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  مفاھیم بیئیة
  

المحیط الحیوى الذى يشمل الكائنات الحیة وما يحتويه من مواد وما يحیط به من ھواء وماء وتربة وما :البیئة
  يقیمه اإلنسان من منشأت 

و غیاب أي جزء منھا يؤثر ، ة و متفاعلة فیما بینھا مجموعة من العناصر التي تعمل متكامل: النظام البیئي
ً  و المدرسة نظاما. عوامل النظام البیئىعلى   ً و التربیة نظاما   ٠فاإلنسان يمثل نظاما

                      
كل تغیر فى خواص البیئة يؤدى بطريق مباشر او غیر مباشر الى اإلضرار بصحة االنسان : تلوث البیئة  

  ٠ممارسته لحیاته الطبیعیة أو اإلضرار بالموارد الطبیعیة او الكائنات الحیة او التنوع البیولوجى ى عل والتأثیر
التأثیر على البیئة بما يفلل من قیمتھا او يشوه من طبیعتھا او يستنزف مواردھا ويضر :  تدھور البیئة 

         ٠بالكائنات الحیة 
  
إھتزازات  اد صلبة او سائلة او غازية او ضوضاء او إشعاعات او حرارة اواى مو:  المواد والعوامل الملوثة للبیئة 

  ٠بفعل االنسان او العوامل الطبیعیة وتؤدى بطريق مباشر او غیر مباشر الى تلوث البیئة او تدھورھا  تنتج 
للبیئة  الحادث الناجم عن عوامل الطبیعة او فعل االنسان والذى  يترتب علیه ضرر شديد:  الكارثة البیئیة

   ٠وتحتاج مواجته الى امكانیات تفوق القدرات المحلیة 
  

المحافظة على مكوناتھا واإلرتقاء بھا ومنع تدھورھا او تلوثھا وكذلك اإلقالل من حدة التلوث :  حماية البیئة
      .البشرية وغیرھا الناجم عن األنشطة

   
ع مراحله لتحديد تأثیر المشروع على ھى دراسة تقوم بوصف المشروع  فى جمی: الدراسات البیئیة  

      ٠سواء سلبا او إيجابا  المنظومة البیئیة
                   

الحد من  التأثیرات السلبیة للمشروع فى جمیع مراحله على المنظومة : الھدف من الدراسات البیئیة
  البیئیة

على الموارد الطبیعیة تحقیقا للتنمیة  وتعظیم التأثیرات اإليجابیة وإستغاللھا باألسلوب األمثل للحفاظ   
  ٠المستدامة 

ھو نموذج يوضح مدى تأثیرات المنشأة على البیئة  ويدون به كل البیانات الخاصة :  السجل البیئى
  ٠بالمنشأة

ھو دراسة تحلیلیة لتقییم تأثیر المشروع على البیئة بھدف  المنع والخفض والتخفیف :  تقییم األثر البیئي
ات السلبیة على البیئة والموارد الطبیعیة والصحة والحیاة االجتماعیة وكذلك تعظیم التأثیرات التأثیر من

  ٠اإليجابیة للمشروع 
  :المنشأة      

  :يقصد بھا المنشأت األتیة               
  ١٩٧٧لسنة  ٥٥و  ١٩٥٨لسنة  ٢١المنشأت الصناعیة الخاضعة ألحكام القانون رقم 

   ١٩٩٢لسنة  ١و  ١٩٧٣لسنة  ١ضعة ألحكام القانونین رقمى المنشأت السیاحیة الخا
 – ١٣و  ١٩٧٤لسنة   ٦٣و  ١٩٤٨لسنة  ١٤٥منشأت إنتاج وتولید الكھرباء   الخاضعة ألحكام القوانین أرقام 

   ١٩٨٦لسنة  ١٠٣و  ١٩٧٦لسنة ٢٧ – ١٢
ونقله واستخدامه                    منشأت المناجم والمحاجر والمنشأت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه

   ١٩٨٨لسنة  ٤و ١٩٥٨لسنة  ٦١و   ١٩٥٦لسنة  ٨٦و  ١٩٥٣سنة  ٦٦الخاضعة ألحكام القوانین أرقام 
  جمیع مشروعات البنیة األساسیة 

أى منشأة أخرى او نشاط او مشروع يحتمل ان يكون له تأثیر ملحوظ على البیئة  ، ويصدر بھا قرار من جھاز 
  ٠بیئة بعد اإلتفاق مع الجھه اإلدارية المختصة شئون ال

  
  ٠المكان المعد الستقبال الكافة أو  فئة معینة من الناس ألى غرض من األغراض  :المكان العام  
  
المكان الذى له شكل البناء المتكامل الذى اليدخله الھواء إال  من خالل منافذ معده  المكان العام  المغلق 

  النقل العام  فى حكم المكان العام المغلق  لذلك  ، وتعتبر سائل
  

المكان الذى له شكل البناء غیر المتكامل والمتصل مباشرة بالھواء الخارجى بما المكان العام شبه المغلق 
  ٠يحول دون إغالقه كلیة 

  
ً على الب:  المواد الخطرة ً ضارا یئة مثل المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة االنسان اوتؤثر تأثیرا

  المواد المعدية او السامة او القابلة لإلنفجار او اإلشتعال او ذات اإلشعاعات المؤينة 
  :تقسم المشروعات 

تنقسم المشروعات إلى مشروعات التخضع لتقییم األثر البیئي وأخرى  تخضع  وتتحدد تلك  المشروعات 
  :التالیة الخاضعة ألحكام تقییم التأثیر البیئي وفقا للضوابط األساسیة 



   

  ٠ نوعیة نشاط المنشأة: األولى 
  ٠مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبیعیة وخاصة المیاه واألراضى الزراعیة والثروات المعدنیة: الثانیة 

  ٠موقع المنشأة  :ثالثا 
  نوع الطاقة المستخدمة لتشغیل المنشأة :رابعا 

ً على المستويات المختلفة يصنف نظام تقییم التأثیر البیئي المصري المشروعات إلى  ثالثة تصنیفات بناءا
  والضوابط األساسیة السابقة من متطلبات تقییم التأثیر البیئي والمرتبطة بشدة التأثیرات البیئیة المحتملة

و تشمل المشروعات ذات التأثیرات البیئیة الضئیلة وفى ھذة الحالة يجب ) القائمة البیضاء ( ) :أ ( التصنیف 
   .)أ ( ر استیفاء نموذج التصنیف البیئى على المستثم

ً بیئیة ھامة وفى ھذة  ) القائمة الرمادية ( ):ب( التصنیف  و تشمل المشروعات التى يمكن ان تحدث اثارا
  ).ب(الحالة يجب على المستثمر استیفاء نموذج التصنیف البیئى 

ت البیئیة الشديدة و التى يتطلب لھا و تشمل المشروعات ذات التأثیرا) القائمة السوداء ( ) :ج( التصنیف 
إعداد دراسة تقییم أثر بیئى  كاملة  ومثال ذلك المشروعات السیاحیة والقومیة وإقامة المناطق الصناعیة 

  .والحضرية وغیر ذلك
  

  مھمة مسئول البیئة
  بالقري والفنادق والمنتجعات

  
 ٩/٢٠٠٩التنفیذية والمعدل بالقانون رقم م و الئحته ١٩٩٤لسنه  ٤االلتزام بأحكام قانون البیئة رقم  -١

  . والقوانین و القرارات األخرى   المتعلقة حماية البیئة
  االحتفاظ بسجل بیئي شامل للمنشأة موضح به جمیع البیانات الخاصة بالمنشأة خاصة أماكن التلوث  – ٢

ً للتفتیش          . البیئي  وقیاساتھا وجعله متاحا
ً للتفتیشاالحتفاظ بسجل بیئي  - ٣   .     للمواد والنفايات الخطرة وجعله متاحا
  .االحتفاظ بكشف بأسماء العاملین المدربین والمسئولین عن البیئة وحمايتھا والشھادات الحاصلین علیھا -٤
  عدم البدء في أي أعمال إال بعد التصديق و الحصول على الموافقات البیئیة خاصة األعمال التي تقام   -٥

  .مائتان متر من أعال مد )م٢٠٠(قة حرم الشاطئ وھى بمنط      
  إجراء القیاسات الالزمة واالحتفاظ بھا خاصة انبعاثات المداخن وناتج محطة الصرف والتحلیة  -٦

  .والضوضاء وعدم زيادتھا عن القدر المسموح به قانوناً      
  يلزم تصريـــــــح لھا من الجھــــات المختصة في حـــالة استخـــــدام أي كیماويـــــات أو مــــــواد خطرة  -٧

  .........).وزارة الداخلیة –البترول  –الصناعة  –وزارة الزراعة (        
  . تخزين الكیماويات أو المواد الخطرة تخزيناَ سلیماَ بحیث ال يسبب أي أضرار للبیئة   -٨
  لبحرية إال بعد التصديق والحصول علىعلي البیئة ا) غازيه  –سائله  -صلبة(عدم صرف أي مواد  – ٩

  .الموافقات البیئیة          
  ٤٤و القــــــرار  رقم ٩٣/١٩٦٢الصــــــرف علي المجـــــاري العمـــــومیة بما يتفـــــق مع قانــــون  – ١٠

  . و القرارات الوزارية األخرى المنظمة وفقاَ الستخداماتھا ٢٠٠٠لسنــة          
  ص السلیم األمن بیئیاَ من الحمأة المتخلفة عن النشاط و في حالـه استخدامھا كسماد لألراضي التخل - ١١

  الزراعیــــة فیجب معالجـــــة الحمـــــأة الناتجة عن وحدة المعالجة من المیكروبات و األمراض المعدية      
  .١٩٩٧لسنه  ٢١٤و بما يتفق مع قرار وزير  التعمیر رقم     
  حتفـــــاظ بطفـــايات حريق جاھزة للعمل و مناسبـــــة و قريبـــــة و سھلـــة االستخدام أثناءاال – ١٢

  . الحريق و صیانتھا      
 .مراعاة صحة و سالمة بیئة العمل و العاملین و ارتداء أدوات و مھمات الصحة و السالمة المھنیة – ١٣
  . بعاثات الغازية و عمل سرعة    تسريب للغازات المنبعثةعمل مداخن و مطابقتھا قانوناَ ألماكن االن - ١٤
  .وضع خطة لمكافحه الحريق و تدريب العاملین على المكافحة و التعامل أثناء الحريق – ١٥
  .وضع خطة لمكافحه الكوارث البیئیة و تدريب العاملین علي مواجھه ھذه   الكوارث – ١٦
   –حاالت اإلصابة بارتفاع الوطـــأة الحرارية  وضع خطة لتدريـب العاملین للتعامل مع – ١٧

  .........االختناق –الرطوبة        
  . وضع ترمومتر مبلل في أماكن ارتفاع الوطأة الحرارية – ١٨
لسنة  ٤لالئحة التنفیذية لقانون البیئة رقم  ٩الكشف الدوري علي العاملین بما يتفق مع الملحق  – ١٩

١٩٩٤.  
  .نظام البیئة داخل المنشأة العمل علي تحسین – ٢٠
  .إتباع وسائل األمان المختلفة و المتبعة للحد من التلوث البیئي داخل المنشأة – ٢١
  .تأمین الغاليات و محطات تولید الكھرباء و مخازن الكیماويات – ٢٢
التعامل معھا وجود بیانات و إرشادات واضحة على المواد الكیماوية والخطرة الموجودة بالمنشأة وكیفیة  – ٢٣

    وتدريب 
  .     العاملین على كیفیة استخدامھا وخطورتھا       

  إخطار غرفه عملیات المحافظة في حاله حدوث تلوث بالزيت في البحر أو تدمیر الشعاب المرجانیة  – ٢٤
  .). .......استنزاف موارد البحر الطبیعیة –صید بطريقه غیر سلیمة ( أو  المخالفات البیئیة        

  المتابعــــة الدوريــــــــــة مع اإلدارة العامـــــة لشئــــــون البیئـــــة بالمحافظــــــة لتحديــــــث  – ٢٥  
  . البیانـــــات و االستفسار عن أي مالحظات أو مخالفات بیئیة        



   

  الغـــــــازية و المداخـــن و الصــــرف  االحتفــــاظ بخريطـــــة لموقع القرية مبین علیھا مواقع االنبعاثات –٢٦
  .و خزانات الوقود و أماكن التلوث البیئي       

  -:االحتفاظ بصوره من الموافقات و المكاتبات البیئیة والتراخیص وإتاحتھا للتفتیش والتى تتمثل فى  – ٢٧
  : صورة من >> 
 عقد التخصیص.  
 رخصة البناء. 
 فة المنشآت المقامةكروكي للمنشأة معتمد موضح به كا. 
 رخصة التشغیل. 
 الموافقة األمنیة. 
 موافقة الھیئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. 
  الموافقة البیئیة(موافقة جھاز شئون البیئة على المشروع( 
  مكافحة الحشرات  –المخلفات الخطرة  –التعاقدات الخاصة بالمخلفات الصلبة- ( .... 
  البیاناتالسجل البیئى مسجل به كافة.  
  
  
  

  مسئولیة صاحب المطعم بیئیاً 
  
ــم  -١ ــة رق ــانون البیئ ــام ق ــزام بأحك ــم ١٩٩٤لســنه  ٤االلت ــانون رق ــدل بالق ــة والمع ــه التنفیذي م و الئحت
  والقوانین       ٩/٢٠٩

  . و القرارات األخرى المتعلقة حماية البیئة    
  الخاصة بالمنشأة خاصة أماكن التلوث االحتفاظ بسجل بیئي شامل للمنشأة موضح به جمیع البیانات  – ٢

ً للتفتیش            . البیئي  وقیاساتھا وجعله متاحا
ً للتفتیش - ٣   .  االحتفاظ بسجل بیئي للمواد والنفايات الخطرة وجعله متاحا
  . عمل مداخن و مطابقتھا قانوناَ ألماكن االنبعاث الغازية و عمل سرعة  تسريب للغازات المنبعثة  -٤
حتفـــــاظ بطفــــايات حريـق جـاھزة للعمـل و مناسبــــــة و قريبــــــة و سھلــــة االسـتخدام أثنـاء اال –٥

  الحريق و صیانتھا
  .االحتفاظ بصوره من الموافقات و المكاتبات البیئیة والتراخیص وإتاحتھا للتفتیش -٦
  
  

  قائمة باالنشطة التي تخضع لإلجراءات تقییم األثر البیئي
  

  النشاط  م  النشاط  م
  بیع األثاث المعدني والخشبي  ٢  محال بیع الذھب  ١
محال بیع وتصنیع الجريد والخیزران وما   ٤ محال نسخ المفاتیح  ٣

  يشبه ذلك 
  "الجزارة"محال بیع اللحوم   ٦  سن السكاكین  ٥
محال بیع الخضروات والفواكه بالجملة   ٨  مستودعات تخزين المعادن الحديدية والنحاسیة  ٧

  ةوالتجزئ
١
١  

  مطاعم تحضیر الفول والفالفل وخالفه   ١٢  محال تحضیر وبیع المشروبات الباردة والساخنة وبیع الثلج 

١
٣  

تخزين / مستودعات الكتان الشعر   ١٤  محل بیع المربات والحلوى والفطائر والخبز 
  األقطان

١
٥  

  .محال رفى المالبس   ١٦  مستودعات ومحال بیع العسل األسود

١
٧  

  .مخازن الفراشة   ١٨  ة الوالعات بالغازات البترولیة السائلة محال تعبئ

١
٩  

  .إصالح األحذية   ٢٠  مخازن ومحال بیع المطاط

٢
١  

  مخازن األخشاب.   ٢٢  محال تصلیح األجھزة الكھربائیة واأللكترونیة الكمبیوترات 

٢
٣  

محال خیاطة المالبس بكافة أنواعه وتطريزھا وأربطة /ترزي
  العنق

  .ف األحجار الكريمة محال شط  ٢٤

٢
٥  

  المالجئ   ٢٦  .مخازن القطن السكرتو 

٢
٧  

  حمامات البخار والجیمانزيوم  ٢٨  .بیع المالبس الجاھزة واإلكسسوارت

٢
٩  

إصالح / إصالح العجالت / محال نفخ ولحام االطارات 
  الدراجات

  .محال بیع األزھار   ٣٠



   

٣
١  

  كلیشیھات فقطبیع األ  ٣٢  محال بیع النظارات واألدوات الطبیة

٣
٣  

  .تصلیح الساعات   ٣٤  محل بیع األحذية

٣
٥  

  .شركة دعاية   ٣٦ معارض السیارات

٣
٧  

  .تجمیع نجف وتحف   ٣٨  .محال بیع األسلحة والذخیرة 

٣
٩  

  .حالق او كوافیر   ٤٠  .تصنیع المكانس الیدوية 

٤
١  

  .محال بیع البذور الزراعیة   ٤٢  .محالت الكشرى والعصائر 

٤
٣  

  .بیع وإصالح فرزات البان .   ٤٤  .وازين تصلیح م

٤
٥  

  معامل التحالیل الطبیة -أسرة)٥(المستشفیات أقل من  -عیادات األسنان -العیادات الطبیة 

٤
٦  

  مكاتب الكمبیوتر/ محالت تصوير الورق الضوئي وكتابة وطباعة الرسائل العلمیة بالكمبیوتر 

٤
٧  

  حال ومخازن بیع األغذيةم/ محال بیع الحلى/محال البقالة ومخازنھا

٤
٨  

بیع األدوات المكتبیةماعدا تصنیع الورق واألحبار /تدبیس الورق والتجلید/الرسام والخطاط/تجلید الكتب
  مستودعات وحال بیع الورق 

٤
٩  

  مخازن البالط واألسمنت والجبس والجیر ومساحیق البويات

  
  
  
  
  
  

  الثاني القسم
  

  التخضع لتقییم األثر البیئي ويلزم تطبیق االشتراطات الخاصة بھا قائمة المشروعات التي : أوالً 
  
  النشــــاطـــ  م
 األفران والمخابز، دوالیب التسوية واألفران الدوارة التى تعمل بالغاز   ١
) مقالي الحبوب(محال تحمیص وتسويه الحبوب والبقول    ٢  
محال تجھیز وتعبئة الفواكه والخضراوات للحفظ    ٣  
حصان  ٢٥المطاحن التى تعمل بقوة ال تزيد عن / فراكة أرز.   ٤  
) طن ١٠ألقل من (مخازن التبريد    ٥  
 محال فرم وتعبئة العجوة   ٦
محال عمل حلوي من عجین    ٧  
) يوم/ طن ١بطاقة أقل من (معامل األلبان وتخمیرھا وبیعھا    ٨  
عصارة السمسم وسرجة الطحینة    ٩  
) بدون أعمال صباغة أو تجھیز(ج الیدوى والسجاد الیدوى منشآت تصنیع النسی  ١٠  
 ورش تصنیع األدوات الموسیقیة يدويا   ١١
) بدون قوى محركة(ورش النجارة الیدوية   ©١٢  

ورش تشكیل األلواح / ورشة خراطة المعادن/ ورش الحدادة/ تشغیل الحديد(ورش تشغیل المعادن   ١٣
جمیعھا بدون القیام بأى أعمال صھر ) ع على البارد والطرقورش تشكیل المعادن بالقط/ المعدنیة
) على أن تكون خارج الكتلة السكنیة(أو سبك   

) على أن تكون خارج الكتلة السكنیة(ورش لحام المعادن بالكھرباء واألكسي أستلین    ١٤  
ومحال تقطیع وشطف الزجاج بالكمبیوتر / محال تشغیل الزجاج   ٢٠  
لور محال شطف البل   ٢١  

ورش تفضیض المرايا    ٢٢  
ورش الحفر والزنكوغراف    ٢٣  
) دھان الموبیلیات بدون استخدام مسدس رش(محالت األسترجیة الیدوى    ٢٤  
  



   

  
  
  
  

  )أ(التصنیف مشروعات قائمة

المشروعات ذات اآلثار البیئیة المحدودة وفى ھذه الحالة يجب على مقدم /يشمل ھذا التصنیف المنشآت
وإرساله معتمدا من خالل الجھات اإلدارية المختصة مرفقا به كافة ) أ(لئ نموذج التصنیف البیئي المشروع م

وتختص الفروع اإلقلیمیة ). يرجى الرجوع لدلیل أسس وإجراءات تقییم التأثیر البیئي(المستندات المطلوبة 
 ). أ(للجھاز بمراجعة مشروعات القائمة 

  
  المشروعات الصناعیة: أوال

  
  :ات الغذائیةالصناع

  المصانع التي تنتج الفواكه والخضروات المعلبة  .١
  المصانع التي تقوم بتصنیع منتجات األسماك . ٢
  ) بدون تصنیع مركزات أو بروتین(منشآت تصنیع وإنتاج أعالف الحیوانات واألسماك . ٣
  معامل تدخین المواد الغذائیة شامالً السمك المدخن . ٤
  مصانع العسل األسود . ٥
  مصانع الثلج. ٦
  تصنیع الحالوة الطحینیة. ٧
  مصانع المكرونة. ٨
  مصانع البسكويت والعجائن. ٩

  مصانع المیاه المعدنیة أو تعبئة میاه طبیعیة أو میاه مكربنة. ١٠
  يوم/طن ١معامل ومصانع منتجات األلبان بطاقة تزيد عن . ١١
  مصنع المسلى الطبیعي. ١٢
  تصنیع اآليس كريم. ١٣
  حصان ٢٥حن وفراكات األرز التى تزيد القوى المحركة فیھا عن المطا. ١٤
 طن ١٠مخازن التبريد بسعة أكثر من . ١٥
  

 :صناعة الغزل والنسیج واأللیاف الصناعیة 
 

  مصانع الغزل والنسیج ومصانع التريكو التي ال تتضمن وحدات صباغة . ١٦
  مصانع القطن الطبى/ محال كبس وتنظیف القطن . ١٧
  )بشرط عدم احتوائھا على أعمال تصنیع بالستیكیة(الدوبار والحبال  مصانع. ١٨
  مصانع المالبس الجاھزة . ١٩
  مصانع المراتب االسفنجیة. ٢٠
  

 :الصناعات الكیماوية 
  مصانع تشغیل الجلود بدون القیام بأعمال دباغة. ٢١
  على التصنیع وال تشتمل ) الخضراء والطرية والجافة(مستودعات الجلود غیر المدبوغة . ٢٢
  )جمیعھا بدون صناعة للورق(مصانع تشغیل الورق والمنتجات الكرتونیة وإنتاج ورق الحائط . ٢٣
  مصانع األحذية الجلدية بدون القیام بأعمال دباغة. ٢٤
  مطابع األوفست. ٢٥

 :الصناعات الخشبیة  
 

  )ةالتى تشمل تجفیف الخشب وتصنیعه بدون معالجة كیمیائی(مصانع األخشاب . ٢٦
  )شامالً رش المنتجات الخشبیة وكبائن الرش(منشات الدھان بالرش . ٢٧
  ورش النجارة المیكانیكیة. ٢٨
  

 :الصناعات الحرارية والتعدين ومواد البناء واللدائن  
  
  مصانع البالط اآللى. ٢٩ 

  )خزانات أسمنتیة ، وأغطیة البالعات، أنابیب(تصنیع المنتجات األسمنتیة . ٣٠
  الجبس والجیر والحمرة والزجاج   ورش طحن . ٣١

  
  :الصناعات المعدنیة 



   

  منشآت تشغیل الذھب واألكالشیھات بدون طلى إلیكتروستاتیكى. ٣٢
  تصنیع اللوف المعدنى . ٣٣
  تصنیع المنتجات المعدنیة بدون أعمال طالء أو سبك. ٣٤
  

  :المشروعات الزراعیة: ثانیاً 
  لحیوانات أو الخنازيرالمزارع التجارية لتربیة الدواجن أو ا. ٣٥
  فدان ٤٠٠فدان حتى  ١٠٠إستصالح األراضى لمساحات من . ٣٦
  

    :المنشآت الصحیة: ثالثاً 
  المستوصفات الجديدة ال تشمل غرفة عملیات/ المستشفیات. ٣٧
  

 ً◌ً   :مشروعات الطاقة والبنیة األساسیة: رابعا
  إنشاء محطة محوالت بدون خطوط نقل الكھرباء. ٣٨
  علیم األساسىمدارس الت. ٣٩
  

  :مشروعات أخرى: خامسـاً 
  :االتصاالت

  محطات العامة للتلیفون المحمول . ٤٠
  )میكروسل(محطات التلیفون المحمول الصغیرة . ٤١
  محطات الربط لمحطات التلیفون المحمول. ٤٢

  :الخدمات
  استوديوھات التصوير السینمائى. ٤٣
  الجراجات العمومیة التى تقوم بأعمال صیانة. ٤٤
  المجازر الیدوية. ٤٥
  

  اإلجـــراءات
يقدم صاحب المشروع أو من ينیبه طلبا إلى الجھة اإلدارية المختصة للقیام بالمشروع الذى يتم  -١

  ويرفق بالطلب نموذج التصنیف البیئي) أ(القائمة  تصنیفه على
اختیار تتولى الجھة اإلدارية المعنیة تسجیل للمعلومات المطلوبة المستندات والتأكد من صحة  -٢

 التصنیف ومطابقة المعلومات المقدمة 
اإلدارية المعنیة مراجعة المستندات وتقديمھا بصفة رسمیة إلى جھاز شئون البیئة  تتولى الجھة -٣

 لتقییمھا
 يتولى جھاز شئون البیئة تقییم المستندات وإبداء مالحظاته وعرضھا على الجھة اإلدارية المعنیة ويقدم -٤

يوما من استالم  ٣٠اءات يتطلب اتخاذھا لضمان حماية البیئة، وذلك فى خالل االقتراحات الممكنة إلجر
 وإذا ما تخلف الجھاز عن القیام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقیي. الجھاز للمستندات كاملة

البیئة بتسجیل المستندات والرأى والمقترحات التى يتقدم بھا فى السجل الخاص  يقوم جھاز شئون -٥
 ییم األثار البیئیة لدى الجھازبتق
 تخطر اللجھة اإلدارية المعنیة مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتیجة النھائیة -٦

  للتقییم والتى تسفر عن إحدى النتیجتین التالیتین
). الموافقة المحددة فى(المشروع بتنفیذ كافة المتطلبات البیئیة القانونیة  الموافقة بشرط أن يقوم مقدم -أ

  الموافقة على المشروع ألسباب أخرى غیر بیئیة ويمكن عدم
للمشروعات، وذلك ) ج(أو ) ب(لكى يتبع اإلجراءات الخاصة بالقائمة  إصدار تعلیمات إلى مقدم المشروع -ب

 تبعا لطبیعة المشروع
ھا فى سجل تقییم ترسل اإلدارية المعنیة صورة من القرار إلى جھاز شئون البیئة الذى يقوم بتسجیل -٧

 االثر البیئى
 تتعھد الجھة اإلدارية المعنیة بضمان تنفیذ ھذا القرار -٨
  
  

  )ب(التصنیف مشروعات قائمة
  

المشروعات ذات التأثیرات البیئیة المتوسطة المحتملة وتتطلب استیفاء /تشمل ھذه القائمة المنشآت
واعد الواردة بدلیل أسس وإجراءات تقییم ويتم تحديد ھذه المنشآت طبقا للق). ب(نموذج التصنیف البیئي 

  .التأثیر البیئي
  

  
  
  
  
  
  



   

  المشروعات الصناعیة: أوال
  

 :الصناعات الغذائیة 
  ) البیرة(مصانع الخمیرة وتخمیر الشعیر. ١
  مصانع استخراج الزيوت النباتیة التي ال تحتوي علي تكرير ومعالجة . ٢
  اك مع تصنیع المركزات والبروتینمنشآت تصنیع وإنتاج أعالف الحیوانات واألسم. ٣
  صناعة السجائر/ مصانع فرم وتعبئة الدخان . ٤
  تصنیع الحلوى والعصائر والمیاه الغازية. ٥
  مصانع إنتاج ملح الطعام . ٦
  ) اللبن والجبن والزبادى(مصانع منتجات األلبان . ٧
  مطاحن الغالل/مضارب األرز. ٨
  مصانع النشا والخمیرة. ٩

  یف البصلمصانع تجف. ١٠
  المجازر التجارية األوتوماتیكیة والنصف أتوماتیكیة والمرتبطة بالتصنیع. ١١
  

 :صناعة الغزل والنسیج واأللیاف الصناعیة 
  يوم/طن١٠مصانع الغزل والنسیج والصباغة بطاقة إنتاجیة أقل من . ١٢
حدات صباغة بطاقة أقل والتي تحتوي علي و) كالحرير الصناعي والنايلون(مصانع األلیاف الصناعیة . ١٣

  يوم/طن١٠من 
  مصانع الدوبار والحبال والتى تحتوى على أعمال تصنیع بالستیكیة. ١٤
  ومصانع نفضھا وندفھا) كالكتان والتیل(محالج األقطان ومعاطن النباتات التى تنتج األلیاف الطبیعیة . ١٥
  

 ):الجلود ، الورق ، المطاط ، الزجاج(الصناعات الكیماوية  
  صنیع األقنعة الواقیة من الغازات السامة ت. ١٦
  المطابع العمومیة، ومطابع المجالت والصحف . ١٧
  الطباعة على المعلبات والصفیح. ١٨
  إنتاج اإلسفنج الصناعى/ مصانع تصنیع الفلین. ١٩
  مصانع إنتاج وتعبئة الغازات الصناعیة . ٢٠
  مصانع الصابون والجلیسرين. ٢١
تغلیف سلك /تخريز البالستیك/مصانع المواسیر البالستیك/ قن البالستیكح/تشكیل البالستیك . ٢٢

  ومصانع األستك / كسارات البالستیك / مصانع /البالستیك
  تعبئة وتغلیف الكیماويات والمنتجات السائلة والصلبة . ٢٣
  مصانع الصمغ والغراء الصناعي . ٢٤
تصنیع مستحضرات التجمیل / يت الشعرتصنیع معجون األسنان وبودرة األسنان والشامبو و ز. ٢٥

  والكولونیا والروائح العطرية
  تصنیع الفیبرجالس . ٢٦
  تصنیع األقالم الرصاص والجاف. ٢٧
  مصانع خلط وتعبئة األسمدة والمبیدات بدون تصنیع من الكیماويات األساسیة. ٢٨
  استخراج الفحم من العظم. ٢٩

 صناعات األدوية 
  م بعملیات الخلط والتعبئة فقطمصانع األدوية التى تقو. ٣٠
  

  :الصناعات الخشبیة 
  مصانع األخشاب الصناعیة)/ المعالجة الكیمیائیة لألخشاب(مصانع نقع األخشاب . ٣١     
  مصانع تصنیع األبواب والنوافذ والتجھیزات واألثاث والمكاتب الخشبیة.  ٣٢
  
 :الصناعات الحرارية والتعدين ومواد البناء 
  الزجاج المستعمل إلنتاج منتجات زجاجیة صناعة تدوير. ٣٣
  تقطیع وصقل وتشطیب الرخام والجرانیت . ٣٤
  مصانع تنتج المنتجات األسمنتیة متضمنة أعمال الدھان. ٣٥
  مصانع الطوب الطفلي / مصانع الطوب والقرمید والفخار والمواسیر المصنوعة . ٣٦
  الفاخورات / مصانع الجیر والجبس . ٣٧
لمحطات التي تقوم بخلط اإلسفلت وإنتاج مواد إنشاء ورصف الطرق وخالطات الخرسانة المصانع وا. ٣٨

  المسلحة 
  مكامیر الفحم / تصنیع وتنظیف ومعالجة الفحم النباتي . ٣٩
  معالجة طفلة محاجر . ٤٠
  محاجر وكسارات الرخام والرمال والطفلة وخالفه . ٤١
  مصانع الخزف والصینى. ٤٢
  

 :الصناعات المعدنیة 



   

  تصنیع علب المعلبات المعدنیة . ٤٣
  تصنیع األثاث المعدني. ٤٤
  تصنیع معدات أدوات الجراحة. ٤٥
  منشآت تشغیل الذھب واألكالشیھات والتى تحتوى على طلى إلیكتروستاتیكى. ٤٦
  طرق وسبك النحاس ودرفلته. ٤٧
  )الفويل ( تصنیع ورق تغلیف األطعمة . ٤٨
  مسابك المعادن غیر الحديدية فیما عدا مسابك الرصاصمسابك الحديد ومسابك الصلب و. ٤٩
  مصانع المواسیر الصلب. ٥٠
  تصنیع أفالم التصوير. ٥١
  مصانع األسالك والكابالت الكھربائیة. ٥٢
  مصانع الطالء الكھربائي / مصانع المعالجة السطحیة ألعمال الحديد والصلب أو المعادن غیر الحديدية. ٥٣
  مراجل البخارية مصانع الغاليات وال. ٥٤
  مصانع تصنیع المحوالت الكھربیة. ٥٥
  الزراعیة/ مصانع الماكینات والمعدات الصناعیة. ٥٦
  تجمیع المركبات ذات المحركات والمقطورة والجرارات/ مصانع إنتاج. ٥٧
  

 :الصناعات الكھربائیة واإللیكترونیة 
  تصنیع أجزاء مكیفات الھواء. ٥٨
  الغساالت / الثالجات/ كھربائیةتصنیع وتجمیع األجھزة ال. ٥٩
  تصنیع المعدات العلمیة والحسابیة والمعدات اإللكترونیة. ٦٠
  )وخالفه... المفاتیح ، الفیش ، ( تصنیع المستلزمات الكھربائیة . ٦١
  مصانع مصابیح وأنابیب اإلضاءة . ٦٢
  تصنیع خاليا شمسیة. ٦٣
  

 :مشروعات تدوير ومعالجة والتخلص من المخلفات 
المنشات والمواقع الخاصة بأعمال التدوير وإعادة استخدام وتصنیع المخلفات الصلبة والسائلة غیر . ٦٤

  الخطرة 
  محطات أو وحدات معالجة میاه الصرف الصناعى للمنشأة الواحدة . ٦٥
  وحدات معالجة المخلفات الصناعیة لمنشأة واحدة. ٦٦
  
  

  :المشروعات الزراعیة: ثانیاً 
  كیة فى مناطق غیر حساسة بیئیاً إقامة مزارع سم. ٦٧
  فدان وذلك فى غیر مناطق المحمیات الطبیعیة ٢٠٠٠فدان  ٤٠٠إستصالح األراضى من . ٦٨

  :المنشآت الصحیة: ثالثا
  المستوصفات والتى تشمل غرفة جراحة وعملیات/ المستشفیات. ٦٩
  داخل المستشفى) ووحدات المعالجة/ محارق المستشفیات. (٧٠
  

  :عات البترولیةالمشرو: رابعا
  مستودعات أنابیب البوتاجاز. ٧١
  تعبئة أسطوانات الغاز. ٧٢
  مصانع تصنیع اسطوانات الغازات البترولیة المسالة وملحقاتھا. ٧٣
فقط على البر أو في البحر للبحث عن البترول ) الجیوفیزيقى/ الجیولوجى (المسح االستكشافى . ٧٤

  والغاز 
  تنمیة على البر او في البحر للبحث عن البترول والغاز  الحفر االستكشافي فقط دون. ٧٥
  الحفر اإلنتاجي بمناطق بھا تسھیالت مع ربط اآلبار الجديدة بھذه التسھیالت. ٧٦
  

  :مشروعات الطاقة والبنیة األساسیة: خامساً 
  طاقة -١

  .إنشاء محطات المحوالت وخطوط نقل الكھرباء والشبكات المتصلة بھا. ٧٧
  دمجة للطاقة الشمسیةالمحطات الم. ٧٨
  )سائل وغاز طبیعى(محطات خدمة وتموين السیارات . ٧٩
  بنیة أساسیة -٢

  المحطات المدمجة لتحلیة المیاه. ٨٠
  صیانة رصیف المیناء أو بوغاز. ٨١
  صیانة في أحواض بناء السفن أواألحواض الجافة والعائمة أو السفن . ٨٢
  أعمال تطھیر المجارى المائیة الرئیسیة. ٨٣
  مشروعات الرى والصرف المتوسطة الحجم. ٨٤
  المنشآت التعلیمیة الجامعیة والمعاھد العلیا. ٨٥
  



   

  :المشروعات السیاحیة: سادساً 
  إنشاء الفنادق . ٨٦
قزق بحري / إنشاء ممشي أو سقالة على خوازيق بدون تراكى أو مبیت / تسییر ورسو خط مالحي . ٨٧

  أو نیلى 
  اإلجراءات

وع أو من ينیبه طلبا إلى الجھة اإلدارية المختصة للقیام بالمشروع الذى يتم يقدم صاحب المشر -١
  الخاصة بالفحص البیئى) ب(بعد إطالعه على القوائم ويرفق بالطلب االستمارة ) ب(القائمة  تصنیفه على

 تقوم اإلدارية المعنیة بتسجیل المستندات والتأكد من صحة اختیار التصنیف ومن أن المعلومات -٢
  دمة مطابقة للمعلومات المطلوبةالمق

 وتقدمھا إلى جھاز شئون البیئة لتقییمھا تراجع الجھة اإلدارية المعنیة المستندات
يتولى جھاز شئون البیئة تقییم المستندات وإبداء مالحظاته وعرضھا على الجھة اإلدارية المعنیة  -٣

من استالم  يوما ٣٠البیئة، وذلك خالل المقترحات الممكنة إلجراءات يتطلب اتخاذھا لضمان حماية  ويقدم
 موافقة منه على التقییم الجھاز للمستندات كاملة، وإذا ما تخلف الجھاز عن ذلك فسوف يعتبر ذلك

يقوم جھاز شئون البیئة بتسجیل المستندات ورأيه ومقترحاته فى سجل تقییم األثار البیئیة لدى  -٤
 الجھاز

 روع رسمیا، بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول بالنتیجةتخطر الجھة اإلدارية المعنیة مقدم المش -٥
 النھائیة للتقییم وتكون ھذه النتیجة

  محتملة يجب اتخاذھا لضمان حماية البیئة الموافقة على المشروع بما فى ذلك إجراءات -أ
/ دراسة محددة لتقییم األثار البیئیة بالنسبة لألثار طلب رسمى إلى مقدم المشروع الستكمال -ب
 للشروط المرجعیة التى يقوم الجھاز بإعدادھا عالجات معینة للمشروع طبقام
 تخطر الجھة اإلدارية المعنیة مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتیجة النھائیة -٦

 للتقییم والتى تسفر عن إحدى النتیجتین التالیتین
المحددة فى (بات البیئیة القانونیة الموافقة بشرط أن يقوم مقدم المشروع بتنفیذ كافة المتطل  - أ

  الموافقة على المشروع ألسباب أخرى غیر بیئیة ويمكن عدم). الموافقة
للمشروعات، وذلك تبعا ) ج(لكى يتبع اإلجراءات الخاصة بالقائمة  إصدار تعلیمات إلى مقدم المشروع -ب

  لطبیعة المشروع
ھاز شئون البیئة ويتولى الجھاز تسجیلھا فى السجل الخاص ترسل الجھة اإلدارية المعنیة صورة من القرار إلى ج -٧

  بتقییم األثار البیئیة
تتعھد الجھة اإلدارية المعنیة بضمان تنفیذ ھذا القرار ويحق لمقدم المشروع التظلم كتابة وذلك لدى اللجنة  -٨

 يوما من استالمه للقرار ٣٠الدائمة للتظلمات فى خالل 
  

شروعات ذات التأثیرات البیئیة الكبیرة المحتملة والتي سیتطلب لھا إعداد الم/تتضمن ھذه القائمة المنشآت
ويتم تحديد ھذه المنشآت طبقا للقواعد الواردة بدلیل أسس وإجراءات تقییم . دراسة كاملة لتقییم التأثیر البیئي

  .التأثیر البیئي
  

  )ج(التصنیف مشروعات قائمة
  

  المشروعات الصناعیة: أوال
  

  :ئیةالصناعات الغذا
  مصانع تكرير وصناعة السكرمن قصب السكر والبنجر. ١
  مصانع استخراج الزيوت النباتیة المتضمنة تكريرھا أو المعالجة . ٢
  مصانع المارجرين والزيوت والدھون النباتیة والحیوانیة المھدرجة المعدة للطعام. ٣
  

  :صناعة الغزل والنسیج واأللیاف الصناعیة
  يوم/طن ١٠ات والسجاد وغیرھا مع صباغتھا بطاقة إنتاجیة تزيد عن أعمال تصنیع المنسوج. ٤
مصانع األلیاف الصناعیة كالحرير الصناعي والنايلون والتي تحتوي علي وحدات صباغة بطاقة إنتاجیة . ٥

  يوم/طن ١٠تزيد عن 
  

  ):الجلود ، الورق ، المطاط ، الزجاج(الصناعات الكیماوية 
  منشآت دباغة الجلود. ٦
  انع إنتاج األحماض والقلويات ومشتقاتھامص. ٧
  مصانع إنتاج البولیمرات . ٨
  أحبار طباعة/ مصانع البويات الزيتیة والورنیش. ٩

  تصنیع المطاط والكاوتشوك. ١٠
  مصانع إنتاج واستنباط المبیدات الحشرية . ١١
  مصانع تقطیر الفحم وإنتاج مشتقاته. ١٢
  مصانع إنتاج الورق من اللب. ١٣
  تاج زيوت المحركات إن. ١٤
  مصانع إنتاج الزيوت والشحوم. ١٥



   

  مصانع الكبريت . ١٦
  مصانع الصناعات الكیماوية المتكاملة إلنتاج الكیماويات األساسیة العضوية والغیر عضوية. ١٧
  مصانع األسمدة الفوسفاتیة. ١٨
  

  :صناعات األدوية
  ت الكیماوية والبیولوجیةمصانع األدوية التى تقوم بعملیات التخلیق أو العملیا. ١٩
  إنتاج اللقاحات بأنواعھا. ٢٠
  

  :الصناعات الحرارية والتعدين ومواد البناء
  )من المواد الخام األولیة(صناعة الزجاج . ٢١
  مصانع األسمنت . ٢٢
  منشآت إنتاج األلیاف المعدنیة الطبیعیة المسامیة . ٢٣
ً التصن. ٢٤   یع ويشمل ذلك استخراج المعادن الثمینةمناجم إستخراج الثروات المعدنیة متضمنا
  مصانع سیرامیك األرضیات والحوائط والبورسیلین. ٢٥
  

  :الصناعات المعدنیة
  مصانع الطالء الكھربائى / مصانع المعالجة السطحیة ألعمال الحديد والصلب أو المعادن غیر الحديدية. ٢٦
  مسابك ومصانع صھر وتشغیل الرصاص. ٢٧
  لمعادن غیر الحديدية من الخاممصانع استخالص ا. ٢٨
  مصانع الحديد والصلب التى تشمل التصنیع من المواد األولیة . ٢٩
  إنتاج وتصنیع فحم الكوك. ٣٠
  

  :الصناعات الكھربائیة واإللیكترونیة
  مصانع البطاريات والمراكم . ٣١
  تصنیع بطاريات التلیفون المحمول. ٣٢
  

  :الجة والتخلص من المخلفاتمشروعات تدوير ومع
  منشآت معالجة أو التخلص من المخلفات السامة والخطرة. ٣٣
  المنشآت والمواقع الخاصة بأعمال التدوير وإعادة استخدام وتصنیع المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة. ٣٤
ى تخدم أكثر المؤسسات العالجیة والت/ المنشآت الصحیة/ المحارق المركزية لمخلفات المستشفیات. ٣٥

  من جھة
  مشروعات أو مواقع معالجة الحمأة. ٣٦
  المدافن الصحیة للمخلفات الصلبة. ٣٧
ً بطاريات المحمول. ٣٨   منشآت إعادة تدوير البطاريات متضمنا
  

  المشروعات الزراعیة: ثانیاً 
  لطبیعیةفدان داخل المحمیات ا ٤٠٠فدان أو أكثر من  ٢٠٠٠االستصالح الزراعي لألراضى أكثر من . ٣٩
  

  المشروعات البترولیة: ثالثاً 
  إنشاء خطوط أنابیب بحرية أو برية فى أى منطقة. ٤٠
  الحفر االستكشافى مع وجود التنمیة على البر أو فى البحر للبحث عن البترول والغاز . ٤١
  تنمیة حقول البترول والغاز على البر أو فى البحر . ٤٢
الغاز على البر أو / مع نقاط والمنشآت المصاحبة والخاصة البترول إنشاء خطوط أنابیب بحرية أو برية . ٤٣

  فى البحر 
  بخالف محطات الخدمة ) البنزين أو الغاز أو الديزل(طن  ١٠٠٠٠مستودعات تخزين الوقود بأكثر من . ٤٤
  منشآت تكرير البترول والبتروكیماويات . ٤٥
  شبكات توزيع الغاز الطبیعى للمدن. ٤٦
  ومعالجة وتداول وتخزين البترول والغازوحدات فصل . ٤٧
  مصانع البتروكیماويات واألسمدة النیتروجینیة واألمونیا. ٤٨
  

  :مشروعات الطاقة والبنیة األساسیة: رابعاً 
  طاقة -١

  محطات تولید القوى الكھربائیة باستخدام الطاقة الحرارية. ٤٩
  خطوط ربط القوي الكھربائیة عبر القارات. ٥٠
  لید القوى الكھربائیة باستخدام الطاقة المائیةمحطات تو. ٥١
  محطات تولید القوى الكھربائیة باستخدام الوقود النووى. ٥٢
  محطات تولید القوى الكھربائیة باستخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسیة وشبكاتھا. ٥٣
  بنیة أساسیة -٢

  محطات معالجة میاه الصرف شاملة شبكات الصرف الصحى. ٥٤
  حطات العامة لمعالجة أو تحلیة المیاهالم. ٥٥



   

  إنشاء أرصفة الموانىء. ٥٦
  إنشاء المطارات أو ممرات ومھابط الطائرات. ٥٧
  أنظمة النقل الضخمة والطرق السريعة شاملة مترو األنفاق،الكباري واألنفاق. ٥٨
  طرق داخلیة سريعة في المدن . ٥٩
  إنشاء خطوط سكك حديدية . ٦٠
ة أو موانى البترول أو موانى التعدين أو الموانى الحرة سواء داخل میناء بحرى أو الموانى التجاري. ٦١

  بشكل منفصل أو مستقل
  إنشاء مجاري مائیة . ٦٢
  مشروعات الري والصرف الكبرى الجديدة والسدود والقناطر. ٦٣
  

  :المشروعات السیاحیة: خامساً 
  السیاحیة التنمیة السیاحیة أو إنشاء المنتجعات أو المراكز . ٦٤
  ) مدينة مالھي ( إنشاء المالھي الكھربائیة الترفیھیة . ٦٥
  المارينات المجمعة . ٦٦
  أى إنشاءات داخل البحر أو داخل خط الشاطىء. ٦٧
  

  :مشروعات أخرى: سادساً 
  االستادات الرياضیة. ٦٨
  ) مثل إنشاء المناطق السكنیة(مشروعات التنمیة العمرانیة الجديدة . ٦٩
  طق الصناعیةالمنا. ٧٠
  السلخانات المركزية أو التابعة للمحلیات. ٧١
  

  اإلجـــراءات
يقدم صاحب المشروع أو من ينیبه طلبا إلى الجھة اإلدارية المختصة وذلك للقیام بالمشروع الذى يتم  --١

یئیة الب بعد اطالعه على القوائم ويرفق به أيضا دراسة كاملة عن تقییم األثار) ج(على القائمة  تصنیفه
  بالمشروع للمشروع طبقا للخطوط اإلرشادية الخاصة بالقطاع المرتبط

  
 تتولى الجھة اإلدارية المعنیة تسجیل المستندات والتأكد من صحة اختیار التصنیف ومن أن المعلومات -٢

الواردة فى الدراسة الخاصة بتقییم األثار البیئیة مطابقة للمعلومات المطلوبة طبقا للخطوط اإلرشادية 
  الخاصة بالقطاع المرتبط بالمشروع

 تتولى الجھة اإلدارية المعنیة مراجعة المستندات وتقديمھا بصفة رسمیة إلى جھاز شئون البیئة -٣
 لتقییمھا

يقوم جھاز شئون البیئة بتقییم المستندات وإبداء مالحظاته وعرضھا على الجھة اإلدارية المعنیة،  -٤
يوما من  ٣٠ب اتخاذھا لضمان حماية البیئة وذلك فى خالل االقتراحات الممكنة إلجراءات يتطل ويقدم

استالم الجھاز للمستندات كاملةوإذا ما تخلف الجھاز عن القیام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على 
 التقییم

يقوم جھاز شئون البیئة بتسجیل المستندات والرأي والمقترحات التي يتقدم بھا فى السجل  -٥
 البیئیة لدى الجھازالخاص بتقییم األثار 

تخطر الجھة اإلدارية المعنیة مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، بالنتیجة  -٦
  وتسفر ھذه النتیجة على أحد أمرين. للتقییم النھائیة

  اإلجراءات التى يتطلب اتخاذھا لضمان حماية البیئة موافقة على المشروع بما فى ذلك -أ
  روعالمش عدم الموافقة على-ب 
يقوم بتسجیلھا فى  ترسل الجھة اإلدارية المعنیة صورة من القرار إلى جھاز شئون البیئة الذى - ج

 سجل تقییم األثار البیئیة
تتعھد الجھة اإلدارية المعنیة بضمان تنفیذ ھذا القرار ولمقدم المشروع التظلم كتابة وذلك لدى  -٧

  لقراريوما مناستالمه ل ٣٠اللجنة الدائمة للتظلمات خالل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

  
  القسم الثالث

  
   االلتزام يجب التي العامة البیئیة االشتراطات

  بھا  في جمیع لمشروعات
  

من الالئحة التنفیذية ) ٩(مراعاة صحة بیئة العمل وعوامل األمان للعاملین بما يتفق مع الملحق  -:أوالً 
  بشأن البیئة١٩٩٤لسنة ٤للقانون  

 االشتراطات
  مالحظات  التفتیش   نقاط  البیئیة

  العمل بیئة

 الحدود - :العمل بمنطقة الھواء سرعة معدل :أوال
   بھا المسموح

  -: س / م ٣٠.٥ إلى س / م ٢٧.٨ من

  

 ونظام العمل بیئة في الحرارة درجات معدل :ثانیا
  - :وردية لكل والراحة العمل

  - :وردية/ س ٨في حالة العمل لمدة ورديتین يومیا ) ١(
  -):م °٢٨(موح بھا الحدود المس

/ س ١٢في حالة العمل لمدة وردية واحدة ) ٢( 
  -:وردية

  -):م °٢٩.٤( الحدود المسموح بھا 
/ س ٨في حالة العمل لمدة وردية واحدة ) ٣(  

  -:وردية
  -):م °٣١.١( الحدود المسموح بھا

 األمن عوامل
  واألمان

  .                     مالبس وقائیة) ١(
      شفاط حراري) ٢(
  نظارات وقائیة) ٣(
    ترموتر حراري                )٤(
                .واقیات أذن) ٥(
  

  

  والحريق المدني الدفاع موافقة على الحصول -٣      
 االشتراطات

  مالحظات  التفتیش   نقاط  البیئیة

موافقة الدفاع 
  المدني

  عدد طفايات الحريق ) ١(
    -:الحالة  الفنیة لطفايات الحريق) ٢(
  

  

  
  

  . النشاط مخلفات من السلیم التخلص : ثانیاً 
 االشتراطات

  مالحظات  التفتیش   نقاط  البیئیة

التخلص السلیم 
  من المخلفات

  -:الجھة المتعاقد معھا
                               تعاقد مع الوحدة المحلیة) ١(

    
    تعاقد مع شركة خاصة معتمده                       ) ٢(
  اقد مع متعھد معتمد                                 تع) ٢(

ملحوظة يتم أخذ صورة * 
من التعاقد مع الجھة 

  .القائمة بالعمل

  
  
  
  
  
  
  



   

   ١٩٩٤-٤ لقانون التنفیذية الالئحة من )٧( الملحق مع يتوافق بما الضوضاء لمستويات القصوى الحدود مراعاة
  

 االشتراطات  
  حظاتمال  التفتیش   نقاط  البیئیة

  - : ديسبل ٩٠ به  المسموح األقصى الحد  الضوضاء
    

  
  :وقد تختلف شدة  الصوت التى حددھا القانون من مكان ألخرى فنجدھا فى 

  
تحديد نوع المكان :داخل أماكن األنشطة اإلنتاجیة فقد نص علیھا القانون كاآلتى 

  والنشاط 
الحد األقصى المسموح به 

  لمستوى الضوضاء 
  ٩٠  ساعات  ٨ذات الوردية حتى  أماكن العمل

  ٨٠  أماكن العمل التى تستدعى سماع اشارات صوتیة وحسن سماع الكالم

  ٧٠  حجرات العمل لوحدات الحاسب اآللى او ما شابه ذلك

  ٦٥  حجرات العمل لمتابعة وضبط التشغیل 

  ٦٠  حجرات العمل لألنشطة التى تتطلب تركیز زھنى وحجرات التحكم 

 
 :المسموح به للضوضاء المتقطعة والصادرة من المطارق الثقیلةالحد األقصى  -١
  
  

  
  الحد األقصى المسموح به لمستوى الضوضاء فى المناطق المختلفة  -٢
  

  نوع المنطقة

  د األقصى المسموح به لمستوى الضوضاءالح
  )ديسبل (                   

١٠(لیال)م١٠-م٦(مساء  )م٦-ص٧(نھارا
  )ص٧

  ٣٥  ٤٠  ٤٥  المناطق السكنیة الريفیة ومناطق المستشفیات والحدائق 
  ٤٠  ٤٥  ٥٠  الضواحي السكنیة مع وجود حركة ضعیفة 

  ٥٠  ٥٠  ٥٥  المناطق السكنیة فى المدينة 
طق السكنیة وبھا بعض الورش أو األعمال التجارية أوعلي الطريق المنا

  العام 
٥٠  ٥٥  ٦٠  

  ٥٥  ٦٠  ٦٥  المناطق التجارية واإلدارية ووسط المدينة 
  ٦٠  ٦٥  ٧٠  )صناعات ثقیلة(المناطق الصناعیة 

التنفیذية من الالئحة ) ٨(راعاة الحدود القصوى لملوثات الھواء داخل مكان العمل بما يتفق مع  الملحق م
مع مراعاة التھوية الجیدة والحد من الروائح واالنبعاثات الغازية داخل . بشأن البیئة ١٩٩٤لسنة ٤للقانون 

  وخارج مكان العمل
  
  
  
  

  عدد الطرقات المسموح بھا خالل فترة العمل الیومي   )ديسبل ( شدة الصوت  

٣٠٠  ١٣٥  

١٠٠٠  ١٣٠  

٣٠٠٠  ١٢٥  

١٠٠٠٠  ١٢٠  

٣٠٠٠٠  ١١٥  



   

 االشتراطات  
  مالحظات  التفتیش   نقاط  البیئیة

التھوية في األماكن 
المغلقة بدون 

استعمال أجھزة 
  تكییف الھواء

  -:}٣م٤.٢٥ { فرد لكل المخصص الفراغ حجم )١(
  -:}٢م١.٤ { فرد لكل المخصصة األرضیة المساحة )٢( 
  

   

  المدخنة

    -: مبنى أعلى من } م٣ { به المسموح االرتفاع )١(
        انحناءات  ) ٢( 
        مخزن الھباب ) ٤(   شفطات ) ٣(
    كرارة ) ٦(     ھود ) ٥(
  

  

  اإلنبعاثات نوعیة

 التنفیذية الالئحة تطبیق قبل للمنشآت بھا المسموح الحدود 
  -:ھى٤/١٩٩٤ للقانون

/ مجم  ٥٠٠{ الحد المسموح به لغاز أول أكسید الكربون ھو  *
  -:}٣م

/ مجم  ٤٠٠٠{ الحد المسموح به لغاز ثاني أكسید الكبريت ھو ** 
  -:}٣م

  
الحدود المسموح بھا للمنشآت بعد تطبیق الالئحة التنفیذية 

  -:ھى٤/١٩٩٤ للقانون

/ مجم ٢٥٠{ به لغاز أول أكسید الكربون ھو  الحد المسموح *
  -:}٣م

 /مجم ٢٥٠٠{ الحد المسموح به لغاز ثاني أكسید الكبريت ھو  **
  ٣م

    (  )انبعاثات خفیفة     (  ) انبعاثات كثیفة   اإلنبعاثات  كمیة
    

    
    

  المشروعات أي إقامة عند بھا اإللتزام يجیب التي الخاصة االشتراطات
    

المشروعات اإللتزام باإلشتراطات الخاصة الواردة بالقرارات الخاصة لكل مشروع على  يجب على أصحاب
  :حده كاألتى 

  بشأن المخابز العمومیة واألفران  ١٩٦١لسنة  ٧٢٨والقرار رقم  ١٩٥٤لسنة  ١٤٠١قرار رقم    -١
  المستعملة للعموم          

 لمقالى الحبوب ١٩٥٤لسنة  ١٢٨٦قرار رقم  -٢
 لمخال غربلة الحبوب وتنظیفھا  ١٩٥٨نة لس ٢٣٦قرار رقم  -٣
 لمحال ومخازن التبريد ١٩٥٦لسنة  ٧٩٨قرار رقم  -٤
 لمحال تخمیر وبیع األلبان وتعبئتھا ١٩٥٤لسنة  ١٢٨٤قرار رقم  -٥
 لمحال معامل منتجات األلبان  ١٩٥٤لسنة  ١١٤٧قرار رقم  -٦
 بشأن مصانع النسیج الیدوى والسجاد الیدوى١٩٧٠لسنة ٥١٧قرار رقم  -٧
 بشأن ورش تشغیل األخشاب  ١٩٦٧لسنة  ٥٤رقم  قرار -٨
 بشأن محال تشغیل البالستیك ١٩٥٦لسنة  ٨٨قرار رقم  -٩

 بشأن ورش تشغیل المعادن  ١٩٥٥لسنة  ٣٧٦قرار رقم  -١٠
 بشأن محال لحام المعادن بالكھرباء او باألكسى أستلین ١٩٧٢لسنة  ٦٥قرار رقم  -١١
 بشأن محال تشغیل الزجاج ١٩٥٥لسنة  ٣٧٠قرار رقم  -١٢
 بشأن محال شطف البللور ١٩٥٥لسنة  ٢٠٣قرار رقم  -١٣
 بشأن ورش الحفر والزنكوغراف ١٩٥٤لسنة  ١٠٩١٠قرار رقم  -١٤
 بشأن حلقات ومحال بیع األسماك الطازجة  ١٩٥٦لسنة  ٨٦قرار رقم  -١٥
 بشأن محال تحمیض وطبع وعرض  ١٩٥٥لسنة  ١٨٤، وقرار رقم  ١٩٥٤لسنة  ١٣٢٧قرار رقم  -١٦

 األفالم             
  بشأن مستودعات ومحال بیع الغازات البترولیة المساله ١٩٧٣لسنة  ٧٩قرار رقم -١٧



   

  اإلشتراطات  المشروع 

األفران والمخابز ، دوالیب التسوية واألفران  -
  الدوارة 

( محال تحمیص وتسوية الحبوب والبقول  -
  )مقالى الحبوب 

 محال تجھیز وتعبئة الفواكه والخضروات  -
  )طن  ١٠ألقل من ( مخازن التبريد  -
 محال فرم وتعبئة العجوة -
  تصنیع حلوى / محال عمل حلوى من عجین  -
 عصارة السمسم وسرجة الطحینة  -
  محال بیع وذبح وتجھیز وتعبئة الدواجن والطیور  -

االلتزام بتركیب مصافي على مجرى الصرف لمنع 
  تسرب اى مخلفات صلبة الى شبكة الصرف

  خاص بجمیع المشروعات

التخلص السلیم من المخلفات الصلبة بتسلیمھا  -١
  لمتعھد او شركة النظافة ، مع االحتفاظ باإليصال

إعداد ملف يحتوى على عقود بیع المخلفات أو  -٢
اإليصاالت  الخاصة بذلك وترخیص تشغیل المنشأة 
وترخیص اى شئ يستخدم في اى مجال   وكمیات 

ا الخامات المستخدمة بالمنشأة وجعله متاح
  للتفتیش البیئي

ورش / تشغیل الحديد/ ورش تشغیل المعادن -١
ورش / المخارط / ورش خراطة المعادن/ الحدادة

تشكیل األلواح المعدنیة بدون صھر أو 
ورش تشكیل المعادن بالقطع على /سبك

ورش لحام المعـــادن بالكھرباء /البـــــارد والطرق
 تورش صیانة الماكینات والمحركا/ واألكسجین

  محال شطف البللور -٢

االلتزام بعدم القیام بأعمال سبك او صھر او طالء 
  للمعادن

حجر واحد او حجرتین ( مطحن صغیر / فراكة أرز 
مطاحن السلندرات التى تعمل بقوة التزيد عن ) 

  حصان٣٠

 ٣م/ مجم ١٠االلتزام بأن ال تتجاوز األتربة الكلیة  -١
،  ٣م/  مجم ٥والجسیمات القابلة لالستنشاق 

من الالئحة التنفیذية )   ٨( وذلك طبقا للملحق رقم 
  ١٩٩٤لسنة  ٤للقانون 

االلتزام بتركیب أجھزة میكانیكیة للتزويد بھواء  -٢
نقى وشفط الھواء الفاسد واألتربة والغبار  الناتج عن 

عملیات الطحن ، ونقله بواسطة أنابیب مغلقة إلى 
ك األماكن غرف ترسیب محكمة الغلق تقام خارج تل

  بحیث يسھل إزالة المتخلفات منھا بطريقة صحیحة
  تخمیر وبیع األلبان وتعبئتھا. محال 

  معامل منتجات األلبان وبیعھا
  )يوم / طن  ١بطاقة أقل من (  

االلتزام بمنع انسكابات اللبن الخام وعدم صرفه  -١
  . على مجرى الصرف بالمنشأة

وردين وعدم االلتزام بإرجاع اللبن الفاسد للم -٢
  صرفه على مجرى الصرف بالمنشأة

االلتزام بفصل وتجمیع الشرش فى أوعیة مغلقة  -٣
وتسلیمھا لمتعھد مختص بجمع الشرش إلعادة 

استخدامه فى أنشطة أخرى مع االحتفاظ بالعقود 
  الخاصة بذلك

 منشأت تصنیع النسیج الیدوى والسجاد الیدوى  
ط منشأت تصنیع  المالبس الجاھزة وشري

 التنجید 
  

االلتزام بعدم القیام بأعمال صباغة أو تبیض أو  -١
  تجھیز طباعة

االلتزام بفصل المخلفات النسیجیة والخیوط  -٢
ومخلفات البالستیكیة التالفة وكافة مخلفات التصنیع 

عن المخلفات الصلبة العادية وتخزينھا داخل 
  المنشأة وتسلیمھا لمتعھد مختص بھذه المخلفات

ً ورش تصن  یع األدوات الموسیقیة يدويا
 ورش النجارة الیدوية 

  

االلتزام بأن يقتصر النشاط على النجارة فقط وبدون 
 القیام بأي أعمال دھان للخشب

االلتزام بتجھیز مكان منفصل بعید عن المناور تتم 
  فیه عملیة صھر الغراء

كینة تركیب معدات شفط أتربة األخشاب على ما  ورش النجارة المیكانیكیة
  الرابو والتخانة



   

تقطیع ولحام (محال تشغیل البالستیك 
تقطیع الروالت الجاھزة لعمل / البالستیك

األكیاس البالستیكیة ، جمیعھا ال تضمن القیام 
  بأعمال تصنیع البالستیك

االلتزام بأن يقتصر النشاط على التقطیع واللحام 
  فقط بدون القیام بأنشطة تصنیعیة او تلوين او طباعة

االلتزام بالتخزين السلیم للمواد الخام المستخدمة   ورش تصنیع البالط اآللي
بتخزينھا فى أماكن مغلقة او فى صورة أكوام 

 وتغطیتھا إن كان مكان التخوين مفتوحاً 
االلتزام باتباع الوسائل اآلمنة لتداول ونقل المواد 

 الخام وخفض األتربة الناتجة منھا للھواء 
  

  
  
  

  عالقسم الراب
  

  دورة العمل للحصول علي الموافقة البیئیة
  )أ(الخاصة بمشاريع

  
  المستندات المطلوبة 

  
  ملف ويشتمل كل ملف على األتي ) ٢( عدد:  

 ٠مستوفى البیانات الخاصة بالمشروع ومعتمد من الوحدة المحلیة ) أ ( نموذج  التصنیف البیئي  
 ٠صورة البطاقة الشخصیة لمالك المشروع  
 ٠التجاري صورة السجل  
 ٠صورة البطاقة الضريبیة  
 ٠صورة إخطار الدفاع المدني والحريق أو تقرير معاينة معتمد  
 صورة من الرسم الھندسي او الكروكي الخاص بالمشروع  
 ٠خطاب التأمینات  
 ٠صورة عقد اإليجار  
 في حالة المطاعم ترفق الشھادة الصحیة  
 ٠ة صناعیة أو حرفیة  في حالة الورش يلزم توضیح موقع الورش في مدين 
الخاص بمحطة المحمول مرفقا به ) أ ( في حالة محطات تلیفون المحمول يتم استیفاء نموذج التصنیف البیئي  

 ٠موافقة ھیئة عملیات القوات المسلحة والتراخیص الخاص بالعقار 
  ٠الرأي يتم مراجعة الملف فى الفرع االقلیمى لجھاز شئون البیئة بالغردقة للمتابعة وإبداء  
  

  دورة العمل للحصول علي الموافقة البیئیة
  )ب(الخاصة بمشاريع

  
  

  المستندات المطلوبة 
  :ملف ويشتمل كل ملف على األتي ) ٢( عدد  -١
 
 ٠مستوفى البیانات الخاصة بالمشروع ومعتمد من الوحدة المحلیة ) ب( نموذج  التصنیف البیئي  
 ٠صورة البطاقة الشخصیة لمالك المشروع  
 ٠رة السجل التجاري صو 
 ٠صورة البطاقة الضريبیة  
 ٠صورة إخطار الدفاع المدني والحريق أو تقرير معاينة معتمد  
 ٠صورة من الرسم الھندسي او الكروكي الخاص بالمشروع  
 ٠خطاب التأمینات  
 ٠صورة عقد اإليجار  
ً به)  بــ ( في حالة إذا المشروع سیاحي يتم استیفاء نموذج   لوحة موقع عام وكروكي  السیاحي مرفقا

    ٠معتمد من الوحدة المحلیة يبین بعد المشروع من خط الشاطئ
  ٠يتم إرسال نسخة من الملف الى جھاز شئون البیئة للمراجعة وإبداء الرأي من الناحیة البیئیة   
  
  
  
  
  
  



   

  المستندات المطلوبة 
 بیةنسخ من الدراسة البیئیة الخاصة بالمشروع باللغة العر) ٤(عدد  -١

  :محتويات الدراسة                                                                  
 
أو اى مقیاس رسم مناسب محدد علیھا  ٥٠٠٠أو   ٢٥٠٠٠:١عدد واحد خريطة مساحیة بمقیاس رسم  

 ٠الموقع المطلوب إقامة المنشأة علیه ومعتمد من مھندسي نقابي ومستوفاه الدمعات الھندسیة
 ٠وسند الملكیة او التخصیص لألرض المطلوب إقامة المشروع علیه ) إن وجد ( التراخیص   
 ٠لوحة موقع  عام موضح بھا مكونات المشروع وبعد الحد األمامي من خط الشاطئ 
 ٠خريطة مساحة برية وبحرية تبین مناسیب األرض الطبیعیة للمشروعة  
  
يتم ارسال نسخة من الدراسات الى ) متر ٢٠٠(لخطر فى حالة ما اذا كان المشروع يع فى منطقة ا -٢

لتحديد حرم  ١٥٩٩الھیئة المصرية العامة لحماية الشواطئ طبقا لقانون البیئة وقرار رئیس الوزراء رقم 
  ٠الشاطئ الخاص بالمشروع واستصدار الموافقة النھائیة للمشروع من جھاز شئون 

  القسم الخامس
  

  في شأ، حماية البیئة ١٩٩٤لسنة  ٤قانون المخالفات المنصوص علیھا في ال
  

  العقــوبة  المخالفـــة
  نص المادة

  حرم الشاطئ: أوالً   

إقامة اى منشأة على الشواطئ البحرية بمنطقة حرم  -١
من ( متر من خط الشاطئ  ٢٠٠الشاطئ وھى مسافة 

بغیر ترخیص من الجھة اإلدارية  المختصة )  أعلى مد
 ) ٧٣م(   -:األتیة حسب الترتیب 

الموافقة  –موافقة حماية الشواطئ  - الموافقة األمنیة  (
   -تراخیص من الوحدة المحلیة    -البیئیة  

إجراء اى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار  --٢
الطبیعى للشاطئ او تعديله دخوال فى میاه البحر 

وانحسارا عنه دون موافقة الجھة اإلدارية المختصة سالفة 
  ٠ الذكر

أشھر وغرامة  ٦س مدة ال تزيد على حب
 ٥٠٠٠٠جنیه والتجاوز   ٥٠٠٠ال تقل عن 

  جنیه  او احدى ھاتین العقوبتین
  

ال يجوز الحكم بإيقاف تنفیذ عقوبة 
الغرامة ويجب وقف األعمال المخالفة 

وإزالتھا بالطريق اإلدارى على نفقة 
المخالف وضبط اآلالت واألدوات 

صادرتھا والمھمات المستعملة ويحكم بم
  عند الحكم باإلدانة

  
  ٧٣م+٩٨م
  

،  ٧٣،م٩٨م 
٧٤   

  

  نص المادة  العقــوبة  المخالفـــة

 ً   البیئة البحرية: ثانیا

صید أو قتل او إمساك الطیور والحیوانات البرية   -أ   -٣
النادرة المحددة أنواعھا والتى يصدر بھا قرارات من 

  ٠مجلس الوزراء ووزارة الزراعة  
لطیور او الحیوانات المذكورة او نقلھا او التجول حیازة ا -ب

  بھا او بیعھا او عرضھا للبیع حیة او میتة 
  إتالف أوكار  ھذه الطیور او إعدام بیضھا - ج

 ٩ال يوجد عقوبة  طبقا للقانون 
    ١٩٩٤لسنة 

  
  ٢٨م
  
  

تجارية أوصناعیة أوسیاحیة )اومحل عام(كل منشأة -٤
اية مواد أونفايات أوخدمیة قامت بتصريف او إلقاء 

أوسوائل غیر معالجة من شأنھا إحداث تلوث فى 
الممتدة ( الشواطىءالمصرية أو المیاه المتأخمة 

لھا  سواء تم ذلك بطريقة ) والتابعة للحدود المصرية  
  ٠إرادية أوغیر إرادية مباشرة أوغیر مباشرة 

تكون لربان السفینة او المسئول 
عنھا واطراف العاقد فى عقود 

ستكشاف واستخراج واستغالل ا
حقول البترول البحرية والموارد 
الطبیعیة  االخرى بما فى ذلك 

وسائل نقل الزيت وكذلك اصحاب 
المحال والمنشأت مسئولین 

بالتضامن عن جمیع االضرار التى 
تصیب اى شخص طبیعى او 

إعتبارى من جراء مخالفة ھذ ا 
القانون وسداد الغرامات التى توقع 

وتكالیف ازالة اثار تلك  تنفیذا له
  ٠  ٩/٢٠٠٩المخالفة  

  ٦٩م
  
  ٩٦/٢م

  

عدم إيجاد وسیلة لعالج مخلفات العائمة السكنیة او  -٥
السیاحیة الموجودة فى مجرى النیل او فرعیه او 

تجمیعھا فى أماكن  محددة ونزحھا وإلقاءھا فى مجارى 
  ٠الصرف الصحى

لسنة  ٤٨ق٧م
 ٤ق ٨٩وم ١٩٨٢

  ١٩٩٤لسنة 

یام بصرف مخلفات العائمات السكنیة او السیاحیة الق -٦
  ٠او غیرھا على النیل او مجارى المیاه 

مخالفة  الوحدة النھرية المتحركة بتسرب الوقود -٧
  ٠المستخدم فى تشغیلھا الى مجارى المیاه 



   

  
  
  

  العقــوبة  المخالفـــة
  نص المادة

او المواد الضارة القیام بتصريف او إلقاء الزيت او المزيج الزيتى 
فى البحر االقلیمى او المنطقة االقتصادية الخالصة الحدود 

  ٠البحرية لمصر  والمسئول عنھا  ربان السفینة 

جنیه وال ٣٠٠٠٠٠غرامة التقل عن 
جنیه وفى  ١٠٠٠٠٠٠تزيد عن ملیون 

حالة العود تكون العقوبة الحبس وذات 
الغرامة السابقة وفى جمیع األحوال 

ف بإزالة أثار المخالفة فى يلزم المخال
الموعد الذى تحدده الجھة اإلدارية 

المختصة فإذا لم يقم بذلك قامت ھذه 
  الجھة باإلزالة على نفقته

  ٤٩م
  ٩٠م

القاء السفینة اوتصريف اى مواد ضارة او نفايات او مخلفات -٩
بطريقة إرادية او غیر ارادية ينتج عنھا ضرر بالبیئة المائیة او 

( ة او االستخدمات االخرى المشروعة للبحر الصحة العام
  نفس العقوبة السابقة      ٦٠/١م) ناقلة مواد سائلة ضارة 

  
  
  

  ٦٠المادة
  ٩٠المادة

إلقاء الحیوانات النافقة فى البحر اإلقلیمى او المنطقة -١٠
  ) ٦٠/٣م(االقتصادية الخالصة 

  
  ٦٠المادة  نفس العقوبة السابقة

  ٩٠المادة

  ٦٠المادة  الجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة لم يلتزم بمع -١١
  ٩٠المادة 

عدم استخدام وسائل االمان والتى  يترتب علیھا االضرار  -١٢
وھذا يتم ادراجه داخل   ٥٢بالبیئة المائیة وفقا للقانون م

اإلتفاقات الدولیة مع كل دولة على حده او مجموعة دول فى 
  ٠إتفاقیة مشتركة 

  ٦٠-٥٢م
  ٩٠م

لم يبلغ الجھات  المعنیة بالبیئة  فورا عن كل حادث  -١٣
تسرب للزيت مع بیان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة 

  )٥٥م( ونسبتھا واإلجراءات التى اتخذت اليقاف التسرب
ج ٣٠٠٠٠٠الحبس والغرامة التقل عن 

ج او احدى ھاتین ٥٠٠٠٠٠والتزيد عن
  .العقوبتین

  ٥٥م
  ٩٢/٣م

ة او الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون قیام السفین -١٤
ترخیص من الجھة اإلدارية المختصة للتخلص من النفايات 

وھنا تختلف الجھة المعنیة المختصة حسب نوع المادة التى 
  )٥٦م(يتم شحنھا  

ج والتزيد عن ٤٠٠٠٠غرامة التقل عن 
  ٩٣/١م  ج٢٠٠٠٠٠

جالت عدم احتفاظ السفینة او الناقلة بالشھادات والس -١٥
  :المنصوص علیھا فى القانون وھى 

  )  ٥٨م(سجل الزيت بالسفینة  -١
  )٦٢م(سجل الشحنة بالناقالت  -٢   
  الشھادة الدولیة لمنع التلوث بالزيت  -٣
الشھادة الدولیة لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة  -٤

جنیه وال تزيد ٤٠٠٠٠غرامة التقل عن   ٠ضارة 
  جنیه ٢٠٠٠٠٠عن 

  ٩٣/٢م

تصريف میاه الصرف الصحى الملوثة او إلقاء القمامة من  -١٦
اإللتزام باإلمتناع عن (  ٦٦.٦٧السفن بالمخالفة للمادتین 

ويجب على ) ذلك يقع على السفن والمنصات البحرية 
السفن تسلیم القمامة فى األماكن التى تحددھا الجھة 

المختص  اإلدارية مقابل رسوم معینة يصدر بھا قرار من الوزير 
  )٦٧م(حسب كل نوع وخضوعه لوزارة محددة 

  ٩٣/٣م

  
  
  



   

  
  
  

  العقــوبة  المخالفـــة
نص 
  المادة

 ً   المواد الخطرة: ثالثا

  عدم اتخاذ االحتیاطات لعدم حدوث إضرار بالبیئة عند
 )سائلة او غازية او صلبة(تداول المواد الخطرة 

  

يعاقب بالسجن مدة التقل عن 
تقل خمس سنوات  وغرامة ال

عن عشرين الف والتزيد عن 
 ٩اربعین الف جنیه القانون 

  ٢٠٠٩لسنة 
  
  
  

الحبس مدة ال تقل عن سنة 
جنیه ١٠٠٠٠وغرامة التقل عن 

جنیة أو ٢٠٠٠٠والتزيد عن 
  بإحدى ھاتین العقوبتین

  

  ٨٨م/٢٩م
  
  
  
  
  ٨٥م/٣١م

  إقامة اى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة بغیر
اخذ رأى وزير الصحة والبیئة   ترخیص من المحافظة  بعد

ويحدد وزير اإلسكان أماكن وشروط الترخیص للتخلص من 
  )من الالئحة التنفیذية   ٢٩م(النفايات الخطرة   

التخلص من النفايات الخطرة بالمخالفة للشروط والمعايیر  
التى  يحددھا وزير اإلسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة 

یئة أماكن وشروط الترخیص والصناعة وجھاز شئون الب
  للتخلص من النفايات 

عدم احتفاظ  صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطھا  ١٨
مخلفات خطرة بسجل لھذه المخلفات وكیفیة التخلص منھا 

وكذلك الجھات المتعاقدة معھا لتسلم ھذه المخلفات 
 ٣٣المادة (للتأكد من سالمة التخلص منھا بطريقة سلیمة 

  ٠) لتنفیذية من الالئحة ا

٣٣/٨٥  

  

  العقــوبة  المخالفـــة
  نص المادة

  تداول المواد والنفايات الخطرة بغیرتراخیص 
  )من الالئحة التنفیذية  ٢٥م(  من المحافظة 

يعاقب بالسجن مدة التقل عن 
خمس سنوات  وغرامة التقل 
عن عشرين الف والتزيد عن 

لسنة  ٩اربعین الف جنیه القانون 
٢٠٠٩  

  
  
  

  سنوات٥ن من السج
 ٤٠٠٠٠الى ٢٠٠٠٠وغرامة من 

إعادة تصدير النفايات + جنیة
الخطرة محل الجريمة على نفقة 

  المخالف الخاصة

  ٨٨،٢٩لمادة ا

 
  استیراد النفايات الخطرة او السماح بدخولھا او 

مرورھا فى  أراضى جمھورية مصر العربیة او السماح بمرور 
او المنطقة البحرية  السفن التى تحملھا فى البحر اإلقلیمى

من الالئحة  ٣٠م( بغیر تصريح  –االقتصادية الخالصة للجمھورية 
 )التنفیذية 

  

  
٣٢/١   +

٣٢/٢  
  ٨٨م

  
تجاوز الحدود المسموح بھا لمستوى النشاط اإلشعاعى أو  -٣

 ٠تركیزات المواد المشعة بالھواء 

  م 
٨٨,٤٧  

  السالمة والصحة المھنیة: رابعا 
يتخذ االحتیاطات والتدابیر الالزمة لعدم صاحب منشأة لم 

تسرب او انبعاثات ملوثات الھواء داخل مكان العمل  إال فى 
الحدود المسموح بھا وتحدد الالئحة التنفیذية االحتیاطات 

 ٢٠٠٠٠الى  ١٠٠٠من -غرامة   ٠حسب طبیعة العمل ومدته وتوقیته 
وفى حالة العودة تكون الحبس 

  وذات الغعرامة

  ٤٣م
  

  ٨٧/٣م

يوفر سبل الحماية الالزمة للعاملین تنفیذا لشروط السالمة 
    والصحة المھنیة ضد التلوث

  ٤٣م
  

  ٨٧/٣م
يكفل التھوية الكافیة وتركیب المداخن وغیرھا من وسائل 

  تنقیة الھواء
  ٤٣م

  



   

  ٨٧/٣م

صاحب المنشأة لم يتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على 
كان العمل فى الحدود درجتى الحرارة والرطوبة داخل م

  المسموح 

  ٤٤م 
  

  ٨٧/٣م 

توفیر وسائل الوقاية المناسبة للعاملین من مالبس خاصة 
وتحدد الالئحة التنفیذية الوسائل حسب  ٤٣المادة( وغیرھا 

  ٠طبیعة العمل ومدته وتوقیته 

  ٤٣م 
  

  ٨٧/٣م 

  

  العقــوبة  المخالفـــة
  نص المادة

ه مغلق لم يوفر وسائل المسئول عن مكان عام مغلق أوشب
التھوية الكافیة بما يضمن تجدد الھواء ونقائه واحتفاظه بدرجة 

  )من الالئحة التنفیذية٤٧المادة (٠الحرارة مناسبة

 ٢٠٠٠٠الى  ١٠٠٠من -غرامة 
وفى حالة العودة تكون الحبس 

  ومضاعفة الغرامة

  ٨٧/٣؛٤٥م 

وية رش او استخدام مبیدات األفات او اية مركبات كیما -١٤
أخرى ألغراض الزراعة او الصحة العامة او غیرھا دون مراعاة 
الشروط والضوابط والضمانات التى حددتھا الالئحة التنفیذية 

  لمنع التعرض لألثار الضارة لھذه المبیدات او المركبات الكیماوية 
من الالئحة التنفیذية تحدد الشروط والضوابط ٤٠المادة ( 

اخطار  –مھمات واقیة  –سعافات حیث وسائل اال) والضمانات 
يقوم بھا عمال  –تحذير األھالى  –الوحدات الصحیة والبیطرية 

عدم الرش بالطائرات إال فى حاالت الضرورة القصوى  –مدربین 
  ويحددھا وزير الزراعة 

  ٣٨م
  ٤،٢/  ٨٧م

  تلوث المیاه: خامسا 

قارات صرف أوالقاء المخلفات الصلبة أوالسائلة اوالغازية من الع
او المحال أو المنشأت التجارية والصناعیة والسیاحیة ومن 
عملیات الصرف الصحى وغیرھا فى المجارى المائیة بغیر 

  ٠ترخیص من وزارة الرى 

جنیة ٢٠٠غرامة التقل عن 
وفى حالة  ٢٠٠٠٠والتزيد على 

العودة تكون العقوبة الحبس 
والغرامة المذكورة وفى جمیع 

بازالة االحوال يلزم المخالف 
االعمال المخالفة أوتصحیحھا 
فى المودع الذى تحدده وزارة 

  االشغال العامة والموارد المائیة 
فان لم يقم بذلك يكون لھا اجراء 

االزالة أوتصحیح بالطريق االدارى   
على نفقة المخالف مع الحق 

  فى الغاء الترخیص

  
 ٤٨ق ٢م

 ١٩٨٢لسنة 
 ٨٩وم 
  ٩/٢٠٠٩ق

عالجعھا الى مجارى المیاة صرف مخلفات سائلة سبق م
بعد انذار صاحب الشأن  –مخالفا للمواصفات والمعايیر القانونیة 

  بإزالة مسببات الضرر

 ٤٨ق ٢م
 ١٩٨٢لسنة 

 ٨٩وم 
لسنة ٤ق

١٩٩٤  

إقامة اية  منشأة ينتج عنھا مخلفات تصرف فى میاه مجارى  -
  المیاه

 ٤٨ق  ٥م
 ١٩٨٢لسنة 

من  ٨٩وم 
 ٩القانون 

/٢٠٠٩  
  
  

  العقــوبة  لفـــةالمخا
  نص المادة

 ً   تلوث الھواء: سادسا

عدم التزام الجھات القائمة باعمال البحث أو االستكشاف او الحفر -
اواالستخراخ وانتاج الزيت الخام وتكرير وتصنیعة مالم تلتزم بالضوابط 

من ٤٣المادة (واالجراءات المنصوص علیھا فى القانون والالئحة 
  )ن الظوابط واالجرات التى يجب االلتزام بھا الالئحةالتنفیذية تبی

جنیة الى  ٢٠٠غرامة من 
جنیه وفى حالة العود  ٢٠٠٠٠

  الحبس مع الغرامة المذكورة

  ٤١م
  ٢فقرة /٨٧

أى تغییر خصائص ومواصفات الھواء الطبیعى يترتب علیه خطر على 
صحة االنسان والبیئة ناتج عن اى منشأة  خاضعة ألحكام ھذا 

 ٦والملحق رقم  ٣٦ومادة ) خدمیة  –تجارية  –ناعیة ص( القانون 
والتى تبین الحدود المسموح بھا لملوثات الھواء ) بالالئحة التنفیذية 

 والحدود القصوى النبعاثات الغازات واألبخرة من المنشأت الصناعیة
  وغیرھا

جنیة إلى ١٠٠٠غرامة من 
وتكون العقوبة (جنیة ٢٠٠٠٠

لة الحبس والغرامة ذاتھا فى حا
  العودة

  ٣٥م 
٨٧/٢  



   

استخدام آالت او محركات او مركبات ينتج عنھا عادم يتجاوز  -١١
ويسرى حكم )  من الالئحة التنفیذية  ٣٧مادة (الحدود القصوى 

ھذه المادة فى المحافظات التى يصدر بھا قرار من وزير الداخلیة 
  على ان يتضمن القرار فترة التزيد عن عام لبدء التنفیذ

 ٣٠٠جنیة الى ٢٠٠ن غرامة م
جنیة مع جواز وقف الترخیص 
لمدة ال تقل عن أسبوع وال 

تتجاوز ستة أشھر وفى حالة 
  العود يجوز الحكم بإلغاء الترخیص

  
  
  

  ٣٦المادة
  ٨٦المادة

كل جھة او فرد لم يتخذ االحتیاطات الالزمة للنقل األمن  -١٢
ب او حفر او للمخلفات او األتربة الناتجة عما قام به من أعمال تنقی

من الالئحة  ٤١المادة ( بناء او ھدم او نقل لھا بمايمنع تطايرھا 
  )  التنفیذية 

 ١٠٠٠جنیه الى  ٥٠٠غرامة من 
جنیه مع جواز وقف الترخیص 
لمدة ال تقل عن اسبوع وال 

تتجاوز ستة أشھر وفى حالة 
  العود يجوز الحكم بإلغاء الترخیص 

  ٣٩المادة 
  ٨٦المادة 

معالجة أوحرق القمامة والمخلفات الصلبة فى غیر إلقاء أو -١٩
ًعن المناطق السكنیة والصناعیة  االماكن المخصصة لذلك بعیدا

جنیة إلى ١٠٠٠غرامة من   )٣٨/٣٩المادتین (والزراعیة والمجارى المائیة 
وتكون العقوبة (جنیة ٢٠٠٠٠

الحبس والغرامة ذاتھا فى حالة 
  )العودة
  

  ٣٧م 
٢، ٨٧/٣  

الحتیاطات لتقلیل كمیة الملوثات فى نواتج االحتراق لم يتخذ ا-٢٠
بوصفة المسئول عن النشاط فى حالة حرق أى نوع من الوقود (

الغراض الصناعة أوتولید الطاقة أواالنشاءات أوأى غرض تجارى 
أخرمن حیث والحدود المسموح بھا ومواصفات المداخن ووسائل 

  التحكم االخرى 

  
  ٤٠م

   ٨٧/٣،٢م 
  
  

  
  

  العقــوبة  فـــةالمخال
  نص المادة

 ً   الساحل: سادسا

كل طالب ترخیص بإقامة منشأة أومحل على شاطىءالبحر -١٧
أوقريبامنه ينتج عنه تصريف مواد ملوثه بالمخالفة الحكام ھذا 

القانون وقرارتة المنفذة له لم يقم باجراءدراسات التأثیر البیئى 
  للمشروع 

  يوفر وحدات لمعالجة المخلفات  ٠
  يبدأبتشغیل وحدات لمعالجةالمخلفات ٠
   ٠يبدأبتشغیل وحدات المعالجة فور بدء تشغیل المنشأة٠

ً لقانون   ٩ال يوجد عقوبة طبقا
  ٢٠٠٩لسنة 

    ٧٠م 
وينتج عن 

مخالفتھا تلوث 
الھواء بالرائحه 
وتلوث التربة 

والمیاه الجوفیه 
  والزراعات المثمرة 

  
  التلوث الضوضائي:سابعاً 

تلتزم جمیع الجھات ( حدود المسموح بھا لشدة الصوت تجاوز ال -١٣
واألفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتاجیة او الخدمیة او غیرھا وخاصة 

عند تشغیل اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبیه ومكبرات 
  الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بھا لشدة الصوت 

لھا تبین  ٧لحق رقم ممن الالئحة التنفیذية ، والم ٤٤المادة ( 
  الحدود المسموح بھا لشدة الصوت ومدة التعرض األمن له

 ١٠٠٠جنیه الى  ٥٠٠غرامة من 
  جنیه 

مع مصادرة األجھزة والمعدات 
المستخدمة إذا وقعت الجريمة 
باستخدام مكبرات الصوت وفى 

حالة العود تضاعف الغرامة 
  المنصوص علیھا  

  ٤٢المادة
  ١/  ٨٧م

  
  
 


