
 

  ١٩٩٤لسنة  ٤قانون رقم 

  صدار قانون ىف شأن البيئة 

  

  سم الشعب 

  رئيس اجلمهورية 

ه:   قرر جملس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدر

  

  (املادة األوىل)

  

ح    كام القانون املرافق ىف شأن البيئة. مع مراعاة القواعد واألحكام الواردة ىف القوانني اخلاصة، يعمل 

ريخ نشر   وعلى املنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا ألحكامه، خالل ثالث سنوات اعتبارا من 
ارى املائية من   ١٩٨٢لسنة  ٤٨الئحته التنفيذية. ومبا ال خيل بتطبيق أحكام القانون رقم  ر النيل وا ىف شأن محاية 

  لوث.الت

لس الوزراء بناء على عرض الوزير املختص بشئون البيئة مد هذه املهلة ملدة ال جتاوز عامني على األكثر إذا دعت  وجيوز 
لس الوزراء جدية اإلجراءات الىت اختذت ىف سبيل تنفيذ أحكام القانون املرافق.    الضرورة ذلك وتبني 

  

  (املادة الثانية) 

  

 - بناء على عرض الوزير املختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى جملس إدارة جهاز شئون البيئة  - يصدر رئيس جملس الوزراء 
ريخ العمل به.   الالئحة التنفيذية للقانون املرافق ىف مدة ال جتاوز ستة أشهر من 



 

ملرافق، مع مراعاة  وعلى الوزراء كل فيما خيصه، إصدار املعدالت والنسب الالزمة لتنفيذ أحكام الباب الثاىن من القانون ا
  ) وذلك خالل املدة املشار إليها ىف الفقرة السابقة.٥أحكام املادة (

  

  (املادة الثالثة) 

  

لزيت، كما يلغى كل حكم خيالف أحكام القانون  ١٩٦٨) لسنة ٧٢يلغى القانون رقم ( ىف شأن منع تلوث مياه البحر 
  املرافق. 

  

  (املادة الرابعة) 

  

  ريدة الرمسية، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ نشره. ينشر هذا القانون ىف اجل

  يبصم هذا القانون خبامت الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

سة اجلمهورية ىف   م)  ١٩٩٤يناير سنة  ٢٧هـ (  ١٤١٤شعبان سنة  ١٥صدر بر



 

  قانون ىف شأن البيئة

  ب متهيدى 

  الفصل األول 

  أحكام عامة

  )١(مادة 

  

أللفاظ والعبارات اآلتية املعاىن املبينة قرين كل منها:يقصد ىف تطبيق    أحكام هذا القانون 

  البيئة: -  ١

ا من هواء وماء وتربة وما يقيمه االنسان من  احمليط احليوى الذى يشمل الكائنات احلية وما حيتويه من مواد وما حييط 
  منشآت. 

  اهلواء: -  ٢

بيعية ونسبه املعروفة، وىف أحكام هذا القانون هو اهلواء اخلارجى وهواء أماكن اخلليط من الغازات املكونة له خبصائصه الط
  العمل وهواء األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة. 

  االتفاقية:  -  ٣

وكذا االتفاقيات الدولية الىت تنضم إليها مجهورية مصر  ١٩٧٨/ ٧٣االتفاقية الدولية ملنع التلوث البحرى من السفن لعام 
  ة ىف جمال محاية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث. العربي

  املكان العام: -  ٤

  املكان املعد الستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس ألى غرض من األغراض. 

  املكان العام املغلق:  -  ٥

  نافذ معدة لذلك.املكان العام الذى له شكل البناء املتكامل الذى ال يدخله اهلواء إال من خالل م

  ويعترب ىف حكم املكان العام املغلق وسائل النقل العام.



 

  املكان العام شبه املغلق:  -  ٦

هلواء اخلارجى مبا حيول دون إغالقه كلية.   املكان الذى له شكل البناء غري املتكامل واملتصل مباشرة 

  تلوث البيئة: -  ٧

لكائنات احلية أو املنشآت أو يؤثر على أى تغيري ىف خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مبا شر أو غري مباشر إىل اإلضرار 
  ممارسة االنسان حلياته الطبيعية. 

  تدهور البيئة: -  ٨

ر. آل لكائنات احلية أو    التأثري على البيئة مبا يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر 

  محاية البيئة: -  ٩

ت احمل ا، ومنع تدهورها أو تلوثها أو االقالل من حدة التلوث. وتشمل هذه املكو ت البيئة واالرتقاء  افظة على مكو
ر النيل والبحريات واملياه اجلوفية، واألراضى واحملميات الطبيعية واملوارد الطبيعية  اهلواء والبحار واملياه الداخلة متضمنة 

  األخرى. 

  تلوث اهلواء: -  ١٠

جتا  كل تغيري ىف خصائص ومواصفات اهلواء الطبيعى يرتتب عليه خطر على صحة االنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث 
  عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساىن، مبا ىف ذلك الضوضاء. 

  مركبات النقل السريع:  -  ١١

  ى الطرق العامة.هى السيارات واجلرارات والدراجات اآللية وغري ذلك من اآلالت املعدة للسري عل

  التلوث املائى: -  ١٢

ملوارد احلية أو غري  إدخال أية مواد أو طاقة ىف البيئة املائية بطريقة إرادية أو غري إرادية مباشرة أو غري مباشرة ينتج عنه ضرر 
يفسد صالحية مياه احلية، أو يهدد صحة االنسان أو يعوق األنشطة املائية مبا ىف ذلك صيد األمساك واألنشطة السياحية أو 

ا أو يغري من خواصها.   البحر لالستعمال أو ينقص من التمتع 

  املواد والعوامل امللوثة.  -  ١٣



 

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل االنسان وتؤدى بطريق مباشر أو 
  غري مباشر إىل تلوث البيئة أو تدهورها.

  املواد امللوثة للبيئة املائية:  -  ١٤

أية مواد يرتتب على تصريفها ىف البيئة املائية بطريقة إرادية أو غري إرادية تغيري ىف خصائصها أو االسهام ىف ذلك بطريقة 
ملناطق السياحي ملياه البحرية أو تضر  ملوارد الطبيعية أو  النسان أو  ة أو تتداخل مع مباشرة أو غري مباشرة على حنو يضر 

  االستخدامات األخرى املشروعة للبحر. ويندرج حتت هذه املواد:

  ( أ ) الزيت أو املزيج الزيىت.

ا مجهورية مصر العربية.   (ب) املخلفات الضارة واخلطرة املنصوص عليها ىف االتفاقيات الدولية الىت ترتبط 

  دده الالئحة التنفيذية هلذا القانون.غازية) وفقا ملا حت - سائلة  - (جـ) أية مواد أخرى (صلبة 

ت والسوائل غري املعاجلة املتخلفة من املنشآت الصناعية.   (د) النفا

  (هـ) العبوات احلربية السامة. 

  (و) ما هو منصوص عليه ىف االتفاقية ومالحقها.

  الزيت: -  ١٥

ت السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود مجيع أشكال البرتول اخلام ومنتجاته. ويشمل ذلك أى نوع من أنواع اهليدروكر  بو
ته.   والزيوت املكررة وزيت األفران والقار وغريها من املواد املستخرجة من البرتول أو نفا

  املزيج الزيىت: -  ١٦

  جزءا ىف املليون.  ١٥كل مزيج حيتوى على كمية من الزيت تزيد على 

  النظيفة): مياه االتزان غري النظيفة (مياه الصابورة غري -  ١٧

ا من الزيت تزيد على     جزءا ىف املليون. ١٥املياه املوجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت حمتو

  املواد اخلطرة: -  ١٨



 

ثريا ضارا على البيئة مثل املواد املعدية أو السامة أو القابلة  املواد ذات اخلواص اخلطرة الىت تضر بصحة االنسان أو تؤثر 
  االشتعال أو ذات االشعاعات املؤينة.  لالنفجار أو

ت اخلطرة:  -  ١٩   النفا

لية أصلية أو بديلة  خملفات األنشطة والعمليات املختلفة أو رمادها احملتفظة خبواص املواد اخلطرة الىت ليس هلا استخدامات 
ت الناجتة عن تصنيع أى من امل ت اإلكلينيكية من األنشطة العالجية والنفا ستحضرات الصيدلية واألدوية أو مثل النفا

ت.   املذيبات العضوية أو األحبار واألصباغ والدها

  تداول املواد: -  ٢٠

دف مجعها أو نقلها أو ختزينها أو معاجلتها أو استخدامها.   كل ما يؤدى إىل حتريكها 

ت: -  ٢١   إدارة النفا

ت ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.   مجع النفا

ت: التخل -  ٢٢   ص من النفا

العمليات الىت ال تؤدى إىل استخالص املواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر ىف األرض أو احلقن العميق أو التصريف 
ئية الكيمائية أو التخزين املدائم أو الرتميد.    للمياه السطحية أو املعاجلة البيولوجية أو املعاجلة الفيز

ت:  -  ٢٣   إعادة تدوير النفا

ستخالص املواد أو إعادة استخدامها، مثل االستخدام كوقود أو استخالص املعادن واملواد العضوية العمل يات الىت تسمح 
  أو معاجلة الرتبة أو إعادة تكرير الزيوت. 

لبيئة املائية: -  ٢٤   املواد السائلة الضارة 

  ١٩٧٨/ ١٩٧٣ املواد املنصوص عليها ىف االتفاقية الدولية لعام

  تسهيالت االستقبال: -  ٢٥

التجهيزات واملعدات واألحواض املخصصة ألغراض استقبال وترسيب ومعاجلة وصرف املواد امللوثة أو مياه االتزان، وكذلك 
ى املواىن التجهيزات الىت توفرها الشركة العاملة ىف جمال شحن وتفريغ املواد البرتولية أو غريها من اجلهات االدارية املشرفة عل

  واملمرات املائية. 



 

  التصريف: -  ٢٦

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ ألى نوع من املواد امللوثة أو التخلص منها ىف مياه البحر االقليمى أو املنطقة 
ت احملددة لبعض املواد ىف  ارى املائية، مع مراعاة املستو ر النيل وا   الالئحة التنفيذية.االقتصادية اخلالصة أو البحر أو 

  االغراق: -  ٢٧

( أ ) كل إلقاء متعمد ىف البحر االقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة أو البحر للمواد امللوثة أو الفضالت من السفن أو 
  الطائرات أو األرصفة أو غري ذلك من املنشآت الصناعية واملصادر األرضية. 

  و املنطقة االقتصادية اخلالصة أو البحر للسفن أو الرتكيبات الصناعية أو غريها.(ب) كل إغراق متعمد ىف البحر االقليمى أ

  التعويض: -  ٢٨

يقصد به التعويض عن األضرار النامجة عن حوادث التلوث املرتتب على تطبيق األحكام الواردة ىف القانون املدىن واألحكام 
ية املنضمة إليها مجهورية مصر العربية أو الىت تنضم إليها مستقبال مبا ىف املوضوعية الواردة ىف االتفاقية الدولية للمسئولية املدن 

لزيت املوقعة ىف بروكسل عام  أو  ١٩٦٩ذلك االتفاقية الدولية للمسئولية املدنية عن األضرار النامجة عن حوادث التلوث 
  أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها الالئحة التنفيذية هلذا القانون. 

  نقل الزيت: وسائل  -  ٢٩

بيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل ىف حتميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غريها من أجهزة  كل خط أ
بيب.    الضخ واملعدات الالزمة الستعمال هذه األ

  السفينة: -  ٣٠

بت أو متحرك أى وحدة حبرية عائمة من أى طراز او تسري فوق الوسائد اهلوائية أو املنشآت املغمورة،  وكذلك كل منشأ 
دف مزاولة نشاط جتارى أو صناعى أو سياحى أو علمى.   يقام على السواحل أو سطح املياه 

  السفينة احلربية: -  ٣١

بعة للقوات املسلحة لدولة ما وحتمل العالمات اخلارجية املميزة هلا وتكون حتت قيادة ضابط معني رمسيا من  هى كل سفينة 
ا.قبل حكومة ال   دولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط االنضباط العسكرى 

  السفينة احلكومية: -  ٣٢



 

  هى السفينة الىت متلكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها ألغراض حكومية وغري جتارية.

  قلة املواد الضارة: -  ٣٣

قالت البرتول عند السفينة الىت بنيت أصال أو الىت عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سا ئبة وتشمل كذلك 
  شحنها كليا أو جزئيا مبواد ضارة غري معبأة وفقا ألحكام الفصل األول من الباب الثالث من هذا القانون.

  املنشأة: -  ٣٤

ا املنشآت التالية:    يقصد 

  ١٩٧٧لسنة  ٥٥و ١٩٥٨لسنة  ٢١املنشآت الصناعية اخلاضعة ألحكام القانونني رقمى  - 

  ١٩٩٢لسنة  ١و ١٩٧٣لسنة  ١السياحية اخلاضعة ألحكام القانونني رقمى  املنشآت - 

ء اخلاضعة ألحكام القوانني أرقام  -   ٢٧و  ١٣و ١٢و ١٩٧٤لسنة  ٦٣و  ١٩٤٨لسنة  ١٤٥منشآت إنتاج وتوليد الكهر
  ١٩٨٦لسنة  ١٠٣و ١٩٧٦لسنة 

استخراجه ونقله واستخدامه، اخلاضعة ألحكام منشآت املناجم واحملاجر واملنشآت العاملة ىف جمال الكشف عن الزيت و  - 
  ١٩٨٨لسنة  ٤و ١٩٥٨لسنة  ٦١و ١٩٥٦لسنة  ٨٦و ١٩٥٣لسنة  ٦٦القوانني أرقام 

  مجيع مشروعات البنية األساسية. - 

ا قرار من جهاز شئون   -  ثري ملحوظ على البيئة. ويصدر  أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع حيتمل أن يكون هلا 
  االتفاق مع اجلهة االدارية املختصة.البيئة بعد  

  شبكات الرصد البيئى:  -  ٣٥

ت  حة البيا ت البيئة وإ ت وملو اجلهات الىت تقوم ىف جمال اختصاصها مبا تضم من حمطات ووحدات عمل برصد مكو
  للجهات املعنية بصفة دورية. 

  تقومي التأثري البيئى: -  ٣٦

دف دراسة وحتليل اجلدوى البيئية للمشروعا ت املقرتحة الىت قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سالمة البيئة وذلك 
  محايتها.

  الكارثة البيئية: -  ٣٧



 

ت   لبيئة وحتتاج مواجهته إىل إمكا احلادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل االنسان والذى يرتتب عليه ضرر شديد 
  تفوق القدرات احمللية.

  ية املختصة حبماية البيئة املائية: اجلهة االدار  -  ٣٨

  هى إحدى اجلهات التالية كل فيما خيصها: 

  ( أ ) جهاز شئون البيئة. 

  (ب) مصلحة املواىن واملنائر. 

  (جـ) هيئة قناة السويس. 

  (د) هيئات املواىن جبمهورية مصر العربية. 

  (هـ) اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ. 

  للبرتول. (و) اهليئة املصرية العامة 

  (ز) االدارة العامة لشرطة املسطحات املائية. 

  (ح) اهليئة العامة للتنمية السياحية. 

 (ى) اجلهات األخرى الىت يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء. 



 

  الفصل الثاىن 

  جهاز شئون البيئة

  )٢(مادة 

  

سة جملس الوزراء جهاز حلماية وتنمية البيئة يسمى «جهاز ش ئون البيئة» وتكون له الشخصية االعتبارية العامة،  ينشأ بر
ويتبع الوزير املختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكون مركزه مدينة القاهرة، وينشأ بقرار من الوزير املختص 

حملافظات، وتكون األولوية للمناطق الصناعية.   بشئون البيئة فروع للجهاز 

  

  )٣(مادة 

  

ذا التعيني قرار من يعني رئيس اجل هاز بناء على ترشيح الوزير املختص بشئون البيئة وعرض رئيس جملس الوزراء، ويصدر 
  رئيس اجلمهورية متضمنا معاملته املالية.

  

  )٤(مادة 

  

فيما له من حقوق وما عليه من  ١٩٨٢لسنة  ٦٣١حيل جهاز شئون البيئة حمل اجلهاز املنشأ بقرار رئيس اجلمهورية رقم 
م إىل جهاز شئون البيئة. ال م وأقدميا ذا اجلهاز بدرجا   تزامات، وينقل العاملون 

  

  )٥(مادة 

  



 

لتنسيق  يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد اخلطط الالزمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها 
  ملشروعات التجريبية. مع اجلهات اإلدارية املختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض ا

  ويكون اجلهاز اجلهة القومية املختصة بدعم العالقات البيئية بني مجهورية مصر العربية والدول واملنظمات الدولية واالقليمية.

لبيئة ويعد مشروع ختاذ االجراءات القانونية الالزمة لالنضمام إىل االتفاقيات الدولية واالقليمية املتعلقة  ات ويوصى اجلهاز 
  القوانني والقرارات الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقيات. 

  وللجهاز ىف سبيل حتقيق أهدافه:

إعداد مشروعات القوانني والقرارات املتعلقة بتحقيق أهداف اجلهاز وإبداء الرأى ىف التشريعات املقرتحة ذات العالقة  - 
  حملافظة على البيئة.

اخلطة القومية حلماية البيئة واملشروعات الىت تتضمنها وإعداد املوازنة التقديرية  إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة  - 
ا عند ختطيط   لكل منها وكذلك اخلرائط البيئية للمناطق العمرانية واملناطق املخطط تنميتها ووضع املعايري الواجب االلتزام 

  ة. وتنمية املناطق اجلديدة وكذلك املعايري املستهدفة للمناطق القدمي

ا قبل االنشاء وأثناء التشغيل.  -    وضع املعايري واالشرتاطات الواجب على أصحاب املشروعات واملنشآت االلتزام 

حصر املؤسسات واملعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات الىت تسهم ىف إعداد وتنفيذ برامج احملافظة على البيئة واالستفادة   - 
عدادها.منها ىف إعداد وتنفيذ املشروعات والدراس   ات الىت تقوم 

املتابعة امليدانية لتنفيذ املعايري واالشرتاطات الىت تلتزم األجهزة واملنشآت بتنفيذها واختاذ االجراءات الىت ينص عليها   - 
  القانون ضد املخالفني هلذه املعايري والشروط. 

ا للملو  -  ذه املعدالت وضع املعدالت والنسب الالزمة لضمان عدم جتاوز احلدود املسموح  ت والتأكد من االلتزام 
  والنسب. 

لتعاون مع مراكز املعلومات  -  لوضع البيئى والتغريات الىت تطرأ عليه بصفة دورية  مجع املعلومات القومية والدولية اخلاصة 
  ىف اجلهات األخرى وتقوميها واستخدامها ىف االدارة والتخطيط البيئى ونشرها.

  ومي التأثري البيئى للمشروعات.وضع أسس وإجراءات تق - 

) من هذا القانون، والتنسيق بني اجلهات املعنية العداد برامج ٢٥إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو املبني ىف املادة ( - 
  مواجهة الكوارث البيئية. 



 

  إعداد خطة للتدريب البيئى واالشراف على تنفيذها.

مج ال -  ته. املشاركة ىف إعداد وتنفيذ الرب   قومى للرصد البيئى واالستفادة من بيا

  إعداد التقارير الدورية عن املؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية.  - 

  وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنني واملعاونة ىف تنفيذها.  - 

مني تداول املواد اخلطرة. -    التنسيق مع اجلهات األخرى بشأن تنظيم و

  ميات الطبيعية واالشراف عليها.إدارة احمل - 

  إعداد مشروعات املوازنة الالزمة حلماية وتنمية البيئة. - 

لبيئة. -    متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية واالقليمية املتعلقة 

  اقرتاح آليات اقتصادية لتشجيع األنشطة املختلفة على اختاذ إجراءات منع التلوث.  - 

  محافظة على الثروات الطبيعية ومحاية البيئة من التلوث.تنفيذ املشروعات التجريبية لل - 

لتعاون الدوىل للتأكد من أن املشروعات املمولة من املنظمات والدول املاحنة تتفق مع   -  التنسيق مع الوزارة املختصة 
  اعتبارات سالمة البيئة.

ت اخلطرة و  مني البالد ضد تسرب املواد والنفا   امللوثة للبيئة. املشاركة ىف إعداد خطة 

لتنسيق مع اهليئات   -  لبحر املتوسط والبحر األمحر  االشرتاك ىف إعداد اخلطة القومية املتكاملة الدارة املناطق الساحلية 
  والوزارات املعنية.

ىف مرحلة التعليم  االشرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم ىف إعداد برامج تدريبية حلماية البيئة ىف نطاق برامج الدراسة املختلفة - 
  األساسى. 

إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إىل رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير جملس   - 
  الشعب.

  

  )٦(مادة 



 

  

سة الوزير املختص بشئون البيئة وعضوية كل من:   يشكل جملس إدارة جهاز شئون البيئة بر

ئبا لرئيس جملس االدارة.الرئيس التنفيذى جلهاز شئ -    ون البيئة، ويكون 

لبيئة، على أن يكون ممثل الوزارة من   -  ممثل عن كل من ست وزارات خيتارها رئيس جملس الوزراء من الوزارات املعنية 
  الدرجة العالية على األقل وخيتاره الوزير املختص. 

  ملختص بشئون البيئة. اثنني من اخلرباء ىف جمال شئون البيئة خيتارمها الوزير ا - 

التفاق مع الوزير املختص بشئون البيئة. -    ثالثة عن التنظيمات غري احلكومية املعنية بشئون البيئة خيتارون 

أحد العاملني جبهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا وخيتاره الوزير املختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس  - 
  التنفيذى للجهاز.

  يس إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة. رئ - 

  ثالثة من ممثلى قطاع األعمال العام خيتارهم الوزير املختص بشئون البيئة.  - 

  اثنني من اجلامعات ومراكز البحوث العلمية خيتارمها الوزير املختص بشئون البيئة.  - 

لقطاع ات الىت يشرفون عليها، كما جيوز للمجلس أن ويتعني دعوة ممثلى الوزارات املعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط 
  يستعني مبن يراه من ذوى اخلربة لدى حبث مسائل معينة، دون أن يكون ألى منهم صوت معدود ىف املداوالت. 

لس االدارة تشكيل جلان استشارية من اخلربات املتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما جيوز للمجلس أن يعهد  وجيوز 
  ضائه أو أكثر مبهمة حمددة.إىل واحد من أع 

  

  )٧(مادة 

  

جملس إدارة اجلهاز هو السلطة العليا املهيمنة على شئون اجلهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة الىت يسري عليها، وله 
ا حتدده  أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق األهداف الىت أنشئ من أجلها، وىف إطار اخلطة القومية، وذلك وفقا مل

  الالئحة التنفيذية هلذا القانون. 



 

  

  )٨(مادة 

  

لس ذلك،   جيتمع جملس االدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على األقل كل ثالثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء ا
غلبية األعضاء احلاضرين واملصوت  ني وتكون اجتماعات جملس االدارة صحيحة حبضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات 

  وعند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذى منه الرئيس.

  

  )٩(مادة 

  

ئب رئيس جملس االدارة.   ىف حالة غياب رئيس جملس إدارة اجلهاز أو وجود مانع لديه حيل حمله ىف مباشرة اختصاصاته 

  

  ) ١٠(مادة 

  

لغري وأمام القضاء.   ميثل رئيس جملس االدارة اجلهاز ىف عالقاته 

  

  ) ١١ (مادة

  

يكون الرئيس التنفيذى جلهاز شئون البيئة مسئوال عن تنفيذ السياسة العامة املوضوعة لتحقيق أغراض اجلهاز، وتنفيذ قرارات  
  جملس االدارة، وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون اختصاصاته األخرى. 

  

  ) ١٢(مادة 



 

  

جلهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير املختص يكون جلهاز شئون البيئة أمني عام، يندب من بني العاملني 
  بشئون البيئة، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى، ويعاون األمني العام رئيس اجلهاز ويعمل حتت إشرافه.

  

  ) ١٣(مادة 

  

لنسبة للع جلهاز.يكون للرئيس التنفيذى جلهاز شئون البيئة سلطة الوزير املنصوص عليها ىف القوانني واللوائح    املني 

لنسبة إىل هؤالء سلطة رئيس القطاع.   كما يكون ألمني عام اجلهاز 



 

  الفصل الثالث 

  صندوق محاية البيئة

  ) ١٤(مادة 

  

  ينشأ جبهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى (صندوق محاية البيئة) تئول إليه: 

  ( أ ) املبالغ الىت ختصصها الدولة ىف موازنتها لدعم الصندوق. 

ت واهلبات املقدمة من اهليئات الوطنية واألجنبية ألغراض محاية البيئة وتنميتها والىت يقبلها جملس إدارة اجلهاز.(ب) ا   العا

ا أو يتفق عليها عن األضرار الىت تصيب البيئة.  ا والتعويضات الىت حيكم    (ج) الغرامات الىت حيكم 

  ١٩٨٣لسنة  ١٠٢نون رقم (د) موارد صندوق احملميات املنصوص عليها ىف القا

وتودع ىف الصندوق على سبيل األمانة املبالغ الىت حتصل بصفة مؤقتة حتت حساب الغرامات والتعويضات عن األضرار الىت 
  تصيب البيئة. 

نتهائها، ويرحل فائض   وتكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة املالية للصندوق ببداية السنة املالية للدولة وتنتهى 
  لصندوق من سنة إىل أخرى. ا

  وتعترب أموال الصندوق أمواال عامة.

  

  ) ١٥(مادة 

  

  ختصص موارد الصندوق للصرف منها ىف حتقيق أغراضه. 

  

  ) ١٦(مادة 

  



 

التفاق مع وزير املالية الالئحة الداخلية للصندوق، وختضع مجيع أعمال الصندوق ومعامالته لرقابة  يضع جهاز شئون البيئة 
  ى للمحاسبات.اجلهاز املركز 

  

  الفصل الرابع 

  احلوافز 

  ) ١٧(مادة 

  

الشرتاك مع وزارة املالية نظاما للحوافز الىت ميكن أن يقدمها اجلهاز واجلهات االدارية املختصة  يضع جهاز شئون البيئة 
ا محاية البيئة. عمال أو مشروعات من شأ   للهيئات واملنشآت واألفراد وغريها الذين يقومون 

  

  ) ١٨(مادة 

  

يعرض نظام احلوافز املنصوص عليه ىف املادة السابقة على جملس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس جملس  
  الوزراء. 

  

  الباب األول 

  محاية البيئة األرضية من التلوث 

  الفصل األول 

  التنمية والبيئة 

  ) ١٩(مادة 

  



 

ص، تقييم التأثري البيئى للمنشأة املطلوب الرتخيص هلا وفقا للعناصر تتوىل اجلهة االدارية املختصة أو اجلهة املاحنة للرتخي 
التفاق مع اجلهات االدارية املختصة، وحتدد الالئحة  والتصميمات واملواصفات واألسس الىت يصدرها جهاز شئون البيئة 

  التنفيذية هلذا القانون املنشآت الىت تسرى عليها أحكام هذه املادة. 

  

  ) ٢٠(مادة 

  

ملادة السابقة إىل تقوم  رسال صورة من تقييم التأثري البيئى املشار إليه  اجلهات االدارية املختصة أو اجلهة املاحنة للرتخيص 
ر البيئية   جهاز شئون البيئة البداء الرأى وتقدمي املقرتحات املطلوب تنفيذها ىف جمال التجهيزات واألنظمة الالزمة ملعاجلة اآل

ه اجلهات التأكد من تنفيذ هذه املقرتحات. وجيب على جهاز شئون البيئة أن يواىف اجلهة االدارية  السلبية. وتتوىل هذ
ريخ استالمه له، وإال اعترب عدم  ٦٠املختصة أو اجلهة املاحنة للرتخيص برأيه ىف هذا التقييم خالل مدة أقصاها  يوما من 

  الرد موافقة على التقييم.

  

  ) ٢١(مادة 

  

بالغ صاحب املنشأة بنتيجة التقييم خبطاب مسجل بعلم الوصول، وجيوز له االعرتاض كتابة تقوم اجلهة االد ارية املختصة 
ريخ إبالغه أمام جلنة تشكل بقرار من الوزير املختص بشئون البيئة، وميثل ىف هذه   على هذه النتيجة خالل ثالثني يوما من 

  ملختصة أو اجلهة املاحنة للرتخيص. اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب املنشأة واجلهة ا

  وحتدد الالئحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات االعرتاض وإجراءات عملها.

  

  ) ٢٢(مادة 

  

ثري نشاط املنشأة على البيئة. وتضع الالئحة   على صاحب املنشأة طبقا ألحكام هذا القانون االحتفاظ بسجل لبيان 
ت الىت تسجل فيه. وخيتص جهاز شئون التنفيذية منوذجا هلذا السجل  واجلدول الزمىن اللتزام املنشآت لالحتفاظ به، والبيا



 

ثري نشاط   ت السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات الالزمة وإجراء االختبارات املناسبة لبيان  البيئة مبتابعة بيا
ملعايري امل خطار املنشأة على البيئة وحتديد مدى التزامها  وضوعة حلماية البيئة، فإذا تبني وجود أية خمالفات يقوم اجلهاز 

اجلهة االدارية املختصة لتكليف صاحب املنشأة بتصحيح هذه املخالفات على وجه السرعة، فإذا مل يقم بذلك خالل ستني 
التفاق مع اجلهة االدارية املختصة اختاذ االجراءات القانونية والق ضائية الالزمة لوقف النشاط املخالف يوما يكون للجهاز 

لتعويضات املناسبة ملعاجلة األضرار الناشئة عن هذه املخالفات.   واملطالبة 

  

  ) ٢٣(مادة 

  

) من ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩ختضع التوسعات أو التجديدات ىف املنشآت القائمة لذات األحكام املنصوص عليها ىف املواد (
  هذا القانون.

  

  ) ٢٤(مادة 

  

الرصد البيئى طبقا ألحكام هذا القانون مبا تضمه من حمطات وحدات عمل، وتقوم ىف جمال اختصاصها   تكون شبكات
ت للجهات املعنية، وهلا ىف سبيل ذلك االستعانة مبراكز البحوث واهليئات   حة البيا ت البيئة دور وإ ت وملو برصد مكو

ت. واجلهات املختصة، وعلى هذه املراكز واهليئات واجلهات    تزويدها مبا تطلبه من دراسات وبيا

  ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.

  

  ) ٢٥(مادة 

  

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ ملواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد اخلطة من جملس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ  
  بوجه خاص إىل ما يلى:



 

  توفرة حمليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من األضرار الىت تنتج عنها.مجع املعلومات امل - 

ا بطريقة تكفل سرعة مواجهة  -  ت املتوفرة على املستوى احمللى والقومى والدوىل وحتديد كيفية االستعانة  حصر االمكا
  الكارثة. 

تى:    وتتضمن خطة الطوارئ ما 

  ث البيئية واجلهات املسئولة عن االبالغ عن وقوعها أو توقع حدوثها. حتديد أنواع الكوار  - 

دف  -  إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البالغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال املعلومات الدقيقة عنها 
ت الالزمة ملواجهتها.   حشد االمكا

ية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس جمموعة العمل املشار إليها تكوين جمموعة عمل ملتابعة مواجهة الكارثة البيئ - 
لتعاون والتنسيق مع األجهزة املختصة.    مجيع السلطات الالزمة ملواجهة الكارثة البيئية 

  

  ) ٢٦(مادة 

  

ت املطلوبة ملو  اجهة الكارثة البيئية على مجيع اجلهات العامة واخلاصة واألفراد أن تسارع بتقدمي مجيع املساعدات واالمكا
  ) من هذا القانون برد النفقات الفعلية الىت حتملتها اجلهات اخلاصة واألفراد. ١٤ويقوم الصندوق املشار إليه ىف املادة (

  

  ) ٢٧(مادة 

  

ختصص ىف كل حى وىف كل قرية مساحة ال تقل عن ألف مرت مربع من أراضى الدولة القامة مشتل النتاج األشجار على أن  
  منتجات هذه املشاتل لألفراد واهليئات بسعر التكلفة.تتاح 

وتتوىل اجلهات االدارية املختصة الىت تتبعها هذه املشاتل إعداد االرشادات اخلاصة بزراعة هذه األشجار ورعايتها، ويسهم 
  جهاز شئون البيئة ىف متويل إقامة هذه املشاتل. 

  



 

  ) ٢٨(مادة 

  

ية طريقة صيد أو قتل أو إمساك  ت الربية، الىت حتدد أنواعها الالئحة التنفيذية هلذا القانون، وحيظر  حيظر  الطيور واحليوا
ا أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. ت أو نقلها أو التجول    حيازة هذه الطيور واحليوا

  كما حيظر إتالف أوكار الطيور املذكورة أو إعدام بيضها.

لصيد فيها، وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القا نون املناطق الىت تنطبق عليها أحكام هذه املادة وبيان شروط الرتخيص 
 وكذلك اجلهات االدارية املختصة بتنفيذ أحكام هذه املادة. 



 

  الفصل الثاىن 

ت اخلطرة    املواد والنفا

  ) ٢٩(مادة 

  

ت اخلطرة بغري ترخيص من اجلهة االدارية املختصة. و  تبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون إجراءات حيظر تداول املواد والنفا
صداره.   وشروط منح الرتخيص واجلهة املختصة 

ت اخلطرة  - كل ىف نطاق اختصاصه   - ويصدر الوزراء  ملواد والنفا لتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدوال 
  املشار إليها ىف الفقرة األوىل من هذه املادة. 

  

  ) ٣٠(مادة 

  

لالئحة التنفيذية هلذا القانون.ختض ت اخلطرة للقواعد واإلجراءات الواردة    ع إدارة النفا

ت اخلطرة الىت ختضع ألحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز   وحتدد الالئحه املذكورة اجلهة املختصة بوضع جداول للنفا
  شئون البيئة. 

  

  ) ٣١(مادة 

  

ت اخل  طرة إال برتخيص من اجلهة االدارية املختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون حيظر إقامة أى منشآت بغرض معاجلة النفا
ت اخلطرة طبقا للشروط واملعايري الىت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.    البيئة ويكون التخلص من النفا

خيص للتخلص من وحيدد وزير االسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الرت 
ت اخلطرة.    النفا



 

  

  ) ٣٢(مادة 

  

ت اخلطرة أو السماح بدخوهلا أو مرورها ىف أراضى مجهورية مصر العربية.    حيظر استرياد النفا

ت اخلطرة ىف البحر األقليمى أو املنطقة   وحيظر بغري تصريح من اجلهة االدارية املختصة السماح مبرور السفن الىت حتمل النفا
  القتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية. البحرية ا

  

  ) ٣٣(مادة 

  

على القائمني على إنتاج أو تداول املواد اخلطرة سواء كانت ىف حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا مجيع  
لبيئة.   االحتياطات مبا يضمن عدم حدوث أى أضرار 

رة طبقا ألحكام هذا القانون االحتفاظ بسجل هذه املخلفات وعلى صاحب املنشأة الىت ينتج عن نشاطها خملفات خط
ت الىت تسجل ىف  وكيفية التخلص منها وكذلك اجلهات املتعاقد معها لتسلم هذه املخلفات. وتبني الالئحة التنفيذية البيا

ت للواقع.   هذا السجل وخيتص جهاز شئون البيئة مبتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيا

  

  ثاىن الباب ال

  محاية البيئة اهلوائية من التلوث 

  ) ٣٤(مادة 

  

ت  ا مللو يشرتط أن يكون املوقع الذى يقام عليه املشروع مناسبا لنشاط املنشأة مبا يضمن عدم جتاوز احلدود املسموح 
ا.   اهلواء، وأن تكون مجلة التلوث الناتج عن جمموع املنشآت ىف منطقة واحدة ىف احلدود املصرح 



 

ملوافقة على مالءمة املوقع واحلدود  وحتدد ا لالئحة التنفيذية هلذا القانون املنشآت اخلاضعة ألحكامه واجلهة املختصة 
ا املنشأة. ت اهلواء والضوضاء ىف املنطقة الىت تقام  ا مللو   املسموح 

  

  ) ٣٥(مادة 

  

ت للهواء مبا جياوز احلدود  تلتزم املنشآت اخلاضعة ألحكام هذا القانون ىف ممارستها ألنشطتها بعدم ا نبعاث أو تسرب ملو
ا ىف القوانني والقرارات السارية وما حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون.   القصوى املسموح 

  

  ) ٣٦(مادة 

  

  نون.ال جيوز استخدام آالت أو حمركات أو مركبات ينتج عنها عادم جياوز احلدود الىت تقررها الالئحة التنفيذية هلذا القا

  

  ) ٣٧(مادة 

  

حيظر إلقاء أو معاجلة أو حرق القمامة واملخلفات الصلبة إال ىف األماكن املخصصة لذلك بعيدا عن املناطق السكنية  
ارى املائية، وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون، املواصفات والضوابط واحلد األدىن لبعد األماكن  والصناعية والزراعية وا

  األغراض عن تلك املناطق.  املخصصة هلذه

التفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معاجلة أو حرق القمامة واملخلفات الصلبة  وتلتزم الوحدات احمللية 
  طبقا ألحكام هذه املادة. 

  

  ) ٣٨(مادة 



 

  

العامة أو غري ذلك من  حيظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أى مركبات كيماوية أخرى ألغراض الزراعة أو الصحة
ت الىت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون، مبا يكفل عدم تعرض  األغراض إال بعد مراعاة الشروط والضوابط والضما
ت البيئة بصورة مباشرة أو غري مباشرة ىف احلال أو املستقبل  االنسان أو احليوان أو النبات أو جمارى املياه أو سائر مكو

ر ا   لضارة هلذه املبيدات أو املركبات الكيماوية. لآل

  

  ) ٣٩(مادة 

  

عمال التنقيب أو احلفر أو البناء أو اهلدم أو نقل ما ينتج عنها من خملفات أو أتربة   تلتزم مجيع اجلهات واألفراد عند القيام 
  الذى تبينه الالئحة التنفيذية.  ختاذ االحتياطيات الالزمة للتخزين أو النقل اآلمن هلا ملنع تطايرها وذلك على النحو 

  

  ) ٤٠(مادة 

  

جيب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غريها سواء كان ىف أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو االنشاءات أو أى غرض 
ا، وعلى املسئول عن هذا ال  نشاط اختاذ جتارى آخر، أن يكون الدخان والغازات واألخبرة الضارة الناجتة ىف احلدود املسموح 

ت ىف نواتج االحرتاق املشار إليها، وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون تلك   مجيع االحتياطيات لتقليل كمية امللو
ا ومواصفات املداخن وغريها من وسائل التحكم ىف الدخان والغازات واألخبرة املنبعثة من  االحتياطات واحلدود املسموح 

  عملية االحرتاق. 

  

  ) ٤١(مادة 

  



 

عمال البحث واالستكشاف واحلفر واستخراج وإنتاج الزيت اخلام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم  يتعني على اجلهات القائمة 
لضوابط واالجراءات املنصوص عليها ىف هذا القانون والئحته التنفيذية والىت جيب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة 

  الدارية املختصة. البرتول العاملية الىت توفرها اجلهة ا 

  

  ) ٤٢(مادة 

  

تلتزم مجيع اجلهات واألفراد عند مباشرة األنشطة االنتاجية أو اخلدمية أو غريها وخاصة عند تشغيل اآلالت واملعدات  
ا لشدة الصوت.    واستخدام آالت التنبيه ومكربات الصوت بعدم جتاوز احلدود املسموح 

جمموع األصوات املنبعثة من املصادر الثابتة ىف منطقة واحدة ىف نطاق احلدود   وعلى اجلهات ماحنة الرتخيص مراعاة أن يكون
ختيار اآلالت واملعدات املناسبة لضمان ذلك. وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون  ا. والتأكد من التزام املنشأة  املسموح 

ا لشدة الصوت ومدة الفرتة الزمنية للتعرض له.   احلدود املسموح 

  

  ) ٤٣مادة (

  

ت اهلواء داخل مكان العمل إال ىف  ختاذ االحتياطات والتدابري الالزمة لعدم تسرب أو انبعاث ملو يلتزم صاحب املنشأة 
جتة عن طبيعة ممارسة املنشأة لنشاطها أو عن  ا، والىت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون سواء كانت  احلدود املسموح 

وأن يوفر سبل احلماية الالزمة للعاملني تنفيذا لشروط السالمة والصحة املهنية مبا ىف ذلك اختيار اآلالت خلل ىف األجهزة، 
ت وعليه أن يكفل ضمان التهوية  واملعدات واملواد وأنواع الوقود املناسبة، على أن يؤخذ ىف االعتبار مدة التعرض هلذه امللو

  نقية اهلواء.الكافية وتركيب املداخن وغريها من وسائل ت

  

  ) ٤٤(مادة 

  



 

ختاذ االجراءات الالزمة للمحافظة على درجىت احلرارة والرطوبة داخل مكان العمل مبا ال جياوز احلد   يلتزم صاحب املنشأة 
ما. وىف حالة ضرورة العمل ىف درجىت حرارة أو رطوبة خارج هذه احلدود، يتعني عليه أن  األقصى واحلد األدىن املسموح 

  ائل الوقاية املناسبة للعاملني من مالبس خاصة وغري ذلك من وسائل احلماية.يكفل وس

وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون احلد األقصى واحلد األدىن لكل من درجىت احلرارة والرطوبة ومدة التعرض هلما ووسائل 
  الوقاية منهما.

  

  ) ٤٥(مادة 

  

قة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية مبا يتناسب مع حجم املكان وقدرته  يشرتط ىف األماكن العامة املغلقة وشبه املغل
  االستيعابية ونوع النشاط الذى ميارس فيه مبا يضمن جتدد اهلواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

  

  ) ٤٦(مادة 

  

ختاذ االجراءات الكفيلة مبنع التدخني ىف ا ا يلتزم املدير املسئول عن املنشأة  ألماكن العامة املغلقة إال ىف احلدود املسموح 
ىف الرتخيص املمنوح هلذه األماكن، ويراعى ىف هذه احلالة ختصيص حيز للمدخنني مبا ال يؤثر على اهلواء ىف األماكن 

  األخرى. 

  وحيظر التدخني ىف وسائل النقل العام.

  

  ) ٤٧(مادة 

  

ا والىت حتددها اجلهات ال جيوز أن يزيد مستوى النشاط االشعاعى أو تركي هلواء عن احلدود املسموح  زات املواد املشعة 
 املختصة طبقا لالئحة التنفيذية هلذا القانون. 



 

  الباب الثالث 

  محاية البيئة املائية من التلوث 

  الفصل األول 

  التلوث من السفن

  الفرع األول 

  التلوث من الزيت 

  ) ٤٨(مادة 

  

  تلوث إىل حتقيق األغراض اآلتية: دف محاية البيئة املائية من ال

  ( أ ) محاية شواطئ مجهورية مصر العربية وموانيها من خماطر التلوث جبميع صوره وأشكاله. 

(ب) محاية بيئة البحر االقليمى واملنطقة االقتصادية اخلالصة ومواردها الطبيعية احلية وغري احلية وذلك مبنع التلوث أ كان 
  ه.مصدره وخفضه والسيطرة علي

  (جـ) محاية املوارد الطبيعية ىف املنطقة االقتصادية واجلرف القارى.

ى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة املائية.   (د) التعويض عن األضرار الىت تلحق 

لتنسيق مع وزير النقل البحرى واجلهات االدارية املختصة املشار إليها ىف البند   ) ١من املادة ( ٣٨ويتوىل وزير شئون البيئة 
  من هذا القانون حتقيق األغراض املشار إليها كل فيما خيصه. 

  

  ) ٤٩(مادة 

  

حيظر على مجيع السفن أ كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو املزيج الزيىت ىف البحر االقليمى أو املنطقة االقتصادية 
  اخلالصة جلمهورية مصر العربية. 



 

لنسبة للسفن احلربية  أو القطع البحرية املساعدة التابعة جلمهورية مصر العربية أو غريها من السفن الىت متلكها أو  أما 
تشغلها الدولة أو اهليئات العامة وتكون مستعملة ىف خدمة حكومية غري جتارية والىت ال ختضع ألحكام االتفاقية، فيجب أن 

  مى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية. تتخذ هذه السفن االحتياطات الكفيلة مبنع تلوث البحر االقلي

  

  ) ٥٠(مادة 

  

حيظر على السفن املسجلة جبمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو املزيج الزيىت ىف البحر وفقا ملا ورد ىف االتفاقية 
  واملعاهدات الدولية الىت انضمت إليها مجهورية مصر العربية. 

  

  ) ٥١(مادة 

  

د املواىن املصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم تلت قالت الزيت األجنبية الىت تر ) من االتفاقية ١من امللحق رقم ( ١٣زم 
ا.   وتعديال

قالت الزيت الىت تستخدم ىف رحالت حمدودة من هذه املتطلبات طبقا للقاعدة رقم  جـ من االتفاقية  ١٣وتستثىن 
قالت ال   زيت العابرة لقناة السويس والىت ال تضطر إىل إلقاء أى مياه صابورة ملوثة.وتعديالت وكذلك 

  

  ) ٥٢(مادة 

  

ستكشاف أو استخراج أو استغالل حقول البرتول البحرية  حيظر على الشركات واهليئات الوطنية واألجنبية املصرح هلا 
جتة عن عمليات احلفر أو   واملوارد الطبيعية البحرية األخرى مبا ىف ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة 

ر أو االنتاج ىف البحر االقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية. وجيب  االستكشاف أو اختبار اآل
لبيئة املائية، ومعاجلة ما مل يتم تصريفه من  ت ومواد ملوثة عليها استخدام الوسائل اآلمنة الىت ال يرتتب عليها االضرار  نفا

  طبقا ألحدث النظم الفنية املتاحة ومبا يتفق مع الشروط املنصوص عليها ىف االتفاقيات الدولية. 



 

  

  ) ٥٣(مادة 

  

حكام القانون رقم  ىف شأن الكوارث البحرية واحلطام البحرى يكون ملمثلى اجلهة  ١٩٦١لسنة  ٧٩مع عدم االخالل 
ختاذ االجراءات الكافية للحماية من  االدارية املختصة أو ملأمورى الضبط ن السفينة أو املسئول عنها  مروا ر القضائى أن 

ر التلوث ىف حالة وقوع حادث الحدى السفن الىت حتمل الزيت يرتتب عليه أو خيشى منه تلوث البحر االقليمى أو  آ
  املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية. 

  

  ) ٥٤(مادة 

  

ت املنصوص عليها ىف هذا القانون على حاالت التلوث النامجة عن:  ال تسرى   العقو

مني سالمة السفينة أو سالمة األرواح عليها.   ( أ ) 

دف تعطيل   ن أو املسئول عنها  ا بشرط أال يكون قد مت مبعرفة الر لسفينة أو أحد أجهز (ب) التفريغ الناتج عن عطب 
ن السفينة أو املسئول عنها قد اختذ قبل وبعد وقوع  السفينة أو إتالفها أو عن إمه ال. ويشرتط ىف مجيع األحوال أن يكون ر

خطار اجلهة اإلدارية املختصة. ر التلوث وقام على الفور    العطب مجيع االحتياطات الكافية ملنع أو تقليل آ

بيب حيمل الزيت أو املزيج الزيىت أثناء عمليا ت التشغيل أو أثناء احلفر أو استكشاف أو (جـ) كسر مفاجئ ىف خط أ
ر، بدون إمهال ىف رقابة اخلطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ االحتياطات الكافية لرقابة تشغيل اخلطوط والسيطرة   اختبار اآل

  على التلوث ومصادره فور حدوثه.

ر النامجة عن التلوث والتعويض عن كل ذلك دون إخالل حبق اجلهة املختصة ىف الرجوع على املتسبب بتكاليف إزالة اآل
  اخلسائر واألضرار النامجة عنه.

  

  ) ٥٥(مادة 



 

  

ا أو أى شخص مسئول عنها وعلى املسئولني عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل املواىن أو  على مالك السفينة أو ر
لشركات العاملة ىف استخراج الزيت أن يبادروا البحر اإلقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية وكذلك ا

فورا إىل إبالغ اجلهات اإلدارية املختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف احلادث ونوع املادة 
ت املنصوص عليها ىف االتفاقية والال ئحة املتسربة واإلجراءات الىت اختذت إليقاف التسرب أو احلد منه، وغري ذلك من البيا

  التنفيذية هلذا القانون. 

وىف مجيع األحوال جيب على اجلهات االدارية املختصة إبالغ جهاز شئون البيئة بكافة املعلومات عن احلادث املشار إليه 
  فور حدوثه.

  

  ) ٥٦(مادة 

  

ملعدات قالت الزيت وأحواض إصالح السفن  الالزمة الكافية  جيب أن جتهز مجيع مواىن الشحن واملواىن املعدة الستقبال 
ت اخلاصة بناقالت الزيت أو غريها من السفن.    الستقبال مياه االتزان غري النظيفة واملياه املتخلفة عن غسيل اخلزا

ت والرواسب الزيتية واملزيج الزيىت من  ملواعني واألوعية الالزمة والكافية الستقبال املخلفات والنفا وجيب أن جتهز املواىن 
مليناء.السفن الراس   ية 

عمال الشحن والتفريغ إال بعد الرجوع إىل اجلهة االدارية املختصة الستقباهلا  لقيام  قلة  وال جيوز الرتخيص ألية سفينة أو 
ت ومياه االتزان غري النظيفة.   وتوجيهها إىل أماكن التخلص من النفا

  

  ) ٥٧(مادة 

  

ا السفن املسجلة جبمهورية مصر حيدد الوزير املختص نوع األجهزة واملعدات اخلاص  ة خبفض التلوث والىت جيب أن جتهز 
  العربية أو املنصات البحرية الىت تقام ىف البيئة املائية.



 

ا جمهزة مبعدات خفض  وجيب أن تكون السفن األجنبية الىت تستعمل املواىن املصرية أو تبحر عرب املنطقة البحرية اخلاصة 
الت   فاقية ومالحقها.التلوث طبقا ملا ورد 

  

  ) ٥٨(مادة 

  

ن سفينة مسجلة جبمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول الىت انضمت لالتفاقية أن حيتفظ بسجل   على كل مالك أو ر
التفاقية وعلى األخص العمليات  لزيت على الوجه املبني  لسفينة يدون فيه املسئول عنها مجيع العمليات املتعلقة  للزيت 

  اآلتية:

  أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غريها من عمليات نقل احلمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت. (

  (ب) تصريف الزيت أو املزيج الزيىت من أجل ضمان سالمة السفينة أو محولتها أو إنقاذ األرواح مع بيان نوع الزيت.

  مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب. (جـ) تسرب الزيت أو املزيج الزيىت نتيجة اصطدام أو حادث

ت.   (د) تصريف مياه االتزان غري النظيفة أو غسيل اخلزا

ت امللوثة.    (هـ) التخلص من النفا

مليناء.    (و) إلقاء مياه السنتينة احملتوية على الزيوت الىت جتمعت ىف حيز اآلالت خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها 

لنسبة للمنصات البحرية الىت تقام ىف البيئة  وحتدد الالئحة التنفيذية كي فية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو املزيج الزيىت 
  املائية.

  

  ) ٥٩(مادة 

  

لزيت املوقعة  حكام االتفاقية الدولية ىف شأن املسئولية املدنية عن األضرار النامجة عن حوادث التلوث  مع عدم االخالل 
ا، ١٩٦٩ىف بروكسل عام  قالت الزيت الىت تبلغ محولتها الكلية  وتعديال طن فأكثر املسجلة ىف   ٢٠٠٠جيب على 

طنا فأكثر الىت تعمل ىف   ١٥٠مجهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعني نقل الزيت األخرى الىت تبلغ محولتها الكلية 



 

ىل اجلهة االدارية املختصة وفقا للضوابط الىت البحر االقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية أن تقدم إ
مني أو  التفاق مع وزير البرتول ووزير شئون البيئة، شهادة ضمان ماىل ىف شكل  ا قرار من وزير النقل البحرى  يصدر 

  سند تعويض أو أى ضمان آخر. 

فعول ويغطى مجيع األضرار  وجيب تقدمي شهادة الضمان عند دخول الناقلة ىف البحر االقليمى وأن يكون سارى امل
  والتعويضات الىت تقدر مبعرفة اجلهة االدارية املختصة.

لزيت فتصدر هذه   لنسبة للسفن املسجلة ىف دولة منضمة لالتفاقية الدولية للمسئولية املدنية عن حوادث التلوث  و
  الشهادة من السلطة املختصة للدولة املسجلة فيها السفينة. 

  

  الفرع الثاىن 

ملواد الضارةالتل   وث 

  ) ٦٠(مادة 

  

ت أو خملفات بطريقة إرادية أو غري إرادية   قالت املواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفا حيظر على 
لبيئة املائية أو الصحة العامة أو االستخدامات األخرى املشروعة للبحر.    مباشرة أو غري مباشرة ينتج عنها ضرر 

ت صهرجيية برية  كما حيظ ت شحن أو صهاريج نقالة أو عر ر على السفن الىت حتمل مواد ضارة منقولة ىف عبوات أو حاو
لقائها ىف البحر االقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية.    أو حديدية التخلص منها 

ت النافقة ىف البحر االقليمى أو ا   ملنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية. كما حيظر إلقاء احليوا

  

  ) ٦١(مادة 

  

جيب أن جتهز مجيع مواىن الشحن والتفريغ املعدة الستقبال الناقالت املنصوص عليها ىف الفقرة األوىل من املادة السابقة وكذا 
ا لتسهيالت املناسبة الستقبال املواد السائلة الضارة ونفا   .أحواض إصالح السفن 



 

  

  ) ٦٢(مادة 

  

ن أو املسئول عن السفينة  جيب أن تزود الناقالت الىت حتمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا لالتفاقية يدون فيها الر
التفاقية.   مجيع العمليات على الوجه املبني 

  

  ) ٦٣(مادة 

  

ن مروا ر ختاذ االجراءات  يكون ملمثلى اجلهة االدارية املختصة أو ملأمورى الضبط القضائى أن  السفينة أو املسئول عنها 
ر التلوث وذلك ىف حالة وقوع حادث الحدى السفن الىت حتمل مواد ضارة خيشى منه تلويث البحر  الالزمة للتقليل من آ

الضارة االقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية على أية صورة، وحيظر على السفن الىت حتمل املواد  
ت واملواد امللوثة ىف اجلرف القارى واملنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية.    إغراق النفا

  

  ) ٦٤(مادة 

  

مني سالمة األرواح على السفينة أو ما يصيبها ٥٤تسرى أحكام املادة ( ) من هذا القانون على حاالت التلوث النامجة عن 
  من عطب.

  

  ) ٦٥(مادة 

  

ن  لقاعدة رقم (على ر   ) من االتفاقية.٢) من امللحق (٨السفينة أو املسئول عنها االلتزام بتنفيذ مجيع االشرتاطات الواردة 



 

  

  الفرع الثالث 

  التلوث مبخلفات الصرف الصحى والقمامة

  ) ٦٦(مادة 

  

نطقة االقتصادية اخلالصة حيظر على السفن واملنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى امللوثة داخل البحر االقليمى وامل
  جلمهورية مصر العربية وجيب التخلص منها طبقا للمعايري واالجراءات الىت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون. 

  

  ) ٦٧(مادة 

  

عمال استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية واملعدنية ىف البيئة امل ائية حيظر على مجيع السفن واملنصات البحرية الىت تقوم 
جلمهورية مصر العربية، وكذلك السفن الىت تستخدم املواىن املصرية إلقاء القمامة أو الفضالت ىف البحر االقليمى أو املنطقة  
ت أو ىف األماكن  االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية، وجيب على السفن تسليم القمامة ىف تسهيالت استقبال النفا

ا قرار من الوزير املختص.الىت حتددها اجلهات االد   ارية املختصة مقابل رسوم معينة يصدر 

  

  ) ٦٨(مادة 

  

جيب أن جتهز مجيع مواىن الشحن والتفريغ واملواىن املعدة الستقبال السفن وأحواض إصالح السفن الثابتة أو العائمة 
  مامة.لتجهيزات الالزمة والكافية الستقبال مياه الصرف امللوثة وفضالت السفن من الق 

  

  الفصل الثاىن 



 

  التلوث من املصادر الربية 

  ) ٦٩(مادة 

  

حيظر على مجيع املنشآت مبا ىف ذلك احملال العامة واملنشآت التجارية والصناعية والسياحية واخلدمية تصريف أو إلقاء أية  
ا إحداث تلوث ىف الشواطئ املصرية أو املياه امل ت أو سوائل غري معاجلة من شأ تامخة هلا سواء مت ذلك بطريقة مواد أو نفا

  إرادية أو غري إرادية مباشرة أو غري مباشرة ويعترب كل يوم من استمرار التصريف احملظور، خمالفة منفصلة.

  

  ) ٧٠(مادة 

  

ملخالفة ألحكام  قامة أية منشآت أو حمال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة  يشرتط للرتخيص 
جراء دراسات التأثري البيئى ويلتزم بتوفري وحدات ملعاجلة  هذا ا لقانون والقرارات املنفذة له أن يقوم طالب الرتخيص 

ن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك املنشآت.   املخلفات، كما يلتزم 

  

  ) ٧١(مادة 

  

ا امل نشآت الصناعية الىت يصرح هلا بتصريف املواد امللوثة  حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون املواصفات واملعايري الىت تلتزم 
القابلة للتحليل وذلك بعد معاجلتها. وعلى اجلهة االدارية املختصة احملددة ىف الالئحة املذكورة إجراء حتليل دورى ىف معاملها 

لة املخالفة مينح صاحب الشأن  لعينات املخلفات السائلة املعاجلة وإخطار اجلهات االدارية املختصة بنتيجة التحليل. وىف حا
ا شهر واحد ملعاجلة املخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات واملعايري احملددة. فإذا مل تتم املعاجلة خالل املهلة املشار  مهلة مد

لطر  لبيئة املائية، يوقف التصريف  يق  إليها أو ثبت من التحليل خالهلا إن استمرار الصرف من شأنه إحلاق أضرار جسيمة 
ذا القانون.  ت الواردة  لعقو   االدارى ويسحب الرتخيص الصادر للمنشأة وذلك دون االخالل 

  كما حتدد الالئحة التنفيذية املواد امللوثة غري القابلة للتحلل والىت حيظر على املنشآت الصناعية تصريفها ىف البيئة املائية. 

  



 

  ) ٧٢(مادة 

  

دارة املنشآت املنصوص ) من هذا ٩٦مع مراعاة أحكام املادة ( القانون يكون ممثل الشخص االعتبارى أو املعهود إليه 
ملخالفة ألحكام املادة املذكورة، وعن توفري ٦٩عليها ىف املادة (  ) الىت تصرف ىف البيئة املائية مسئوال عما يقع من العاملني 

لالئحة التنفي ت املنصوص عليها ىف وسائل املعاجلة طبقا للمعايري واملواصفات الواردة  ذية هلذا القانون. وتوقع عليه العقو
  ) من هذا القانون.٨٧املادة (

  

  ) ٧٣(مادة 

  

حيظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية ملسافة مائىت مرت إىل الداخل من خط الشاطئ إال بعد موافقة 
لتنسيق مع جهاز شئون البيئة. و  تنظم الالئحة التنفيذية هلذا القانون االجراءات والشروط الواجب اجلهة االدارية املختصة 

  اتباعها ىف هذا الشأن. 

  

  ) ٧٤(مادة 

  

حيظر إجراء أى عمل يكون من شأنه املساس خبط املسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخوال ىف مياه البحر أو احنسارا عنه 
لتنسيق مع ج هاز شئون البيئة. وتنظم الالئحة التنفيذية هلذا القانون االجراءات  إال بعد موافقة اجلهة االدارية املختصة 

  والشروط الواجب اتباعها ىف هذا الشأن. 

  

  ) ٧٥(مادة 

  



 

ملادتني رقمى  لتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة احلظر املذكورة  ملمثلى اجلهات االدارية املختصة كل فيما خيصه 
ا من أعمال، فإذا تبني هلم أن أعماال أجريت أو شرع ىف إجرائها  ) من هذا القانون لال٧٤)، (٧٣( طالع على ما جيرى 

خمالفة لألحكام السابقة يكلف املخالف برد الشىء ألصله وإال مت وقف العمل إدار ورد الشىء ألصله على نفقة املتسبب  
  واملستفيد متضامنني وحتصل القيمة بطريق احلجز االدارى.

  

  الفصل الثالث 

  الشهادات الدولية

  ) ٧٦(مادة 

  

على السفن الىت حتمل جنسية مجهورية مصر العربية أن حتصل من مصلحة املواىن واملنائر على الشهادة الدولية ملنع التلوث 
لزيت أو الشهادة الدولية ملنع التلوث الناتج عن محل مواد سائلة ضارة سائبة. ويكون إصدار هاتني الشهادتني طبقا  

ريخ إصدارها.لألحكام    والشروط املنصوص عليها ىف االتفاقية، وال تزيد مدة صالحية الشهادة على مخس سنوات من 

  

  ) ٧٧(مادة 

  

على السفن الىت تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد املواىن املصرية أو اليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر 
مهورية مصر العربية والىت حتمل علم دولة منضمة لالتفاقية أن تكون حاصلة على االقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جل

لزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية املفعول طبقا لالتفاقية.   الشهادة الدولية ملنع التلوث 

حدد وزير النقل أما السفن الىت ينطبق عليها حكم الفقرة األوىل من هذه املادة وحتمل علم دولة غري منضمة لالتفاقية في
لزيت الىت متنح من مصلحة املواىن واملنائر وذلك قبل الرتخيص هلا بنقل الزيت بصورة منتظمة  البحرى شهادة منع التلوث 

 من أحد املواىن املصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة



 

  الفصل الرابع 

  االجراءات االدارية والقضائية 

  ) ٧٨ة (ماد

  

يعترب مندوبو اجلهات االدارية املختصة واملمثلون القنصليون ىف اخلارج من مأمورى الضبط القضائى فيما خيتص بتطبيق  
  أحكام الباب الثالث من هذا القانون.

التفاق مع الوزراء املعنيني منح هذه الصفة لعاملني آخرين وفقا ملا يقتضيه تنفيذ هذا القانون ومب ا يتفق وقواعد ولوزير العدل 
  القانون الدوىل. 

  

  ) ٧٩(مادة 

  

ن السفينة أو املسئول عنها  يكون ملأمورى الضبط القضائى املنصوص عليهم ىف املادة السابقة عند وقوع املخالفة إذا رغب ر
ا مغادرة امليناء على وجه عاجل حتصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة حتت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض الىت  يقضى 

ىف احلدود املنصوص عليها ىف الباب الرابع من هذا القانون على أال تقل عن احلد األدىن املقرر للمخالفة مضافا اليها مجيع 
ر املخالفة.   النفقات والتعويضات الىت حتددها اجلهة االدارية املختصة الزالة آ

االدارية املختصة، وذلك مبراعاة أحكام االتفاقية الدولية ىف شأن وميكن تقدمي ضمان ماىل عن قيمة هذه املبالغ تقبله اجلهة 
لزيت املوقعة ىف بروكسل عام    . ١٩٦٩املسئولية املدنية املرتتبة عن أضرار التلوث 

  

  ) ٨٠(مادة 

  

حكام قانون االجراءات اجلنائية يكون ملأمورى الضبط القضائى املشار اليهم ىف املادة ( فيما  ) كل٧٨مع عدم االخالل 
خيصه، الصعود إىل ظهر السفن واملنصات البحرية ودخول املنشآت املقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت  



 

واملواد امللوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفري معدات  
  ووسائل معاجلة املخلفات. 

جلهة االدارية املختصة قرارها ىف شأن ما تراه الزما حلماية البيئة البحرية ىف ضوء ما يسفر عنه هذا االجراء، وتصدر ا
) من هذا القانون خالل ٨١ولصاحب الشأن أن يعرتض على هذا القرار أمام جلنة التظلمات املنصوص عليها ىف املادة (

ريخ اخطاره. وال يرتتب على اع رتاض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما مل تصدر هذه اللجنة مخسة عشر يوما من 
  قراراً بوقف تنفيذه حلني الفصل ىف املنازعة. 

  

  ) ٨١(مادة 

  

يصدر الوزير املختص الذى حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون قرارا بتشكيل جلنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل املواىن 
  ريبة منها على الوجه اآلتى:أو إحدى اجلهات االدارية الق

  

  رئيسا   عضو من جملس الدولة بدرجة مستشار  - 

  عضوا   ممثل جلهاز شئون البيئة  - 

  عضوا   ممثل ملصلحة املواىن واملنائر  - 

  عضوا   ممثل لوزارة الدفاع - 

  عضوا   ممثل لوزارة البرتول والثروة املعدنية - 

  عضوا   جمال نشاطهاممثل للجهة االدارية املختصة الىت وقعت املنازعة ىف  - 

لفصل ىف املنازعات االدارية الناشئة عن تطبيق   وللجنة أن تستعني خببري أو أكثر ىف شئون البيئة املائية وختتص هذه اللجنة 
غلبية أصوات األعضاء احلاضرين وىف   ا بعد مساع أقوال الطرفني  أحكام الباب الثالث من هذا القانون. وتصدر اللجنة قرارا

  تساوى يرجح اجلانب الذى منه الرئيس. حالة ال

  ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام حمكمة القضاء االدارى مبجلس الدولة.



 

  

  ) ٨٢(مادة 

  

لعمل ىف البحر االقليمى أو املنطقة االقتصادية  ن أو مستغل لسفينة تستخدم املواىن املصرية أو مرخص هلا  على كل ر
م تنفيذ أحكام اخلالصة جلمهورية مصر ال عربية أن يقدم ملندوىب اجلهة االدارية املختصة أو مأمورى الضبط القضائى املنوط 

  هذا القانون والقرارات املنفذة له، التسهيالت الالزمة ألداء مهمتهم.

  

  ) ٨٣(مادة 

  

املعدنية وهيئة قناة السويس أو  ميكن للجهات االدارية املختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبرتول والثروة
ا قرار من الوزير  أية جهة معنية أخرى ىف تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون وذلك وفقا للشروط الىت يصدر 

  املختص.

  

  الباب الرابع 

ت    العقو

  ) ٨٤(مادة 

  

ه وال تزيد على مخسة آالف جنيه مع من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائىت جني  ٢٨يعاقب كل من خالف أحكام املادة 
ت املضبوطة وكذلك اآلالت واألدوات الىت استخدمت ىف املخالفة.   مصادرة الطيور واحليوا

  

  ) ٨٥(مادة 



 

  

حدى   حلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو  يعاقب 
  . ٣٣، ٣١، ٣٠حكام املواد هاتني العقوبتني كل من خالف أ

  

  ) ٨٦(مادة 

  

) من هذا القانون، كما ٣٦يعاقب بغرامة ال تقل عن مائىت جنيه وال تزيد على ثالمثائة جنيه كل من خالف حكم املادة (
  ) من هذا القانون.٣٩يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم املادة (

تقضى بوقف الرتخيص ملدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ستة أشهر، وىف حالة العود جيوز هلا احلكم  وللمحكمة أن
  لغاء الرتخيص. 

  

  ) ٨٧(مادة 

  

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على مخسمائة جنيه مع مصادرة األجهزة واملعدات املستخدمة كل من خالف 
ا لشدة الصوت.من هذا القان  ٤٢أحكام املادة  ستخدام مكربات الصوت وجتاوز الصوت احلدود املسموح    ون 

  ٧٠و  ٦٩و ٤١و ٣٨ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائىت جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام املواد  
  من هذا القانون. 

 ٣٧و ٣٥جنيه لكل من خالف أحكام املواد وتكون العقوبة الغرامة الىت ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرين ألف 
من هذا القانون، وكذلك عدم التزام املدير املسئول عن املنشأة مبنع التدخني ىف األماكن العامة  ٤٥و ٤٤و ٤٣و ٤٠و

ملخالفة حلكم الفقرة األوىل من املادة  ى من هذا القانون. ويعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد عل  ٤٦املغلقة 
ملخالفة حلكم الفقرة الثانية من املادة املشار اليها.    مخسني جنيها كل من يدخن ىف وسائل النقل العام 

  وىف حالة العود تكون العقوبة احلبس والغرامة املنصوص عليها ىف الفقرات السابقة. 



 

  

  ) ٨٨(مادة 

  

لسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات وغرامة ال تقل عن عشرين ألف جني ه وال تزيد على أربعني ألف جنيه كل من يعاقب 
عادة تصدير  ٣٢) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام املادة (٤٧)، (٣٢)، (٢٩خالف أحكام املواد (  (

ت اخلطرة حمل اجلرمية على نفقته اخلاصة.    النفا

  

  ) ٨٩(مادة 

  

 ٥و ٤فقرة أخرية و ٣و  ٢يه كل من خالف أحكام املواد يعاقب بغرامة ال تقل عن مائىت جنيه وال تزيد على عشرين ألف جن
ارى املائية من التلوث والقرارات املنفذة له. ١٩٨٢لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٧و ر النيل وا   ىف شأن محاية 

  وىف حالة العود تكون العقوبة احلبس والغرامة املنصوص عليها ىف الفقرة السابقة.

زالة األعمال املخالفة أو تصحيحها ىف املوعد الذى حتدده وزارة األشغال العامة واملوارد  وىف مجيع األحوال يلتزم املخا لف 
املائية فإذا مل يقم بذلك ىف املوعد احملدد، يكون لوزارة األشغال العامة واملوارد املائية اختاذ اجراءات االزالة أو التصحيح  

  حبق الوزارة ىف الغاء الرتخيص. لطريق االدارى على نفقة املخالف وذلك دون اخالل

  

  ) ٩٠(مادة 

  

  يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ومخسني ألف جنيه وال تزيد على مخسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية: 

وذلك  تصريف أو القاء الزيت أو املزيج الزيىت أو املواد الضارة ىف البحر االقليمى أو املنطقة االقتصادية اخلالصة  -  ١
  ) من هذا القانون.٦٠)، (٤٩ملخالفة ألحكام املادتني (



 

ت ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل اآلمنة الىت ال يرتتب عليها االضرار   -  ٢ عدم االلتزام مبعاجلة ما يتم صرفه من نفا
ملخالفة ألحكام املادة    من هذا القانون.  ٥٢لبيئة املائية وذلك 

  د أخرى ملوثة للبيئة.القاء أية موا -  ٣

  وىف حالة العود إىل ارتكاب أى من هذه املخالفات تكون العقوبة احلبس والغرامة املذكورة ىف الفقرة السابقة من هذه املادة. 

ر املخالفة ىف املوعد الذى حتدده اجلهة االدارية املختصة، فإذا مل يقم بذلك قامت  زالة آ وىف مجيع األحوال يلتزم املخالف 
الزالة على نفقته.   هذه اجلهة 

  

  ) ٩١(مادة 

  

تكون العقوبة احلبس وغرامة ال تقل عن مائة ومخسني ألف جنيه وال تزيد على مخسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتني  
الزالة لكل من خالف أحكام ا ر املخالفة طبقا ملا حتدده اجلهات املكلفة  ملادة  العقوبتني مع التزام املتسبب بنفقات ازالة آ

دف تعطيل السفينة أو اتالفها أو  ٥٤( ا  لسفينة أو أحد أجهز ب) من هذا القانون، إذا مت التفريغ الناتج عن عطب 
  عن امهال. 

وتزاد الغرامة مبقدار املثل ىف حالة العود وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون ضوابط حتديد قيمة الغرامة وفقا حلجم التلوث 
  ئى الناجم عن خمالفة أحكام هذه املادة.واألثر البي

  

  ) ٩٢(مادة 

  

  يعاقب بغرامة ال تقل عن سبعني ألف جنيه وال تزيد على ثالمثائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد األفعال التالية:

التلوث  عدم جتهيز السفينة األجنبية الىت تستخدم املواىن املصرية أو تبحر عرب املنطقة البحرية اخلاصة مبعدات خفض -  ١
ملخالفة ألحكام املادة (   ) من هذا القانون.٥٧وذلك 



 

ا أو  -  ٢ ر التلوث قبل وبعد وقوع العطب ىف السفينة أو أحد أجهز عدم اختاذ مجيع االحتياطات الكافية ملنع أو تقليل آ
حدى أجهز لسفينة أو  لتفريغ الناتج عن عطب  ملخالفة ألحكام عدم إخطار اجلهة االدارية املختصة فورا  ا وذلك 

  ب) من هذا القانون.  ٥٤املادة (

عدم ابالغ اجلهة االدارية املختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف احلادث ونوع املادة املتسربة  -  ٣
ملخالفة ألحكام املادة (   ) من هذا القانون.٥٥ونسبتها واالجراءات الىت اختذت وذلك 

) ٣)، (٢) تزاد الغرامة مبقدار املثل. وىف حالة العود إىل خمالفة أحكام البندين (١ خمالفة أحكام البند (وىف حالة العود إىل
  تكون العقوبة احلبس وغرامة ال تقل عن ثالمثائة ألف جنيه وال تزيد على مخسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتني العقوبتني.

ر امل زالة آ خالفة ىف املوعد الذى حتدده اجلهة االدارية املختصة، فإذا مل يقم بذلك قامت وىف مجيع األحوال يلتزم املخالف 
الزالة على نفقته.   هذه اجلهة 

  

  ) ٩٣(مادة 

  

  يعاقب بغرامة ال تقل عن أربعني ألف جنيه وال تزيد على مائىت ألف جنيه كل من ارتكب أحد األفعال التالية:

عمال الشحن -  ١ ملخالفة  قيام السفينة أو الناقلة  والتفريغ دون احلصول على ترخيص من اجلهة االدارية املختصة وذلك 
  ) من هذا القانون.٥٦ألحكام املادة (

لشهادات والسجالت املنصوص عليها ىف املواد ( -  ٢ ) من ٧٧)، (٧٦)، (٦٢)، (٥٨عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة 
  هذا القانون.

ملخالفة لنص املادتني (تصريف مياه الصرف الصحى امللوث -  ٣ ) من هذا ٦٧)، (٦٦ة أو القاء القمامة من السفن 
  القانون. 

ملخالفة  -  ٤ قيام إحدى السفن املسجلة ىف مجهورية مصر العربية بتصريف أو القاء الزيت أو املزيج الزيىت ىف البحر 
  من هذا القانون. ٥٠ألحكام املادة 

  

  ) ٩٤(مادة 



 

  

  ربعني ألف جنيه وال تزيد على مائة ومخسني ألف جنيه كل من ارتكب أحد األفعال التالية:يعاقب بغرامة ال تقل عن أ 

ملخالفة   -  ١ ألجهزة واملعدات اخلاصة بتخفيض التلوث وذلك  عدم جتهيز السفن املسجلة جبمهورية مصر العربية 
  ) من هذا القانون.٥٧ألحكام املادة (

ة املختصة ومأمورى الضبط القضائى ىف حالة وقوع حادث الحدى السفن الىت حتمل خمالفة أوامر مفتشى اجلهة االداري -  ٢
  من هذا القانون.  ٦٣، ٥٣الزيت أو املواد الضارة وذلك طبقا ألحكام املادتني 

  

  ) ٩٥(مادة 

  

لسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد األفعال املخالفة ألحكام هذا القانون إذا  نشأ يعاقب 
عنه اصابة أحد األشخاص بعاهة مستدمية يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن املخالفة اصابة ثالثة  

ذه العاهة.   أشخاص فأكثر 

  فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة. 

  عل وفاة ثالثة أشخاص فأكثر.وتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة إذا ترتب على الف

  

  ) ٩٦(مادة 

  

ن السفينة أو املسئول عنها وأطراف التعاقد ىف عقود استكشاف واستخراج واستغالل حقول البرتول البحرية واملوارد   يكون ر
يما ) كل ف٦٩الطبيعية األخرى مبا ىف ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب احملال واملنشآت املنصوص عليها ىف املادة (

لتضامن عن مجيع األضرار الىت تصيب أى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء خمالفة أحكام هذا   خيصه، مسئولني 
ر تلك املخالفة.    القانون، وسداد الغرامات الىت توقع تنفيذا له وتكاليف ازالة آ

  



 

  ) ٩٧(مادة 

  

لنسبة جلميع السفن على ا ت املبينة ىف املواد السابقة  ا وأنواعها مبا ىف ذلك السفن التابعة توقع العقو ختالف جنسيا
اللقاء أو االغراق احملظور ىف البحر االقليمى أو ىف  التفاقية اذا ألقت الزيت أو املزيج الزيىت وقامت  لدولة غري مرتبطة 

  املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية مصر العربية. 

  

  ) ٩٨(مادة 

  

حلبس ملدة ال تزيد ع  حدى هاتني  ٢٠لى ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال جتاوز يعاقب  ألف جنيه أو 
  ) من هذا القانون.٧٤)، ( ٧٣العقوبتني كل من خالف أحكام املادتني (

وال جيوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وجيب ىف مجيع األحوال ودون انتظار احلكم ىف الدعوى وقف األعمال املخالفة 
الدانة حيكم وازالته لطريق االدارى على نفقة املخالف وضبط اآلالت واألدوات واملهمات املستعملة وىف حالة احلكم  ا 

ا.   مبصادر

  

  ) ٩٩(مادة 

  

ا اجلرمية، وذلك إذا وقعت من السفن  لفصل ىف اجلرائم املشار اليها ىف هذا القانون احملكمة الىت ترتكب ىف دائر ختتص 
) داخل البحر االقليمى جلمهورية مصر العربية أو ىف املنطقة االقتصادية اخلالصة، وتفصل احملكمة ٩٧املادة (املشار اليها ىف 

  ىف الدعوى على وجه السرعة.

ا امليناء املسجلة  لفصل ىف اجلرائم الىت ترتكب خارج املنطقتني املشار اليهما ىف هذه املادة احملكمة الواقع ىف دائر وختتص 
  نة الىت ترفع العلم املصرى.فيه السفي

  



 

  ) ١٠٠(مادة 

  

حكام املادة (  ) من هذا القانون، للجهة االدارية املختصة اختاذ االجراءات القانونية حلجز أية سفينة ٧٩مع عدم االخالل 
املادة املذكورة متتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية املقررة ىف حالة التلبس أو ىف حالة االستعجال املنصوص عليها ىف 

  من هذا القانون. 

  ويرفع احلجز إذا دفعت املبالغ املستحقة أو قدم ضمان ماىل غري مشروط تقبله اجلهة االدارية املختصة.

  

  ) ١٠١(مادة 

  

ت املنصوص عليها ىف هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها ىف قانون آخر.    ال خيل تطبيق العقو

  

  األحكام اخلتامية 

  ) ١٠٢ادة (م

  

حكام املادة (  حملافظات، الذين يصدر  ٧٨مع عدم االخالل  ) من هذا القانون يكون ملوظفى جهاز شئون البيئة وفروعه 
التفاق مع الوزير املختص بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى ىف اثبات اجلرائم الىت  بتحديدهم قرار من وزير العدل 

ملخالفة ألحكام هذا   القانون والقرارات املنفذة له. تقع 

  

  ) ١٠٣(مادة 

  

  لكل مواطن أو مجعية معنية حبماية البيئة احلق ىف التبليغ عن أية خمالفة ألحكام هذا القانون.



 

  

  ) ١٠٤(مادة 

  

جيب على مفتشى اجلهات االدارية املختصة وكذلك مفتشى جهاز شئون البيئة ممن هلم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق  
ية خمالفة ألحكام هذا القانون، وتتوىل اجلهات املختصة اختاذ مب م  جاالت البيئة كل ىف جمال اختصاصه اخطار جها

 االجراءات القانونية الالزمة. 


