
 
  وزارة الصحة 

  ١٩٧١لسنة  ٤٧٠قرار رقم 
  ىف شأن معايري تلوث اهلواء اجلوى للمؤسسات والوحدات

  الصناعية التابعة هلا 
  

  وزير الصحة 
ال املقلقة للراحة املضرة  ىف شأن احملال الصناعية والتجارية وغريها من احمل ١٩٥٤لسنة  ٤٥٣بعد االطالع على القانون رقم 

لقانون رقم    ؛ ١٩٥٦لسنة  ٣٥٩لصحة واخلطرة واملعدل 
  نشاء جلنة عليا حلماية اهلواء من التلوث؛  ١٩٦٩لسنة  ٨٦٤وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم 

لقرار رقم  ١٩٥٩لسنة  ٤٥٢وعلى قرار وزير العمل رقم  قصى درجات الرت  ١٩٦٧لسنة  ٤٨املعدل  كيز املسموح اخلاص 
  بتواجدها ىف أثناء العمليات الصناعية؛

  ؛ ١٩٧١/ ٤/ ٥وعلى موافقة اللجنة العليا حلماية اهلواء من التلوث جبلستها املنعقدة بتاريخ 
  

  قـرر: 
  

جلدول املرافق هلذ -  ١مادة  ا يراعى أال تزيد نسبة التلوث داخل أجواء العمل وىف اجلو العام اخلارجى عن النسب املقررة 
  القرار. 
على مجيع اجلهات واملؤسسات احلكومية واألهلية اختاذ االحتياطات واالشرتاطات الالزمة لضمان عدم ارتفاع  -  ٢مادة 

جلدول املرافق هلذا القرار.    نسب التلوث الناجتة عن تشغيل الوحدات الصناعية التابعة هلا عن احلد املقرر 
لطريق اإلدارى كل مؤسسة -  ٣مادة  جلو الداخلى للعمل أو اجلو  يغلق  أو وحدة تزاول نشاطا صناعيا ينجم عنه تلوث 

ذا القرار.   العام اخلارجى تزيد عن احلد املسموح به 
ريخ نشره،  -  ٤مادة    ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية، ويعمل به من 

 ) ١٩٧١سبتمرب سنة  ١٦(  ١٣٩١رجب سنة  ٢٦حتريرا ىف 



 
ح به ىف جو العمل واجلو العام اخلارجى احلد األقصى املسمو   

الغازات واألخبرة -أوال  : 

 املادة 

  اجلو الداخلي للمصانع 
 ساعات  ٨تعرض ملدة 

  اجلو اخلارجي املتوسط
 ساعة ٢٤خالل 

  جزئ هوائي 
  لكل مليون 

 جزء
 هواء ٣مللى جم/ مرت

  جزئ 
  لكل مليون 
 جزء هواء

 هواء ٣مللى جم/مرت

 ١٢ ٧ ٣٥٠ ٢٠٠ االستالد هايد

 ٨٠ ٣٣ ٢٥٠٠ ١٠٠٠ االستون 

 ٠٫١٥ ٠٫٠٧ ١٫١٨ ٠٫٥ األكرولني

 ٣٫٥ ٣٫٢٥ ٧٠ ١٠٠ األمونيا 

 ٠٫٠٦٠ ٠٫١٦٥ ١٫٩ ٥ االيثلني 

 -  -  ٠٫١٦٥ ٠٫٠٥ األرسني

 ٣ ١ ٨٠ ٢٥ البنزول 

 -  -  ٦ ١ الربوم 

 ٢٫٩ ٢٫٥ ٦٠ ٥٠ أول أكسيد الكربون

 ٠٫٠٩ ٠٫٠٣ ٢٫٩ ١ الكلور 

 ١٤ ٣ ٣٥٠ ٧٥ الكلورو بنزين 

 ٨ ١٠٧ ٢٥٠ ٥٠ الكلوروفورم 

 ٠٫٩ ٠٫٢ ٢٢ ٥ الكريزول 

 ٤٦ ١٣ ١٤٠٠ ٤٠٠ السيكلوهسكني 

 ١٥ ٣ ٤٠٠ ١٠٠ السيكلوهكسانول

 ٦ ١٫٥ ٢٠٠ ٥٠ السيكلوهكسانون



 
 ٧٥ ٤٠ ١٩٠٠ ١٠٠٠ الكحول االيثيلي 

 ٥٠ ١٥ ١٢٠٠ ٤٠٠ االيثري االيثلى 

 ٠٫٢٥ ٠٫٢ ٦ ٥ الفورمالد هايد 

 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢ ١ ٠٫٥ الفلور 

ت)  -  ٢٠ -  ٥٠٠ اجلازولني (بنزين العر

 ٨٥ ٢٠ ٢٠٠٠ ٥٠٠ اهلبتني 

 ٧٠ ٢٠ ١٨٠٠ ٥٠٠ اهلكسني 

 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٣ ١ ٠٫١ اليود 

 ٠٫١٥ ٠٫٠٣ ٥ ١ التيرتوبنزين 

 ٠٫١٥ ٠٫٠١٥ ٥ ٠٫٥ النيرتوجلسرين 

 -  ٢٠ -  ٥٠٠ األكتني

 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣ ٠٫٢ ٠٫١ األوزون 

 ١٠٠ ٣٣ ٣٠٠٠ ١٠٠٠ البنتني 

 ٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٢٠ ٥ ول الفين

 ٠٫١٥ ٠٫٠٣ ٤ ١ الفوسجني 

 ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٥ ٠٫٣ الفوسفني 

 -  -  ٠٫٥٥ ٠٫١ استابني

 -  -  ٥٩٠ ١٠٠ استريين 

 -  -  ٥٫٥ ١ أول كلوريد الكربيت

 ٢٥ ٦ ٨٠٠ ٢٠٠ التولوين 

 ٠٫٧٥ ٠٫١٧ ٢٢ ٥ تولويدين  –أورثو 

 -  ٤ -  ١٠٠ الرتبنتني 



 
 ٢٫٩ ٦ ٩٠٠ ٢٠٠ الزيلني 

 ٢٫٥ ٢ ٢٥٠ ٢٠٠ يلى الكحول املث

 ٩٠٠ ٥٠٠ ٩٠٠٠ ٥٠٠٠ ىن أكسيد الكربون

 ٠٫٠٦ ٠٫٠٢ ٦٠ ٢٠ ىن كربيتيد الكربون

 ٢٥ ٥ ٢٠٠ ٥٠ ىن كلوريد االثني 

 ٠٫٢ ٠٫١ ١٠ ٥ ىن أكسيد النيرتوجني 

 ٠٫٢ ٠٫٠٧٥ ١٣ ٥ ىن أكسيد الكربيت

 ٠٫١ ٠٫٠٢ ٢٫٥ ٠٫٥ ثالثى كلوريد الفوسفور

 ٠٫٨٥ ٠٫٣٥ ٢٥ ١٠ حامض اخلليك 

 ٠٫٥ ٠٫٢ ٢٥ ١٠ حامض النيرتيك 

 ٦٠ ١٥ ١٥٠٠ ٤٠٠ خالت األثيل 

 ٠٫٤ ٠٫٣٥ ١١ ١٠ سيانيد االيدروجني

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٢ ٠٫٢ ٠٫٠٥ سيانيد االيدروجني

 ٦ ١ ١٦٠ ٢٥ رابع كلوريد الكربون

 ٠٫٠٩ ٠٫١ ٢٫٥ ٣ فلوريد االيدروجني

 -  ١٥ -  ٥٠٠ نفثا البرتول 

 -  ٧ -  ٢٠٠ نفثا الفحم

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٢ ٢٨ ٢٠ كربيتيد االيدروجني

 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨ ٧ ٥ كلوريد االيدروجني

هلواء -نيا  األتربة واجلسيمات السائلة السامة العالقة  : 

 املادة 
  تعرض ملدة 

  ساعات  ٨
  مللى جرام/

  ٢٤متوسط خالل
  ساعة 

  مللى جرام/



 
 هواء ٣مرت هواء ٣مرت

 ٠٫١٥ -  السناج (الدخان) 

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٥ أنتيمون 

 ٠٫١٧ ٥ السيانيد 

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٢ اورتونيرتوكريزول 

 ٠٫٠٨ ٢٫٥ الفلوريدات 

 ٠٫٥ ١٥ أكسيد احلديد 

 ٠٫٠١٤ ٠٫٢ الرصاص 

 ٠٫٥ ١٥ اكسيد املاغنسيوم 

 ٠٫٢ ٦ املنجنيز 

 ٠٫٠٠٣ ٠٫١ الزئبق 

 ٠٫٠٠٥ ٠٫١ الفسفور 

 ٠٫٠٠٥ ٠٫١ السيلنيوم 

 ٠٫٠٠٥ ٠٫١ التلرييوم 

 ٠٫٥ ١٥ اكسيد الزنك 

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٥ يوم ر 

 -  ١٫٥ ت. ن. ت.

 ٠٫٠٥ ١٫٥ ثنائى نيرتوتولوين 

 ٠٫١٧ ٥ ثالثى كلورونفتالني

 ٠٫٠٥ ١٫٥ ثالثى نيرتوتولوين 

 ٠٫٠٠٥ ٠٫١ ٣حامض الكروميك والكرومات ىف صورة كر أ

 ٠٫١ ١ حامض الكربيتيك



 
 ٠٫٠٣ ١ خامس كلوريد الفسفور 

 ٠٫٠٣ ١ خامس سلفيد الفسفور 

 ٠٫٠٢ ٠٫٥ لنيخامس كلورو نفتا

 ٠٫٠٢ ٠٫٥ خامس كلورور الفينول 

 -  ١ د. د. ت.

 -  ٠٫٠٧٥ رابع ايثيل الرصاص مقاس كرصاص

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٥ زرنيخ 

 ٠٫٠٠٥ ٠٫١ كادميوم

 ٠٫٠٣ ١ كلور ثنائى الفينيل

األتربة الطبيعية العالقة -لثا  : 

 املادة 

  تعرض ملدة 
  ساعات  ٨

  مليون جسيم
 هواء  ٣لكل مرت

  متوسط خالل 
  ساعة  ٢٤

  مليون جسيم
 لكل مرت مكعب 

 -  ١٨٠ االسبستوس 

 ٦٠ ١٨٠٠ الرتاب غري احملتوى على السلكا احلرة 

 -  ٧٠٠ سلكا حرة)  ٪٥امليكا (حتتوى على أقل من 

 ٦٠ ١٨٠٠ األمسنت البورتالندى 

 -  ٧٠٠ بودرة التلك 

       السيلكا: 

 ٦ ١٨٠ سلكا حرة  ٪٥٠( أ ) حتتوى على أكثر من 

 ٣٥ ٧٠٠ سلكا حرة   ٪٥٠ – ٥على  (ب) حتتوى

 ٦٠ ١٨٠٠ سلكا حرة  ٪٥(ج) حتتوى على أقل من 



 
 -  ٧٠٠ أتربة املنظفات 

 
 .ميكرون ١٠الكميات املذكورة عاليه للجسيمات الىت ال يزيد قطرها عن  :ملحوظة

 :األتربة واملواد املرتسبة  -رابعا 
 .طن/ امليل املربع/ شهر ٢٠ها عن أوال) ىف املناطق السكنية والتجارية جيب أال تزيد كميت)
 .طن/ امليل املربع/ الشهر ٤٠نيا) املناطق الصناعية جيب أال تزيد كميتها عن  )


