
 

 تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

 V1 1-7-2015االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي   -قطاع تنمية الموارد البشرية  

 

 

 

 الصحي برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف
 

 

 دليل المتدرب

 الحديثالدرجة  - الصرف لكيميائي مياهالبرنامج التدريبي 

التشريعات المصرية الخاصة بتحديد مواصفات المياه المعالجة قبل صرفها على 
 المائية المجاري

 



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 المحتويات
 2 :المائية المجاري على صرفها قبل المعالجة المياه مواصفات بتحديد الخاصة المصرية التشريعات

 2 الجوفية الخزانات وعلى وفروعه النيل نهر على تصرف التي المياه

 11 :الصحي الصرف شبكة على تصرف التي الملوثة المياه

 11 :البحرية البيئة على تصرف التي المياه

 



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

التشررريعات المصرررية الخاصررة بتحديررد مواصررفات الميرراه المعالجررة قبررل صرررفها علررى المجرراري 
 :المائية
 تصرف على نهر النيل وفروعه وعلى الخزانات الجوفية التيالمياه 

المائية من التلوث  والمجاريبشأن حماية نهر النيل  2841لسنة  84مصر القانون رقم  فيصدر 
إلى نهر النيل أو فروعه أو الترع والمصارف  وعدم الترخيص بصرف أية مخلفات سائلة

للقانون  التنفيذيةالجوفية ، قبل مطابقتها للمعايير الواردة بالالئحة  والجنابيات وخزانات المياه
لسنة  84من القانون  06وقد نصت المادة . 2841لسنة  84رقم  الريبقرار وزير والصادرة 

 :على أنه 2841
يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة  التييجب أن تبقى مجارى المياه العذبة "

 .(2)الجدول رقم  فيالمعايير والمواصفات المبينة  دحدو  فيإليها 

 

 :نفس القانون من) 16( وحددت المادة

المعالجة إلى مسطحات المياه العذبة  السائلةمعايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية 
 (.1)الجدول رقم  فيوضعتها وزارة الصحة طبقا لما هو مبين  التيوخزانات المياه الجوفية 

 

 :من نفس القانون على أنه) 16(ونصت المادة 
من هذه الالئحة، أن تتجاوز عن بعض المعايير  )06(، ودون إخالل بأحكام المادة الريلوزارة "

تقل فيها كمية المخلفات الصناعية السائلة  التيالحاالت  فيوذلك ) 02( المشار إليها بالمادة
يتم صرفها إلى مسطحات المياه العذبة عن مائة متر مكعب من اليوم ويشترط أال  التيالمعالجة 
 (.1)الجدول رقم  فيلحدود الموضحة تزيد عن ا

 

 :من نفس القانون على أنه (16)ونصت المادة 
يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه  التييجب أال تكون المخلفات الصناعية السائلة المعالجة و " 

 .العذبة مختلطة بمخلفات آدمية أو حيوانية



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة( 6)رقم  جدول
 والمعالجة للصرف على النيل وفروعه والخزانات الجوفية( مياه الصرف الصحي)

 (ما لم يذكر غير ذلك) لتر /المواصفات ملجرام االختبار

 درجة 266ال يزيد على  اللون

 866 مجموع المواد الصلبة

 درجات مئوية فوق المعتاد 8 الحرارةدرجة 

 8ال يقل عن  (D. O)األكسجين الذائب 

 7 – 4.8 (pH) الهيدروجينياألس 

 0ال يزيد عن  (BOD)الممتص  الحيوياألكسجين 

 26ال يزيد عن  (COB)المستهلك  الكيماوياألكسجين 

 2ال يزيد عن  عضوينيتروجين 

 6.8ال يزيد عن  نشادر

 6.2تزيد عن  ال شحوم وزيوت

 16وال تقل عن  286ال تزيد على  القلوية الكلية

 166ال تزيد عن  كبريتات

 6.662ال تزيد على  مركبات الزئبق

 2ال يزيد عن  حديد

 6.8ال يزيد عن  منجنيز 

 2ال يزيد عن  نحاس



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 4 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة( 6)رقم  جدول
 والمعالجة للصرف على النيل وفروعه والخزانات الجوفية( مياه الصرف الصحي)

 (ما لم يذكر غير ذلك) لتر /المواصفات ملجرام االختبار

 2ال يزيد عن (خارصين)زنك 

 6.8ال تزيد عن  منظفات صناعية

 88ال تزيد عن  نترات

 6.8ال تزيد عن  فلوريدات 

 6.61ال يزيد عن  فينول

 6.68ال يزيد عن  زرنيخ 

 6.62ال يزيد عن  كادميوم

 6.68ال يزيد عن  كروم

 6.2ال يزيد عن  سيانيد

 6.68ال يزيد عن  رصاص

 6.62ال يزيد عن  سلينيوم

 

 

 

 

 

 



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 5 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة والمعالجة ( 6) جدول رقم
 .على مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية للصرف

 االختبرررار

 الحد األقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة

 يتم صرفها على التيالمعالجة 

 نهر النيل من حدود مصر
 الجنوبية إلى قناطر الدلتا

والترع  والريحاتفرع النيل 
الجنابيات وخزانات المياه 

 الجوفية

 م° 18 م° 18 درجة الحرارة

 0-8 0-8 (pH) الهيدروجينياألس 

 خالية من المواد الملونة خالية من المواد الملونة اللون

الممتص  الحيوياألكسجين 
(BOD) 

16 16 

ك كيميائيا المستهلاألكسجين 
(COD) (دايكرومات) 

86 16 

األكسجين المستهلك كيميائيا 
 (برمنجنات)

28 26 

 466 2166 مجموع المواد الصلبة الذائبة

 766 2266 رماد المواد الثلبة الذائبة

 16 16 المواد العالقة

 16 16 رماد المواد العالقة

 2 2 الكبريتيدات



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 6 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة والمعالجة ( 6) جدول رقم
 .على مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية للصرف

 االختبرررار

 الحد األقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة

 يتم صرفها على التيالمعالجة 

 نهر النيل من حدود مصر
 الجنوبية إلى قناطر الدلتا

والترع  والريحاتفرع النيل 
الجنابيات وخزانات المياه 

 الجوفية

 8 8 الزيوت والشحوم والراتنجات

 2 2 العضويالفوسفات غير 

 16 16 النترات

 6.662 6.661 الفينول

 6.8 6.8 الفلوريدات

 2 2 المتبقيالكلور 

 :مجموع المعادن الثقيلة

 الزئبق

 الرصاص

 الكادميوم

 الزرنيخ

 التكافؤ سداسيالكروم 

 النحاس

 النيكل

 6ال يزيد عن 

6.662 

6.68 

6.62 

6.68 

6.68 

2 

6.2 

 6يزيد عن  ال

6.662 

6.68 

6.62 

6.68 

6.68 

2 

6.2 



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 7 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة والمعالجة ( 6) جدول رقم
 .على مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية للصرف

 االختبرررار

 الحد األقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة

 يتم صرفها على التيالمعالجة 

 نهر النيل من حدود مصر
 الجنوبية إلى قناطر الدلتا

والترع  والريحاتفرع النيل 
الجنابيات وخزانات المياه 

 الجوفية

 2 2 الحديد

 6.8 6.8 المنجنيز

 2 2 الزنك

 6.68 6.68 الفضة

 6.68 6.68 المنظفات الصناعية

للمجموعة القولونية  االحتماليالعد 
 1سم 266 في

1866 1866 

الممتص  الحيوياألكسجين 
(BOD) 

86 16 

األكسجين المستهلك كيميائيا 
(COD) الدايكرومات 

06 86 

األكسجين المستهلك كيميائيا 
 (البرمنجنات)

16 28 

 2666 2866 مجموع المواد الصلبة



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 8 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة والمعالجة ( 6) جدول رقم
 .على مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية للصرف

 االختبرررار

 الحد األقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة

 يتم صرفها على التيالمعالجة 

 نهر النيل من حدود مصر
 الجنوبية إلى قناطر الدلتا

والترع  والريحاتفرع النيل 
الجنابيات وخزانات المياه 

 الجوفية

 866 2666 رماد المواد الصلبة

 16 86 المواد العالقة

 26 26 الزيوت والشحوم والراتنجات

 16 86 النترات

 6.661 6.668 الفينول

 

 :على أنه (16)ونصت المادة 
المشار إليه تسرى أحكام التشريعات المنظمة  2841لسنة  84تطبيق أحكام القانون رقم  في" 

للمعايير الخاصة باإلشعاعات والمواد المشعة للتأكد من مطابقة المخلفات الصناعية السائلة لها 
 ".قبل الترخيص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة 

 

 :على أنه( 16)ونصت المادة 
 فيمياه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة المعايير المبينة  فير يجب أن تتواف" 

 .("1)الجدول رقم 



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

مياه المصارف قبل صرفها إلى  فيالمواصفات والمعايير الواجب توافرها ( 6)جدول رقم 
 (46لسنة  64من القانون  16المادة )مسطحات المياه العذبة 

 (لم يذكر غير ذلك لتر ما/ملجرام)المعايير  االختبار

 وحدة 266ال يزيد عن  اللون

 866 مجموع المواد الصلبة

 م فوق المعتادo 8 درجة الحرارة

 درجة على البارد 1 الرائحة

 8ال يقل عن  (DO)األكسجين الذائب 

 4.8وال يزيد عن  7ال يقل عن  (pH) الهيدروجينياألس 

 26ال يزيد عن  (BOD)الممتص  الحيوياألكسجين 

 (COD)ة المستهلك الكيميائياألكسجين 
 دايكرومات

 28ال يزيد عن 

 0ال يزيد عن  (برمنجنات)ة المستهلك الكيميائياألكسجين 

 6.8ال يزيد عن  النشادر

 2ال يزيد عن  زيوت وشحوم

 86وال يقل عن  166ال تزيد عن  القلوية الكلية

 6.662ال يزيد عن  مركبات الزئبق

 2يزيد عن  ال حديد

 2.8ال يزيد عن  منجنيز



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

مياه المصارف قبل صرفها إلى  فيالمواصفات والمعايير الواجب توافرها ( 6)جدول رقم 
 (46لسنة  64من القانون  16المادة )مسطحات المياه العذبة 

 (لم يذكر غير ذلك لتر ما/ملجرام)المعايير  االختبار

 2ال يزيد عن  نحاس

 2ال يزيد عن  زنك

 6.8ال تزيد عن  منظفات صناعية

 88ال تزيد عن  نترات

 6.8ال تزيد عن  فلوريدات

 6.61ال يزيد عن  فينول

 6.68ال يزيد عن  زرنيخ

 6.62ال يزيد عن  كادميوم 

  6.62ال يزيد عن  التكافؤ سداسيكروم 

 6.62ال يزيد عن  سيانيد

 6.8 التانين واللجنين

 2 فوسفات

 لتر/جم 2.8 كلوروفورم –مستخلص كربون 

 8666 1سم 266/للمجموعة القولونية االحتماليالعد 

 

 



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :الصحيشبكة الصرف  تصرف على التيالملوثة المياه 

يتم صرفها من  التيالسائلة  ليوجب ضرورة معالجة المخلفات 2801لسنة  81القانون  درص
 8 رقم الوزاريبالمدن ثم صر القرار  الصحيالصرف  ف المنشآت الصناعية على شبكةتلمخ

ب توافرها جالوا لتصبح المعايير والمواصفات 2801لسنة  088بتعديل القرار رقم  2848لعام 
 فيكما هو مبين  الصحيشبكة الصرف  يسمح بصرفها على التيالمخلفات الصناعية  في

 (.2) رقمالجدول 

 

المخلفات السائلة قبل صرفها على شبكة الصرف  فيالمعايير الواجب توافرها ( 6)جدول رقم 
 "6949لسنة  9القرار " الصحي

 (لتر ما لم يذكر غير ذلك/ملجرام)المعايير  االختبار

 مo 86ال تزيد عن  درجة الحرارة

 0-26 (pH) الهيدروجينياألس 

 1666ال تزيد عن  الذائبةمجموع المواد الصلبة 

 866ال تزيد عن  المواد العالقة

 866ال يزيد عن  (BOD)الممتص  الحيوياألكسجين 

 766ال يزيد عن  دايكرومات (COD)المستهلك  الكيميائياألكسجين 

 186ال يزيد عن  (برمنجنات)المستهلك  الكيميائياألكسجين 

 6.2ال يزيد عن  (كب)الكبريتيدات 

 6.2ال يزيد عن  السيانيد

 8ال تزيد عن  فوسفات

 16ال تزيد عن  نترات



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 12 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

المخلفات السائلة قبل صرفها على شبكة الصرف  فيالمعايير الواجب توافرها ( 6)جدول رقم 
 "6949لسنة  9القرار " الصحي

 (لتر ما لم يذكر غير ذلك/ملجرام)المعايير  االختبار

 2ال تزيد عن  فلوريدات

 6.668ال يزيد عن  فينول

 266ال تزيد عن  أمونيا

 26ال يزيد عن  المتبقيالكلور الحر 

 26ال تزيد عن  أكاسيد كبريت

 26ال يزيد عن  فورمالدهيد

 266ال تزيد عن  زيوت ودهون

 :مجموع المعادن الثقيلة وتشمل

 –الكروم  –الزنك  –كل يالن –الزئبق  –الفضة )
 (القصدير –الكادميوم 

إذا كان حجم الصرف ال  26ال يزيد عن 
إذا  8يوميا، وال يزيد عن  1م 86يزيد عن 

 يوميا 1م 86كان حجم الصرف يزيد عن 

 2ال يزيد عن  مجموع الفضة والزئبق

 

 

 

 

 

 

 



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :ة البحريةئالبيرف على تص التيالمياه 

مع  منه الثانيمن الفصل  المادة فينصت  التي ةذييفنالتوالئحته  2888لسنة  8القانون صدر 
يحظر على المنشآت ، حةالئال انية من قرار إصدار هذهثص عليه المادة النبما ت خاللعدو اإل

 والشواطئية ئة المائلبيا إلىحلل تلل القابلة الملوثةالمواد يف يصرح لها بتصر  التيالصناعية 
 فيوالمعايير المبينة  معالجتها وجعلها مطابقة للمواصفاتبعد تصريف تلك المواد إال  المتاخمة

 (.2)ول رقم الجد

 

البيئة  فيالمخلفات السائلة قبل صرفها  فيالمواصفات والمعايير الواجب توافرها ( 6)جدول رقم 
 (6996لسنة  6القانون )البحرية 

 االختبار
لتر ما /ملجرام)الحد األقصى للمعايير والمواصفات  

 (لم يذكر غير ذلك

 م فوق المعدل السائدo 26ال تزيد عن  درجة الحرارة

 0-8 (pH) الهيدروجينياألس 

 خالية من المواد الملونة اللون

 06 (BOD)الممتص  الحيوياألكسجين 

 266 دايكرومات (COD)المستهلك  الكيميائياألكسجين 

 1666 مجموع المواد الصلبة الذائبة

 2466 رماد المواد الصلبة الذائبة

 06 المواد العالقة

 (و. ع. ن) 86 العكارة

 2 الكبريتيدات



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
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البيئة  فيالمخلفات السائلة قبل صرفها  فيالمواصفات والمعايير الواجب توافرها ( 6)جدول رقم 
 (6996لسنة  6القانون )البحرية 

 االختبار
لتر ما /ملجرام)الحد األقصى للمعايير والمواصفات  

 (لم يذكر غير ذلك

 28 الزيوت والشحوم

 6.8 بتروليالهيدروكربونات من أصل 

 8 الفوسفات

 86 النيترات

 2 الفينوالت

 2 الفلوريدات

 2 األلومنيوم

 1 نيتروجين –األمونيا 

 6.668 الزئبق

 6.8 الرصاص

 6.68 الكادميوم

 6.68 الزرنيخ

 2 الكروم

 2.8 النحاس

 6.2 النيكل



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
 

 

 

 15 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

البيئة  فيالمخلفات السائلة قبل صرفها  فيالمواصفات والمعايير الواجب توافرها ( 6)جدول رقم 
 (6996لسنة  6القانون )البحرية 

 االختبار
لتر ما /ملجرام)الحد األقصى للمعايير والمواصفات  

 (لم يذكر غير ذلك

 2.8 الحديد

 2 المنجنيز

 8 الزنك

 6.2 الفضة

 1 باريوم

 1 كوبلت

 6.1 المبيدات بأنواعها

 6.2 السيانيد

 8666 1سم 266 فيللمجموعة القولونية  االحتماليالعد 

 

  



 ت المصرية الخاصة بتحديد مواصفاتالتشريعا  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي

 رهشأ ةتس – المياه المعالجة  
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي البير ميالدالسيد / د 
 حيرةشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالب عبد الرحمن الخولي/ د 
 شركة صرف صحي اإلسكندرية حسام الشربيني/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خالد محمد فهمي/ د 
 كة صرف صحي القاهرةشر  رمضان محمد/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شريف سرور/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محمد ابراهيم/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمد اسماعيل/ د 
 شركة صرف صحي القاهرة محمد صبري/ د 
 ه الشرب والصرف الصحيالشركة القابضة لميا محمود عبد الرحمن/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مرزوقة شعبان/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى فراج/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح محمد زريق/ د 
 مها خالف/ د GIZ 
 شركة مياه القاهرة مي السيد حسين/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حمننسرين عبد الر / د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحيى شريف/ د 

 


