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

 مقــدمة

مصر، يوجد ثالثة قوانين تنظم عملية صرف مياه الصرف  فيللوائح واالشتراطات البيئية  طبقا
 :وهم الصناعي

  للصرف على البيئات الساحلية 4994لسنة  4قانون رقم. 
  للصرف على  1222لسنة  44والئحته التنفيذية المعدلة رقم  4991لسنة  99قانون رقم

 .العمومية المجاري
  للصرف على الخزانات الجوفية وفروع وروافد النيل والمجرى  4941لسنة  44قانون رقم

 .الرئيسي لنهر النيل والمصارف البلدية والصناعية

 

المائية  المجاريوتكون اللوائح التنفيذية لهذه القوانين مستقلة عن بعضها البعض من حيث طبيعة 
حال،  أيوعلى . تنظم الصرف عليها والتفتيش والجهات القائمة على المراقبة وتنفيذ القانون التي

جهة التحليل المختصة بقياس معايير  هيفإن كل هذه القوانين تشير إلى أن معامل وزارة الصحة 
 (.4)جدول  فيمياه الصرف كما هو مبين 

الذى يتطلبه " البيئيالسجل "يئية األخرى هو وأهم ارتباط قانوني بين هذه القوانين والقوانين الب
ويشمل هذا السجل كل المعلومات المتعلقة بالتصرفات من منشأة ما . 4994لسنة  4القانون رقم 

لمدة عام، ويجب أن يحتفظ بمعلومات السجل لمدة عشرة أعوام، وقد تم تكليف جهاز شئون 
جراء تحاليل مستقلة لهذه ا  .لسجالتالبيئة بالقيام بمعاينة وا 

 :وتهدف هذه القوانين إلى

  حماية بيئة وشواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره
 .وأشكاله

  المنطقة االقتصادية فيحماية الموارد الطبيعية. 
  أخطار تحدث  أيإنسان طبيعي أو اعتباري من  أيتلحق ب التيالتعويض عن األضرار

 .بسبب تلوث المياه
 ة العاملين على صيانة شبكات الصرف من المخلفات الصناعية الضارةحماي. 
 حماية الهياكل والمعدات وعمليات المعالجة البيولوجية من المخلفات الصناعية الضارة. 
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 مقارنة القوانين المصرية الخاصة بصرف المخلفات( 1)جدول 

 الجهة المسئولة الموضوعات التي ينظمها القانون وطرق التنظيم (فيما يتعلق بصرف المخلفات)موضوع القانون  القانون

4/4994  
 صرف المخلفات

 السائلة إلى مياه البحر

•
إلععى ( بالمخالفععة لهععذا القععانون)غيععر المعالجععة  الصععحيمنععع صععرف ميععاه الصععرف  

 مياه البحر إما مباشرة أو غير مباشرة، عمدًا أو عن غير عمد
الهيئة المصرية العامة لحمايعة الشعواطئ 

 بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 

منععععع صععععرف ميععععاه الصععععرف المحتويععععة علععععى مععععواد ملوثععععة ال تتحلععععل عضععععويا مععععن  •
 .لهذا القانون 42رقم  المذكورة في الملحق

 

القيام بتحليل دوري لعينات من مياه الصعرف المعالجعة معن المنشعلت المسعمو  لهعا  •
بالصععرف فععي المجععاري المائيععة، وفععي حالععة التعععديات، إعطععاء مهلععة شععهر لتطبيععق 

ذا لم يتم ذلك  :القانون، وا 

 .يوقف الصرف -

  .المذكورة في هذا القانونيلغى الترخيص، وذلك دون اإلخالل بالعقوبات  -

معامعععععععععل وزارة الصعععععععععحة، وفعععععععععي حالعععععععععة 
المخالفعععععة يخطعععععر جهعععععاز شعععععئون البيئعععععة 

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

 الجهة المسئولة الموضوعات التي ينظمها القانون وطرق التنظيم (فيما يتعلق بصرف المخلفات)موضوع القانون  القانون

 

44/4941 

 

 

 مياه النيل صرف المخلفات السائلة في
 والمجاري المائية

 صرف المخلفات إلى النيل والمجاري المائية، حتى ولو كانت مطابقة  منع
 .لمواصفات هذا القانون إال بعد الحصول على ترخيص

   القيام بتحليل دوري لعينات من مياه الصرف المعالجة من المنشلت المسمو
لها بالصرف في المجاري المائية، وفي حالة المخالفات التي ال تنتج عنها خطورة 

ذا لم يتم ذلك يوقف الصرف  فورية تعطى مهله ثالثة شهور لتطبيق القانون وا 
. أو يلغى الترخيص، وذلك دون اإلخالل بالعقوبات المذكورة في هذا القانون/و

ولكن في حالة التعديات التي ينتج عنها خطورة فورية مباشرة يتم إخطار المنشأة 
ال يسحب الترخيص ويوقف أو تقوم وزارة . الصرف إلزالة أسباب الضرر فورا وا 

 .الري بهذا على حساب المخالف

 .وزارة الري بالتنسيق مع وزارة الصحة

 

 

معامل وزارة الصحة، وفي حالة 
المخالفة يخطر جهاز شئون البيئة 

 . التخاذ اإلجراءات اإلدارية

99/4991 

 وتعديالته

فععععي شعععععبكة  الصععععحيصععععرف مخلفععععات الصععععرف 
  المجاري العمومية

  المخلفات في شبكة المجعاري العامعة ولعو كانعت مطابقعة للمواصعفات منع صرف
ال يوقععععف الصععععرف  الععععواردة فععععي هععععذا القععععانون إال بعععععد الحصععععول علععععى تععععرخيص، وا 

 .باإلجراءات اإلدارية

وزارة اإلسعععععععكان بالتنسعععععععيق معععععععع هيئعععععععات 
 الصحيالصرف 

   القيععام بتحليععل دوري لعينععات مععن ميععاه الصععرف المعالجععة مععن المنشععلت المسععمو
لهععا بالصععرف فععي شععبكة المجععاري العامععة، وفععي حالععة التعععديات، إعطععاء مهلععة سععتة 

ذا لم يتم ذلك يلغى الترخيص و أو يمكعن معد فتعرة السعما ، /شهور لتطبيق القانون وا 
 .المباشر يوقف الصرف الفوريوفي حالة الخطر 

امعععععععععل وزارة الصعععععععععحة، وفعععععععععي حالعععععععععة مع
المخالفعععة يخطعععر وزارة اإلسعععكان وهيئعععات 

التخعععععاذ اإلجعععععراءات  الصعععععحيالصعععععرف 
 .اإلدارية
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 5 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 القوانين الخاصة بصرف المخلفات السائلة إلى المسطحات المائية المستقبلة -2

تختلعف الحععدود القصععوى المسععمو  بهعا لصععرف المخلفععات السععائلة طبقعا لنوعيععة المسععطحات المائيععة 
ينبغععي رصععدها والتفتععيش عليهععا تقريبععا واحععدة  التععيالمسععتقبلة وذلععك بععالرغم مععن أن معععايير التلععوث 

 :هيو 

 .BOD5الممتص  الحيوياألكسجين  -
 .COD الممتص الكيميائياألكسجين  -
 . pHالهيدروجينياآلس  -
 . .Tempدرجة الحرارة -
 .Residual Cl2بقايا الكلور  -
 .  .T.S.Sالمواد الصلبة العالقة -
 .T.D.Sالمواد الصلبة الذائبة  -
 .O&G والشحومالزيوت  -

المائيعععة  المجعععاريالحعععدود المسعععمو  بهعععا لهعععذه المعشعععرات للصعععرف علعععى أنعععواع ( 1)ويبعععين الجعععدول 
البحععععار، النيععععل، التععععرع، المصععععارف الزراعيععععة، شععععبكات الصععععرف )المختلفععععة وفقععععا للقععععوانين المعنيععععة 

أمعععا بالنسعععبة لزيعععوت التشعععحيم المسعععتهلكة فنظعععرا لتأثيراتهعععا الخطيعععرة علعععى الميعععاه والتربعععة (. الصعععحي
 .بهافيجب التفتيش على أساليب التخلص منها وعلى إجراءات الرصد ومراجعة السجل الخاص 
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 المتطلبات البيئية في القوانين المصرية(: 2-4)جدول 

 المعشر
لتر إال إذا ذكر غير /ملجم)

 (ذلك

الصرف  4/94قانون 
 البيئة الساحلية في

الصرف على  99/91قانون 
معدل بالالئحة ) المجاريشبكة 

 (1222لسنة  44التنفيذية رقم 

 الصرف إلى 44/41قانون 
الخزانات الجوفية وفروع 

 الترع/ النيل 
 النيل

 (الرئيسيالمجرى )

 مياه غير صالحة للشرب

 الصناعية البلدية

 أكسجين حيوي ممتص
 (درجة 12أيام،  5)

92 922 12 92 92 92 

 422 42 42 92 4422 422 ممتص كيميائيأكسجين 

 الهيدروجينياألس 
 (وحدات)

9-9 9-9.5 9-9 9-9 9-9 9-9 

 42 42 5 5 422 45 زيوت وشحوم

 (درجة مئوية)درجة الحرارة 
مئوية متوسط  42

درجة الحرارة المسطح 
 المستقبل المائي

49 95 95 95 95 

 52 52 92 92 422 92 المواد الصلبة العالقة الكلية

-  مواد صلبة قابلة للترسيب
 4م 42
 45م 92

1 12  - -

 1222 1222 4122 422-  1222 المواد الصلبة الذائبة الكلية
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 المعشر
لتر إال إذا ذكر غير /ملجم)

 (ذلك

الصرف  4/94قانون 
 البيئة الساحلية في

الصرف على  99/91قانون 
معدل بالالئحة ) المجاريشبكة 

 (1222لسنة  44التنفيذية رقم 

 الصرف إلى 44/41قانون 
الخزانات الجوفية وفروع 

 الترع/ النيل 
 النيل

 (الرئيسيالمجرى )

 مياه غير صالحة للشرب

 الصناعية البلدية

 42- - -  15 5 فوسفات

- - - -  422 9 أمونيا

 42 52 92 92 92 42 نترات

الفينول الكلية القابلة 
 لالستخالص 

4 2.25 2.224 2.221  -2.225 

 2.5-  2.5 2.5-  4 الفلوريدات

 4 4 4 4 42 4 الكبريتيد

- -  4 4- -  الكلور

- -  2.25 2.25- -  منظفات صناعية

العد االحتمالي للبكتريا 
 9سم422القولونية 

5222  -1522 1522 5222 5222 

- - - - -  9 األلومنيوم

- -  2.25 2.25 1 2.25 الزرنيخ

- - - - -  1 الباريوم
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 المعشر
لتر إال إذا ذكر غير /ملجم)

 (ذلك

الصرف  4/94قانون 
 البيئة الساحلية في

الصرف على  99/91قانون 
معدل بالالئحة ) المجاريشبكة 

 (1222لسنة  44التنفيذية رقم 

 الصرف إلى 44/41قانون 
الخزانات الجوفية وفروع 

 الترع/ النيل 
 النيل

 (الرئيسيالمجرى )

 مياه غير صالحة للشرب

 الصناعية البلدية

- - - - - -  البريليوم

- -  2.24 2.24 2.1 2.25 كادميوم

- - -  4 كروم
أن يكون التركيز الكلي  يجب

 المجاريلجميع  4: لهذه المعادن
 المائية

 1 4 2.5-  التكافع سداسيكروم 

 4 4 4.5 4.5 نحاس

 4 4-  4.5 حديد

- -  2.25 2.25 2.4 2.5 رصاص

- -  2.5 2.5-  4 منجنيز

- -  2.224 2.224 2.1 2.225 زئبق

- -  2.4 2.4 2.4 2.4 نيكل

- -  2.25 2.25 2.5 2.4 فضة

- -  4 4-  5 زنك

- - - - -  2.4 سيانيد

- - - -  2.4-  بورون
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 المعشر
لتر إال إذا ذكر غير /ملجم)

 (ذلك

الصرف  4/94قانون 
 البيئة الساحلية في

الصرف على  99/91قانون 
معدل بالالئحة ) المجاريشبكة 

 (1222لسنة  44التنفيذية رقم 

 الصرف إلى 44/41قانون 
الخزانات الجوفية وفروع 

 الترع/ النيل 
 النيل

 (الرئيسيالمجرى )

 مياه غير صالحة للشرب

 الصناعية البلدية

- - - -  1.2-  قصدير

 4 4 4 4-2 5-  مجموع المعادن

يجب أال تكون  مركبات عضوية
 موجودة

 يجب أال تكون موجودة يجب أال تكون موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة

يجب أال تكون  المبيدات
 موجودة

 يجب أال تكون موجودة يجب أال تكون موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة

يجب أال تكون  اللون
 موجودة

 يجب أال تكون موجودة يجب أال تكون موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة
يجب أال تكون 

 موجودة

 
 (لتر/الوحدات إن لم تذكر جميعها ملجم)
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 القوانين المعنية بالمخلفات الصلبة والحمأة -3

الناتجة من ( الحمأة -الخردة )فيما يلى عرضًا لبعض القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة 
 :محطات معالجة المخلفات السائلة

  بخصوص النظافة العامة وتنظيم عمليات جمع المخلفات  4991لسنة  94القانون رقم
 .الصلبة والتخلص منها وذلك من المنازل واألماكن العامة والمنشلت التجارية والصناعية

  اإلرشادات  4994لسنة  94يحدد قرار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم
والمنازل وطرق التخلص  الصناعيتجة عن النشاط الخاصة بجمع ونقل المخلفات الصلبة النا

 .منها سواء بالحرق أو الدفن أو تحويلها إلى سماد

  4991لسنة  94تعديال لقانون رقم  4919لسنة  94القانون رقم. 

  المسئوليات المتعلقة  -والمسمى بقانون اإلدارة المحلية  - 4919لسنة  49أسند القانون رقم
 .الس المحلية للمدنبالبنية التحتية إلى المج

  من الالئحة التنفيذية  99و 94والمادان  4994لسنة  4من قانون رقم  91تنظم المادة
 :إجراءات حرق المخلفات الصلبة

 

 33مادة 

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إال في األماكن المخصصة لذلك 
والزراعية والمجاري المائية، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية 

القانون المواصفات والضوابط والحد األدنى لبعد األماكن المخصصة لهذه األغراض عن تلك 
وتلتزم الوحدات المحلية باالتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء القمامة . المناطق

 .لفات الصلبة طبقًا ألحكام هذه المادةأو معالجة أو حرق القمامة والمخ
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 القوانين المتعلقة ببيئـة العمـل -4

 :تتمثل القوانين المنظمة لبيئة العمل فيما يلى

  والمادة  4994لسنة  4من قانون  41العمل بالقرب من المعدات الثقيلة حيث تنظم المادة
 .بيئة العمل فيالضوضاء حدود ( 1)ملحق ( 4)من الالئحة التنفيذية والجدول رقم  44

 

 :42مادة 

تلتزم جميع الجهات واألفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند 
تشغيل اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسمو  

 .بها لشدة الصوت

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع األصوات المنبعثة من المصادر الثابتة 
نطاق الحدود المسمو  بها والتأكد من التزام المنشأة باختيار اآلالت  فيمنطقة واحدة  في

والمعدات المناسبة لضمان ذلك وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسمو  بها لشدة 
 .لصوت والفترة الزمنية للتعرض لها

 

  من الالئحة التنفيذية إجراءات  41والمادة  4994لسنة  4من القانون  45تضم المادة
 .بيئة العمل فيالتهوية 

 

 :44مادة 

األماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما  فييشترط 
يتناسب مع حجم المكان وقدرته االستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد 

 .الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة

  4949لسنة  942ان رقم وقرار وزير اإلسك 4944لسنة  491يحدد قانون العمل رقم و 
بيئة  فيالشروط الصحية الواجب توافرها  4941لسنة  942وقرار وزير الصناعة رقم 

 .العمل
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 القوانين المعنية بالمواد والمخلفات الخطرة 4-4

اإلجراءات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة حيث تلزم المواد  4994لسنة  4ينظم القانون رقم 
المواد الخطرة بحاالتها الغازية والسائلة  فين المنتجين والمتعاملين من القانو  (99)و (19)

تحول دون اإلضرار بالبيئة وتحدد المواد  التيوالصلبة باتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات 
اإلجراءات الواجب ( 4995لسنة  994 الوزاريالقرار )من اللوائح التنفيذية  (91)و (94)، (15)

 .هذا الصدد فياتخاذها 

المواد  فيأو الئحته التنفيذية تلزم المتعاملين  4994لسنة  4مادة بقانون  أيهذا وال توجد 
الخطرة بحفظ سجالت عن المواد الخطرة المخزنة مثل الحمأة الناتجة من عمليات معالجة 

ت من اللوائح  التنظيمية الخاصة بالتقدم بطلبا 15، لذلك فقد أكدت المادة الصحيالصرف 
 .الحصول على رخصة تشغيل على وجوب حفظ سجالت للمواد الخطرة

 

 :22المـادة 

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة، وتبين الالئحة 
 .التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره

بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة  -ق اختصاصه نطا فيكل  -ويصدر الوزراء 
 . الفقرة األولى من هذه المادة فيجدوال بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها 

 

 :33المادة 

 .تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد واإلجراءات الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون

تخضع ألحكامه  التيالالئحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة  وتحدد
 .جهاز شئون البيئة أيوذلك بعد أخذ ر 
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 :31المادة 

منشلت بغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخيص من الجهة اإلدارية  أييحظر إقامة 
جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط  أيالمختصة بعد أخذ ر 

 .تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون التيوالمعايير 

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

 

 :32المادة 

جمهورية مصر  أراضي فيراد النفايات الخطرة أو السما  بدخولها أو مرورها يحظر استي
تحمل  التيويحظر بغير تصريح من الجهة اإلدارية المختصة السما  بمرور السفن . العربية

البحر اإلقليمي أو المنطقة البحرية االقتصادية الخاصة بجمهورية مصر  فيالنفايات الخطرة 
 .العربية

 

 :33مادة ال

حالتها الغازية أو السائلة أو  فيلى القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت ع
وعلى صاحب . أضرار بالبيئة أيالصلبة أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث 

ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا ألحكام هذا القانون االحتفاظ بسجل هذه  التيالمنشأة 
وتبين الالئحة . المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات

هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد  فيتسجل  التيالتنفيذية البيانات 
 .لبيانات للواقعمن مطابقة ا
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 البيئيالسجل  4-6

من الالئحة التنفيذية على  41منه والمادة  11المادة  في 4994لسنة  4ينص القانون رقم 
ضرورة احتفاظ المنشأة بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتدون فيه بيانات خاصة 

االنسكاب وسجالت التخلص  باالنبعاثات ومواصفات المخرجات وسجالت التخزين وخطة منع
من هذا الدليل ( 1)من المخلفات الصلبة ويجب على المفتش مراجعة السجل ويوضح ملحق رقم 

 .نوعية هذه المعلومات وكيفية تدوينها

 

 :22مادة 

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

 .تسجل فيه التيوالبيانات 

ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات 
جراء االختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة  وتحديد مدى التزامها الالزمة وا 

بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة 
اإلدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة، فإذا لم 

صة اتخاذ اإلجراءات يقم بذلك خالل ستين يوما يكون للجهاز باالتفاق مع الجهة اإلدارية المخت
القانونية والقضائية الالزمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة 

 .األضرار الناشئة عن هذه المخالفات
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