 .نفاياتها ومياه اإلتزان غير النظيفة 

وال يجوز الترخيص ألية س�فينة أو ناقل�ة بالقي�ام بأعم�ال الش�حن والتفري�غ إال بع�د الرج�وع إل�ى  

ى أم�اكن ال�تخلص م�ن النفاي�ات ومي�اه اإلت�زان غي�ر الجهة اإلدارية المختصة إلستقبالها وتوجيهها إل

 .النظيفة 

 ) 52مادة ( 



 36 

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى إنض�مت  

لإلتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المس�ئول عنه�ا جمي�ع العملي�ات المتعلق�ة بالزي�ت 

 :باإلتفاقية وعلى األخص العمليات األتية على الوجه المبين 

القيام بعمليات التحميل أو التس�ليم أو غيره�ا ع�ن عملي�ات نق�ل الحمول�ة الزيتي�ة م�ع بي�ان ن�وع ) أ ( 

 .الزيت 

تص��ريف الزي��ت أو الم��زيج الزيت��ى م��ن أج��ل ض��مان س��المة الس��فينة أو حمولته��ا أو إنق��اذ ) ب ( 

 .األرواح مع بيان نوع الزيت 

س��رب الزي��ت أو الم��زيج الزيت��ى نتيج��ة إص��طدام أو ح��ادث م��ع بي��ان نس��بة الزي��ت وحج��م ت) ج��ـ ( 

 .التسرب 

 .تصريف مياه اإلتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات ) د ( 

 .التخلص من النفايات الملوثة ) هـ ( 

وذل�ك  إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمع�ت ف�ى حي�ز اآلالت خ�ارج الس�فينة) و ( 

 .أثناء تواجدها بالميناء 

ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة 

المائية فى سجل خاص مطابق لسجل الزيت  المنصوص عليه فى هذه الم�ادة عل�ى أن يتض�من ه�ذا 

 :السجل البيانات التالية 

 .إسم المنصة وموقعها  -1

 .الصادر لها  الترخيص -2

 .إسم صاحب المنصة  -3

 .النشاط الذى تزاوله المنصة  -4

بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى قبل تصريفها ونظام التحكم  -5

 .فيها ومراقبتها 

 .كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها  -6

 .ائل التى يتم تصريفها الكمية الفعلية للمواد والسو -7

بيان األعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيت�ى موض�حا  -8

 .تاريخ العطل وفترة إستمراره ونتائج التحليل عقب اإلصالح مباشرة 

 .إسم وتوقيع مسئول ملئ بيانات السجل  -9

 .تاريخ تحرير البيانات -10
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 ) 53مادة ( 

يج�ب تق�ديم ش�هادة الض�مان عن�د دخ�ول . م�ن ق�انون البيئ�ة المش�ار إلي�ه  59المادة  فى تطبيق أحكام

الناقلة فى البحر اإلقليمى ، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطى جميع األضرار والتعويضات 

 .التى تقدر بمعرفة الجهة اإلدارية المختصة باإلتفاق مع جهاز شئون البيئة 

 

 الفرع الثانى

 خلفات الصرف الصحى والقمامةالتلوث بم

 ) 54مادة ( 

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البح�ر اإلقليم�ى 

والمنطق��ة اإلقتص��ادية الخالص��ة لجمهوري��ة مص��ر العربي��ة ويج��ب ال��تخلص منه��ا طبق��ا للمع��ايير 

 :واإلجراءات الموضحة فيما يلى 

 :الصحى الملوثة من السفن والمنصات البحرية  إجراءات تصريف مياه الصرف

تلت��زم الس��فن والمنص��ات البحري��ة أي��ا كان��ت جنس��يتها بمراع��اة المع��ايير والض��وابط التالي��ة عن��د  

 :تصريفها لمياه الصرف الصحى 

أن تك��ون الس��فينة أو المنص��ة البحري��ة م��زودة بالش��هادة الدولي��ة لمن��ع التل��وث بق��اذورات مي��اه  -1

 .كون الشهادة سارية المفعول الصرف الصحى وأن ت

 .أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى  -2

ال يجوز ألى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال  -3

 .بحرية من الشاطئ 

مي�ل  12 فى حالة تصرف السفينة لتلك المخلف�ات قب�ل معالجته�ا ف�ال يج�وز له�ا ذل�ك قب�ل مس�افة -4

 .بحرى من خط الشاطئ 

وف��ى جمي��ع األح��وال ال يج��وز ألى س��فينة ص��رف مخلف��ات الص��رف الص��حى المحج��وزة ف��ى 

صهاريج اإلحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدالت معتدلة وعندما تك�ون الس�فينة مبح�رة بس�رعة ال 

 .ساعة /عقدة 4تقل عن 

ور أجسام صلبة عائم�ة مرئي�ة وينبغى أن ال يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظه 

 فى المياه 

وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضالت مياه يلزم معالجتها فيجب أن ت�تم ه�ذه المعالج�ة قب�ل  

 الصرف 
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وال تنطبق األحكام السابق اإلشارة إليها فى حالة التصريف لسالمة السفينة ومن عل�ى متنه�ا أو  

الس�فينة أو مع�داتها بش�رط أن تك�ون جمي�ع اإلحتياط�ات إنقاذ أرواح فى البحار أو نتيج�ة عط�ب أص�اب 

 .المعقولة قد إتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده 

 

 ) 55مادة ( 

عل��ى الجه��ات المختص��ة ت��وفير التس��هيالت الخاص��ة بإس��تقبال النفاي��ات ومي��اه الص��رف الملوث��ة  

ن تلك التسهيالت فى حالة ص�الحة لإلس�تخدام ومص�انة وأن يراع�ى وفضالت السفن مع مراعاة أن تكو

 .نظافتها وتطهيرها بصفة دورية 

 ) 56مادة ( 

على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة فى التسهيالت المنصوص عليها  

تخلص منه��ا ف��ى ف��ى الم��ادة الس��ابقة ع��دم تس��رب ه��ذه المخلف��ات أو إنبع��اث أي��ة روائ��ح عنه��ا وأن ي��تم ال��

، وذل��ك م��ن خ��الل  1967لس��نة  38األم��اكن وبالض��وابط الت��ى ي��نص عليه��ا ق��انون النظاف��ة العام��ة رق��م 

 .التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات 

 الفصل الثانى

 التلوث من المصادر البرية

 ) 57مادة ( 

ين��تج عنه��ا يش��ترط للت��رخيص بإقام��ة أي��ة منش��آت أو مح��ال عل��ى ش��اطئ البح��ر أو قريب��ا من��ه  

تصريف مواد ملوثة بالمخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات المنقذة لها ، مراعاة أحكام م�واد 

الفصل األول من الباب األول من هذه الالئحة والخ�اص بالتنمي�ة والبيئ�ة ، ويلت�زم الم�رخص ل�ه بت�وفير 

ب�أن يب�دأ بتش�غليها ف�ور ب�دء تش�غيل تل�ك وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كم�ا يلت�زم ب�أن يلت�زم 

 .المنشآت وأن يحافظ على سالمتها وصيانتها بصفة دورية 

 ) 58مادة ( 

مع عدم اإلخالل بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه الالئحة يحظر على المنشآت  

ة المائي�ة والش�واطئ المتاخم�ة الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئ

تصريف تلك المواد إال بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم 

 .لهذه الالئحة )  1( 

وعلى معامل وزارة الصحة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالج�ة  

 .بنتيجة التحليل  وإخطار الجهات اإلدارية المختصة
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( وفى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم  

يخطر جهاز شئون البيئة إلتخاذ اإلجراءات اإلدارية باإلشتراك مع الجهة اإلدارية المختصة للنظر )  1

لالئح�ة مهل�ة م�دتها ش�هر واح�د فى منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفق�ا ألحك�ام ه�ذه ا

لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، م�ع مراع�اة الم�دد المنص�وص عليه�ا 

ف��ى الم��ادة الثاني��ة م��ن ق��رار إص��دار ه��ذه الالئح��ة بالنس��بة للمنش��آت القائم��ة عن��د ص��دورها ، ف��إذا ل��م ت��تم 

حلي�ل خالله��ا أن إس��تمرار الص��رف م��ن ش��أنه إلح��اق المعالج�ة خ��الل الم��دة المش��ار إليه��ا أو ثب��ت م��ن الت

أضرار بالبيئة المائية فيوقف التصريف بالطريق اإلدارى ويس�حب الت�رخيص الص�ادر للمنش�أة ، وذل�ك 

دون اإلخ��الل بالعقوب��ات المنص��وص عليه��ا ف��ى ق��انون البيئ��ة ، كم��ا يحظ��ر عل��ى المنش��آت الص��ناعية 

له�ذه الالئح�ة ف�ى )  10( المنصوص عليها فى الملحق رقم تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و

 . البيئة المائية 

 ) 59مادة ( 

يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحري�ة للجمهوري�ة لمس�افة م�ائتى مت�ر إل�ى  

ال�داخل م�ن خ�ط الش��اطئ إال بع�د موافق�ة الهيئ��ة المص�رية العام�ة لحماي�ة الش��واطئ بالتنس�يق م�ع جه��از 

 .البيئة  شئون

 : وتتبع فى شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت اإلجراءات التالية  

يرفق الطل�ب دراس�ة " الجهة المانحة للترخيص " يقدم الطب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية ) أ ( 

يرها على متكاملة عن تقييم التأثير البيئ للمشروع أو األعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما فى ذلك تأث

 :اإلتزان البيئ للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ ، وعلى األخص العناصر األتية 

 .النحر -1

 .اإلرساب -2

 .التيارات الساحلية -3

 .التلوث الناجم عن المشروع أو األعمال -4

 .مع بيان األعمال واإلحتياطات المقترحة تفصيال لمالقاة أو معالجة هذه اآلثار إن وجدت 

فظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلبداء رأيه�ا تقوم المحا) ب ( 

الفنى فى المشروع بالتنسيق مع جهاز ش�ئون البيئ�ة كم�ا تق�وم المحافظ�ة الس�احلية بإرس�ال دراس�ة تقي�يم 

م�ن ت�اريخ  التأثير البيئ للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيه خ�الل س�تين يوم�ا

 .إستالمه 
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للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن تحمل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التى ) جـ ( 

 .تقوم بها 

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئ�ة بع�د أخ�ذ رأى الجه�ات اإلداري�ة المختص�ة والمحافظ�ات المعني�ة 

 .ظر أو تعديل خط الشاطئ شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الح

 ) 60مادة ( 

يحظر الت�رخيص ب�إجراء أى عم�ل يك�ون م�ن ش�أنه المس�اس بخ�ط المس�ار الطبيع�ي للش�اطئ أو تعديل�ة 

دخوال فى مياه البحر أو انحسارا عنه إال بعد موافقة الهيئة المصرية العام�ة لحماي�ة الش�واطئ بالتنس�يق 

التى من شأنها المس�اس بخ�ط المس�ار الطبيع�ي للش�اطئ أو  مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات

 .تعديله اإلجراءات والشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 اإلجراءات اإلدارية والقضائية

 ) 61( مادة 

عن�د  م�ن ق�انون البيئ�ة المش�ار إلي�ه ، 78يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عل�يهم ف�ى الم�ادة 

وقوع مخالفة ال تزيد عقوبتها ع�ن الغرام�ة أو التع�ويض أن يس�مح لرب�ان الس�فينة أو المس�ئول عنه�ا إذا 

رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل ، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تح�ت حس�اب تنفي�ذ عقوب�ة 

ق�انون البيئ�ة ،  الغرامة والتعويض التى يقضى بها ف�ى الح�دود المنص�وص عليه�ا ف�ى الب�اب الراب�ع م�ن

على أال تق�ل ع�ن الح�د األدن�ى المق�رر للمخالف�ة مض�افا إليه�ا جمي�ع النفق�ات والتعويض�ات الت�ى تح�ددها 

الجهة اإلدارية المختصة إلزالة آثار المخالفة ، ويتم إيداع تلك المبالغ فى الي�وم الت�الى عل�ى األكث�ر م�ن 

 . من هذه الالئحة )  7( تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا ألحكام المادة 
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ويجوز تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجه�ة اإلداري�ة المختص�ة ، وذل�ك مراع�اة  

ألحكام اإلتفاقي�ة الدولي�ة ف�ى ش�أن المس�ئولية المدني�ة المترتب�ة ع�ن أض�رار التل�وث بالزي�ت الموقع�ة ف�ى 

 . 1969بروكسل عام 

 ) 62مادة ( 

لبيئة قرار بتشكيل لجن�ة تظلم�ات يك�ون مقره�ا دائ�رة عم�ل الم�وانى أو يصدر الوزير المختص بشئون ا

 :إحدى الجهات اإلدارية القريبة منها على النحو التالى 

 رئيسا      مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس -

 عضوا        ممثل لجهاز شئون البيئة  -

 عضوا      ممثل لمصلحة الموانى والمنائر -

 عضوا         لوزارة الدفاع ممثل  -

 عضوا         ممثل لوزارة البترول -

 عضوا   ممثل للجهة اإلدارية المختصة التى وقعت المازعة فى مجال نشاطها  -

 .وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية   

حك�ام الب�اب الثال�ث م�ن ه�ذه وتختص هذه اللجنة بالفص�ل ف�ى المنازع�ات اإلداري�ة الناش�ئة ع�ن تطبي�ق أ

الالئحة ، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ، وفى 

 .حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 .ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة 

 ) 63مادة ( 

إلداري�ة المختص�ة طل�ب معاون�ة ك�ل م�ن وزارات ال�دفاع والداخلي�ة والبت�رول والهيئ�ة للجهات ا

العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث 

 .من هذه الالئحة وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة 

 ابعالباب الر

 أحكام ختامية

 ) 64( مادة 

م�ن ق�انون البيئ�ة وفق�ا للض�وابط  91تتحدد قيمة نفق�ات إزال�ة آث�ار المخالف�ة المش�ار إليه�ا ف�ى الم�ادة 

 :التالية 

قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ ويوجه خاص المناطق ذات األهمية اإلقتصادية أو الس�ياحية ) أ ( 

 .أو المحميات الطبيعية 
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 .ية المواد المفرغة درجة سم) ب ( 

 .حجم الملوث ونوعيتة وأثره اإلتالفى للبيئة ) ج ( 

 ) 65( مادة 

يج��وز لك��ل م��واطن أو جمعي��ة معني��ة بحماي��ة البيئ��ة اللج��وء إل��ى األجه��زة اإلداري��ة والقض��ائية  

والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه الالئحة ، وعلى وزارة الداخلي�ة بالتنس�يق 

ع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات األمن بالمحافظ�ات م

، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلق�ة بحماي�ة البيئ�ة ، وك�ذا تلق�ى الش�كاوى 

 .والبالغات التى تقدم فى هذا الشأن ، وإتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها 

 

 

 

 

 

 

 

 1994لسنة  4مالحق الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 فى شأن البيئة

 رقم الملحق                                      الموضوع 

 .المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية  -1

 .المنشآت التى تخضع للتقييم البيئى  -2

 ) سجل الحالة البيئية ( ة نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئ -3

 .الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها  -4

 الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى  -5

 الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى اإلنبعاثات -6

 . الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة العرض اآلمن له  -7

 .اخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة الحدود القصوى لملوثات الهواء د -8

الحد األقصى والحد األدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل  -9

 .الوقاية منها 
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المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة  -10

 .البحرية 

 ) 1( ملحق رقم 

 صفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحريةالمعايير والموا

بش�أن حماي�ة نه�ر الني�ل  1982لس�نة  48مع مراعاة األحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 

والئحته التنفيذية يشترط أال تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموض�حة 

 .قرين كل منها 

مت�را  500بالصرف فى البيئة البحرية إال على مسافة ال تقل ع�ن  وفى جميع األحوال ال يسمح

م��ن خ��ط الش��اطئ ، كم��ا ال يس��مح بالص��رف ف��ى من��اطق ص��يد األس��ماك أو من��اطق اإلس��تحمام أو 

 .المحميات الطبيعية بما يحافظ على القيمة اإلقتصادية أو الجمالية للمنطقة 

 

 

 

 

 

 البيـان

 الحد األقصى للمعايير والمواصفات

 ) ما لم يذكر غير ذلك  -لتر / ميللجرام( 

 ال تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد درجة الحرارة 

 9-6 األسس األيدروجينى

 خالية من المواد الملونة  اللون

 60 األكسجين الحيوى الممتص 

 100 ( دايكرومات _ األكسجين المستهلك كيماويا 

 2000 مجموع المواد الصلبة الذائبة 

 1800 رماد المواد الصلبة الذائبة 

 60 المواد العالقة 

 NTU  50 العكارة 

 1 الكبريتيدات 

 15 الزيوت والشحوم
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  0.5 الهيدروكربونات من أصل بترولى

 5 الفوسفات

 40 النيترات

 1 الفيوتوالت

 1 الفلوريدات

 3 األلومنيوم

 3 ) نتروجين ( األمونيا 

 0.005 الزئبق 

 0.5 صاص الر

 0.05 الكادميوم

 0.05 الزرنيخ

 1 الكروم

 1.5 النحاس

 0.1 النيكل 

 1.5 الحديد

 1 المنجنيز

 5 الزنك

 0.1 الفضة 

 2 باريوم

 2 كوبالت

 0.2 المبيدات بأنواعها 

 0.1 السيانيد 

 

  3سم 100العد اإلحتمالى للمجموعة القولونية فى 

 

5000 

 

 

 ) 2( ملحق رقم 
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 خاضعة ألحكام تقييم التأثير البيئىالمنشآت ال

 :تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط األساسية التالية 

 نوعية نشاط المنشأة  :األولى 

مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه واألراضى الزراعية والثروات المعدنية : الثانى 

. 

 موقع المنشأة : الثالث 

 ستخدمة لتشغيل المنشأة نوع الطاقة الم: الرابع 

 نوعية نشاط المنشأة : أوال 

بش��أن تنظ��يم الص��ناعية  1985لس��نة  21المنش��آت الص��ناعية الخاض��عة ألحك��ام الق��انونين رقم��ى  -1

 .بشأن إقامة وإدارة اآلالت الحرارية والمراجل البخارية  1977لسنة  55وتشجيعها رقم 

 :المنشآت السياحية الخاضعة ألحكام  -2

  فى شأن المنشآت الفندقية  1973لسنة  1قانون رقم. 

  فى شأن تنظيم الشركات السياحية  77لسنة  38القانون رقم 

  فى شأن حماية اآلثار  1983لسنة  117القانون رقم 

  فى شأن المحال السياحية  1992لسنة  1القانون رقم 

ه الخاض��عة المنش��آت العامل��ة ف��ى مج��ال الكش��ف ع��ن البت��رول وإس��تخراجه وتكري��ره وتخزين��ة ونقل�� -3

 :ألحكام 

  بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن البترول  1974لسنة  6القانون رقم. 

  فى شأن خطوط أنابيب البترول  1988لسنة  4القانون رقم. 

 .منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة ألحكام  -4

  القاهرة بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة  1948لسنة  145القانون رقم. 

  بأن منشآت قطاع الكهرباء  1974لسنة  63القانون رقم. 

  بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر  1976لسنة  12القانون رقم. 

  بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  1976لسنة  13القانون رقم. 

  بشأن إنشاء هيئة كهرباء الريف  1976لسنة  27القانون رقم. 

 بشأن إنشاء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة  1986لسنة  102م القانون رق 

 : المنشآت العاملة فى المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة ألحكام  -5

  الخاص بالمناجم والمحاجر  1953لسنة  66القانون رقم. 
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  الخاص بالمناجم والمحاجر  1956لسنة  86القانون رقم. 

وعات البنية األساسية ومنها محطات معالجة الص�رف الص�حى وإع�ادة إس�تخدام مياهه�ا جميع مشر -6

أو مي��اه الص��رف الزراع��ى ومش��روعات ال��رى والط��رق والكب��ارى والقن��اطر واإلنف��اق والمط��ارات 

 . والموانى البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها 

ر ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثي -7

 .من جهاز شئون البيئة بعد اإلتفاق مع الجهة اإلدارية المختصة 

 المنشآت الخاضعة لتقييم التأثير البيئى وفقا لموقعها : ثانيا 

ومنها تلك التى تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو فى المناطق السياحية واألثرية أو  

 .افة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو فى مناطق المحمياتحيث تزيد الكث

 :مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية : ثالثا 

ومنه��ا تل��ك الت��ى تس��بب تجري��ف األرض الزراعي��ة أو التص��حر أو إزال��ة تجمع��ات األش��جار  

 .ياه الجوفية والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو الم

 :نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة : رابعا 

 :وهى 

 .المنشآت الثابتة التى تعمل بالوقود الحرارى ويصدر عنها إنبعاثات تجاوز المعايير المصرح بها  -1

 .المنشآت التى تستخدم وقود نووى  فى التشغيل  -2

 

 ) 3( ملحق رقم 

 نموذج

 سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة

 )سجل الحالة البيئية ( 

 .إسم المنشأة وعنوانها -1

 .إسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته -2

 .الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية -3

 .نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام واإلنتاج خالل المدة الزمنية المقابلة -4

 .التشريع الخاضع له المنشأة -5

 .صة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة اإلشتراطات الخا-6
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) ف��ى الس��نة / ف��ى الش��هر / ف��ى الي��وم / ف��ى الس��اعة ( بي��ان ب��أنواع اإلنبعاث��ات ومع��دالت ص��رفها -7

 .وكيفية التصرف فيها 

 .غازية  -7/1

 .سائلة  -7/2

 .صلبة  -7/3

 .أخرى  -7/4

 .عن المنشأة  معدالت إجراء اإلختبارات على كل نوع من اإلنبعاثات الصادرة-8

 

 )  جرابية( عينات مخطوفة  8/1

 .تاريخ ووقت ومكان كل عينة 

 .معدل جمع العينات 

 ) شهريا / أسبوعيا / يوميا ( بيان المؤشرات المطلوب قياسها 

 عينات مركب  8/2

 تاريخ ووقت جمع العينة 

 أماكن ونسب خلط العينة المركبة 

 ) شهريا / أسبوعيا / يوميا ( بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها 

 المخرجات بعد عمليات المعالجة -9

 مدى كفاءة وسائل المعالجة -10

 تاريخ وتوقيع المسئول -11

 

 

 

 

 

 ) 4( ملحق رقم 

 الطيور والحيوانات البرية

 المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها

 :أوال 
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الص�ادر  1967لس�نة  28ة رق�م الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرف�ق بق�رار وزي�ر الزراع�) أ ( 

 .بإصدار قانون الزراعة  1966لسنة  53من القانون رقم  117تنفيذا ألحكام المادة 

أى طيور أو حيوانات أخرى تحددها اإلتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربي�ة ) ب ( 

. 

 اإلتفاق مع جهاز شئون البيئة أى طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ب) ج( 

 :المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات : ثانيا 

 : 1982لسنة  472المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم ) أ ( 

 :يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء 

 .والتينة منطقة الزرانيق وسبخة البردويل  -

 .منطقة سانت كاترين وجبل سلایر  -

 .منطقة جزيرة تيران  -

يحظر صيد الطيور واألسماك واألصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات 

البحري��ة بالمنطق��ة الواقع��ة عل��ى خل��يج العقب��ة م��ن طاب��ا حت��ى رأس محم��د وذل��ك بطري��ق الص��يد 

 .بشباك الجر أو بالتدمير 

لس�نة  102يات الطبيعي�ة المح�ددة بق�رارات رئ�يس مجل�س ال�وزراء تنفي�ذا للق�انون المحم) ب ( 

1983 . 

 . 1980لسنة  442تنظيم الصيد فى شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم ) ج ( 

لس�نة  16،  1980لس�نة  15تنظيم الصيد فى جنوب س�يناء الص�ادر بق�رار المح�افظ رق�م ) د ( 

1980 . 

 .ى تحددها اإلتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية المناطق الت) هـ ( 

 أى مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة) و ( 

 

 

 

 

 ) 5( ملحق رقم 

 )ميكروجرام فى المتر المكعب(الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى 
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 الحد األقصى  

 

 مدة التعرض
 

 ساعة 350 ثانى أكسيد الكبريت

 ساعة 24 150 

 سنة 60 

 ساعة 3متر/مليجرام 30 أول أكسيد الكربون

 ساعات 8 3متر/مليجرام 10 

 ساعة 400 ثانى أكسيد النيتروجين

 ساعة 24 150 

 ساعة 200 االوزون

 ساعات 8 120 

 الجسيمات العالقة 

 مقاسة كدخان أسود

150 

60 

 ساعة 24

 سنة

 الجسيمات العالقة 

 الكلية

230 

90 

 ساعة 24

 سنة

 ساعة 24 70 الجسيمات الصدرية

 سنة 1 الرصاص

 

 

 

 

 

 

 

 ) 6( ملحق رقم 

 الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى االنبعاثات
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  الجسيمات الكلية)  1( جدول 

 الحد األقصى لإلنبعاث  نوع النشاط

 من العادم 3م/ مجم  

 

 50 ربونصناعة الك -1

 50  صناعة الكوك -2

 50 صناعة الفوسفات  -3

ص��ناعة س��بك و اس��تخالص رص��اص، و ذن��ك، و  -4

 نحاس و غيرها من الصناعات المعدنية غير الحديدية

100 

 200قائمة  صناعات حديدية -5

 100جديدة 

 500قائمة  صناعة أسمنت -6

 200جديدة 

 150 أخشاب صناعية و ألياف -7

 100 بترولية و تكرير بترولصناعات  -8

 200 مصادر أخرى -9

 

 

 

 

 

 

 الحدود القصوى إلنبعاث الغازات واألبخرة من المنشآت الصناعية )  2( جدول 

 الحد األقصى لإلنبعاث الملوث 

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

 20 انتيمون * 

 500قائم  أول أكسيد الكربون * 

 250د جدي 

  ثانى أكسيد الكبريت * 

 2500جديد  حريق بترول وفحم 

 4000قائم  

 3000 صناعات غير حديدية 

 1500 صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى

 150 ثالث أكسيد كبريت باإلضافة إلى حامض الكبريتيك * 

  حامض النيتريك * 

 2000 صناعة حامض نيتيريك 

 100 ) كلوريد هيدروجين ( حامض هيندروكلوريك * 

 15 ) فلوريد هيدروجين ( حامض هيدروفلوريك * 

 20 رصاص * 

 15 زئبق * 

 20 زرنيخ * 

 25 ) مجموع كلى ( عناصر ثقيلة * 

 10 فلوريد سليكون* 

 20 فلور * 

  قطران* 

 50 صناعة أقطاب جرافيت

 10 كادميوم* 

 10 كبريتيد هيدروجين * 

 20 كلور * 

  بونكر* 
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  حرق قمامة 

 50 صناعة أقطاب 

  مركبات عضوية * 

 50 حرق سائل عضوى

 من الخام %  0.04

 ) تكرير بترول ( 

 20 نحاس * 

 20 نيكل * 

  أكاسيد نيتروجين 

 3000قائم  صناعة حامض نيتريك 

 400جديد 

 300 مصادر أخرى

 

 

 

 

 

 ) 7( ملحق رقم 

 دة التعرض اآلمن لهالحدود المسموح بها لشدة الصوت وم

 )  1( جدول 

 :شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل األماكن المغلقة  •

 :الحد المسوح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن األنشطة اإلنتاجية 

 

 تحديد نوع المكان والنشاط

 

الح�����د األقص�����ى المس�����موح ب�����ه لش�����دة 

 )أ ( الضوضاء المكافئة ديسبل 

س��اعات ويه�دف الح��د م��ن  8ردي�ة حت��ى أم�اكن العم��ل ذات الو-1

 مخاطر الضوضاء على حاسة السمع 

90 
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أم��اكن العم��ل الت��ى تس��تدعى س��ماع إش��ارات ص��وتية وحس��ن  -2

 سماع الكالم 

80 

حج��رات العم��ل لمتابع��ة وقي��اس وض��بط التش��غيل وبمتطلب��ات  -3

 عالية 

65 

حجرات العمل لواح�دات الحاس�ب اآلل�ى أو اآلالت الكاتب�ة أو  -4

 .ابه ذلك ما ش

70 

 60 حجرات العمل لألنشطة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى -5

 

 )مصانع وورش ( أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل 

  القيمة المعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع. 

ية العم�ل الي�ومى خالل ورد) أ ( ديسبل  90يجب أال تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن  -

 .ساعات  8

 

يج�ب تقلي�ل م�دة ) أ ( ديس�بل  90فى حالة إرتفاع منسوب ش�دة الضوض�اء الكافئ�ة ع�ن  -

 :التعرض طبقا للجدول األتى 

 ) أ ( منسوب شدة الضوضاء ديسبل 

 

95 100 105 110 115 

 4/1 2/1 1 2 4 ) ساعة ( مدة التعرض 

 

 .ديسبل  135خالل فترة العمل يجب أال يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى  -

 .ديسبل  90فى حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضوضاء أكثر من  -

 .لفترات متقطعة خالل وردية العمل ، يجب أال يزيد الناتج ) ا ( 

 2أ            1أ   
 عن الواحد الصحيح ..................... ) ……………+    ـــــ + ــــ  

 2ب           1ب  
 

 : حيث 

 ) ساعة ( مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء : أ 
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 ) ساعة ( مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء : ب 

 ) .فى حالة التعرض للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة ( 

طبق��ا حس�ب ش��دة الضوض�اء ) ع�دد الطرق��ات خ�الل الوردي��ة اليومي�ة ( تتوق�ف عل�ى م��دة التع�رض 

 :للجدول التالى 

 شدة الصوت

 )ديسبل ( 

 عدد الطرقات المسموح بها 

 خالل فترة العمل اليومى

135 300 

130 1000 

125 3000 

120 10000 

115 30000 

تعتبر الضوضاء الصادرة من المط�ارق الثقلي�ة متقطع�ة إذا كان�ت الفت�رة ب�ين ك�ل طرق�ة والت�ى  

كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطب�ق عليه�ا م�ا ج�اء أما إذا . ثانية أو أكثر  1يليها 

 .فى البنود األربعة السابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 2( جدول 

 الحد األقصى المسموح به لشدة الضوضاء فى المناطق المختلفة

 ) أ ( الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل  نوع المنطقة 

 هاران 

 من     إلى

 مساءا

 من      إلى

 ليال

 من        إلى

 55  -  45 60 - 55 65  - 55 المناطق التجارية واإلدارية ووسط المدينة 
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المن����اطق الس����كنية وبه����ا بع����ض ال����ورش أو األعم����ال 

 التجارية أو على طريق عام 

50 - 60  45 - 55 40  -  50 

 45 -  35 50 - 40 55 - 45 المناطق السكنية فى المدينة 

  40 -  30 45 - 35 50 - 40 الضواحى السكنية مع وجود حركة ضعيفة

 35  -  25 40 - 30 45 - 35 المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق 

 60  -  50  65 - 55 70 - 60 ) صناعات ثقيلة ( المناطق الصناعية 

 

 

 مساء 6  حتى   صباحا  7  نهارا من

 مساء 10  حتى   مساءا  6  مساءا من 

 صباحا 7  حتى   مساء 10  ليال من 

 

 
 
 
 

 ) 8( الملحق رقم 
 الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة

الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميائية فى الهواء الت�ى يمك�ن أن يتع�رض له�ا الع�املون يوم�ا 

 : بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثالث أنواع 

 المتوسط الزمنى -الحدود  العتبية -1

أيام فى  5والتى يمكن أن يتعرض لها العامل ) ساعات  8( وهى المتوسط الزمنى ليوم عمل عادى 

 .األسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية 

 .حدود التعرض لفترة قصيرة  -الحدود العتبية -2

 .مرار لفترة قصيرة وهى الحدود التى يمكن أن يتعرض لها العاملون بإست

دقيق�ة والت�ى ال يج�وز  15لم�دة  -متوس�ط زم�ن  -والحدود العتبي�ة لفت�رة قص�يرة وه�ى ح�دود التع�رض 

دقيقة وال أن يتكرر ذلك أكثر  15وال يجوز أن يتجاوز التعرض . تجاوزها بأى حال خالل فترة العمل 
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دقيق�ة عل�ى  60ير وال�ذى يلي�ه مرات فى اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قص 4من 

 .األقل 

الحد السقفى وال يجوز تج�اوزه ول�و للحظ�ة وعن�دما يك�ون اإلمتص�اص ع�ن طري�ق الجل�د ع�امال ف�ى -3

أمام الحد العتبى ، وبالنسبة لألتربة الكلي�ة الت�ى تس�بب المض�ايقة " جلد + زيادة التعرض توضع إشارة 

بالنس��بة للجس��يمات القابل��ة  3م/مج��م 10تب��ى ه��و فق��ط وليس��ت له��ا آث��ار ص��حية ملموس��ة ف��إن الح��د الع

 .لإلستنشاق 

 

 

 
 وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التى ليست لها آثار فسيولوجية تذكر يكون العامل المؤثر

 %18هو تركيز األكسجين فى الجو والذى ال يجوز أن يقل عن 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  وسط الجزئىالمت 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  270 150 180 100 استيالدهايد

  37 15 25 10 حامض الخليك 

 جلد+    20 5 اندريد الخليك 

  2375 1000 1780 750 اسيتون

 جلد+  105 6 70 40 اسيتونيتريل

رب������اعى بروماي������د األس������تلين 

 ل سالسيك حامض استي

 )اسبرين ( 

1 15 

5 

1.5 20  

  0.8 0.3 0.25 0.1 اكرولين

 جلد+  0.6  0.3  اكربل أمايد

    30 10 حامض اكريليك

 جلد+     2 اكربلونيتريل
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 جلد+  0.75  0.25  الدرين

 جلد+  10 4 5 2 الكحول األليلى

  6 2 3 1 كلوريد االليل

   20  10 األلومينوم المعدنى

     5 يق البيروواألكاسيد مساح

     5 أدخنة اللحام األمالح القابلة

     2 للذوبان

     2 األلكيالت

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج���������زء ف���������ى  

 المليون

ج�����زء ف�����ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  4 2 2 5.5 امنيوبيردين 

  27 35 18 25 أمونيا

    10  )أدخنة ( كلوريد النوشادر 

  800 150 530 100 خالت أميل -ن 

  800 150 670 125 خالت األميل -ثانوى 

 جلد+  20 5 10 2 انيلين ومثيالته

 األنتيمون ومركباته

 )محسوبة كانتيمون ( 

 0.5    

  ANTU  0.3  0.9 انتو   

 الزرنيخ ومركباته 

 ) زرنيخ محسوبة ك( القابلة للذوبان 

 0.2    

    0.2 0.05 غاز األرسين
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  10  5  أدخنة األسفلت البترولى

    5  اترازين

 جلد+  0.6  0.2  مثيل -أزينفوس 

 باريوم ومركباته القابلة للذوبان

 )محسوبة كباريوم ( 

 0.5    

  75 25 30 10 ) بترول ( بنزين 

    5 1 كلوريد البنزيل 

    0.002  البريليوم 

 

 

 

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  4 0.6 1.5 0.2 ثنائى الفنيل 

  20  10  تليورايد البزموث

 رباعى بورات

 الصوديوم ال مائى

 1    

    5  ديكاهيدرات

    1  خماسى الهيدرات

  20  10  أكسيد البورون

  30 3 10 1 ثالث بروميد البورون

 حد سقفى+    3 1 ثالث فلوريد البورون
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  2 0.3 0.7 0.1 البروم

  2 0.3 0.7 0.1 خامس فلوريد البروم

    5 0.5 بروموفورم

  2750 1250 2200 1000 بيوتادين

    1100 800 بيوتان

  150 200 710 150 خالت البيوتيل -ن 

  1190 250 950 200 ثانوى خالت البيوتيل 

  1190 250 950 200 ثالثى خالت البيوتيل 

 جلد+    55 10 بيوتيل اكريالت

     150 50 كحول بيوتيلى -ن 

  450 150 305 100 ثانوى كحول بيوتيلى

  450 150 300 100 ثالثى كحول بيوتيلى

 

 

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات لتعرض لمدة قصيرة حدود ا المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

 جلد+    15 5 بيوتيل أمين

 رباعى بيوتيل كرومات

 محسوبة كأكسيد ( 

 ) CrOR3 Rالكروم 

 جلد +    0.1 

 حد سقفى

    25 5 لبنات البيوتيل 

    1.5 0.5 بيوتيل مركابتان
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   0.2  0.05 ة وأمالح الكدميومأترب

      ) محسوبة ككدميوم ( 

 حد سقفى+     0.05 أدخنة الكدميوم

      كربونات الكالسيوم

    5  أيدروكسيد الكالسيوم

    2  أكسيد الكالسيوم

  10  5  كرباربل 

    0.1  كربوفيوران

  7  3.5  الكربون األسود

  27000 15000 9000 5000 نثانى أكسيد الكربو

 جلد +    30 10 ثانى كبريتور الكربون

  440 400 55 50 أول أكسيد الكربون

  125 20 30 5 رابع كلوريد الكربون

  4 0.3 1.4 0.1 رابع بروميد الكربون

 جلد+  2  0.5  كلوردان

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ى ج��������زء ف�������� 3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

 جلد+  1  0.5  الكامفين المكلور

  2  0.5  أكسيد ثنائى الفنيل المكلور

  9 3 3 1 كلور

  0.9 0.3 0.3 0.1 ثنائى أكسيد الكلور

 حد سقفى   3 1 كلورو استالدهيد
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    350 75 كلوروبنزين

 كلوروداى فنيل 

 )كلور %  42( 

 1  2  

 كلوروداى فنيل 

 ) كلور %  45( 

 0.5  1  

  225 50 50 10 كلورفورم

    0.005 0.001 ثنائى  كلوروميثيل اثير

    45 10 كلوربكرين

 جلد+  0.6  0.2  كلوربيرفوس

      الكروم ومركباته

 محسوبة على أساس ( 

 ) الكروم  

 0.5    

 مركبات الكروم السداسية

 أساسمحسوبة على ( التكافؤ 

 ) الكروم 

 0.05    

 

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

 منتجات قطران الفحم القابلة

 للتطاير والذوبان فى البنزين

 0.2    

    0.1  الكوبالت وأتربته وأدخنه

    0.2  حاسأدخنة الن



 62 

 النحاس أتربة ورذاذ

 )محسوبة كنحاس ( 

 1  2  

  0.6  0.2  غبار القطن الخام

 جلد+    22 5 الكريسوالت

 أمالح السيانيد

 )محسوبة كسيانيد ( 

 جلد+    5 

    20 10 سينانوجين

 حد سقف   0.6 0.3 كلوريد السيانوجين

  1300 375 1050 300 سيكلو هكسان

  400 150 200 75 لوبنتادينسيك

  2580 900 1720 600 سيكلوينتان 

  3  1  ت . د . د 

 جلد+  0.9 0.15 0.3 0.05 ديكابورين

    0.4 0.2 ثنائى ازوميثان

    0.1 0.1 داى بورين

 حد سقفى   0.4 0.1 ثنائى كلوراستلين

 حد سقفى   300 50 أورثو داى كلوربنزين

  675 110 450 75 باراداى كلوربنزين

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  1000 250 490 200 داى كلورواثيلين-2،  1

 جلد+  60 10 30 5 داى كلورايثيل ايثر

 جلد+  3 0.3 1 0.1 داى كلور فوس
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 جلد+    0.25  فوسداى كروتو

 جلد+  0.75  0.25  ديلدرين

    15 3 داى ايثانول امين

 جلد+  50 10 25 5 داى ميثيل انيلين

 جلد+  3 0.5 1 0.15 ثنائى نيتروارثوكريسول

 جلد+  0.6  0.2  ثنائى نيتروتلوين

 جلد+  360 100 90 25 ديوكسان

 ثنائى برويلين جليكول

 )ميثيل ايتر ( 

 جلد+  900 150 600 100

  1  0.5  داى كوات

  5  2  داى سلفيرام

 جلد+  0.3  0.1  اندوسلفان

 جلد+  0.3  0.1  اندرين

 جلد+  20 5 10 2 ابيكلور وهيدرين

    1400 400 خالت االيثيل

    1900 1000 ايثانول

  15 6 8 3 ايثانول امين

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  توسط الجزئىالم 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  545 125 435 100 ايثل بنزين

  345 75 230 50 ايثل بيوتيل كيتون

  3250 1250 2600 1000 كلوريد االيثل
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    25 10 ايثل داى امين

    20 10 أكسيد االيثلين

  60 15 40 10 ايثلين كلوريد االيثلين

  20  10  ايثلين جليكول جسيمات

 حد سقفى   125 50 بخار

  3 2 1 0.5 ايثيل مركابتان

  0.3  1  أتربة الفانديوم الحديدى

    10  أتربة األلياف الزجاجية

      الفلوريدات

    2.5  )محسوبة على أساس الفلور ( 

 حد سقفى 4 2 2  الفلور

 حد سقفى   3 2 فورمالدهيد

    9 5 فورميكحامض ال

  1500 500 900 300 جازولين

 جلد+  2  0.5  هيبتاكلور

  2000 500 1600 400 هيتان

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  0.3 0.03 0.1 0.01 هكسا كلور سيكلوبنتادين

 جلد+  0.60  0.20  هكسا كلورونفتالين

    180 50 هكسان -ن 

  3600 1000 1800 500 ايزومرات الهكسان
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    10 3 بروميد االيدروجين

 حد سقف   10 10 سينايد االيدروجين

  5 6 2.5 3 فلوريد االيدروجين

  21 15 14 10 كبريتيد االيدروجين

 حد سقفى   1 0.1 اليود

  10  5 3 أكسيد الحديدأدخنة 

      

  0.16 0.2 0.8 0.1 خامس كربونيل الحديد 

  225 75 150 50 كحول ايزوبيوتيل

  1225 500 980 400 كحول ايزوبروبيل

 أتربة وأدخنة الرصاص

 )كرصاص ( الغير عضوى 

 0.15  0.45  

  0.45  0.15  زرنيخات الرصاص

    0.05  كرومات الرصاص

 جلد+  0.5  0.5  نلندا

  2250 1250 1800 1000 الغازات البترولية السائلة

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

    10  أدخنة أكاسيد الماغنسيوم

 جلد+    10  ماالثيون

 المنجنيز أتربة ومركبات

 )كمنجنيز ( 

 حد سقفى   5 
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  3  1  أدخنة المنجنيز

    1  رابع أكسيد المنجنيز

 جلد+      ) :كزئبق ( الزئبق 

  0.03  0.01  مركبات االلكيل

 أبخرة كل المركبات

 األخرى عدا االلكيل

 0.05    

 مركبات االربل والمركبات

 غير العضوية

 0.1    

 جلد+    2.5  ميثوميل

    10  وكسى كلورميث

 جلد+  310 250 260 200 الحكول الميثيلى

  60 15 20 5 بروميد الميثيل

    20 5 بيوتيل كيتون -ميثيلين 

  205 100 105 50 ميثيل كلورايد

  2450 450 1900 350 ميثيل كلورفورم

      ميثيلين ثنائى فنيل 

 حد سقفى   MDI  0.02 0.2 ايزوسيانيت  

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  1700 500 360 100 كلوريد الميثيلين

  885 300 590 200 ميثيل ايثل كيتون

 جلد+    0.35 0.2 ميثيل هيدرازين

 جلد+    0.05 0.02 ميثيل ايزوسيانيت
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    1 0.5 ميثيل مركبتان

 جلد+  0.6  0.2  ميثيل براثيون

 جلد+  0.3 0.03 0.1 0.01 مفينفوس

      مونو كروتوفوس

  75 15 50 10 نفثالين

 كربونيل النيكل 

 )كالنيكل ( 

0.05 0.35    

      النيكل

    1  المعدن

 المركبات القابلة للذوبان

 )كنيكل ( 

 0.1  0.3  

 جلد+  1.5  0.5  كوتينني

  10 4 5 2 حمض النيتريك

  45 35 30 25 أكسيد النيتريك

 جلد+      نيترو انيلين. ب 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

 جلد+  10 2 5 1 نيترونبنزين

 جلد+  2  1  وكلوروبنزيننيتر

  10 5 6 3 ثانى أكسيد الينتروجين

  45 15 30 10 ثالث فلوريد النتروجين

 جلد +  0.5 0.05 0.2 0.02 نيتروجلسرين

 جلد+    11 2 نيتروتلوين
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 جلد+  0.3  0.1  اوكتاكلورونفثالين

  10  5  رذاذ الزيوت المعدنية 

      رابع أكسيد األوزميوم

  0.0006 0.0006 0.002 0.0002 )كاوزميم ( 

  2  1  حامض االكساليك

  0.3 0.15 0.1 0.05 ثانى فلوريد األكسجين

  0.6 0.3 0.2 0.1 أوزون

  6  2  أدخنة شمع البرافين

حج����م الجس����يمات ( براك����وات 

 ) القابل لإلستنشاق 

 0.1    

 جلد+  0.3  0.1  باراثيون 

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات لتعرض لمدة قصيرة حدود ا المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  2  0.5  خماسى كلور النفثالين

 جلد+  1.5  0.5  خماسى كلور الفينول

    325 50 ثنائى كلور االثيلين

 جلد+  38 10 19 5 فينول

 جلد+  10  5  فينو ثيازين

 جلد+    0.1  ين دايامينبار افنيل

 جلد+  45 1 20 5 فنيل هيدرازين

    2 0.5 فنيل مركبتان

    0.4 0.1 فوسيجين
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  1 1 0.4 0.3 فوسفين

  3  1  حامض فوسفوريك

  0.3  0.1  الفسفور األصفر

 جلد+  0.3  0.1  حامض البكريك

    1  معدن البالتين

 أمالح البالتين

 )ن كبالتي( القابلة للذوبان 

 0.002    

    2  أبيدروكسيد البوتاسيون

  45 15 30 10 حامض البروبيونيك

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

 جلد+  625 250 500 200 الحكول البروبيلى

  10  5  بيريثيرم

  30 10 15 5 بيريدين

  10  5  روتينون

    0.2  )كسلنيوم ( أمالح السلنيوم 

    0.2 0.05 هكسافلوريد السلنيوم

  20    سليكون

  20    كربيد السليكون

    0.1  معدن الفضة

    0.01  أمالح الفضة القابلة للذوبان

 حد سقفى   0.3 0.1 ازيد الصوديون

    5  صوديوم ثنائى سلفيت
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 لدج+  0.15  0.05  فلورواسيتات الصوديوم

 حد سقفى   2  أيدروكسيد الصوديوم

    5  ميتابايسلفيت

  1.5 0.3 0.5 0.1 استبين

 األنزيمات المحللة للبروتين

 )أنزيم نقى مبلور % 100( 

 حد سقفى   0.00006 

 

 

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  جزئىالمتوسط ال 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

  10 5 5 2 ثانى أكسيد الكبريت

    1  حامض الكبريتيك

  7500 1250 6000 1000 سداسى فلوريد الكبريت

  18 3 6 1 آحادى كلوريد الكبريت

  0.75 0.075 0.25 0.025 خماسى فلوريد الكبريت

 T - 2,4,5  10  20  

TEPP 0.004 0.05 0.01 0.2  +جلد 

 جلد+  70 10 35 5 رابع كلوروايثان 2.2.1.1

      رابع ايثيل الرصاص

 جلد+  0.3  0.1  )كرصاص ( 

 جلد+  3  1.5  تتريل

      أمالح الثاليوم القابلة للذوبان
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 جلد+   0.1  )كثاليوم ( 

  10  5  ثيرام

القص�������دير ومركبات�������ه غي�������ر 

 العضوية 

     

 )عدا رابع أكسيد القصدير ( 

 ) محسوبة كقصدير ( 

 2  4  

 

 

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 المليون

  3م/ مجم 

 مركبات القصدير 

 )كقصدير ( العضوية 

 جلد+  0.2  0.1 

  20    يومثانى أكسيد التيتان

 جلد +  560 150 375 100 تولوين

 حد سقفى   0.14 0.02 ثنائى ايزوسيانيت التلوين

 جلد+    9 2 اورثوتولويدين

    5 1 ثالثى كلور حامض الخليك

    40 5 ثالثى كلور بنزين 4,2,1

  805 150 270 50 ثالثى كلور اثيلين

  10  5  ثالثى كلور نفثالين

 جلد+  3  0.5  الثى نتروتلوينث 6,4,2

  170 35 125 25 ثالثى ميثيل بنزين
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  0.3  0.1  ثالثى اورثوكريسيل فوسفات

اليوراني���وم الطبيع���ى ومركبات���ه 

القابل��������ة لل��������ذوبان محس��������وبة 

 كيورانيوم

 0.2  0.6  

 

 

 

 

 

 

 الحدود العتبية المادة

 مالحظات حدود التعرض لمدة قصيرة  المتوسط الجزئى 

ج��������زء ف��������ى  

 المليون

ج��������زء ف��������ى  3م/ مجم 

 لمليونا

  3م/ مجم 

 أتربة وأدخنة الفاناديوم

 القابلة لإلستنشاق 

 محسوبة كخماسى

 أكسيد الفانديوم

  

 

 

0.5 

   

    10 5 كلوريد الفينيل 

  0.3  0.1  وارفارين

    5  أدخنة اللحام

    1  أتربة األخشاب الصلبة 

  10  5  أتربة األخشاب اللينة 

 جلد+  655 150 435 100 زيلين

  2  1  أدخنة كلوريد الزنك 

  10  5  أدخنة أكسيد الزنك 
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 مركبات الزركونيوم

 محسوبة كزركونيوم

  

5 

  

10 

 

 

 الحدود العتبية للتعرض لآلتربة المعدنية

 :ثانى أكسيد السليكون  -السليكا  -1

 :المبلورة ) أ ( 

 )المكعب مليون جسيم فى القدم ( الحد العتبى : الكوارتز 

300 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  10+ النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز فى األتربة 

 )  3متر/مجم( الحد العتبى لألتربة الكلية 

 3م/ مجم  30

 ــــــــــــــــــــــــــــ= 

 3+ النسبة المئوية لتزكيز الكواراتز فى األتربة 

 مل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز تستع: الكرستوباليت والتريديميت 

 :السيليكا غير المبلورة ) ب ( 

 .مليون جسيم فى القدم المكعب  20الحد العتبى 

 

 :األسبستس  -2
 :ميكرون  5أتربة األسبستس التى تزيد طول أليافها عن 

 هواء  3من األلياف لكل سم 0.5    األموسيت

 من الهواء 3لياف لكل سممن األ 0.2الكروسيداوليت                    

  من الهواء 3من األلياف لكل سم 2األنواع األخرى                   

 :التلك -3
 من الهواء 3من األلياف لكل سم 2النوع الليفى                      

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

 األتربة القابلة لإلستنشاق 

 مليون جسيم فى القدم المكعب من الهواء 20% ) = 5بشرط أن تقل نسبة السليكا عن ( 

 3م/مجم 10% =              5إذا زادت نسبة السليكا عن 
 ــــــــــــــــــــــــ                                  

  2+ نسبة السليكا فى األتربة القابلة لإلستنشاق                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ون جسيم فى المتر المكعب ملي=  35.5* مليون جسيم فى القدم المكعب * 

 .  جسيم فى السنتيمتر المكعب =                                         

 

 

 الحدود العتبية لألتربة التى تسبب المضايقة فقط
 .مليون جسيم فى القدم المكعب  30= الحد العتبى لألتربة الكلية ) كوارتز % 1أقل من ( 

 ملليجرامات فى المتر المكعب  10=                                                   

 ملليجرامات فى المتر المكعب  5= الحد العتبى لألتربة القابلة لإلستنشاق                

 .يستعمل الحد العتبى للكوارتز % 1إذا زادت نسبة الكوارتز عن 

 :أمثلة 

 :من األتربة التى تسبب المضايقة فقط 

 الومنيا -

 الكالسيوم كربونات -

 الرخام   

 الحجر الجيرى  

 سليكات الكالسيوم -

 األسمنت البورتالندى -

 الجرافيت الصناعى -

 كبريتات الكالسيوم -الجبس  -

 كبريتات الماغنسيوم -



 75 

 الكاولين -

 ألياف الصوف المعدنى -

 أكسيد الزنك -

 ألياف السليولوز -

 ما عدا المهيجة  -رذاذ الزيوت النباتية  -

 ) الخام  (الحد العتبى لغبار القطن 

 3م/مجم 0.2= متوسط زمنى  -الحد العتبى 

 3م/مجم 0.6= للتعرض القصير  -الحد العتبى 

 

 الحدود العتبية للمواد المسرطنة

 والتى يشتبه فى أنها مسرطنة

 المــــادة

 

 مالحظـــات الحد العتبى

 جلد+ جزء فى المليون 2 اكريلو نيتريل

  أنظر األتربة المعدنية  االسبستس 

  جزء فى المليون 0.001 بيو كلورومثيل ابثر

تنقي���������ة خ���������ام ( الكروم���������ات 

 ) الكرومايت 

  )ككروم (  3م/مجم 0.05

بع��ض  -الك��روم سداس��ى التك��افؤ 

 المركبات 

 غير القابلة للذوبان فى الماء

  )ككروم (  3م/مجم 0.05

ف�ى قط�ران المواد القابلة للتطاير 

 الفحم 

كمواد قابلة للذوبان  3م/مجم 0.2

 فى البنزين

 

   أتربة وأدخنة النيكل 

  )كنيكل (  3م/مجم 0.1 )تحميص كبريتيد النيكل ( 

  جزء فى المليون 5 كلوريد الفينيل 

  جزء فى المليون 10 بنزين
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  3م/ميكروجرام  2 البريليوم

 جلد+  جزء فى المليون 5 رابع كلوريد الكربون

  جزء فى المليون 10 كلورفورم 

  جزء فى المليون 0.1 هيدرازين

 جلد+  جزء فى المليون 5 فينيل هيدازين

 جلد+  جزء فى المليون 0.5 ثنائى ميثيل الهيدرازين 1.1

 حد سقفى -جلد +  جزء فى المليون 0.2 ميثيل هيدرازين

 جلد+  جزء فى المليون 0.1 كبريتات ثنائى الميثيل 

  جزء فى المليون 1 أكسيد االثيلين

 فىحد سق جزء فى المليون 1 فور مالدهايد

  جزء فى المليون 0.02 هكسا كلوروبيو تادين

 جلد+  جزء فى المليون 2 يوديد الميثيل

  جزء فى المليون 10 نيتروبروبان -2

  جزء فى المليون 0.5 بيتابروبيو الكتون

 جلد+  جزء فى المليون 2 بروبيلين امين

 جلد+  جزء فى المليون 2 ليدينأورثوتو

  جزء فى المليون 5 بروميد الفينيل 

 ثانى أكسيد فينيل 

 سيكلوهكسين 

  جزء فى المليون 10

 

مواد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة ال يسمح للعاملين بمالمستها أو التعرض 
 :لها بأى طريقة 

 )بارا ازنيل أمين ( أمينو ثنائى الفنيل -4

 بنزيدين 

 ايثر كلور ميثيل 

 بيتانافثيل أمين
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 نيترو ثنائى الفينيل -5

 :مواد أو عمليات صناعية يشتبه في أنها مسرطنة 
 أميترول 

 إنتاج ثالث أكسيد األنتيمون 

 بيرين ) أ ( بنزو  

 إنتاج أكسيد الكدميوم 

 ثنائى كلور وبنزيدين  - 3.3 

 ثنائى ميثيل كرباميل كلوريد 

 ثنائى بروميد لإليثلين  

 ثيل فوسفور اميد هكسا مي 

 نيتروزو ثنائى ميثيل أمين . ن  

 فينيل بيتانافثيل أمين . ن  

 

 

 : التهوية في أماكن العمل 
تهدف إلى اإلحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهوي�ة  

 : الكافية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين 

 .التهوية العامة -1

 .وية الموضوعية الته-2

 :التهوية العامة -1
وهى ال تالئم الم�واد ذات . وهى طريقة مالئمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة  

السمية العالية وال تلك الملوثات التي تنبعث بطريقة غي�ر منتظم�ة أو بكمي�ات كبي�رة وه�ى بص�فة عام�ة 

 .غير مالئمة للتعامل مع األتربة واألدخنة 

يراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخ�رة وي�تم حس�اب كمي�ة اله�واء و 

المطلوب تحريكه ، بحي�ث تكف�ى إلح�داث تغيي�ر له�واء المك�ان ، يكف�ى لإلحتف�اظ بتركي�ز الم�ادة الملوث�ة 

 .تحت الحدود القصوى المسموح بها 

ء نظام التهوية ، وأن يقوم باإلشراف على كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية في إنشا 

 :تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع اإلستعانة بالتوصيات الواردة في مرجع 
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American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On 

Ventilation. Industrial ventilation. Amanual Of Recommended practice, 13 P

th
P 

ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 . 

 

 :التهوية الموضوعية  -3
ومجموع�ة م�ن  Hood وهى أكث�ر فاعلي�ة ف�ي ال�تحكم ف�ي أن�واع الملوث�ات المختلف�ة وتتك�ون م�ن برق�ع 

 .األنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء 

سرعة الهواء عند مك�ان إنبع�اث الملوث�ات كافي�ة ومهما كان تصميم البرقع ، فيجب أن يراعى أن تكون 

 .للتحكم فيها وإزالتها قبل إنتشارها في جو العمل 

تراعى النواحى الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموض�عية ، ويج�ب أن يق�وم باإلش�راف عل�ى 

 .التنفيذ مهندس متخصص مع اإلستعانة بالمرجع المذكور في التهوية العامة 

عند إستعمال نظم التهوية العامة والتهوية الموضوعية ، أن يشرف على صيانتها بصفة دورية  ويراعى

 .مهندس متخصص ، وأن تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية 

 

 

 

 

 

 ) 9( ملحق 
 

 الحد األقصى والحد األدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة
 قاية منهماومدة التعرض لهما ووسائل الو

 

خالل ساعتى العم�ل ف�ي الي�وم الواح�د بالكام�ل يج�ب أن ال يتع�رض العام�ل لظ�روف وط�أة  -1

 .حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر األسود المبلل 

 سرعة هواء مرتفعة  سرعة هواء منخفضة  نوعية العمل 
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 م 32.2 م  30 عمل خفيف 

 م 30.5 م  27.8 عمل متوسط 

 م 28.9 م  26.1 عمل شاق 

 

 .ال يسمح بتشغيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة -2

إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطع�ة خ�الل س�اعتى عم�ل عن�د -3

ى أى واح�دة أو أكث�ر م�ن للنساء فيجب الرج�وع إل�. م24.5للرجال . م26.1وطأة حرارية تزيد عن 

 .م 38هذه الطرق لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 

م�ن % 50أقلمة العامل على درجة الحرارة لم�دة س�تة أي�ام ، بحي�ث يتع�رض العام�ل إل�ى ) أ ( 

يوميا ليص�ل إل�ى % 10مدة التعرض اليومية فى اليوم األول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة 

 .فى اليوم السادس % 100

أي�ام  4أيام أو أكثر بعد أقلمته على الح�رارة أو يم�رض لم�دة  9العامل الذى يتغيب لمدة ) ب ( 

% 50أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون  4متتالية ال بد أن تعاد أقلمته على فترة 

م�ن التع�رض ف�ى %  100ل�ى يوميا ليصل إ% 20من إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 

 .اليوم الرابع 

تنظ�يم أوق�ات العم��ل والراح�ة ليق�ل الحم��ل الفس�يولوجى عل�ى العام��ل وليحص�ل عل�ى الراح��ة -4

 .الكافية بين أوقات العمل 

 .توزيع إجمالى فترة العمل بالتساوى فى اليوم الواحد -5

 .جدولة األعمال الحارة فى أقل فترات اليوم حرارة -6

ة قصيرة على األقل م�رة واح�دة ك�ل س�اعة للت�زود بالم�اء واألم�الح ، بحي�ث ي�تم فترات راح-7

م�ع ع�دم إعط�اء ( أم�الح للعام�ل الواح�د %  0.1لتر من مياه الشرب على األقل مذابا به�ا  2توفير 

 .مترا  60البد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة ال تزيد عن ) . أقراص ملح 

 .بس واألجهزة الوقائية المالئمة توفير وإستخدام المال-8

أخذ جميع اإلحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسمح بتخف�يض -9

 .درجة حرارة الجو 

 :طبيا 
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فحص العامل تح�ت حم�ل ح�رارى للتأك�د م�ن ق�درتهم عل�ى تحم�ل الج�و ، م�ع مالحظ�ة  -

دد الص�ماء والجل�د بدق�ة وك�ذلك الت�اريخ فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكب�دى والغ�

 .الطبى خصوصا ما له عالقة باألمراض المرتبطة بالحرارة 

سنة للمتعرضين لدرجات حرارة عالي�ة وك�ل  46الفحص الدورى كل عامين تحت سن  -

 .عام للعاملين األكبر سنا 

وجود شخص مدرب لمالحظة ومواجهة الحاالت واألمراض الناتجة عن الحرارة أثناء  -

 .العمل مع وجود اإلستعدادت األولية الالزمة 

 

 :التـدريب 
 :ال بد من تعريف العمال المتعرضين لدرجات حرارة عالية باألشياء األتية 

 .أهمية التزود بالماء أثناء العمل  -1

 .أهمية التزود باألمالح -2

 .أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب اإلنتهاء منه -3

 : على سبيل المثال . اض أهم األمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة معرفة أعر-4

 .الجفاف واألغماء واإلرهاق والتقلصات الناتجة عن الحرارة 

 .معرفة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض له العامل -5

ص يس�هل مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل فى مل�ف خ�ا( معرفة أهمية التأقلم الحرارى -6

 ) .على العامل الحصول عليه 

 :المراقبـة 
) الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطع�ة ش�اش مبلل�ة ( وضع ترمومتر مبلل  -1

 .فى أماكن العمل الحارة 

ترمومتر زئبقى مع وضع خزان الرئبق فى غالف ( إستخدام الترمومتر األسود ترمومتر جلوب -2

 .جانب الترمومتر المبلل إلى ) معدنى أسود 

 .اإلنتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر -3

 .تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء -4

 :من المعادلـة 
ق�راءة  x   0.3+ ق�راءة الترم�ومتر المبل�ل   X 0.7= درجة ح�رارة الترم�ومتر المبل�ل األس�ود   

 .ترمومتر جلوب 
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لجدول األتى للعمل ، بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة عل�ى ح�دة كما يمكن إستخدام ا 

 .وتوافر اإلشتراطات السابق ذكرها 

 

 

 المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية فى بيئة العمل

 لكل ساعة عمل واحدة على حدة

 نظام العمل والراحة كل ساعة

 

 عمل شاق عمل متوسط المشقة عمل خفيف

 م25 م27 م30 مل مستمر ع

 م26 م28 م30.5 راحة%  25عمل ، %  75

 م28 م29.5 م31.5 راحة%  50عمل ، %  50

 م30 م31 م32 راحة%  75عمل ، %  25

 

 :فى حالة العمل فى ظروف الحرارة المنخفضة 
فى حالة ضرورة العمل فى درجة منخفضة فإنه يلزم إتخاذ إجراءات السالمة المهني�ة المناس�بة  

رت��داء جه��از ت��نفس يس��مح بتدفئ��ة اله��واء المستنش��ق ، وك��ذلك إرت��داء المالب��س العازل��ة ، م��ن حي��ث إ

 .والواقية التى تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية 

 

 ) 10( ملحق 
 المواد الملوثة غير القابلة للتحلل

 والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية
ل هى تلك المواد التى تتواج�د ف�ى البيئ�ة لم�دة طويل�ة معتم�دة أساس�ا عل�ى مواد غير القابلة للتحل 

الكميات التى يتم صرفها فى البيئة البحرية ، حيث إن بعضا منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من 

 .شهور إلى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز فى البيئة 

 :المواد غير العضوية  

 :مثال ذلك  

 .الزئبق ومركباته  
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 .الرصاص ومركباته  

 .الكاديوم ومركباته  

 .الزنك ومركباتها  -السلينيوم  -النيكل  -الفانديوم  -الكوبالت  

 :المواد العضوية 
 :مثال ذلك 

 

Organophosphorus Pesticides  

Dimethoate  

Malathion 

 كمية ضئيلة جدا تتحلل فى خالل شهور 

- Organochlorine Pesticides  

Aldrin                      Dieldrino, DDT 

Chloridane Endrine  

 غير قابلة للتحلل تستمر بقاياها عدة سنوات 

- Polychlorinated Biphenyls 

( PCBs )  

Aroclor  1254 

2,3,5,6 

Tetrachlorobipheny l 

2,3,6 

Trichlorobiphen l 

 ر شديدة السمية فى تركيزاتها الضئيلة جدا هذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتب

- Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH )  

Eenzo ( a ) Pyrene  

Naphthalene  

 قابلة للتحلل وكمية ضئيلة تتحلل فى خالل سنين 

 المواد الصلبة 
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 الحاويات   -الحبال  -شباك الصيد  -البالستيك  -مثال ذلك 

 

 

 

  

  

 

 


