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 البيئي السجل
 

 على التنفيذية الالئحة من 41 والمادة منه 22 المادة في 4994 لسنة 4 رقم القانون ينص
 خاصة بيانات فيه وتدون البيئة على المنشأة نشاط تأثير لبيان بسجل المنشأة احتفاظ ضرورة

 التخلص وسجالت االنسكاب منع وخطة التخزين وسجالت المخرجات ومواصفات باالنبعاثات
 الدليل هذا من (2) رقم ملحق ويوضح السجل مراجعة المفتش على ويجب الصلبة المخلفات من

 .تدوينها وكيفية المعلومات هذه نوعية

 

 22 مادة

 على المنشأة نشاط تأثير لبيان بسجل االحتفاظ القانون هذا ألحكام طبقا المنشأة صاحب على
 به، لالحتفاظ المنشآت اللتزام الزمنى والجدول السجل لهذا نموذجا التنفيذية الالئحة وتضع البيئة،

 مطابقتها من للتأكد السجل بيانات بمتابعة البيئة شئون جهاز ويختص .فيه تسجل التي والبيانات
جراء الالزمة العينات وأخذ للواقع  البيئة على المنشأة نشاط تأثير لبيان المناسبة االختبارات وا 
 يقوم مخالفات أية وجود تبين فإذا البيئة، لحماية الموضوعة بالمعايير التزامها مدى وتحديد
 على المخالفات هذه بتصحيح المنشأة صاحب لتكليف المختصة اإلدارية الجهة بإخطار الجهاز
 اإلدارية الجهة مع باالتفاق للجهاز يكون يوما ستين خالل بذلك يقم لم فإذا السرعة، وجه

 والمطالبة المخالف النشاط لوقف الالزمة والقضائية القانونية اإلجراءات اتخاذ المختصة
  .المخالفات هذه عن الناشئة األضرار لمعالجة المناسبة بالتعويضات
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 4994 لسنة 4 رقم قانون

 البيئة شأن في قانون بإصدار

 

 أصدرناه قدو  نصه، اآلتي القانون الشعب مجلس قرر: 

 (:ليو ال  المادة)

 شأن في المرفق القانون بأحكام يعمل ،الخاصة القوانين في الواردة األحكامو  القواعد مراعاة مع
 ثالث خالل،ألحكامه فقاو  ضاعهأو  توفيق القانون هذا صدور وقت القائمة المنشآت وعلي البيئة
 لسنة 44 رقم القانون أحكام بتطبيق يخل ال بماو  التنفيذية الئحته نشر تاريخ من اعتبارا سنوات
 .التلوث من المائية المجاريو  النيل نهر حماية شأن في 4942

 ال لمدة المهلة هذه مد البيئة بشئون المختص الوزير عرض علي بناء الوزراء لمجلس يجوزو 
 التي اإلجراءات جدية الوزراء لمجلس تبينو  ذلك الضرورة دعت إذا األكثر علي عامين تجاوز
 .المرافق القانون أحكام تنفيذ سبيل في اتخذت

 

 :(الثانية المادة)

 مجلس رأى أخذ بعد البيئة بشئون المختص الوزير عرض علي بناء"الوزراء مجلس رئيس يصدر
 تاريخ من أشهر ستة تجاوز ال مدة في المرفق للقانون التنفيذية الالئحة "البيئة شئون جهاز إدارة
 .به العمل

 من الثاني الباب أحكام لتنفيذ الالزمة النسبو  المعدالت إصدار ،يخصه فيما كل الوزراء وعلي
 .السابقة الفقرة في إليها المشار المدة خالل وذلك (5) المادة أحكام مراعاة مع المرافق القانون

 

 :(الثالثة المادة)

 حكم كل يلغي كما بالزيت، البحر مياه تلوث منع شأن في 4994 لسنة (12) رقم القانون يلغي
 .المرافق القانون أحكام يخالف
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 :(الرابعة المادة)

 .نشره لتاريخ التالي اليوم من به ويعمل ،الرسمية الجريدة في القانون هذا ينشر

 45 في الجمهورية برئاسة صدر .قوانينها من كقانون ينفذو  الدولة، بخاتم القانون هذا يبصم
 .البيئة شأن في قانون (م 4994 سنة يناير 21) ه 4444 سنة شعبان
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تمهيدي باب  

لوال  الفصل  

عامة أحكام  

 (4 مادة)

 :منها كل قرين المبينة المعاني يةاآلت العباراتو  باأللفاظ القانون هذا أحكام تطبيق في يقصد

 :البيئة –4

 ماءو  هواء من بها يحيط ماو  مواد من يحتويه ماو  الحية الكائنات يشمل الذي الحيوي المحيط
 .منشآت من اإلنسان يقيمه وما تربةو 

 :الهواء –2

 وه القانون هذا أحكام فيو  المعروفة، نسبهو  الطبيعية بخصائصه له المكونة الغازات من الخليط
 .المغلقة شبهو  المغلقة العامة األماكن وهواء العمل أماكن هواءو  الخارجي الهواء

 :االتفاقية –3

 التي الدولية االتفاقيات وكذا 4914 / 13 لعام السفن من البحري التلوث لمنع الدولية االتفاقية
 عن التعويضو  التلوث من البحرية البيئة حماية مجال في العربية مصر جمهورية إليها تنضم
 .التلوث حوادث

 :العام المكان –4

 .األغراض من غرض ألي الناس من معينة فئةأو  الكافة الستقبال المعد المكان

 :المغلق العام المكان –5

 .لذلك معدة منافذ خالل من إال الهواء يدخله ال الذي المتكامل البناء شكل له الذي العام المكان
 .العام النقل وسائل المغلق العام المكان حكم في يعتبرو 

 :المغلق شبه العام المكان –9

 دون يحول بما الخارجي بالهواء مباشرة المتصلو  المتكامل غير البناء شكل له الذي المكان
 .كلية إغالقه
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 :(4) البيئة تلوث –1

 اإلنسان بصحة اإلضرار إلي مباشر غيرأو  مباشر بطريق يؤدي البيئة خواص في تغير كل
أو  الحية الكائناتأو  الطبيعية بالموائل اإلضرارأو  ،الطبيعية لحياته ممارسته على والتأثير
 ".البيولوجي " الحيوي التنوع

 :البيئة تدهور –4

 يضرأو  مواردها يستنزفأو  البيئية طبيعتها من يشوهأو  قيمتها من يقلل بما البيئة علي التأثير
 .باآلثارأو  الحية بالكائنات

 :البيئة حماية –9

 التلوث حدة من اإلقاللأو  تلوثهاأو  تدهورها منعو  ،بها االرتقاءو  البيئة مكونات علي المحافظة
 المياهو  البحيراتو  النيل نهر متضمنة الداخلية المياهو  البحارو  الهواء المكونات هذه وتشمل
 .األخرى الطبيعية المواردو  الطبيعية المحمياتو  ،واألراضي الجوفية

 :(2)الهواء تلوث –41

أو  اإلنسان صحة علي خطر عليه يترتب الطبيعي الهواء ومواصفات خصائص في تغير كل
 ذلك في بما ،إنساني نشاطأو  طبيعية عوامل عن ناتجا التلوث هذا كان سواء البيئة على

 .الكريهة والروائح الضوضاء

 :السريع النقل مركبات –44

 الطرق علي للسير .المعدة اآلالت من ذلك غيرو  اآللية الدراجاتو  الجراراتو  السيارات هي
 .العامة

 :المائي التلوث –42

 مباشرة غيرأو  مباشرة إرادية غيرأو  إرادية بطريقة المائية البيئة في طاقةأو  مواد أية إدخال
 المائية األنشطة يعوقأو  االنسان صحة يهددأو  ،الحية غيرأو  الحية بالموارد ضرر عنه ينتج
 ينقصأو  لالستعمال البحر مياه صالحية يفسدأو  السياحية األنشطةو  األسماك صيد ذلك في بما
 .خواصها من يغيرأو  بها التمتع من
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 :الملوثة العواملو  المواد –43

 بفعل تنتج اهتزازاتأو  حرارةأو  إشعاعاتأو  ضوضاءأو  غازيةأو  سائلةأو  صلبة مواد أي
 .تدهورهاأو  البيئة تلوث إلي مباشر غيرأو  مباشر بطريق تؤديو  اإلنسان

 :المائية للبيئة الملوثة المواد –44

 في تغيير إرادية غيرأو  إرادية بطريقة المائية البيئة في تصريفها علي يترتب مواد أية
أو  باإلنسان يضر ونح علي مباشرة غيرأو  مباشرة بطريقة ذلك في اإلسهامأو  خصائصها

 االستخدامات مع تتداخلأو  السياحية بالمناطق تضرأو  البحرية بالمياهأو  الطبيعية بالموارد
 :المواد هذه تحت ويندرج للبحر المشروعة األخرى

 .الزيتي المزيجأو  الزيت (أ)

 جمهورية بها ترتبط التي الدولية االتفاقيات في عليها المنصوص الخطرةو  الضارة المخلفات (ب)
 .العربية مصر

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

 .الصناعية المنشآت من المتخلفة المعالجة غير السوائلو  النفايات (د)

 .السامة الحربية العبوات (هـ)

 .مالحقهاو  االتفاقية في عليه منصوص وه ما (و)

 :الزيت – 45

 السائلة الهيدروكربونات أنواع من نوع اي ذلك يشملو  منتجاتهو  الخام البترول أشكال جميع
 المستخرجة المواد من غيرهاو  القارو  األفران زيتو  المكررة الزيوتو  الوقود وزيوت التشحيم وزيوت

 .نفاياتهأو  البترول من

 :الزيتي المزيج – 49

 .المليون في جزءا   45 على تزيد الزيت من كمية على يحتوى مزيج كل

 :(النظيفة غير الصابورة مياه) النظيفة غير االتزان مياه – 41

 جزء 45 على تزيد الزيت من محتوياتها كانت إذا السفينة على صهريج داخل الموجودة المياه
 .المليون في
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 :الخطرة المواد – 44

 مثل البيئة علي ضارا تأثيرا تؤثرأو  االنسان بصحة تضر التي الخطرة الخواص ذات المواد
 .المؤينة اإلشعاعات ذاتأو  االشتعالأو  لالنفجار القابلةأو  السامةأو  المعدية المواد

 :الخطرة النفايات – 49

 لها ليس التي الخطرة المواد بخواص المحتفظة رمادهاأو  المختلفة العملياتو  األنشطة مخلفات
 الناتجة والنفايات العالجية األنشطة من اإلكلينيكية النفايات مثل بديلةأو  أصلية تالية استخدامات

 واألصباغ األحبارأو  العضوية المذيباتأو  األدويةو  الصيدلية المستحضرات من أي تصنيع عن
 .والدهانات

 :المواد لو اتد – 21

 .استخدامهاأو  معالجتهاأو  تخزينهاأو  نقلهاأو  جمعها بهدف تحريكها إلي يؤدى ما كل

 :النفايات إدارة – 24

 .منها التخلصأو  تدويره إعادةأو  نقلهو  النفايات جمع

 :النفايات من التخلص – 22

أو  األرض في الطمر مثل ،استخدامها إعادةأو  المواد استخالص إلي تؤدي ال التي العمليات
 الفيزيائية المعالجةأو  البيولوجية المعالجةأو  السطحية للمياه التصريفأو  العميق الحقن
 .الترميدأو  الدائم التخزينأو  ائيةيالكيم

 :النفايات تدوير إعادة – 23

أو  كوقود االستخدام مثل ،استخدامها إعادةأو  المواد باستخالص تسمح التي العمليات
 .الزيوت تكرير إعادةأو  التربة معالجةأو  العضوية والمواد المعادن استخالص

 :المائية بالبيئة الضارة السائلة المواد – 24

 .4914 /4913 لعام الدولية االتفاقية في عليها المنصوص المواد

 :االستقبال تسهيالت – 25

 المواد صرفو  معالجةو  ترسيبو  استقبال ألغراض المخصصة األحواضو  المعداتو  التجهيزات
 وتفريغ شحن مجال في العاملة الشركة توفرها التي التجهيزات وكذلك ،االتزان مياهأو  الملوثة
 .المائية والممرات المواني علي المشرفة اإلدارية الجهات من غيرهاأو  البترولية المواد
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 (:4) التصريف – 29

 نهر في منها التخلصأو  الملوثة المواد من نوع ألي تفريغأو  انبعاثأو  انصبابأو  تسرب كل
 مع البحر،أو  الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر مياهأو  ،المائية المجاريو  النيل

 التنفيذية الالئحة تبينه لما وفقا المواد لبعض المحددة للتلوث النوعية واألحمال المستويات مراعاة
 يخالف ال بما وذلك الصلة ذات الجهات مع بالتنسيق البيئة شئون جهاز يحدده وما ،القانون لهذا

 .التنفيذية والئحته القانون هذا أحكام

 : اإلغراق – 21

 الملوثة للمواد البحرأو  الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر في متعمد إلقاء كل (أ)
 والمصادر الصناعية المنشآت من ذلك غيرأو  األرصفةأو  الطائراتأو  السفن من الفضالتأو 

 .األرضية

أو  للسفن البحرأو  الخالصة اإلقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر في متعمد إغراق كل (ب)
 .غيرهاأو  الصناعية التركيبات

 إغراق يعد ال ،فيها طرفا   العربية مصر جمهورية تكون التى الدولية االتفاقيات أحكام مراعاة ومع
 العلمي البحث وأجهزة واألنابيب الكابالت مثل منها التخلص غرض لغير البحر في مواد ضعأو 

 (.2) وغيرها والرصد

 :(3) التعويض – 24

 أحكام مخالفة علي المترتب التلوث حوادث عن الناجمة األضرار كل عن التعويض به يقصد
 حوادث عنأو  ،فيها طرفا العربية مصر جمهورية تكون التى الدولية االتفاقيات وكذلك القوانين
 جنوح عنأو  والج من التلوث عن الناجمةأو  ،الضارة المواد من وغيرها السامة بالمواد التلوث
 ويشمل ،أخرى حوادث أية عنأو  ،تفريغهاأو شحنه خالل تقع التىأو  اصطدامهاأو  السفن

 إصالح إعادةأو  عليه كان لما الحال إعادة وتكاليف والبيئية التقليدية األضرار جبر التعويض
 .البيئة

 :الزيت نقل وسائل – 29

أو  تفريغهأو  الزيت تحميل في تستعمل أخرى أجهزة أية و الزيت لنقل مستخدم أنابيب خط كل
 .األنابيب هذه الستعمال الالزمة والمعدات الضخ أجهزة من غيرهاأو  نقله
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 :السفينة – 31

 وكذلك، المغمورة المنشآتأو  الهوائية الوسائد فوق تسيرأو  طراز آي من عائمة بحرية وحدة أي
أو  تجارى نشاط لةو امز  بهدف المياه سطحأو  السواحل على يقام متحركأو  ثابت منشأ كل

 .علميأو  سياحيأو  صناعي

 :الحربية السفينة – 34

 تكونأو  له المميزة الخارجية العالمات تحملو ا م لدولة المسلحة للقوات تابعة سفينة كل هي
 االنضباط لضوابط خاضع طاقم ويشغلها الدولة حكومة قبل من رسميا معين ضابط قيادة تحت

 .بها العسكري

 :الحكومية السفينة – 32

 .تجارية وغير حكومية ألغراض استخدامهاأو  بتشغيلها وتقوم الدولة تملكها التي السفينة هي

 :الضارة المواد ناقلة – 33

 وتشمل سائبة ضارة مواد من شحنات لتحمل تصميمها عدل التيأو  أصال بنيت التي السفينة
 لو األ الفصل ألحكام وفقا معبأة غير ضارة بمواد جزئياأو  كليا شحنها عند البترول ناقالت كذلك
 .القانون هذا من الثالث الباب من

 :المنشأة – 34

 :التالية المنشآت بها يقصد

 4911 لسنة 55و 4954 لسنة 24 رقمي القانونين ألحكام الخاضعة الصناعية المنشآت -
 .4992 لسنة 4و 4913 لسنة 4 رقمي القانونين ألحكام الخاضعة السياحية المنشآت -
 لسنة 93و 4944 لسنة 445 أرقام القوانين ألحكام الخاضعة الكهرباء توليدو  إنتاج منشآت -

 .4949 لسنة 413و 4919 لسنة 21و 43و 42و 4914
 ونقله استخراجهو  الزيت عن الكشف مجال في العاملة والمنشآت والمحاجر المناجم منشآت -

 لسنة 94و 4959 لسنة 49و 4953 لسنة 99 أرقام القوانين ألحكام الخاضعة ،واستخدامه
 .4944 لسنة 4و 4954

 .األساسية البنية مشروعات جميع -
 ويصدر ،البيئة علي ملحوظ تأثير لها يكون أن يحتمل مشروعأو  نشاطأو  أخري منشأة أي -

 .المختصة اإلدارية الجهة مع االتفاق بعد البيئة شئون جهاز من قرار بها
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 :البيئي الرصد شبكات – 35

 مكونات برصد عمل ووحدات محطات من تضم بما اختصاصها مجال في تقوم التي الجهات
تاحةو  البيئة وملوثات  .دورية بصفة المعنية للجهات البيانات ا 

 :البيئي التأثير تقويم – 39

 لنشاطها ممارستهاأو  إقامتها تؤثر قد التي المقترحة للمشروعات البيئية الجدوى وتحليل دراسة
 .حمايتها بهدف ذلكو  البيئة سالمة علي

 :البيئية الكارثة – 31

 بالبيئة شديد ضرر عليه يترتب الذيو  اإلنسان فعلأو  الطبيعة عوامل عن الناجم الحادث
 .المحلية القدرات تفوق إمكانات إلي مواجهته وتحتاج

 :المائية البيئة بحماية المختصة اإلدارية الجهة – 34

 :يخصها فيما كل التالية الجهات إحدى هي

 .البيئة شئون جهاز (أ)

 .(4)البحرية المالحة لسالمة المصرية الهيئة (ب)

 .السويس قناة هيئة (ج)

 .العربية مصر بجمهورية المواني هيئات (د)

 .الشواطئ لحماية العامة المصرية الهيئة (هـ)

 .للبترول العامة المصرية الهيئة (و)

 .المائية المسطحات لشرطة العامة اإلدارة (ز)

 .السياحية للتنمية العامة الهيئة (ح)

 .الوزراء مجلس رئيس من قرار بتحديدها يصدر التي األخرى الجهات (ط)

 :(4) الساحلية المنطقة – ـ39

 االقتصادية والمنطقة االقليمي البحر شاملة العربية مصر جمهورية شواطئ من الممتدة المنطقة
 يتأثر الذي النطاق شاملة الداخل إلى الشاطئ من اليابسة في وتمتد القاري والجرف الخالصة
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 لم ما يةو االصحر  المناطق في للداخل "كم 31" مسافة زو ايج ال بما فيها ويؤثر البحرية بالبيئة
 ".متر 3 + " كنتور خط حتى الدلتا وفي طبوغرافية، عوائق أية المسافة هذه تعترض

 ومواردها الطبيعية ظروفها ضوء في منها لكل الساحلية المنطقة الساحلية المحافظات وتحدد
 .الشاطئ خط من الداخل إلى "كم 41" عن يقل ال بما البيئية
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 الثاني الفصل

 البيئة شئون جهاز

 

 (2 مادة)

 له تكونو  " البيئة شئون جهاز " يسمي البيئة تنميةو  لحماية جهاز الوزراء مجلس برئاسة ينشأ
 ،مستقلة موازنة له وتكون ،البيئة بشئون المختص الوزير ويتبع ،العامة االعتبارية الشخصية

 للجهاز فروع البيئة بشئون المختص الوزير من بقرار ينشأو  ،القاهرة مدينة مركزه ويكون
 .الصناعية للمناطق لويةو األ تكونو  ،بالمحافظات

 (3 مادة)

 الوزراء مجلس رئيس عرضو  البيئة بشئون المختص الوزير ترشيح علي بناء الجهاز رئيس يعين
 .المالية معاملته متضمنا الجمهورية رئيس من قرار التعيين بهذا يصدرو 

 (4 مادة)

 فيما 4942 لسنة 934 رقم الجمهورية رئيس بقرار المنشأ الجهاز محل البيئة شئون جهاز يحل
 جهاز إلي أقدميتاهمو  بدرجاتهم الجهاز بهذا العاملون ينقلو  ،التزامات من عليه وما حقوق من له

 .البيئة شئون

 (5 مادة)

عدادو  العامة السياسة برسم البيئة شئون جهاز يقوم  تنميتهو  البيئة علي للحفاظ الالزمة الخطط ا 
 بعض بتنفيذ يضطلع أن وله ،المختصة اإلدارية الجهات مع بالتنسيق تنفيذها متابعةأو 

 .التجريبية المشروعات

 والدول العربية مصر جمهورية بين البيئية العالقات بدعم المختصة القومية الجهة الجهاز ويكون
 .اإلقليميةو  الدولية المنظماتو 

 اإلقليميةو  الدولية االتفاقيات إلي لالنضمام الالزمة القانونية اإلجراءات باتخاذ الجهاز ويوصي
 .االتفاقيات هذه لتنفيذ الالزمة القراراتو  القوانين مشروعات يعدو  بالبيئة المتعلقة
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 :أهدافه تحقيق سبيل في وللجهاز

بداءو  الجهاز أهداف بتحقيق المتعلقة والقرارات القوانين مشروعات إعداد -4  في الرأي ا 
 .البيئة علي بالمحافظة العالقة ذات المقترحة التشريعات

 التي المشروعاتو  البيئة لحماية القومية الخطة صياغةو  البيئي الوضع عن الدراسات إعداد -2
 المناطقو  العمرانية للمناطق البيئية الخرائط كذلكأو  منه لكل التقديرية الموازنة إعدادأو  تتضمنه
 الجديدة المناطق وتنمية تخطيط عند بها االلتزام الواجب المعايير وضعأو  تنميته المخطط

 .القديمة للمناطق المستهدفة المعايير كذلكو 

 قبل بها االلتزام المنشآتو  المشروعات أصحاب علي الواجب االشتراطاتو  المعايير وضع -3
 .التشغيل أثناءو  اإلنشاء

 برامج تنفيذو  إعداد في تسهم التي الكفاءات كذلكو  الوطنية المعاهدو  المؤسسات حصر -4
 .بإعدادها تقوم التي الدراساتو  المشروعات تنفيذو  إعداد في منها االستفادةو  البيئة علي المحافظة

 اتخاذأو  بتنفيذه المنشآتو   األجهزة تلتزم التي االشتراطاتو  المعايير لتنفيذ الميدانية المتابعة -5
 .الشروطو  المعايير لهذه المخالفين ضد القانون عليا ينص التي اإلجراءات

  بها االلتزام من التأكدو  للملوثات النوعية واألحمال النسبو  المعدالت وضع -9

 بصفة عليه تطرأ التي التغييراتو  البيئي بالوضع الخاصة والدولية القومية المعلومات جمع -1
 اإلدارة في استخدامهاأو  تقويمهو  األخرى الجهات في المعلومات مراكز مع نأو بالتع دورية

 .نشرهاو  البيئي التخطيطو 

جراءات أسس وضع -4  .للمشروعات البيئي التأثير تقويم وا 

 التنسيقو  ،القانون هذا من (25) المادة في المبينو  النح علي البيئية للطوارئ خطة إعداد -9
 .البيئية الكوارث مواجهة برامج ألعداد المعنية الجهات بين

 .تنفيذها علي اإلشرافو  البيئي للتدريب خطة إعداد -41

 .بياناته من االستفادةو  البيئي للرصد القومي البرنامج تنفيذو  إعداد في المشاركة -44

 .دورية بصفة نشرهاو  البيئي للوضع الرئيسية المؤشرات عن الدورية التقارير إعداد -44

 .تنفيذها في نةو االمعو  للمواطنين البيئي التثقيف برامج وضع -42

 .الخطرة المواد لو اتد تأمينو  تنظيم بشأن األخرى الجهات مع التنسيق -43
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 .عليها واإلشراف الطبيعية المحميات إدارة -44

 .البيئة تنميةو  لحماية الالزمة الموازنة مشروعات إعداد -45

 .بالبيئة المتعلقة اإلقليميةو  الدولية االتفاقيات تنفيذ متابعة -49

 .التلوث منع إجراءات اتخاذ علي المختلفة األنشطة لتشجيع اقتصادية آليات اقتراح-41

 .التلوث من البيئة حمايةو  الطبيعة الثروات علي للمحافظة التجريبية المشروعات تنفيذ-44

 من الممولة المشروعات أن من للتأكد الدولي نو ابالتع المختصة الوزارة مع التنسيق-49
 .البيئة سالمة اعتبارات مع تتفق المانحة الدولو  المنظمات

 .للبيئة الملوثةو  الخطرة النفاياتو  المواد تسرب ضد البالد تأمين خطة إعداد في المشاركة-21

 .الساحلية للمناطق المتكاملة البيئية لإلدارة استراتيجية إعداد-24

 برامج نطاق في البيئة لحماية تدريبية برامج إعداد في التعليمو  التربية وزارة مع االشتراك-22
 .األساسي التعليم مرحلة في المختلفة الدراسة

 تودعو  الوزراء مجلسو  الجمهورية رئيس إلي يقدم البيئي الوضع عن سنوي تقرير إعداد-23
 .الشعب مجلس التقرير هذا من نسخة

 

 (6 مادة)

 :من كل وعضوية البيئة بشئون المختص الوزير برئاسة البيئة شئون جهاز إدارة مجلس يشكل

 .اإلدارة مجلس لرئيس نائبا يكونو  ،البيئة شئون لجهاز التنفيذي الرئيس -4

 ،بالبيئة المعنية الوزارات من الوزراء مجلس رئيس يختارها وزارات ست من كل عن ممثل -2
 .المختص الوزير ويختاره األقل على العالية الدرجة من الوزارة ممثل يكون أن على

 .البيئة بشئون المختص الوزير يختارهما البيئة شئون مجال في الخبراء من أثنين -3

 الوزير مع باإلتفاق يختارون البيئة بشئون المعنية الحكومية غير التنظيمات عن ثالثة -4
 .البيئة بشئون المختص

 بشئون المختص الوزير يختارهأو العلي الوظائف شاغلي من البيئة شئون بجهاز العاملين أحد -5
 .للجهاز التنفيذي الرئيس عرض علي بناء البيئة
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 .الدولة بمجلس المختصة الفتوى إدارة رئيس -9

 .البيئة بشئون المختص الوزير يختارهم العام األعمال قطاع ممثلي من ثالثة -1

 .البيئة بشئون المختص الوزير يختارهما العلمية البحوث ومراكز الجامعات من اثنين -4

 يشرفون التى بالقطاعات ترتبط موضوعات مناقشة عند المعنية الوزارات ممثلي دعوة ويتعين
 أن دون ،معينة مسائل بحث لدى الخبرة ذوى من يراه بمن يستعين أن للمجلس يجوز كما ،عليها
  .التو االمد في معدود صوت منهم ألى يكون

 معينة موضوعات لدارسة المتخصصة الخبرات من استشارية لجان تشكيل اإلدارة لمجلس ويجوز
 .محددة بمهمة أكثرأو  أعضائه من واحد إلى يعهد أن للمجلس يجوز كما

 

 (7 مادة)

 السياسة ووضع أموره وتصريف الجهاز شئون على المهيمنة العليا السلطةو  الجهاز إدارة مجلس
 من أنشئ التي األهداف لتحقيق الزما يراه ما القرارات من يتخذ أن وله ،عليها يسير التي العامة
 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدده لما وفقا وذلك ،القومية الخطة إطار فيو  ،أجلها

 

 (8 مادة)

 طلب إذا أو أشهر ثالثة كل األقل على مرة رئيسه من دعوة على بناء اإلدارة مجلس يجتمع
 ،أعضائه أغلبية بحضور صحيحة اإلدارة مجلس اجتماعات وتكون ذلك المجلس أعضاء نصف
 الجانب يرجح األصوات ىو اتس وعند والمصوتين الحاضرين األعضاء بأغلبية القرارات وتصدر
 .الرئيس منه الذى

 

 (9 مادة)

 مباشرة في محله يحل لديه مانع وجود أو الجهاز إدارة مجلس رئيس غياب حالة في
 .اإلدارة مجلس رئيس نائب اختصاصاته
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 (41 مادة)

 .القضاء وأمام بالغير عالقاته في الجهاز اإلدارة مجلس رئيس يمثل

 

 (44 مادة)

 لتحقيق الموضوعة العامة السياسة تنفيذ عن مسئوال البيئة شئون لجهاز التنفيذي الرئيس يكون
 اختصاصاته القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد ،اإلدارة مجلس قرارات وتنفيذ ،الجهاز أغراض
 .األخرى

 

 (42 مادة)

 العليا الوظائف شاغلى من بالجهاز العاملين بين من يندب ،عام أمين البيئة شئون لجهاز يكون
 العام األمين نو اويع ،التنفيذى الرئيس رأى أخذ بعد ،البيئة بشئون المختص الوزير من بقرار
 .إشرافه تحت ويعمل الجهاز رئيس

 (43 مادة)

 لوائحوال القوانين في عليه المنصوص الوزير سلطة البيئة شئون لجهاز التنفيذي للرئيس يكون
 .بالجهاز للعاملين بالنسبة

 .القطاع رئيس سلطة هؤالء لىإ بالنسبة الجهاز عام ألمين يكون كما

 

 :(4)(مكررا   43 مادة)

 في بالنظر وتختص البيئة بشئون المختص الوزير برئاسة واالعتماد للقيد عليا لجنة تنشأ (أ)
 طلبات في والنظر تخصصاتهم، لفروع تبعا   البيئية باألعمال المشتغلين قيد بسجالت القيد طلبات
 .والخبرة المؤهل واقع من البيئة مجال في الخبرة وبيوت الخبراء اعتماد

جراءات واالعتماد للقيد الالزمة والشروط التخصص فروع القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد  وا 
صدار السجل في القيد  .االعتماد شهادات وا 

 الخبراء من أعضاء ستة من الوزراء مجلس رئيس من بقرار إليها المشار اللجنة وتشكل (ب)
 .البيئة مجال في لهم المشهود
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 .باألغلبية قراراتها وتصدر .أشهر ثالثة كل األقل على مرة اجتماعاتها اللجنة وتعقد

 وتحديد البيئة شئون بجهاز العاملين بين من تعيينها يتم فنية أمانة أمانتها أعمال وتتولى
 .البيئة بشئون المختص الوزير من بقرار اختصاصاتها

 قدره رسم سداد وبعد البيئة شئون جهاز بمعرفة تنفيذها ويتم نهائية، اللجنة قرارات وتكون (ج)
 وبيوت للخبراء االعتماد لشهادة جنيه وألف البيئية باألعمال باالشتغال للترخيص جنيه مائة
 .الخبرة

 شهادة على الحاصلين غير أو البيئية باألعمال باالشتغال لهم المرخص غير على ويحظر (د)
 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي البيئية األعمال لةو امز  االعتماد
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 الثالث الفصل

 البيئة حماية صندوق

 (44 مادة)

 :إليه تؤول (البيئة حماية صندوق) يسمي خاص صندوق البيئة شئون بجهاز ينشأ

  .الصندوق لدعم موازنتها في الدولة تخصصها التي المبالغ (أ)

أو  وتنميته البيئة حماية ألغراض واألجنبية الوطنية الهيئات من المقدمة والهبات اإلعانات (ب)
 .الجهاز إدارة مجلس يقبلها التي

 التي األضرار عن عليها يتفق أو بها يحكم التي التعويضاتأو  به يحكم التي الغرامات (ج)
 .البيئة تصيب

 في وتودع .4943 لسنة 412 رقم القانون في عليها المنصوص المحميات صندوق موارد (د)
 الغرامات حساب تحت مؤقتة بصفة تحصل التي المبالغ األمانة سبيل علي الصندوق

 .البيئة تصيب التي األضرار عن التعويضاتو 

 تنتهيو  للدولة المالية السنة ببداية للصندوق المالية السنة تبدأو  ،خاصة موازنة للصندوق وتكون
 .أخرى إلي سنة من الصندوق فائض يرحلو  ،بانتهائها

 .عامة أمواال الصندوق أموال وتعتبر

 

 :(4)(45 مادة)

 موارد وتخصص البيئة بشئون المختص الوزير ويتبع اعتبارية شخصية للصندوق تكون
 رئيس من بقرار الصندوق إدارة مجلس يشكلو  ،أغراضه تحقيق في منها للصرف الصندوق
 :من كل وعضوية البيئة بشئون المختص الوزير برئاسة الوزراء مجلس

 .اإلدارة مجلس لرئيس نائبا   ويكون البيئة شئون لجهاز التنفيذي الرئيس .4
 .الدولة بمجلس المختصة الفتوى إدارة رئيس .2
 .الداخلية وزير يختاره الداخلية لوزارة ممثل .3
 .المالية وزير يختاره المالية لوزارة ممثل .4
 .االقتصادية بالتنمية المختص الوزير يختاره االقتصادية التنمية لوزارة ممثل .5
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 .الدولي نو ابالتع المختص الوزير يختاره الدولي نو االتع لوزارة ممثل .9
 بناء البيئة بشئون تصالمخ الوزير يختاره بالبيئة المعنية األهلية الجمعيات عن ممثل .1

 .األهلية للجمعيات العام االتحاد رئيس ترشيح على
 بشئون المختص الوزير يختاره البيئة شئون بجهاز العليا اإلدارة وظائف شاغلي أحد .4

 .البيئة
 .المجلس أمانة ويتولى الصندوق مدير .9

 كلما أو شهرين كل األقل على مرة رئيسه من دعوة على بناء الصندوق إدارة مجلس ويجتمع
 القرارات وتصدر ،أعضائه أغلبية بحضور صحيحة اجتماعاته وتكون ذلك إلى الحاجة دعت

 .الرئيس منه الذي الجانب يرجح يو االتس وعند المجلس أعضاء بأغلبية

 التي بالقطاعات ترتبط موضوعات مناقشة عند المعنية األخرى الوزارات ممثلي دعوة ويتعين
 معينة مسائل بحث لدى الخبرة ذوى من يراه بمن يستعين أن للمجلس ويجوز .عليها يشرفون

 .التو االمد في معدود صوت منهم ألي يكون أن دون

 

 (46 مادة)

 جميع تخضعو  ،للصندوق الداخلية الالئحة المالية وزير مع باالتفاق البيئة شئون جهاز يضع
 .للمحاسبات المركزي الجهاز لرقابة معامالتهو  الصندوق أعمال
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 الرابع الفصل

 الحوافز

 (47 مادة)

 الجهاز يقدمها أن يمكن التي للحوافز نظاما المالية وزارة مع باالشتراك البيئة شئون جهاز يضع
 أو بأعمال يقومون الذين غيرهاو  األفرادو  المنشآتو  للهيئات المختصة اإلدارية والجهات

 .البيئة حماية شأنها من مشروعات

 

 (48 مادة)

 ،البيئة شئون جهاز إدارة مجلس علي السابقة المادة في عليه المنصوص الحوافز نظام يعرض
 .الوزراء مجلس رئيس من اعتماده يتمو 
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 لوال  الباب

 التلوث من الرضية البيئة حماية

 البيئةو  التنمية لوال  الفصل

 :(4)(49 مادة)

 أو للمنشأة البيئى التأثير تقويم دراسة بتقديم اصخ أو عام اعتباري أو طبيعي شخص كل يلتزم
 المشروع، تنفيذ في البدء قبل للترخيص المانحة الجهةأو  المختصة اإلدارية الجهة إلى المشروع
 التي النوعية واألحمال واألسس والمواصفات والتصميمات للعناصر وفقا   الدراسة إجراء ويكون
 اإلدارية الجهات وتلتزم ،المختصة اإلدارية الجهات مع بالتنسيق البيئة شئون جهاز يصدرها
 األحمال حسب بها المسموح الصناعات أنواع توضح الصناعية للمناطق خرائط بتقديم المختصة

 .البيئية

 .المادة هذه أحكام عليها تسرى التي والمشروعات المنشآت القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد

 

 :(2)(21 مادة)

 البيئي التأثير تقويم دراسات بإرسال للترخيص المانحة الجهةأو  المختصة اإلدارية الجهات تقوم
 للجهاز يمكنأو  شأنه في رأيه إلبداء البيئة شئون جهاز إلى مستوفاة السابقة بالمادة إليها المشار
 البيئية اآلثار لمعالجة الالزمة واألنظمة التجهيزات مجاالت في الدراسة لمقدم مقترحات تقديم

أو  بيانات أي استيفاء الدراسة مقدم من يطلب أن وللجهاز ،تنفيذها منه ويطلب السلبية
 البيئة شئون جهاز على ويجب ،الدراسة بشأن الرأي إلبداء الزمة تكون إيضاحاتأو  تصميمات

 التقويم هذا شأن في الصادر برأيه للترخيص المانحة الجهةأو  المختصة اإلدارية الجهة فييوا أن
 إال و ،المقترحات تنفيذأو  استيفائهاأو  الدراسة استالم تاريخ من يوما   ثالثون أقصاها مدة خالل
 الترخيص فترة خالل نشاطه المشروع يبدأ أن ويتعين التقويم على موافقة الرد عدم أعتبر

ال النشاط لةأو مز  لبدء له الممنوحة  .تكن لم كأن البيئية الموافقة اعتبرت وا 
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 (24 مادة)

 بعلم مسجل بخطاب التقييم بنتيجة المنشأة صاحب بإبالغ المختصة اإلدارية الجهة تقوم
 أمام إبالغه تاريخ من يوما ثالثين خالل النتيجة هذه علي كتابة االعتراض له يجوزو  ،الوصول

 البيئة شئون جهاز اللجنة هذه في ويمثل البيئة بشئون المختص الوزير من بقرار تشكل لجنة
 .للترخيص المانحة الجهةأو  المختصة والجهة المنشأة وصاحب

جراءاتو  اللجنة هذه اختصاصات التنفيذية الالئحة تحددو  جراءاتو  االعتراض ا   .عملها ا 

 

  :(4)(22 مادة)

 نشاط تأثير بيان بسجل االحتفاظ القانون هذا ألحكام طبقا المنشأة إدارة عن المسئول على
 الزمني والجدول السجل لهذا نموذجا التنفيذية الالئحة وتضع .(بيئي سجل) البيئة على المنشأة
 البيئة شئون جهاز ويختص فيه تدون التي والبيانات المنشآت، قبل من به لالحتفاظ الالزم
جراء الالزمة العينات وأخذ للواقع مطابقتها من للتأكد السجل بيانات بمتابعة  االختبارات وا 
 لحماية الموضوعة بالمعايير التزامها مدى وتحـديد ،البيئة على المنشأة نشاط تأثير لبيان المناسبة
 انتظام عدمأو  ،البيئي بالسجل المنشأة احتفاظ عدم تبين فإذا للملوثات النوعية األحمالأو  البيئة
 إليها المشار األحمالأو  بالمعايير المنشأة التزام عدمأو  ،للواقع مطابقتها عدمأو  ،بياناته تدوين
 بتكليف المختصة اإلدارية الجهـة بإخطار الجهاز يقوم ، المادة هذه ألحكام أخرى مخالفة أيةأو 

 تاريخ من يوما 91 خالل بذلك يقم لم فإذا السرعة، وجه على المخالفة بتصحيح المنشأة صاحب
 :اآلتية اإلجراءات من أي اتخاذ المختصة اإلدارية الجهة إخطار بعد للجهاز يكون تكليفه

ال المخالفات لتصحيح للمنشأة محددة إضافية مهلة منح -4  على بذلك يقوم أن للجهاز حق وا 
 .المنشأة نفقة

 حالة فيو  فيه العاملين بأجور المساس ودون المخالفة آثار إزالة لحين المخالف النشاط وقف-2
 .ةالالزم .واإلجراءات الوسائل وبكافة الالح في مصادره وقف يتعين الجسيم البيئي الخطر
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 (23 مادة)

 المواد في عليها المنصوص األحكام لذات القائمة المنشآت في التجديداتأو  التوسعات تخضع
 .القانون هذا من (22، 24 ،21، 49)

 

 (24 مادة)

 تقومو  ،عمل وحدات محطات من تضمه بما القانون هذا ألحكام طبقا البيئي الرصد شبكات تكون
 ،المعنية للجهات البيانات إتاحةأو  دوري البيئة ملوثاتو  مكونات برصد اختصاصها مجال في
 المراكز هذه وعلي ،المختصة جهاتالو  الهيئاتو  البحوث بمراكز االستعانة ذلك سبيل في ولها

 .بياناتو  دراسات من تطلبه بما تزويدها والجهات والهيئات

 .البيئي الرصد شبكات تشغيلو  إنشاء علي البيئة شئون جهاز ويشرف

 

 (25 مادة)

 مجلس من الخطة وتعتمد ،البيئية الكوارث لمواجهة للطوارئ خطة البيئة شئون جهاز يضع
 :يلي ما إلي خاص بوجه الطوارئ خطة وتستند الوزراء،

 من التخفيفو  البيئية الكوارث مواجهة كيفية عن دولياأو  محلي المتوفرة المعلومات جمع -4
 .عنها تنتج التي األضرار

 االستعانة كيفية تحديدو  الدوليو  والقومي المحلي المستوي علي المتوفرة اإلمكانات حصر -2
 .الكارثة مواجهة سرعة تكفل بطريقة بها

 :يأتي ما الطوارئ خطة تتضمنو 

 .حدوثها توقعأو  وقوعها عن اإلبالغ عن المسئولة والجهات البيئية الكوارث أنواع تحديد -

رسالو  استقبال متابعةو  البيئية ارثةالك عن البالغات لتلقي مركزية عمليات غرفة إنشاء-  ا 
 .لمواجهتها الالزمة اإلمكانات حشد بهدف عنها الدقيقة المعلومات

 لرئيس يكونأو  وقوعه توقعأو  وقوعها عند البيئية الكارثة مواجهة لمتابعة عمل مجموعة تكوين-
 التنسيقو  نو ابالتع البيئية الكارثة لمواجهة الالزمة السلطات جميع إليها المشار العمل مجموعة

 .المختصة األجهزة مع
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 (26 مادة)

 واإلمكانات المساعدات جميع بتقديم تسارع أن األفرادو  الخاصةو  العامة الجهات جميع علي
 برد القانون هذا من (44) المادة في إليه المشار الصندوق يقومو  البيئية الكارثة لمواجهة المطلوبة
 .األفرادو  الخاصة الجهات تحملتها التي الفعلية النفقات

 

 (27 مادة)

 إلقامة الدولة أراضي من مربع متر ألف عن تقل ال مساحة قرية كل فيو  حي كل في تخصص
 .التكلفة بسعر الهيئاتو  لألفراد المشاتل هذه منتجات تتاح أن علي األشجار إلنتاج مشتل

 بزراعة الخاصة اإلرشادات إعداد المشاتل هذه تتبعها التي المختصة اإلدارية الجهات تتولىو 
 .المشاتل هذه إقامة تمويل في البيئية شئون جهاز يسهمو  ،رعايتهاو  األشجار هذه

 

 (4)(28 مادة)

 :اآلتية األعمال من بأي القيام طريقة بأية يحظر

  :الأو 

أو  نقلهاأو  حيازتهاأو  المائية الحية والكائنات البرية والحيوانات الطيور إمساكأو  قتلأو  صيد
 بأعمال القيامأو  مشتقاتهاأو  أجزائهاأو  كلها ميتةأو  حية فيها االتجارأو  استيرادهاأو  تصديرها

أو  كارهاأو  إتالفأو  موائلها أو الطبيعية خواصها تغييرأو  لها الطبيعية الموائل تدمير شأنها من
 .نتاجهاأو  بيضها إعدام

 الفقرة أحكام عليها تنطبق التى والمناطق الكائنات هذه أنواع القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد
 .السابقة

  :ثانيا

أو  كلها فيها االتجارأو  تصديرهاأو  استيرادهاأو  نقلهاأو  حيازتهاأو  النباتات إتالفأو  قطع
 تغييرأو  الطبيعية موائلها تدمير شأنها من بأعمال القيامأو  منتجاتها،أو  مشتقاتهاأو  منها أجزاء

 .لموائلهاأو  لها الطبيعية الخواص

 .النباتات هذه أنواع القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد
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  :ثالثا

أو  معالمها تغييرأو  النباتيةأو  الحيوانية بأنواعها بالحفريات االتجارأو  نقلأو  حيازةأو  جمع
 بمناطق الجمالي بمستواها المساسأو  لها المميزة البيئية الظواهرأو  الجيولوجية التراكيب تدمير

 .الطبيعية المحميات

 :رابعا

 استزراعهاأو  تربيتهاأو  باالنقراض المهددة النباتيةأو  الحيوانية الحية الكائنات جميع في االتجار
 .البيئة شئون جهاز من ترخيص على الحصول دون موائلها غير في

 .الترخيص وشروط الكائنات هذه انواع القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد
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 الثاني الفصل

 الخطرة والنفايات المواد

 (29 مادة)

 الالئحة تبينو  المختصة اإلدارية الجهة من ترخيص بغير الخطرة النفاياتو  المواد لو اتد يحظر
 .بإصداره المختصة الجهةو  الترخيص منح شروطو  إجراءات القانون لهذا التنفيذية

 جدوال البيئة شئون جهازو  الصحة وزير مع بالتنسيق اختصاصه نطاق في كل الوزراء يصدرو 
 .المادة هذه من ليو األ الفقرة في إليها المشار الخطرة النفاياتو  بالمواد

 

 (31 مادة)

 وتحدد القانون لهذا التنفيذية بالالئحة الواردة اإلجراءاتو  للقواعد الخطرة النفايات إدارة تخضع
 بعد ذلكو  ألحكامه تخضع التي الخطرة للنفايات لو اجد بوضع المختصة الجهة المذكورة الالئحة

 .البيئة شئون جهاز رأي أخذ

 

 (34 مادة)

 اإلدارية الجهة من بترخيص إال الخطرة النفايات معالجة بغرض منشآت أي إقامة يحظر
 للشروط طبقا الخطرة النفايات من التخلص يكونو  البيئة شئون جهاز رأي أخذ بعد المختصة
 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي والمعايير

 وشروط أماكن البيئة شئون وجهاز والصناعة الصحة وزارتي رأى أخذ بعد اإلسكان وزير ويحدد
 .الخطرة النفايات من للتخلص الترخيص

 

 (32 مادة)

 مصر جمهورية أراضى في مرورهاأو  بدخولها السماحأو  الخطرة النفايات استيراد يحظر
 تحمل التى السفن بمرور السماح المختصة اإلدارية الجهة من تصريح بغير ويحظر .العربية
 مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية البحرية المنطقةأو  اإلقليمي البحر في الخطرة النفايات
 .العربية
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 (33 مادة)

أو  السائلةأو  الغازية حالتها في كانت سواء الخطرة المواد لو اتدأو  إنتاج علي القائمين علي
 .بالبيئة أضرار أي حدوث عدم يضمن بما االحتياطات جميع يتخذوا أن الصلبة

 االحتفاظ القانون هذا ألحكام طبقا خطرة مخلفات نشاطها عن ينتج التي المنشأة صاحب وعلي
 المخلفات هذه لتسلم معها المتعاقد الجهات كذلكأو  منه التخلص كيفيةو  المخلفات هذه بسجل
 بمتابعة البيئة شئون جهاز يختصو  السجل هذا في تسجل التي البيانات التنفيذية الالئحة وتبين
 .للواقع البيانات مطابقة من للتأكد السجل

 بتطهيره يقوم أن خطرة مخلفات عنها ينتج التي إدارتها عن المسئولأو  المنشأة مالك على ويجب
 التطهير يتمأو  نشاطه وقفأو  المنشأة نقل تم إذا به مقامة كانت الذي والمكان التربة تطهيرأو 
 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينها التى والمعايير لالشتراطات وفقا
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 الثاني الباب

 التلوث من الهوائية البيئة حماية

 (34 مادة)

 تجاوز عدم يضمن بما المنشأة لنشاط مناسبا المشروع عليه يقام الذي الموقع يكون أن يشترط
 في المنشآت مجموع عن الناتج التلوث جملة تكون أن و ،الهواء لملوثات بها المسموح الحدود
 .بها المصرح الحدود في واحدة منطقة

 علي بالموافقة المختصة الجهةو  ألحكامه الخاضعة المنشآت القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد
 بها تقام التي المنطقة في الضوضاءو  الهواء لملوثات بها المسموح الحدودو  الموقع مالءمة
 .المنشأة

 

 (35 مادة)

 تسربأو  انبعاث بعدم ألنشطتها ممارستها في القانون هذا ألحكام الخاضعة المنشآت تلتزم
 تحدده ماو  السارية القراراتو  القوانين في بها المسموح القصوى الحدود زأو يج بما للهواء ملوثات
 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة

 

 (4)(36 مادة)

أو  كثيف دخان منها ينبعثأو  عادم عنها ينتج مركباتأو  محركاتأو  آالت استخدام يجوز ال
 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي الحدود زأو يج مزعج صوت

 لمأموري يجوز 4913 لسنة 99 رقم بالقانون الصادر المرور قانون بأحكام اإلخالل عدم ومع
أو  اآلالت تسييرأو  تشغيل وقف المائية والمسطحات البيئة شرطة ضباط من القضائي الضبط

 .المخالفة أسباب إزالة لحين تراخيصها وسحب المركباتأو  المحركات
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 :(37 مادة)

 .الصلبة والمخلفات للقمامة المكشوف الحرق قطعيا يحظر (أ)

 والمخلفات القمامة ومعالجة وفرز إلقاء ونقلها القمامة جمع على القائمين على ويحظر (ب)
 والزراعية والصناعية السكنية المناطق عن بعيدا لذلك المخصصة األماكن في إال الصلبة

 لبعد األدنى والحد والضوابط المواصفات القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد المائية والمجاري
 .المناطق تلك عن األغراض لهذه المخصصة األماكن

 وفرز إلقاء أماكن بتخصيص البيئة شئون جهـاز مع باالتفـاق المحلية اإلدارة وحـدات وتلتزم (ج)
 تلك تلتزم كما التنفيذية، والئحته القانون هذا ألحكام طبقا الصلبة والمخلفات القمامة ومعالجة
 الصلبة والمخلفات القمامة لتجميع والقرى المدن داخل أماكنأو  صناديق بتخصيص الوحدات

أل.لذلك المناسبة المواعيد تحديدأو  ونقله  .إداريا المختص محاسبة جبو  وا 

أو  له المخصصة واألماكن الصناديق تلك غير في الصلبة والمخلفات القمامة إلقاء ويحظر (د)
أو  جمعه صناديق نظافة بمراعاة ونقلها الصلبة والمخلفات القمامة جمع على القائمون يلتزم

 قمامة من مابها ونقل جمع يتم وبأن محكمة بصورة مغطاة الصناديق تكون وأن نقلها، سيارات
 سعتها على الصناديق تلك من أى في كميتها تزيد وأال مناسبة، فترات في صلبة ومخلفات
 .الحقيقية

 

 (38 مادة)

أو  الزراعة ألغراض أخري يةو اكيم مركبات أيأو  اآلفات مبيدات استخدامأو  رش يحظر
 التي والضمانات الضوابطو  الشروط مراعاة بعد إال األغراض من ذلك غيرأو  العامة الصحة
أو  النباتأو  الحيوانأو  اإلنسان تعرض عدم يكفل بما القانون، لهذا التنفيذية الالئحة تحددها
 لآلثار المستقبلأو  الحال في مباشرة غيرأو  مباشرة بصورة البيئة مكونات سائرأو  المياه مجاري
 .يةأو الكيم المركباتأو  المبيدات لهذه الضارة
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 (39 مادة)

 ما نقلأو  الهدمأو  البناءأو  الحفرأو  التنقيب بأعمال القيام عند األفرادو  الجهات جميع تلتزم
 لمنع لها اآلمن النقلأو  للتخزين الالزمة االحتياطيات باتخاذ أتربةأو  مخلفات من عنها ينتج

 .التنفيذية الالئحة تبينه الذي والنح علي وذلك تطايرها

 

 (41 مادة)

 توليدأو  الصناعة أغراض في كان سواء غيرهاأو  الوقود أنواع من نوع أي حرق عند يجب
 الضارة األبخرةو  الغازاتو  الدخان يكون أن ،آخر تجاري غرض أيأو  اإلنشاءاتأو  الطاقة
 لتقليل االحتياطيات جميع اتخاذ النشاط هذا عن المسئول عليو  ،بها المسموح الحدود في الناتجة
 تلك القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينو  ،إليها المشار االحتراق نواتج في الملوثات كمية

 الدخان في التحكم وسائل من غيرهاو  المداخن مواصفاتأو  به المسموح والحدود االحتياطيات
 .االحتراق عملية من منبعثةال األبخرةو  الغازاتو 

 

 (44 مادة)

نتاجو  استخراجو  الحفرو  االستكشافو  البحث بأعمال القائمة الجهات علي يتعين  الخام الزيت ا 
 والئحته القانون هذا في عليها المنصوص اإلجراءاتو  بالضوابط تلتزم أن تصنيعهو  تكريرهو 

 الجهة توفرها التي العالمية البترول صناعة مبادئو  أسس من تستمد أن يجب التيو  التنفيذية
 .المختصة اإلدارية

 والئحته القانون هذا ألحكام وفقا وذلك ،البترولية اآلبار حفر نواتج من اآلمن بالتخلص تلتزم وأن
 .التنفيذية

 

 (4)(42 مادة)

 عند خاصةأو  غيرهأو  الخدميةأو  اإلنتاجية األنشطة مباشرة عند واألفراد الجهات جميع تلتزم
 المسموح الحدود تجاوز بعدم الصوت ومكبرات التنبيه آالت واستخدام والمعدات اآلالت تشغيل

 .الصوت لمستوى بها



 الدرجة الثانية –السجل البيئى  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه
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 الثابتة المصادر من المنبعثة األصوات مجموع يكون أن مراعاة الترخيص مانحة الجهات وعلى
 ختيارإب المنشأة التزام من والتأكد.بها المسموح الحدود نطاق في واحدة منطقة في والمتحركة

 بها المسموح الحدود القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتبين.ذلك لضمان المناسبة والمعدات اآلالت
 .له للتعرض الزمنية الفترة ومدة الصوت لمستوى

 

 (43 مادة)

 الهواء ملوثات انبعاثأو  تسرب لعدم الالزمة والتدابير االحتياطات باتخاذ المنشأة صاحب يلتزم
 سواء القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التيو  ،بها المسموح الحدود في إال العمل مكان داخل
 سبل يوفر وأن ،األجهزة في خلل عنأو  لنشاطها المنشأة ممارسة طبيعة عن ناتجة كانت

 اآلالت اختيار ذلك في بما المهنية الصحةو  السالمة لشروط تنفيذا للعاملين الالزمة الحماية
 الملوثات لهذه التعرض مدة االعتبار في يؤخذ أن علي ،المناسبة الوقود أنواعو  الموادو  المعداتو 
 .الهواء تنقية وسائل من غيرهاو  المداخن تركيبو  الكافية التهوية ضمان يكفل أن عليهو 

 

 (44 مادة)

 داخل الرطوبةو  الحرارة درجتي علي للمحافظة الالزمة اإلجراءات باتخاذ المنشاة صاحب يلتزم
 العمل ضرورة حالة فيأو  بهم المسموح األدنى الحدو  األقصى الحد زو ايج ال بما العمل مكان
 المناسبة الوقاية وسائل يكفل أن عليه يتعين ،الحدود هذه خارج رطوبةأو  حرارة درجتي في

 .الحماية وسائل من ذلك غيرو  خاصة مالبس من للعاملين

 الرطوبةو  الحرارة درجتي من لكل األدنى الحدو  األقصى الحد القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينو 
 .منهما الوقاية وسائلأو لهم التعرض مدةو 

 

 (45 مادة)

 بما الكافية التهوية لوسائل مستوفية تكون أن المغلقة شبهو  المغلقة العامة األماكن في يشترط
 تجدد يضمن بما فيه يمارس الذي النشاط نوعو  االستيعابية قدرتهو  المكان حجم مع يتناسب
 .مناسبة حرارة بدرجة احتفاظهو  نقائهو  الهواء
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 (46 مادة)

 العامة األماكن في التدخين بمنع الكفيلة اإلجراءات باتخاذ المنشأة عن المسئول المدير يلتزم
 الحالة هذه في ويراعي ،األماكن لهذه الممنوح الترخيص في بها المسموح الحدود في إال المغلقة

 .األخرى األماكن في الهواء علي يؤثر ال بما للمدخنين حيز تخصيص

 .العام النقل وسائل في التدخين يحظرو 

 

 (47 مادة)

 الحدود عن بالهواء المشعة المواد تركيزاتأو  اإلشعاعي النشاط مستوي يزيد أن يجوز ال
 .القانون لهذا التنفيذية لالئحة طبقا المختصة الجهات تحددها التيأو  به المسموح

 

 :(4)(مكـررا 47 مادة)

أو  الصناعة في استخدامهاأو  زونو األ لطبقة المستنفدة المواد في المشروع غير االتجار يحظر
 الدولية االتفاقيات وكذا لذلك المنظمة الوزارية والقرارات للقوانين بالمخالفة حيازتهاأو  استيرادها

 .فيها طرفا العربية مصر جمهورية تكون التي

 

 (:2)((4)(مكررا   47 مادة)

 برئاسة التلوث من المائية والمجاري النيل نهر لحماية أعلى مجلس الوزراء مجلس برئاسة ينشأ
 المائية الموارد من بكل المختصين الوزراء عضويته في المجلس ويضم الوزراء مجلس رئيس
 اإلسكان المحلية التنمية األراضي واستصالح الزراعة الصناعة الصحة البيئة شئون والرى

 .النهري النقل السياحة العمرانية والتنمية والمرافق

 التلوث من المائية والمجاري النيل نهر لحماية الالزمة التدابير كافة باتخاذ المجلس هذا ويختص
 ثالثة كل مرة المجلس وينعقد الوزراء مجلس رئيس من قرار اختصاصاته سائر بتحديد ويصدر
 .النهر أحوال لمتابعة األقل على شهور
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 الثالث الباب

 التلوث من المائية البيئة حماية

 السفن من التلوث: لوال  الفصل

 الزيت من التلوث: لوال  الفرع

 

 (48 مادة)

 :اآلتية األغراض تحقيق إلي التلوث من المائية البيئة حماية تهدف

 .أشكالهو  صوره بجميع التلوث مخاطر من موانيهاو  العربية مصر جمهورية شواطئ حماية (أ)

 وغير الحية الطبيعية مواردهاو  الخالصة االقتصادية المنطقةو  اإلقليمي البحر بيئة حماية (ب)
 .عليه السيطرةو  خفضهو  مصدره كان أيا التلوث بمنع ذلكو  الحية

 .القاري الجرفو  االقتصادية المنطقة في الطبيعية الموارد حماية (ج)

 البيئة تلوث جراء من اعتباريأو  طبيعي شخص بأي تلحق التي األضرار عن التعويض (د)
 .المائية

 .المستدامة التنمية لتحقيق مواردها إدارة يكفل بما الساحلية للمناطق المتكاملة البيئية اإلدارة (هـ)

 المشار األغراض تحقيق الصلة ذات الجهات مع بالتنسيق البيئة بشئون المختص الوزير ويتولى
 .الساحلية للمناطق المتكاملة البيئية اإلدارة أهداف كذلكأو  هاإلي

 

 (49 مادة)

 البحر في الزيتي المزيجأو  الزيت إلقاءأو  تصريف جنسيتها كانت أيا السفن جميع علي يحظر
 .العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي

 غيرهاأو  العربية مصر لجمهورية التابعة المساعدة البحرية القطعأو  الحربية للسفن بالنسبة أما
 حكومية خدمة في مستعملة تكونو  العامة الهيئاتأو  الدولة تشغلهاأو  تملكها التي السفن من
 الكفيلة االحتياطات السفن هذه تتخذ أن فيجب ،االتفاقية ألحكام تخضع ال التيو  تجارية غير
 .العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر تلوث بمنع
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 (51 مادة)

 في الزيتي المزيجأو  الزيت إلقاءأو  تصريف العربية مصر بجمهورية المسجلة السفن علي يحظر
 .العربية مصر جمهورية إليها انضمت التي الدولية المعاهداتو  االتفاقية في ردو الم وفقا البحر

 

 (54 مادة)

 43 رقم القاعدة متطلبات كافة بتنفيذ المصرية المواني ترتاد التي األجنبية الزيت ناقالت تلتزم
 .تعديالتهاو  االتفاقية من (4) رقم الملحق من

 رقم للقاعدة طبقا المتطلبات هذه من محدودة رحالت في تستخدم التي الزيت ناقالت تستثنيو 
 إلي تضطر ال التيو  السويس لقناة العابرة الزيت ناقالت كذلكأو  تعديالتهو  االتفاقية من ج 43
 .ملوثة صابورة مياه أي إلقاء

 

 (52 مادة)

أو  استخراجأو  فستكشاالبا لها المصرح األجنبيةو  الوطنية الهيئاتو  الشركات علي يحظر
 الزيت نقل وسائل ذلك في بما األخرى البحرية الطبيعية المواردو  البحرية البترول حقول استغالل
 في اإلنتاجأو  اآلبار اختبارأو  االستكشافأو  الحفر عمليات عن ناتجة ملوثة مادة أية تصريف
 استخدام عليها يجبو  العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر

 نفايات من تصريفه يتم ما معالجةو  ،المائية بالبيئة اإلضرار عليها يترتب ال التي اآلمنة الوسائل
 في عليها المنصوص الشروط مع يتفق بماو  المتاحة الفنية النظم ألحدث طبقا ملوثة ومواد

 .الدولية االتفاقيات

 

 (53 مادة)

 البحري الحطامو  البحرية الكوارث شأن في 4994 لسنة 19 رقم القانون بأحكام اإلخالل عدم مع
أو  السفينة ربان يأمروا أن القضائي الضبط لمأموريأو  المختصة اإلدارية الجهة لممثلي يكون

 إلحدى حادث وقوع حالة في التلوث آثار من للحماية الكافية اإلجراءات باتخاذ عنها المسئول
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 االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر تلوث منه يخشيأو  عليه يترتب الزيت تحمل التي السفن
 .العربية مصر لجمهورية الخالصة

 

 (54 مادة)

 :عن الناجمة التلوث حاالت علي القانون هذا في عليها المنصوص العقوبات تسري ال

 .عليها األرواح سالمةأو  السفينة سالمة تأمين (أ)

أو  الربان بمعرفة تم قد يكون أال بشرط أجهزتها أحدأو  بالسفينة عطب عن الناتج التفريغ (ب)
 يكون أن األحوال جميع في يشترط إهماله عنأو  إتالفهاأو  السفينة تعطيل بهدف عنها المسئول

أو  لمنع الكافية االحتياطات جميع العطب وقوع بعدو  قبل اتخذ قد عنها المسئولأو  السفينة ربان
 .المختصة اإلدارية الجهة بإخطار الفور علي قامو  التلوث آثار تقليل

 أثناءأو  التشغيل عمليات أثناء الزيتي المزيجأو  الزيت يحمل أنابيب خط في مفاجئ كسر (ج)
 أن عليأو  صيانتهأو  الخطوط رقابة في إهمال بدون ،اآلبار اختبارأو  استكشافأو  الحفر
 .حدوثه فور ومصادره التلوث علي السيطرةو  الخطوط تشغيل لرقابة الكافية االحتياطات تتخذ

 الناجمة اآلثار إزالة بتكاليف المتسبب علي الرجوع في المختصة الجهة بحق إخالل دون ذلك كل
 .عنه الناجمة األضرارو  الخسائر عن التعويضو  التلوث عن

 

 (55 مادة)

 الزيت نقل وسائل عن المسئولين عليأو  عنه مسئول شخص أيأو  ربانهاأو  السفينة مالك علي
 العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحرأو  الموانئ داخل الواقعة

 المختصة اإلدارية الجهات إبالغ إلي فورا يبادروا أن الزيت استخراج في العاملة الشركات كذلكو 
 المتسربة المادة نوعو  الحادث ظروف بيان مع حدوثه فور للزيت تسرب حادث كل عن
 عليها المنصوص البيانات من ذلك غيرو  ،منه الحدأو  التسرب إليقاف اتخذت التي اإلجراءاتو 

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحةو  االتفاقية في

 بكافة البيئة شئون جهاز إبالغ المختصة اإلدارية الجهات علي يجب األحوال جميع فيو 
  .حدوثه فور إليه المشار الحادث عن المعلومات
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 (56 مادة)

 إصالح أحواضو  الزيت ناقالت الستقبال المعدة الموانئو  الشحن مواني جميع تجهز أن يجب
 غسيل عن المتخلفة المياهو  النظيفة غير االتزان مياه الستقبال الكافية الالزمة بالمعدات السفن

 .السفن من غيرهاأو  الزيت بناقالت الخاصة الخزانات

 النفاياتو  المخلفات الستقبال الكافيةو  الالزمة عيةو األو  بالمواعين الموانئ تجهز أن يجبو 
 .بالميناء الراسية السفن من الزيتي المزيجو  الزيتية الرواسبو 

 الجهة إلي الرجوع بعد إال التفريغو  الشحن بأعمال بالقيام ناقلةأو  سفينة ألية الترخيص يجوز وال
 غير االتزان مياهو  النفايات من التخلص أماكن إلي توجيههاأو  الستقباله المختصة اإلدارية
 .النظيفة

 

 (57 مادة)

 بها تجهز أن يجب التيو  التلوث بخفض الخاصة المعداتو  األجهزة نوع المختص الوزير يحدد
 .المائية البيئة في تقام التي البحرية المنصاتأو  العربية مصر بجمهورية المسجلة السفن

 البحرية المنطقة عبر تبحرأو  المصرية المواني تستعمل التي األجنبية السفن تكون أن يجبو 
 .مالحقهاو  باالتفاقية ردو ا لم طبقا التلوث خفض بمعدات مجهزة بها الخاصة

 

 (58 مادة)

 انضمت التي الدول سفن كذلكو  العربية مصر بجمهورية مسجلة سفينة ربانأو  مالك كل علي
 بالزيت المتعلقة العمليات جميع عنها المسئول فيه يدون بالسفينة للزيت بسجل يحتفظ أن لالتفاقية

 :اآلتية العمليات األخص عليو  باالتفاقية المبين الوجه علي

 مع الزيتية الحمولة نقل عمليات من غيرهاأو  التسليمأو  التحميل بعمليات القيام (أ) 
 .الزيت نوع بيان

أو  حمولتهاأو  السفينة سالمة ضمان أجل من الزيتي المزيجأو  الزيت تصريف (ب)
 .الزيت نوع بيان مع األرواح إنقاذ
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 حجمو  الزيت نسبة بيان مع حادثأو  اصطدام نتيجة الزيتي المزيجأو  الزيت تسرب (ج)
 .التسرب

 .الخزانات غسيلأو  النظيفة غير االتزان مياه تصريف (د)

 .الملوثة النفايات من التخلص (هـ)

 خارج اآلالت حيز في تجمعت التي الزيوت علي المحتوية السنتينة مياه إلقاء (و)
 .بالميناء تواجدها أثناء ذلكو  السفينة

 بالنسبة الزيتي المزيجأو  الزيت تصريف عمليات تسجيل كيفية التنفيذية الالئحة تحددو  
 .المائية البيئة في تقام التي البحرية للمنصات

 

 (59 مادة)

 عن الناجمة األضرار عن المدنية المسئولية شأن في الدولية االتفاقية بأحكام اإلخالل عدم مع
 الزيت ناقالت علي يجب ،تعديالتهاو  4999 عام بروكسل في الموقعة بالزيت التلوث حوادث
 أجهزة كذلكو  العربية مصر جمهورية في المسجلة فأكثر طن 2111 الكلية حمولتها تبلغ التي
 البحر في تعمل التي فأكثر طنا 451 الكلية حمولتها تبلغ التي األخرى الزيت نقل مواعينو 

 اإلدارية الجهة إلي تقدم أن العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي
 البترول وزير مع باالتفاق البحري النقل وزير من قرار بها يصدر التي للضوابط وفقا المختصة

 .آخر ضمان أيأو  تعويض سندأو  تأمين شكل في مالي ضمان شهادة ،البيئة شئون ووزير

 ساري يكون أنو  اإلقليمي البحر في الناقلة دخول عند الضمان شهادة تقديم ويجب
 .المختصة اإلدارية الجهة بمعرفة تقدر التي التعويضاتو  األضرار جميع ويغطي المفعول

 التلوث حوادث عن المدنية للمسئولية الدولية لالتفاقية منضمة دولة في المسجلة للسفن وبالنسبة
 .السفينة فيها المسجلة للدولة المختصة السلطة من الشهادة هذه فتصدر بالزيت
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 الضارة بالمواد التلوث: الثاني الفرع

 (61 مادة)

 مخلفاتأو  نفاياتأو  ضارة مواد أية تصريفأو  إلقاء الضارة السائلة المواد ناقالت علي يحظر
 الصحةأو  المائية بالبيئة ضرر عنها ينتج مباشرة غيرأو  مباشرة إرادية غيرأو  إرادية بطريقة
 .للبحر المشروعة األخرى االستخداماتأو  العامة

 صهاريجأو  شحن ياتو احأو  عبوات في منقولة ضارة مواد تحمل التي السفن علي يحظر كما
 المنطقةأو  اإلقليمي البحر في بإلقائها منها التخلص حديديةأو  برية صهريجيه عرباتأو  نقالة

 .العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية

 لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر في النافقة الحيوانات إلقاء يحظر كما
 .العربية مصر

 

 (64 مادة)

 في عليها المنصوص الناقالت الستقبال المعدة التفريغو  الشحن مواني جميع تجهز أن يجب
 المواد الستقبال المناسبة بالتسهيالت السفن إصالح أحواض كذاو  السابقة المادة من ليو األ الفقرة

 .ونفاياتها الضارة السائلة

 

 (62 مادة)

 فيها يدون لالتفاقية طبقا الشحنة بسجل ضارة سائلة مواد تحمل التي الناقالت تزود أن يجب
 .باالتفاقية المبين الوجه علي العمليات جميع السفينة عن المسئولأو  الربان

 

 (63 مادة)

أو  السفينة ربان يأمروا أن القضائي الضبط لمأموريأو  المختصة اإلدارية الجهة لممثلي يكون
 حادث وقوع حالة في ذلكو  التلوث آثار من للتقليل الالزمة اإلجراءات باتخاذ عنها المسئول
 االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر تلويث منها يخشي ضارة مواد تحمل التي السفن إلحدى

 الضارة المواد تحمل التي السفن علي ويحظر ،صورة أية علي العربية مصر لجمهورية الخالصة
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 مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةو  القاري الجرف في الملوثة الموادو  النفايات إغراق
 .العربية

 

 (64 مادة)

 األرواح سالمة تأمين عن الناجمة التلوث حاالت علي القانون هذا من (54) المادة أحكام تسري
 .عطب من يصيبها ماأو  السفينة علي

 

 (65 مادة)

 من (4) رقم بالقاعدة الواردة االشتراطات جميع بتنفيذ االلتزام عنها المسئولأو  السفينة ربان علي
 .االتفاقية من (2) المحلق

 

 القمامةو  الصحي الصرف بمخلفات التلوث: الثالث الفرع

 (66 مادة)

 البحر داخل الملوثة الصحي الصرف مياه تصريف البحرية المنصاتو  السفن علي يحظر
 طبقا منها التخلص يجبو  العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةو  اإلقليمي
  .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي واإلجراءات للمعايير

 

 (67 مادة)

 الموارد استغاللو  استكشاف بأعمال تقوم التي البحرية المنصاتو  السفن جميع علي يحظر
 المواني تستخدم التي السفن وكذلك العربية مصر لجمهورية المائية البيئة في المعدنيةو  الطبيعية
 الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر في الفضالتأو  القمامة إلقاء المصرية
 فيأو  النفايات استقبال تسهيالت في القمامة تسليم السفن علي يجبو  ،العربية مصر لجمهورية
 الوزير من قرار بها يصدر معينة رسوم مقابل المختصة اإلدارية الجهات تحددها التي األماكن
 .المختص
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 (68 مادة)

 إصالح أحواضو  السفن الستقبال المعدة الموانيو  التفريغو  الشحن مواني جميع تجهز أن يجب
 فضالتو  الملوثة الصرف مياه الستقبال الكافيةو  الالزمة بالتجهيزات العائمةأو  الثابتة السفن
 .القمامة من السفن
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 الثاني الفصل

 البرية المصادر من التلوث

 (69 مادة)

 والسياحية الصناعيةو  التجارية المنشآتو  العامة المحال ذلك في بما المنشآت جميع علي يحظر
 في تلوث إحداث شأنها من معالجة غير سوائلأو  نفاياتأو  مواد أية إلقاءأو  تصريف والخدمية
أو  مباشرة إرادية غيرأو  إرادية بطرقة ذلك تم سواء لها المتاخمة المياهأو  المصرية الشواطئ

 .منفصلة مخالفة ،المحظور التصريف استمرار من يوم كل يعتبرو  مباشرة غير

 

 (71 مادة)

 تصريف عنها ينتج منه قريباأو  البحر شاطئ علي محالأو  منشآت أية بإقامة للترخيص يشترط
 بإجراء الترخيص طالب يقوم أن له المنفذة القراراتو  القانون هذا ألحكام بالمخالفة ملوثة مواد

 فور بتشغيلها يبدأ بأن يلتزم كما ،المخلفات لمعالجة وحدات بتوفير يلتزمو  البيئي التأثير دراسات
 .المنشآت تلك تشغيل بدء

 

 (74 مادة)

 التي الصناعية المنشآت بها تلتزم التي المعاييرو  المواصفات القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدد
 اإلدارية الجهة عليو ا معالجته بعد ذلكو  للتحليل القابلة الملوثة المواد بتصريف لها يصرح

 السائلة المخلفات لعينات معاملها في دوري تحليل إجراء المذكورة الالئحة في المحددة المختصة
خطارو  المعالجة  صاحب يمنح المخالفة حالة وفي التحليل بنتيجة المختصة اإلدارية الجهات ا 
 المحددة المعاييرو  للمواصفات مطابقة لتصبح المخلفات لمعالجة واحد شهر مدتها مهلة الشأن
 الصرف استمرار إن خاللها التحليل من ثبتأو  إليها المشار المهلة خالل المعالجة تتم لم فإذا
 يسحبو  اإلداري بالطريق التصريف يوقف ،المائية بالبيئة جسيمة أضرار إلحاق شأنه من

 .القانون بهذا الواردة بالعقوبات اإلخالل دون ذلكو  للمنشأة الصادر الترخيص

 المنشآت علي يحظر التيو  للتحلل القابلة غير الملوثة المواد التنفيذية الالئحة تحدد ماك
 .المائية البيئة في تصريفها الصناعية
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 :(72 مادة)

 المنصوص للمنشآت الفعلية باإلدارة القائم يكون ،القانون هذا من( 99 المادة)أحكام مراعاة مع
 من يقع عما مسئوال   المائية البيئة في تصرف التى القانون هذا من (99 المادة) في عليها

 وقعت الجريمة كانتأو ها ب علمه ثبت إذا المذكورة المادة ألحكام بالمخالفة بالمنشأة العاملين
 في عليها المنصوص العقوبات الحالة هذه في عليه وتوقع وظيفته، بواجبات إخالله بسبب

 .القانون هذا من مكررا   (44 المادة)

 

 :(73 مادة)

 خط من الداخل إلي متر مائتي لمسافة للجمهورية البحرية الشواطئ علي منشآت أية إقامة يحظر
 الالئحة تنظمو  البيئة شئون جهاز وموافقة المختصة اإلدارية الجهة موافقة بعد إال الشاطئ
 .الشأن هذا في إتباعها الواجب الشروطو  اإلجراءات القانون لهذا التنفيذية

 

 (74 مادة)

 دخوال تعديلهأو  للشاطئ الطبيعي المسار بخط المساس شأنه من يكون عمل أي إجراء يحظر
 شئون جهاز وموافقة المختصة اإلدارية الجهة موافقة بعد إال عنه انحساراأو  البحر مياه في

 .الشأن هذا في اتباعها الواجب الشروطو  اإلجراءات القانون لهذا التنفيذية الالئحة تنظمو  البيئة

 

 (75 مادة)

 رقمي بالمادتين المذكورة الحظر منطقة دخول يخصه فيما كل المختصة اإلدارية الجهات لممثلي
 أعماال أن لهم تبين فإذا ،أعمال من بها يجري ما علي لالطالع القانون هذا من (14) ،(13)

الو   ألصله الشي   برد المخالف يكلف السابقة لألحكام مخالفة إجرائها في شرعأو  أجريت  تم ا 
 القيمة تحصلو  متضامنين والمستفيد المتسبب نفقة علي ألصله الشيء ردأو  إداري العمل وقف

 .اإلداري الحجز بطريق
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 الثالث الفصل

 الدولية الشهادات

 

 (76 مادة)

 المنائرو  المواني مصلحة من تحصل أن العربية مصر جمهورية جنسية تحمل التي السفن علي
 مواد حمل عن الناتج التلوث لمنع الدولية الشهادةأو  بالزيت التلوث لمنع الدولية الشهادة علي
 في عليها المنصوص الشروطو  لألحكام طبقا الشهادتين هاتين إصدار يكونو  .سائبة ضارة سائلة

 .إصدارها تاريخ من سنوات خمس علي الشهادة صالحية مدة تزيد وال االتفاقية

 

 (77 مادة)

 إحدى منأو  إليهأو  المصرية المواني أحد من منتظمة بصورة الزيت تنقل التي السفن علي
 العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر داخل الزيت نقل وسائل

 التلوث لمنع الدولية الشهادة علي حاصلة تكون أن لالتفاقية منضمة دولة علم تحمل التيو 
 .لالتفاقية طبقا المفعول سارية الشهادة هذه تكون أنو  بالزيت

 منضمة غير دولة علم تحملو  المادة هذه من ليو األ الفقرة حكم عليها ينطبق التي السفن أما
 المواني مصلحة من تمنح التي بالزيت التلوث منع شهادة البحري النقل وزير فيحدد لالتفاقية

 منأو  المصرية المواني أحد من منتظمة بصورة الزيت بنقل لها الترخيص قبل ذلكو  المنائرو 
 .الخالصة االقتصادية المنطقة داخل الزيت نقل وسائل إحدى
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 الرابع الفصل

 القضائيةو  اإلدارية اإلجراءات

 

 (78 مادة)

 الضبط مأموري من الخارج في القنصلين الممثلونو  المختصة اإلدارية الجهات ومندوب يعتبر
 .القانون هذا من الثالث الباب أحكام بتطبيق يختص فيما القضائي

 تنفيذ يقتضيه لما وفقا آخرين لعاملين الصفة هذه منح المعنيين الوزراء مع باالتفاق العدل لوزيرو 
 .الدولي القانون وقواعد يتفق وبما القانون هذا

 

 (79 مادة)

 رغب إذا المخالفة وقوع عند السابقة المادة في عليهم المنصوص القضائي الضبط لمأموري يكون
 مؤقتة بصفة فورية مبالغ تحصيل عاجل وجه علي الميناء مغادرة عنها المسئولأو  السفينة ربان
 في عليها المنصوص الحدود في بها يقضي التي التعويضو  الغرامة عقوبة تنفيذ حساب تحت
 جميع إليها مضافا للمخالفة المقرر األدنى الحد عن تقل أال علي القانون هذا من الرابع الباب

 .المخالفة آثار إلزالة المختصة اإلدارية الجهة تحددها التي التعويضاتو  النفقات

 بمراعاة ذلكو  ،المختصة اإلدارية الجهة تقبله المبالغ هذه قيمة عن مالي ضمان تقديم يمكنو 
 في الموقعة بالزيت التلوث أضرار عن المترتبة المدنية المسئولية شأن في الدولية االتفاقية أحكام

 .4999 عام بروكسل

 

 (81 مادة)

 إليهم المشار القضائي الضبط لمأموري يكون الجنائية اإلجراءات قانون بأحكام اإلخالل عدم مع
 المنشآت دخولو  البحرية المنصاتو  السفن ظهر إلي الصعود ،يخصه فيما كل (14) المادة في

 من للتحقق البحرية للبيئة الملوثة الموادو  الزيت نقل وسائل تفقدو  البحر شاطئ علي المقامة
 معالجة ووسائل معدات توفيرو  له تنفيذا الصادرة القراراتو  القانون هذا أحكام بتطبيق التزامها

 .المخلفات
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 ما ضوء في البحرية البيئة لحماية الزما تراه ما شأن في قرارها المختصة اإلدارية الجهة تصدرو 
 التظلمات لجنة أمام القرار هذا علي يعترض أن الشأن ولصاحب ،اإلجراء هذا عنه يسفر

 وال.إخطاره تاريخ من يوما عشر خمسة خالل القانون هذا من (44 المادة) في عليها المنصوص
 بوقف قرارا اللجنة هذه تصدر لم ما القرار هذا تنفيذ وقف الشأن صاحب اعتراض علي يترتب
 .المنازعة في الفصل لحين تنفيذه

 

 (84 مادة)

 تظلمات لجنة بتشكيل قرارا القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدده الذي المختص الوزير يصدر
 :اآلتي الوجه علي منها القريبة يةاإلدار  الجهات إحدىأو  المواني عمل دائرة مقرها يكون

 .رئيسا                                   مستشار بدرجة الدولة مجلس منو عض -4

 .عضوا                                                البيئة شئون لجهاز ممثل -2

 .عضوا                                          والمنائر الموانئ لمصلحة ممثل -3

 .عضوا                                                       الدفاع لوزارة ممثل -4

 .عضوا                                       المعدنية الثروةو  البترول لوزارة ممثل -5

 .عضوا      نشاطها مجال في المنازعة وقعت التي المختصة اإلدارية للجهة ممثل -9

 

   بالفصل اللجنة هذه تختصو  المائية البيئة شئون في أكثرأو  بخبير تستعين أن للجنةو 
 وتصدر القانون هذا من الثالث الباب أحكام تطبيق عن الناشئة اإلدارية المنازعات في

 حالة فيو  الحاضرين األعضاء أصوات بأغلبية الطرفين أقوال سماع بعد قراراتها اللجنة
 .الرئيس منه الذي الجانب يرجح يو االتس

 .الدولة بمجلس اإلداري القضاء محكمة أمام اللجنة قرارات علي الطعن الشأن ولذوي
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 (82 مادة)

 البحر في بالعمل لها مرخصأو  المصرية المواني تستخدم لسفينة مستغلأو  ربان كل علي
 الجهة لمندوبي يقدم أن العربية مصر لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي
 القراراتو  القانون هذا أحكام تنفيذ بهم المنوط القضائي الضبط مأموريأو  المختصة اإلدارية
 .مهمتهم ألداء الالزمة التسهيالت ،له المنفذة

 

 (83 مادة)

 الثروةو  البترولو  الداخليةو  الدفاع وزارات من كل نةو امع طلب المختصة اإلدارية للجهات يمكن
 هذا من الثالث الباب أحكام تنفيذ في أخري معنية جهة أيةأو  السويس قناة هيئةو  المعدنية
 .المختص الوزير من قرار بها يصدر التي للشروط وفقا ذلكو  القانون

 

 (4) (مكررا   83 مادة)

 .االستعجال وجه على القانون هذا أحكام مخالفة قضايا تنظر
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 الرابع الباب

 العقوبات

 (4)(84 مادة)

 المادة) أحكام يخالف من كل يعاقب ،آخر قانون عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع
 ألف خمسين على تزيد وال جنيه آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة ،بالحبس القانون هذا من (24
 .العقوبتين هاتين بإحدىأو  ،جنيه

 والنباتات الحية والكائنات والحيوانات الطيور بمصادرة الحكم يجب األحوال جميع فيو 
 في استخدمت التى النقل ووسائل واألدوات واألسلحة اآلالت وكذلك.المضبوطة والحفريات
 .الجريمة ارتكاب

 

 (:2)(مكررا   84 مادة)

 مائة على تزيد وال جنيه آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة سنة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب
 من 99و (أ بند)(31و 22) المواد أحكام يخالف من كل العقوبتين هاتين بإحدىأو  جنيه ألف
 .القانون هذا

 أحكام يخالف من كل جنيه مليون على تزيد وال جنيه ألف خمسين عن تقل ال بغرامة ويعاقب
 .القانون هذا من (23 ،49( المادتين

  الحبس لعقوبة األقصى والحد للغرامة واألقصى األدنى الحدان يضاعف العود حالة فيو 

لغاء المنشأة بغلق الحكم يجوز السابقة األصلية العقوبات عن وفضال أو  لها الصادر الترخيص وا 
 .المخالف النشاط وقف

 

 (:3)((4) مكررا   84 مادة)

 أحكام يخالف من كل جنيه ألف مائة على تزيد وال جنيه آالف عشرة عن تقل ال بغرامة يعاقب
 .القانون هذا من مكررا   43 المادة من (د) البند

 الحصول دون الخبرة أعمال لو ايز  الذى الخبرة بيت بغلق إليها المشار العقوبة عن فضال ويحكم
 .القانون هذا من (مكررا43 المادة) في إليها المشار االعتماد شهادة على
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 (85 مادة)

 عشرين علي تزيد الو  جنيه آالف عشرة عن تقل ال بغرامةو  سنة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب
 .)34،33 ،31(المواد أحكام خالف من كل العقوبتين هاتين بإحدىأو  جنيه ألف

 

 (86 مادة)

 المادة حكم خالف من كل جنيه ثالثمائة علي تزيد وال جنيه مائتي عن تقل ال بغرامة يعاقب
 كل جنيه ألف علي تزيد وال جنيه خمسمائة عن تقل ال بغرامة يعاقب كما ،القانون هذا من (39)

 .القانون هذا من (39) المادة حكم خالف من

 حالة وفي ،أشهر ستة علي تزيد وال أسبوع عن تقل ال لمدة الترخيص بوقف تقضي أن وللمحكمة
 .الترخيص بإلغاء الحكم لها يجوز العود

 

 (4)(87 مادة)

 خمسمائة عن تقل ال بغرامة القانون هذا من (لىأو  فقرة 42) المادة حكم يخالف من كل يعاقب
 ارتكاب في المستخدمة والمعدات األجهزة بمصادرة الحكم مع جنيه فيأل على تزيد وال جنيه

 .الجريمة

 أحكام يخالف من كل جنيه ألف عشرين على تزيد وال جنيه ألف عن تقل ال بغرامة ويعاقب
 41 ،(لىو األ الفقرة) 49 ،45 ،43،44 ،41،44 ،34(و (د ب، البندان) 31 ،35 المواد
 .القانون هذا من (مكررا

 ال بغرامة ويعاقب السابقتين الفقرتين في عليها المنصوص الغرامات تضاعف العود حالة فيو 
 (49 المادة) من الثانية الفقرة حكم يخالف من كل جنيه مائة على تزيد وال جنيه خمسين عن تقل
 .القانون هذا من
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 (88 مادة)

 علي تزيد وال جنيه ألف عشرين عن تقل ال غرامةو  سنوات خمس عن تقل ال مدة بالسجن يعاقب
 كل يلزم كما القانون هذا من (41) ،(32) ،(29) المواد أحكام خالف من كل جنيه ألف أربعين

 .الخاصة نفقته علي الجريمة محل الخطرة النفايات تصدير بإعادة (32) المادة أحكام خالف من

 

 (89 مادة)

 المواد أحكام خالف من كل جنيه ألف عشرين علي تزيد الو  جنيه مائتي عن تقل ال بغرامة يعاقب
 النيل نهر حماية شأن في 4942 لسنة 44 رقم القانون من 1و 5و 4و أخيرة فقرة 3و 2
 .له المنفذة والقرارات التلوث من المائية المجاريو 

 .السابقة الفقرة في عليها المنصوص والغرامة الحبس العقوبة تكون العود حالة وفي

 تحدده الذي الموعد في تصحيحهاأو  المخالفة األعمال بإزالة المخالف يلتزم األحوال جميع وفي
 األشغال لوزارة يكون ،المحدد الموعد في بذلك يقم لم فإذا المائية المواردو  العامة األشغال وزارة

  المخالف نفقة علي اإلداري بالطريق التصحيحأو  اإلزالة إجراءات اتخاذ المائية المواردو  العامة
 .الترخيص إلغاء في الوزارة بحق إخالل دون ذلكو 

 

 (4)(91 مادة)

 أحد ارتكب من كل جنيه مليون علي تزيد الو  جنيه ألف ثالثمائة عن تقل ال بغرامة يعاقب
 :اآلتية األفعال

أو  اإلقليمي البحر في الضارة الموادأو  الزيتي المزيج أو الزيت إلقاءأو  تصريف -4
 .القانون هذا من (91 ، 49) المادتين ألحكام بالمخالفة ذلكو  الخالصة االقتصادية المنطقة

 استخدام عدمأو  ملوثة موادو  نفايات من صرفه يتم ما بمعالجة االلتزام عدم -2
 (52 المادة) ألحكام بالمخالفة ذلكو  المائية بالبيئة اإلضرار عليها يترتب ال التي اآلمنة الوسائل

 .القانون هذا من
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 الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر في المتعمد اإلغراقأو  اإللقاء -3
 هذا مصدر كان أيا   الفضالتأو  الملوثة الموادأو  الصناعية التركيباتأو  أجزائهاأو  للسفن
 .اإلغراقأو  اإللقاء

 في المذكورة الغرامةو  الحبس العقوبة تكون المخالفات هذه من أي ارتكاب إلي العود حالة فيو 
 .المادة هذه من السابقة الفقرة

 اإلدارية الجهة تحدده الذي الموعد في المخالفة آثار بإزالة المخالف يلتزم األحوال جميع وفي
 .نفقته علي باإلزالة الجهة هذه قامت بذلك يقم لم فإذا ،المختصة

 

 (4)(94 مادة)

 بإحدىأو  جنيه مليون علي تزيد الو  جنيه ألف ثالثمائة عن تقل ال غرامةو  الحبس العقوبة تكون
 المكلفة الجهات تحدده لما طبقا المخالفة آثار إزالة بنفقات المتسبب التزام مع العقوبتين هاتين
 عطب عن الناتج التفريغ تم إذا ،القانون هذا من (ب 54) المادة أحكام خالف من لكل باإلزالة
 .إهمال عنأو  إتالفهاأو  السفينة تعطيل بهدف أجهزتها أحدأو  بالسفينة

 تحديد ضوابط القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددو  العود حالة في المثل بمقدار الغرامة تزادو 
 هذه أحكام مخالفة عن الناجم البيئي األثرو  التلوث لحجم وفقا المخالفة آثار إزالة نفقات قيمة
 .المادة

 

 (92 مادة)

 أحد ارتكب من كل جنيه ألف ثالثمائة علي تزيد الو  جنيه ألف سبعين عن تقل ال بغرامة يعاقب
 :التالية األفعال

 المنطقة عبر تبحرأو  المصرية الموانئ تستخدم التي األجنبية السفينة تجهيز عدم -4
 .القانون هذا من (51) المادة ألحكام بالمخالفة ذلكو  التلوث خفض بمعدات الخاصة البحرية

 وقوع وبعد قبل التلوث آثار تقليلأو  لمنع الكافية االحتياطات جميع اتخاذ عدم -2
 الناتج بالتفريغ فورا المختصة اإلدارية الجهة إخطار عدمأو  أجهزتها أحدأو  السفينة في العطب

 .القانون هذا من (ب 54) المادة ألحكام بالمخالفة ذلكو ا أجهزته بإحدىأو  بالسفينة عطب عن
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 بيان مع للزيت تسرب حادث كل عن فورا المختصة اإلدارية الجهة إبالغ عدم -3
 ألحكام بالمخالفة ذلكو  اتخذت التي اإلجراءاتو ا نسبتهو  المتسربة المادة نوعو  الحادث ظروف
 .القانون هذا من (55) المادة

 إلي العود حالة وفي .المثل بمقدار الغرامة تزاد (4) البند أحكام مخالفة إلي العود حالة فيو 
 الو  جنيه ألف ثالثمائة عن تقل ال غرامةو  الحبس العقوبة تكون (3) ،(2) البندين أحكام مخالفة
 .العقوبتين هاتين إحدىأو  جنيه ألف خمسمائة علي تزيد

 اإلدارية الجهة تحدده الذي الموعد في المخالفة آثار بإزالة المخالف يلتزم األحوال جميع وفي
 .نفقته علي باإلزالة الجهة هذه قامت بذلك يقم لم فإذا ،المختصة

 

 (93 مادة)

 أحد ارتكب من كل جنيه ألف مائتي علي تزيد الو  جنيه ألف أربعين عن تقل ال بغرامة يعاقب
 :التالية األفعال

 من ترخيص علي الحصول دون التفريغو  الشحن بأعمال الناقلةأو  السفينة قيام -4
 .القانون هذا من (59) المادة ألحكام بالمخالفة ذلكو  المختصة اإلدارية الجهة

 المواد في عليها المنصوص السجالتو  بالشهادات الناقلةأو  السفينة احتفاظ عدم -2
 .القانون هذا من (11) ،(19) ،(92) ، (54)

 لنص بالمخالفة السفن من القمامة إلقاءأو  الملوثة الصحي الصرف مياه تصريف  -3
 .القانون هذا من (91) ،(99)المادتين

 جنيه ألف خمسمائة على تزيد وال جنيه ألف مائة عن تقل ال التى الغرامة العقوبة تكون -3
 في المسجلة السفن إحدى قامت إذا القانون هذا من (51) المادة أحكام خالف من لكل

 .البحر في الزيتي المزيجأو  الزيت إلقاءأو  بتصريف العربية مصر جمهورية
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 (94 مادة)

 ارتكب من كل جنيه ألف خمسينو  مائة علي تزيد الو  جنيه ألف أربعين عن تقل ال بغرامة يعاقب
 :التالية األفعال أحد

 الخاصة المعداتو  باألجهزة العربية مصر بجمهورية المسجلة السفن تجهيز عدم  -4
 .القانون هذا من (51) المادة ألحكام بالمخالفة ذلكو  التلوث بتخفيض

 حالة في القضائي الضبط مأموريو  المختصة اإلدارية الجهة مفتشي امرأو  مخالفة  -2
 ،53) المادتين ألحكام طبقا وذلك الضارة الموادأو  الزيت تحمل التي السفن إلحدى حادث وقوع
 .القانون هذا من (93

 

 (4)(مكررا   94 مادة)

 قام من كل جنيه ماليين خمسة على تزيد وال جنيه مليون عن تقل ال وبغرامة بالسجن يعاقب
 القاري الجرفأو  الخالصة االقتصادية المنطقةأو  اإلقليمي البحر في الخطرة النفايات بإغراق

 .الالزمة البيئية والتعويضات المخالفة آثار إزالة تكاليف بدفع المخالف إلزام مع

 

 (95 مادة)

 ألحكام المخالفة األفعال أحد عمدا ارتكب من كل سنوات عشر علي تزيد ال مدة بالسجن يعاقب
 العقوبة تكونو  ،برؤها يستحيل مستديمة بعاهة األشخاص أحد إصابة عنه نشأ إذا القانون هذا

 .العاهة بهذه فأكثر أشخاص ثالثة إصابة المخالفة عن نشأ إذا السجن

 العقوبة تكونو  المؤقتة الشاقة األشغال العقوبة تكون إنسان وفاة الفعل هذا علي ترتب فإذا
  .فأكثر أشخاص ثالثة وفاة الفعل علي ترتب إذا المؤبدة الشاقة األشغال

 

 (96 مادة)

 واستغالل استخراجو  استكشاف عقود في التعاقد أطرافو ا عنه المسئولأو  السفينة ربان يكون
 أصحاب كذلكو  الزيت نقل وسائل ذلك في بما األخرى الطبيعية المواردو  البحرية البترول حقول
 عن بالتضامن مسئولين ،يخصه فيما كل (99) المادة في عليها المنصوص المنشآتو  المحال
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 ،القانون هذا أحكام مخالفة جراء من اعتباريأو  طبيعي شخص أي تصيب التي األضرار جميع
 .المخالفة تلك آثار إزالة تكاليفو  له تنفيذا توقع التي الغرامات سدادو 

 

 (97 مادة)

 أنواعهاو ا جنسياته اختالف علي السفن لجميع بالنسبة السابقة المواد في المبينة العقوبات توقع
 قامتو  الزيتي المزيجأو  الزيت ألقت إذا باالتفاقية مرتبطة غير لدولة التابعة السفن ذلك في بما

 لجمهورية الخالصة االقتصادية المنطقة فيأو  اإلقليمي البحر في المحظور اإلغراقأو  باإللقاء
 .العربية مصر

 

 (98 مادة) 

 تجاوز الو  جنيه أالف خمسة عن تقل ال بغرامةو  أشهر ستة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب
 من (14) ،(13) المادتين أحكام خالف من كل العقوبتين هاتين بإحدىأو  جنيه ألف خمسين

 .القانون هذا

 في الحكم انتظار دونو  األحوال جميع في يجبو  الغرامة عقوبة تنفيذ بوقف الحكم يجوز الو 
زالتهاو  المخالفة األعمال وقف الدعوي  اآلالت ضبطو  المخالف نفقة علي اإلداري بالطريق ا 

 .بمصادرتها يحكم باإلدانة الحكم حالة فيو  المستعملة المهماتو  األدواتو 

 

 (99 مادة)

 دائرتها في ترتكب التي المحكمة القانون هذا في إليها المشار الجرائم في بالفصل تختص
 اإلقليمي البحر داخل (91) المادة في إليها المشار السفن من قعتو ا إذ ذلكو  ،الجريمة

 علي الدعوي في المحكمة وتفصل ،الخالصة االقتصادية المنطقة فيأو  العربية مصر لجمهورية
 هذه في إليهما المشار المنطقتين خارج ترتكب التي الجرائم في بالفصل تختصو  السرعة وجه
 .المصري العلم ترفع التي السفينة فيه المسجلة الميناء دائرتها في الواقع المحكمة المادة
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 (411 مادة)

 اإلجراءات اتخاذ المختصة اإلدارية للجهة ،القانون هذا من (19) المادة بأحكام اإلخالل عدم مع
 التلبس حالة في المقررة الفورية والتعويضات الغرامات دفع عن تمتنع سفينة أية لحجز القانونية

 .القانون هذا من المذكورة المادة في عليها المنصوص االستعجال حالة فيأو 

 اإلدارية الجهة تقبله مشروط غير مالي ضمان قدمأو  المستحقة المبالغ دفعت إذا الحجز ويرفع
 .المختصة

 

 (414 مادة)

 عليها منصوص أشد عقوبة أية بتوقيع الباب هذا في عليها المنصوص العقوبات تطبيق يخل ال
 .آخر قانون في

 

 الختامية الحكام

 (412 مادة)

 وفروعه البيئة شئون جهاز لموظفي يكون القانون هذا من (14) المادة بأحكام اإلخالل عدم مع
 بشئون المختص الوزير مع باالتفاق العدل وزير من قرار بتحديدهم يصدر الذين ،بالمحافظات

 القانون هذا ألحكام بالمخالفة تقع التي الجرائم إثبات في القضائي الضبط مأموري صفة البيئة
 .له المنفذة القراراتو 

 

 (413 مادة)

 .القانون هذا ألحكام مخالفة أية عن التبليغ في الحق البيئة بحماية معنية جمعيةأو  مواطن لكل

 (414 مادة)

 صفة لهم ممن البيئة شئون جهاز مفتشي كذلكو  المختصة اإلدارية الجهات مفتشي علي يجب
 بأية جهاتهم إخطار اختصاصه مجال في كل البيئة بمجاالت يتعلق فيما القضائية الضبطية
 .الالزمة القانونية اإلجراءات اذاتخ المختصة الجهات تتوليو  ،القانون هذا ألحكام مخالفة

  



 الدرجة الثانية –السجل البيئى  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه
 

 

 

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

 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع اللمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم  سناء أحمد اإلله/ د 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم        شعبان محمد على/ د 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية        حمدى عطيه مشالى   / د 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية        سعيد أحمد عباس / د 

 شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى        عبدالحفيظ السحيمى / د 

 شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى         مى صادق / د 

 


