
1982لسنة 48قانون رقم 

يف شأن محاية ر النيل واارى املائية من التلوث
__________

باسم الشعب
رئيس اجلمهورية

:قرر جملس الشعب القانون اآليت نصه ، وقد أصدرناه 

:حكام هذا القانونأطبيق ياه يف تتعترب من جماري امل–1مادة 
:مسطحات املياه العذبة وتشمل -أ

. وفرعيه واألخوارر النيل -1
.الرياحات والترع جبميع درجاا واجلنابيات-2
:مسطحات املياه غري العذبة وتشتمل - ب

.املصارف جبميع درجاا-1
.البحريات-2
.الربك واملسطحات املائية املغلقة والسياحات-3
.ت املياه اجلوفيةخزانا-ج

و السائلة أو الغازية من العقارات واحملال واملنشآت التجارية أأو إلقاء املخلفات الصلبة صرف حيظر -2مادة 
والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغريها يف جماري املياه على كامل أطواهلا ومسطحاا إال 

احلاالت ووفق الضوابط واملعايري اليت يصدر ا قرار من وزير بعد احلصول على ترخيص من وزارة الري يف 
الري بناءا على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر يف هذا الشأن حتديد املعايري واملواصفات 

. اخلاصة بكل حالة على حدة



لة املعاجلة من املنشآت جتري أجهزة وزارة الصحة يف معاملها حتليال دوريا لعينات من املخلفات السائ- 3مادة
اليت رخص هلا بالصرف يف جماري املياه وذلك يف املواعيد اليت حتددها بإالضافة إىل ما تطلبه وزارة الري من 

.حتليل يف غري املواعيد الدورية

وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وحتليلها على نفقة املرخص له، الذي جيب أن يودع 
. ى الوزارة يتم حتديده طبقا لنوعية املخلفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وحتليلهامبلغا لد

ن املخلفات السائلة اليت تصرف يف جماري أويتم إخطار وزارة الري وصاحب الشأن بنتيجة التحليل، فإذا تبني 
متثل خطورة فورية وجب على خمالفة للمعايري واملواصفات املنصوص عليها بالترخيص املمنوح وال املياه

يتخذ وسيلة لعالج املخلفات لتصبح أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن صاحب الشأن خالل مهلة ثالثة
.مطابقة للمواصفات واملعايري احملددة وأن يتم فعال خالل هذه املهلة إجراء املعاجلة واختبارها

ثبت عدم صالحيتها قامت وزارة الري بسحب الترخيص أوأشهر تم املعاجلة عند انتهاء مهلة الثالثةتذا مل إو
.املمنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على جماري املياه بالطريق اإلداري

يري احملددة وفقا ألحكام هذا القانون وبصورة اختالف املواصفات واملعأما إذا تبني من نتيجة حتليل العينات أا 
ال قامت وزارة لشأن بإزالة مسببات الضرر فورا وإاه فيخطر صاحب امتثل خطرا فوريا على تلوث جماري املي

أو قامت بسحب الترخيص املمنوح له ووقف الصرف على جماري املياه بالطريق الري بذلك على نفقته
.اإلداري

.ال جيوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها خملفات تصرف يف جماري املياه-4مادة 

التصريح بإقامة هذه املنشآت -ضرورة وحتقيقا للصاحل العامعند ال–وزارة الري دون غريها ومع ذلك جيوز ل
ذا التزمت اجلهة املستخدمة هلا بتوفري وحدات ملعاجلة هذه املخلفات مبا حيقق املواصفات واملعايري احملددة وفقا إ

تفادة باملنشآت ، وتسري أحكام املادة تشغيل وحدات املعاجلة فور بدء االسألحام هذا القانون، وعلى أن يبدأ 
.من هذا القانون على هذه املنشآت ) 3(



مهلة عام من تاريخ العمل ذا القانون لتدبري وسيلة ملعاجلة خملفاا وإال سحب ومتنح املنشآت القائمة 
على جماري املياه اذ اإلجراءات الالزمة لوقف الصرف ولوزارة الري يف هذه احلالة اختالترخيص املمنوح هلا ،

.بالطريق اإلداري ودون اإلخالل بالعقوبات الواردة ذا القانون

يلتزم مالك العائمات السكنية والسياحية وغريها املوجودة يف جمرى النيل وفرعيه بإجياد وسيلة لعالج - 5مادة
الصحي وال جيوز صرف لقائها يف جماري أو جممعات الصرف جتميعها يف أماكن حمددة ونزحها وإخملفاا أو 

.أي من خملفاا على النيل أو جماري املياه

لتفتيش الدوري على هذه ويتوىل مهندسو الري املكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل يف دائرة اختصاصه ا
الج ذا تبني خمالفتها ألحكام هذه املادة يعطى مالك العائمة مهلة ثالثة أشهر الستخدام وسيلة للعالعائمات فإ

.وإزالة مسببات الضرر فإذا مل يتم ذلك بعد انتهاء املهلة احملددة يلغى ترخيص العائمة

ختتص وزارة الري بإصدار تراخيص إلقامة العائمات اجلديدة وجتديد تراخيص العائمات القائمة ، -6مادة
.كما ختتص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها خملفات تصرف يف جماري املياه

و السياحة أو غريها السماح بتسرب الوقود نهرية املتحركة املستخدمة للنقل أحيظر على الوحدات ال-7مادة
.املستخدم لتشغيلها يف جماري املياه

.من هذا القانون) 5(م املادة كاوتسري على هذه الوحدات أح

خلفات اللزجة والسائلة من كثر لوحدات معاجلة املأيتوىل مرفق الصرف الصحي وضع منوذج أو -8مادة
تها للمواصفات واملعايري بقاملصانع واملساكن واملنشآت األخرى والعائمات والوحدات النهرية مبا حيقق مطا

.احملددة وفقا ألحكام هذا القانون

يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الري ما يثبت قيامه بتدبري وحدة معاجلة املخلفات وشهادة -9مادة
.ن مرفق الصرف الصحي مبعاينته لوحدة املعاجلة وصالحيتها م



فات الزراعية على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها ألنواع املواد الكيمياوية ملقاومة اآل- 10مادة
تلوث جماري املياه مبا ينصرف إليها من هذه املواد الكيمياوية سواء ن استعماهلاأال يكون من شأمراعاة 

و عن طريق غسل معدات راضي الزراعية أو خمتلطا مبياه صرف األاملباشر خالل إجراء عملية الرش ألطريقبا
يري اليت يتفق عليها بني وزارات الزراعة والري او حاويات املبيدات يف جماري املياه وفق املعأدوات الرش أو

.والصحة

د الكيمياوية ملقاومة احلشائش املائية مراعاة أال يكون على وزارة الزراعة عند اختيارها ألنواع املوا- 11مادة
ن تتخذ االحتياطات الالزمة قبل أوعليها يف مجيع األحوال ، اري املياه من شأن استعماهلا إحداث تلوث 

تتأكد ملنع استخدام مياه ارى املائي الذي به املعاجلة حىت كيمياوية ثناء وبعد إجراء عملية املعاجلة باملواد الوأ
.من زوال تأثري هذه املواد على نوعية املياه وسالمة استخدامها جلميع األغراض 

ال جيوز إعادة استخدام مياه املصارف مباشرة أو باخللط باملياه العذبة ألى غرض من األغراض إال - 12مادة
اءات معاجلة مياه إجربعد ثبوت صالحيتها هلذا الغرض ولوزارة الري بعد أخذ رأى وزارة الصحة اختاذ 

.املصارف اليت تقرر إعادة استخدام مياهها

على تتوىل إدارة شرطة املسطحات املائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة - 13مادة
التلوث واإلبالغ عن أية جهزة املختصة يف ضبط املخلفات ويف إزالة أسباب طول جماري املياه ومساعدة األ

.ألحكام هذا القانونخمالفات

ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناجتة عن تطبيق أحكام - 14مادة 
:تيةهذا القانون ويصرف منه على احلاالت اآل

.تكاليف اإلزالة اإلدارية للمخالفات-
.فمساعدات للجهات اليت تقوم بإنشاء حمطات معاجلة املخلفات قبل الصر-
.إجراء الدراسات والبحوث املعملية-
.مكافآت للمرشدين والضابطني للجرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام القانون-



هذا القانون مبا ال جياوز حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الرسوم اليت تستحق تنفيذا ألحكام - 15مادة
حتدد الالئحة املصروفات املستحقة تنفيذا ألحكام هذا احلدود القصوى الواردة يف اجلدول املرفق به كما

.داريون وجيوز حتصيلها بطريق احلجز اإلالقان

3و2أحكام املواد مع عدم اإلخالل باألحكام املقررة بقانون العقوبات يعاقب على خمالفة - 16مادة
ة وغرامة ال تقل عن مخسمائة باحلبس مدة ال تزيد على سنمن هذا القانون والقرارات املنفذة هلا 7و5و4و

وجيب ،، ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف العقوبةي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتنيألفجنيه وال تزيد على 
على املخالف إزالة األعمال املخالفة أو تصحيحها يف امليعاد الذي حتدده وزارة الري فإذا مل يقم املخالف 

و التصحيح بالطريق اإلداري أجراءات اإلزالة إاذ احملدد يكون لوزارة الري اختادباإلزالة أو التصحيح يف امليع
.خالل حبق الوزارة يف إلغاء الترخيصإوذلك دون املخالف وعلى نفقة

بعد أخذ رأى الوزارات املعنية األخرى خالل يصدر وزير الري الالئحة التنفيذية هلذا القانون- 17مادة
.رهثالثة أشهر من تاريخ نش

يكون ملهندسي الري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير الرى صفة - 18مادة
.ضبط بالنسبة للجرائم املنصوص عليها ىف هذا القانون والىت تقع ىف دائرة اختصاصهممأمورى ال

.هر من تاريخ نشرهشة الرمسية ، ويعمل به بعد ثالثة أينشر هذا القانون يف اجلريد- 19مادة

.يبصم هذا القانون خبامت الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
).1982يونية سنة 21( 1402شعبان سنة 29صدر برئاسة اجلمهورية يف 



1983لسنة 8قرار وزير الري رقم 
1982لسنة 48بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 

ائية من التلوثاملر النيل واارييف شأن محاية 

الباب األول
ىف التعريفات

:املشار إليه يقصد مبجارى املياه ما يأتى 1982لسنة 48ىف تطبيق أحكام القانون رقم -1مادة 

ارى األساسى للنيل بدءا من احلدود الدولية مع السودان حىت مصب فرعى :  ر النيل و فرعيه –1
.ر املتوسط دمياط و رشيد بالبح

.التفريعات اجلانبية رى النيل داخل اجلزر : األخوار –2
.الترع الكربى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا و املغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى :  الرياحات –3
.احلقلية الترع الكبرية و الصغرية جبميع تفريعاا حىت املساقى :الترع   –4
.ترع التوزيع املوازية أو ااورة األخذة من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة ملياه الرى :اجلنابيات –5
.املصارف الكبرية و الصغرية جبميع تفريعاا حىت املصارف احلقلية و املصارف املغطاه : املصارف –6
.لبحار أو املغلقة البحريات املتصلة با:البحريات –7
.املسطحات املائية الكربى املغلقة الىت تصب فيها جمارى مياه :الربك –8
.املنخفضات املليئة باملياه و املتصلة مبجارى مائية :املسطحات املائية املغلقة –9

.البحريات الىت تصب فيها جمارى صرفاألراضى املنخفضة حول :السياحات –10
.و مجيع اارى املائية الثالثة األخرية مصدرها مياه الصرف 

.خزانات املياه اجلوفية داخل احلدود املصرية :  خزانات املياه اجلوفية–11
مجيع املواد الصلبة سواء كانت ناجتة عن النفايات و القمامة أو مواد الكسح أو : املخلفات الصلبة–12

فات اجلافة أو كسر األحجار أو خملفات املباىن أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن األفراد أو املباىن السكنية املخل
.و غري السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت جتارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل  

:املخلفات السائلة –13
.حملال الصناعية و تطبق عليها املعايري اخلاصة باملخلفات الصناعية السائلة املخلفات الصادرة عن ا) 1(



أو شبكاا أو من عقارات ) الصرف الصحى ( املخلفات اآلدمية أو احليوانية الناجتة عن عمليات تنقية اارى ) 2(
.أو عائمة كاحملال العامة و التجارية و الصناعية و السياحية ثابتة أو متحركةأو منشآت أخرى 

املخلفات احليوانية السائلة الناجتة عن عمليات الذبح و السلخانات و اازر و مزارع الدواجن و احلظائر و ) 3(
.غريها 

.يقصد باملنشأة مجيع العقارات و احملال و املنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية حكومية أو غري حكومية –14

الباب الثاىن
ىف الترخيص بصرف املخلفات
السائلة املعاجلة إىل جمارى املياه 

أماكن جلمع املخلفات الصلبة أو أيا كان نوعها ك–ال جيوز استخدام جوانب املسطحات املائية -2مادة 
التخلص منها أو نقل أو تشوين املواد القابلة للتساقط أو التطاير إال يف األماكن اليت يصدر ا ترخيص من 

.وزارة الري بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن 

ملياه إال يف األماكن ال جيوز تشوين أو ختزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب جماري ا-3مادة 
ويكون جتديد هذه التراخيص واستخراج التراخيص ، السابق الترخيص ا بالنسبة إىل التراخيص القائمة 

.اجلديدة مبعرفة وزارة الري

جيب أال حتتوي املخلفات الصناعية السائلة اليت يرخص بصرفها إىل جماري املياه على أية مبيدات -4مادة 
أو أية مادة تشكل ضرراً على اإلنسان أو احليوان أو . .مشعة أو مواد تطفو يف ارى املائيكيماوية أو مواد 

.ب أو األغراض املرتلية أو الصناعية أو الزراعيةالنبات أو األمساك أو الطيور أو تؤثر على صالحية املياه للشر



مياه الصرف الصحي إىل مسطحات ال جيوز الترخيص يف صرف أية خملفات آدمية أو حيوانية أو -5مادة 
ومع .املشار إليه أو خزانات املياه اجلوفية 1982لسنة 48من القانون رقم ) 1(املياه العذبة الواردة باملادة 

النهرية إىل جمارى املياه ة و الوحدات صرف خملفات العائمات املتحركيفذلك جيوز لوزير الري الترخيص 
معاجلتها طبقاً للمعايري و وفقا للشروط و الضوابط اآلتى بياا ، على أن يؤدى العذبة و املياه اجلوفية بعد 

.من هذه الالئحة 82مالك العائمة أو الوحدة النهرية الرسم املقرر باملادة 
املعايري و املواصفات البيان

8.5–7أليوىن لأليدروجني                                             درجة التركيز ا
.درجة احلرارة                                                          مخسة درجات فوق املعدل 

.أن تكون خالية من املواد امللونة اللون                                                             
.لتر / ملليجرام 2األوكسجني الذائب                                                  ال يقل عن 
. لتر / ملليجرام 20األوكسجني احليوى املمتص                                         ال يزيد عن 

. لتر / ملليجرام 30ال يزيد عن األكسجني املستهلك كيميائيا                                        
)طريقة الربمنجنات ( 

.                                                               لتر / ملليجرام 60عن األكسجني املستهلك كيميائيا                                       ال يزيد
)                                       طريقة الدايكرومات ( 

.  لتر / ملليجرام 20املواد العالقة                                                      ال يزيد عن 
.لتر / ملليجرام 0.5الكربيتيدات                                                       ال يزيد عن 

.لتر / ملليجرام 2,_عنتزيد ال الزيوت و الشحوم                                                  
.معدوم النيتريت  

.لتر / ملليجرام 1.5جمموعة املعادن الثقيلة مقدرة                                         ال تزيد عن 
خالية من بويضات رصاص الفحص امليكروسكوىب                                     جيب أن تكون 

.الطفيليات املعوية 
.3سم100/100ال يزيد عن العدد االحتماىل للمجموعة                                          

.معدومة ..                                القولونية املبيدات احلشرية بأنواعها

.جيب تعقيم املخلفات بعد املعاجلة و قبل صرفها إىل جمارى املياه العذبة و يفضل األوزون -2



ر و لت/ ملليجرام 1/2وىف حالة استخدام الكلور و مشتقاته جيب أال يقل الكلور املتبقى ا بعد عشرين دقيقة من إضافته عن 
.لتر / ال يزيد عن واحد ملليجرام 

تصمم وحدات املعاجلة للعائمات املتحركة مبا يوفر نقاط أخذ العينات قبل صرفها و حيظر صرف احلمأة الناجتة عن عملية -3
وحدات املعاجلة إىل ارى املائى و يكون ملمثلى وزارة الصحة و مديريات الشئون الصحية احلق ىف دخول هذه العائمات و ال

.النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية و أخذ العينات الالزمة 
الرسومات التفصيلية لوحدات ) اإلدارة العامة لصحة البيئة ( يقدم مالك العائمة أو الوحدة النهرية إىل وزارة الصحة -4

.يها قبل صدور الترخيصملوافقة املبدئية علاملعاجلة مصحوبة بدراسة مدى كفاءا و مطابقتها للمواصفات املقررة للحصول على ا
املخلفات املعاجلة و املعقمة أثناء حترك العائمات فقط و حيظر صرف املخلفات املعاجلة أو غري املعاجلة أثناء يكون صرف–5

.النهرية باملراسى أو التوقف ىف ارى املائى ألى سبب كان توقف العائمات و الوحدات 
املائى العذب بأى صورة من الصور د كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو خملفات جافة على ارى عدم صرف أى موا-6

.ومتحركة أسواء كانت العائمة و الوحدة النهرية ثابتة 
ر وقف صرف املخلفات السائلة أو املعاجلة للعائمات على اارى املائية ىف حالة اخلطر الداهم و ذلك طبقا ملا يقرره وزي-7

. الصحة 

حيظر صرف كافة املخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي إىل مسطحات املياه العذبة وخزانات املياه -6مادة 
وجيوز لوزارة الري الترخيص بصرف املخلفات الصناعية اليت متت معاجلتها إىل خزانات املياه اجلوفية طبقا للشروط ..اجلوفية

.هذه الالئحة ري اليت حتددهاواملواصفات واملعاي

ال جيوز الترخيص بصرف مياه تربيد املاكينات إىل جماري املياه إال إذا كانت املياه مأخوذة من نفس ارى –7مادة 
الذي تصب فيه أو من مصدر مماثل على األقل من حيث نوعية املياه وبشرط أن تكون دائرة التربيد مقفلة وال ختتلط 

غريها و ىف هذه احلالة ال يشترط مطابقتها للمواصفات و املعايري ملية من العمليات الصناعية أومبخلفات أية ع
اخلاصة بصرف املخلفات الصناعية إىل مسطحات املياه العذبة أو غري العذبة إال فيما يتعلق بدرجة احلرارة و معيار 

.الشحوم و الزيوت 

.و ما يف حكمها إىل خزانات املياه اجلوفيةحيظر صرف أي مياه ا مواد مشعة أ-8مادة  



جيب أن تكون ماسورة صرف املخلفات السائلة املعاجلة اليت يرخص بصرفها إىل جماري املياه يف مكان ظاهر –9مادة 
.وفوق أعلى منسوب ملياه ارى املائي

ة يف جماري املياه أن تبعد ماسورة يشترط يف حالة الترخيص بصرف املخلفات الصناعية السائلة املعاجل–10مادة 
.الصرف مسافة ال تقل عن ثالثة كيلو مترات أمام مآخذ مياه الشرب أو كيلومترا واحدا خلفها

،جيب عدم صرف مياه غسيل املرشحات من حمطات تنقية مياه الشرب إىل املسطحات املائية بدون معاجلة–11مادة 
.عاجلة املناسبةوعلى اجلهات املختصة تدبري وسيلة امل

يقدم طلب احلصول على الترخيص بصرف املخلفات السائلة املعاجلة على جماري املياه إىل مفتش ري اإلقليم –12مادة 
ويقدم الطلب مستوفيا رسم الدمغة مرفقا به البيانات ، هة يف دائرتأتابع لوزارة الري الذي تقع املنشاملختص ال

:اآلتية 
.عها وعنواا ة وموقأاسم املنش-1
.ص و املوافقات الىت صدرت ىف شأنهلترخيص الصادر للمنشأة املقامة أو رقم و تاريخ طلب الترخيا-2
.اسم صاحب املنشأة -3
.النشاط الذى تزاوله املنشأة _ 4
.نوعية املخلفات السائلة املطلوب الترخيص بصرفها إىل جمارى املياه -5
.التزيد على ثالثة أشهر لعينة من هذه املخلفات ىف حالة املنشآت القائمة نتيجة حتليل أجرى من مدة -6
.اسم ارى املائى ااور للمنشأة املقترح الصرف عليه -7
الرسومات اهلندسية الىت توضح مواقع صرف املخلفات إىل جمارى املياه أو اخلزان اجلوىف و أسلوب الصرف -8

.املقترح و املواصفات الالزمة 
) .عشرون جنيها ( جنيها 20آداء رسم قيمته -9

:أداء تأمني حتت حساب تكاليف أخذ العينات و نقلها و حتليلها بالفئات اآلتية - 10



قيمة التأمنينوع املخلفاتمسلسل
1
2

.................................مياه اارى
:خملفات صناعية سائلة

...........ملياه العذبةتصرف إىل مسطحات ا) أ ( 
.....تصرف إىل مسطحات املياه غري العذبة ) ب ( 

)مائتان جنيه ( 002

)مخسمائة جنيه ( 005
)ربعمائة جنيه أ(400

ة إجراء املعاينة الالزمة والدراسات الفنية أري الذي تقع يف دائرة عمله املنشيتوىل مهندس ال- 13مادة 
.الواجبة

على مهندس الري املختص استطالع رأي وزارة الصحة يف نتيجة التحليل لعينة من املخلفات السائلة - 14مادة 
.ح صرفها للمعايري الواردة ذه الالئحة املطلوب الترخيص بصرفها أو مدى مطابقة املخلفات املقتر

ة يف املواعيد اليت تراها تتوىل وزارة الصحة أخذ عينة أو عينات من املخلفات السائلة املعاجل–15مادة 
من 26وختطر وزارة الري بنتيجة التحليل مشفوعة برأي معامل الصحة على النموذج املشار إليه يف املادة 

.هذه الالئحة

.يصدر الترخيص من مدير عام اإلدارة العامة للري من واقع الفحص الفين ونتيجة التحليل–16مادة 

:ادر يف هذا الشأن ما يأيتيتضمن الترخيص الص- 17مادة 
.رقم الترخيص-
.ة وموقعهاأاسم املنش-
.ةأاسم صاحب املنش-



.املخلفات السائلة املرخص بصرفها املعايري واملواصفات اخلاصة اليت جيب أال تتجاوزها نوعية-
.اسم و موقع ارى املائى املصرح بصرف املخلفات السائلة عليه -
.)اليوم/3م(املائي املرخص بصرفها إىل ارى املخلفات السائلة كمية -
.عدد و مواقع الصرف املصرح ا -
.مدة سريان الترخيص  -
.الرسوم املستحقة سنويا على ذمة الفحوص املعملية و حتليل العينات -

.قبل انتهاء مدته بشهرين على األقلال جيوز أن تزيد مدة الترخيص على سنتني وجيب جتديده–18مادة 
.ويلغى الترخيص يف حالة انقضاء مدته دون جتديد

:ختطر اجلهات اآلتية بصورة من الترخيص املمنوح –19مادة 
.اإلدارة العامة للري املختصة-1
.مقدم طلب الترخيص-2
.اإلدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة-3
.ئية بوزارة الداخليةشرطة املسطحات املا-4

على وزارة الري يف حالة عدم موافقتها على طلب الترخيص أن ختطر صاحب الشأن خبطاب مسجل –20مادة 
ة احلق يف التظلم خالل مخسة عشر أتاريخ تقدمي الطلب ولصاحب املنشبأسباب الرفض خالل ستني يوما من

.يوما من تاريخ إخطاره برفض الترخيص

وعلى هذه اجلهة حبثه والفصل ، دم التظلم إىل نفس اجلهة اليت قدم إليها طلب احلصول على الترخيص يق–21مادة 
.فيه خالل ثالثني يوما من تاريخ تسلمها للتظلم ويكون رأيها فيه ائيا

املشار إليه على من خيالف شروط 1982لسنة 48توقع العقوبات املنصوص عليها يف القانون رقم - 22مادة 
.الترخيص املمنوح له



يف حالة فقد أو تلف الترخيص جيب إبالغ اإلدارة العامة للري الصادر منها الترخيص فورا للحصول على - 23مادة 
.بعد رسم قدره عشرة جنيهات) بدل فاقد أو تالف( 

الباب الثالث
ىف الرقابة على مراعاة شروط الترخيص

املخلفات السائلة حتليال دوريا لعينات من لها و مبعرفتها مرة على األقل كل ثالثة أشهر جترى وزارة الصحة ىف معام–24مادة 
املشار إليه ، و يتم 1982لسنة 48املنشآت الىت رخص هلا بالصرف ىف جمارى املياه املوضحة بالقانون رقم من املعاجلة

.ة املطلوبأخذ العينات ىف أوقات خمتلفة لتحديد نوعية املخلفات بالدقة 

ىف املواعيد الىت تراها وزارة الرى لوزارة الرى أن تطلب من وزارة الصحة أخذ عينات من املخلفات السائلة املعاجلة - 25مادة 
.و ىف غري املواعيد الدورية املشار إليها ىف املادة السابقة 

.عة برأى معاملها وختطر وزارة الصحة اجلهة الطالبة بنتيجة حتليل هذه العينات مشفو

و صاحب املنشأة بنتيجة حتليل العينة املأخوذة من املخلفات السائلة ختطر وزارة الصحة كال من وزارة الرى –26مادة 
:املعاجلة خالل شهر من تاريخ أخذ العينة على منوذج يتضمن البيانات اآلتية 

.اسم املنشأة و عنواا -1
.تاريخ أخذ العينة و موقعها -2
.اعة أخذ العينة س-3
.اسم املعمل التابع لوزارة الصحة الذى أجرى التحليل و عنوانه -4
.اسم ووظيفة من توىل أخذ العينة -5
.اسم ووظيفة مسئول املعمل -6
.نتيجة التحليل بالتفصيل و مقارنتها باملعايري املقررة -7
.الرأى النهائى للمعمل -8



خمالفتها للمعايري و املواصفات املنصوص عليها بالترخيص بصورة متثل خطرا فوريا إذا تبني من نتيجة حتليل العينات–27مادة 
. صاحب الشأن بأية وسيلة ممكنة إلزالة أسباب خطر التلوث فورا على تلوث جمارى املياه تقوم وزارة الرى بإخطار 

.و إال قامت وزارة الرى بذلك على نفقته 
الصرف على جمارى املياه بالطريق اإلدارى وختطر بذلك أجهزة الشرطة وسلطات وىف هذه احلالة جيوز سحب الترخيص ووقف 

.احلكم احمللى املختصة للتنفيذ 
من املخلفات السائلة املعاجلة للمعايري و املواصفات املنصوص عليها إذا ثبت من نتيجة حتليل العينات املأخوذة –28مادة 

الرى بإخطار صاحب الشأن خبطاب مسجل إلزالة تقوم وزارة متثل خطرا فوريااملمنوح بصورة البالترخيص 
.أسباب املخالفة خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره 

حتليل العينات من وزارة الصحة أيهما عاملا باإلخطار من تاريخ تسلمه أو من تاريخ تسلم نتيجة ويعترب صاحب الشأن 
.أقرب 

أخذ عينة جديدة ىف اليوم رى بإخطار وزارة الصحة باإلجراءات الىت متت وفق املادة السابقة لتتوىلتقوم وزارة ال–29مادة 
التاىل النتهاء الثالثة أشهر املشار إليها ىف املادة السابقة لتحليلها و إخطار وزارة الرى بنتيجة التحليل و الرأى النهائى 

.من هذه الالئحة ) 26( ليه ىف املادة لوزارة الصحة بشأا و ذلك على النموذج املشار إ

وزارة الرى أن تسحب الترخيص و توقف الصرف على جمارى املياه بالطريق اإلدارى إذا مل تتم املعاجلة خالل على–30مادة 
ب أو إذا كشفت نتيجة إعادة حتليل العينات عن عدم صالحية ما قام به صاح28الثالثة أشهر املشار إليها ىف املادة  

.من معاجلة الشأن

يلتزم أصحاب املنشآت الدائمة أو املؤقتة القائمة حاليا الىت ينتج عنها خملفات تصرف ىف جمارى املياه بإخطار وزارة –31مادة 
:الرى خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل ذه الالئحة ببيان يتضمن اآلتى 

.اسم املنشأة و عنواا -1
.اسم صاحب املنشأة أو اجلهة التابعة هلا -2
.النشاط الذى تزاوله املنشأة -3



.الترخيص املمنوح إلقامة املنشأة -4
.نوعية املخلفات الىت يتم إلقاؤها ىف جمارى املياه -5
.اسم ارى الذى يتم التخلص من هذه املخلفات عليه -6
.ائى إن وجد لصرف خملفاا على ارى املالترخيص املمنوح للمنشأة -7
.كمية املخلفات السائلة املصرح بصرفها إىل ارى املائى -8

.دائرته املنشأة تقع ىف ويتم اإلخطار خبطاب مسجل أو بتسليمه مبوجب إيصال إىل مهندس مركز الرى الذى 

أو املؤقتة أو تنشىء وزارة الرى سجالت على مستوى هندسات مراكز الرى تتضمن بيانات املنشآت الدائمة –32مادة 
.املشار إليه 1982لسنة 48الىت يرخص بإقامتها ىف ظل العمل بالقانون رقم 

من املنشآت القائمة حاليا و موقف ) 31( لإلخطارات املقدمة إليها وفق املادة جترى وزارة الرى مراجعتها –33مادة 
عاينات الالزمة لعملية صرف املخلفات السائلة من هذه بإجراء املصرفها خملفاا السائلة إىل جمارى املياه ، كما تقوم 

.ألخذ عينات من املخلفات السائلة ىف املواعيد الىت تراها وحتليلها البيانات إىل وزارة الصحة 

ختطر وزارة الصحة اجلهة الطالبة من وزارة الرى و صاحب املنشأة بنتيجة حتليل العينات مشفوعة بالرأى –34مادة 
.عامل وزارة الصحة ىف شأا النهائى مل

املشار إليه القيام بتدبري 1982لسنة ) 48( على صاحب املنشأة خالل عام من تاريخ العمل بالقانون رقم –35مادة 
.وسيلة ملعاجلة املخلفات السائلة إلزالة أسباب خمالفتها للمعايري و املواصفات املقررة 

وزارة الصحة حتليال جديدا لعينات املخلفات السائلة إليها ىف املادة السابقة جترى عند انتهاء املهلة املشار –36مادة 
من هذه الالئحة و على وزارة الصحة إخطار ) 33(املعاجلة من مجيع املنشآت القائمة السابق إخطارها ببيانات وفق املادة 

.شأا وزارة الرى و صاحب املنشأة بنتيجة التحليل و رأى معامل وزارة الصحة ىف



بالطريق اإلدارى إذا ثبت بعد انتهاء تقوم وزارة الرى بسحب الترخيص ووقف الصرف على جمارى املياه–37مادة 
ما قام به صاحب املنشأة من معاجلة للمخلفات السائلة ، و من هذه الالئحة عدم صالحية ) 35(املهلة املشار إليها ىف املادة 

.املشار إليها 1982لسنة ) 48(دة بالقانون رقم ذلك دون إخالل بالعقوبات الوار

جيوز ألجهزة الدولة املختصة أو أجهزةاملشار إليه ال1982لسنة 48اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم –38مادة 
ون غريها التصريح بإقامة أية منشأة ينتج عنها خملفات تصرف ىف جمارى املياه ، و ختتص وزارة الرى د_ احلكم احمللى 

بإعطاء التصريح النهائى إلقامة املنشآت الىت ينتج عنها خملفات تصرف ىف جمارى املياه ، بعد حصول صاحب الشأن على 
موافقات اجلهات املختصة و التزامه بتوفري وحدات معاجلة املخلفات السائلة مبا حيقق املعايري و املواصفات الواردة ذه 

.الالئحة 

الباب الرابع
العائمات والوحدات النهرية املتحركةيف 

الفصل األول
يف العائمات

يقصد بالعائمة كل منشأة عائمة آلية أو غري آلية 1982لسنة 48من القانون ) 5(يف تطبيق أحكام املادة –39مادة 
.سواء كانت سكنية أو سياحية أو غريها . 

بإصدار تراخيص الري املشار إلية ختتص وزارة 1982سنة ل48اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم –40مادة 
إقامة العائمات اجلديدة وجتديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات اجلهات 

.املختصة 

ىف رئيس قطاع الرى بالوزارة بالقاهرة على طلب مستويقدم طلب الترخيص بإقامة العائمة من مالكها إىل-41مادة 
:لرسم التمغة مرفقا به املستندات اآلتية 

.مستند ملكية العائمة -1



شهادة من اهليئة العامة للنقل النهرى بصالحية العائمة و مطابقتها للشروط اآلتية الىت تضعها -2
.هذه اهليئة 

شهادة من مهندس الرى املختص بتوفري وحدة ملعاجلة املخلفات الناجتة عن استخدام العائمة و -3
.و ثبوت صالحيتها ته هلا معاين

.موافقات اجلهات األخرى املختصة -4
.تعهد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود املستخدم لتشغيلها إىل جمارى املياه -5
.اسم ارى املائى املستخدم لسري أو رسو العائمة -6
..أداء رسم نظر قيمته عشرون جنيها -7

الري املختص أو مفتش النيل حسب األحوال وذلك خالل شهر من تاريخ يصدر الترخيص من مدير عام –42مادة 
:وجيب أن يتضمن الترخيص املمنوح ما يأيت ،تقدمي الطلب 
.اسم العائمة ·
.اسم مالك العائمة·
.        النشاط الذي تزاوله العائمة ·
.فيهاسم ارى املائي املصرح باستخدام العائمة·
:السماح بتسرب الوقود املستخدم لتشغيلها إىل جمارى املياه التزام مالك العائمة بعدم·
:للعائمة ، وتكون على النحو اآلتى مدة سريان الترخيص املمنوح ·
.ثالث سنوات للعائمات املستخدمة لألغراض السكنية-1
.سنة واحدة للعائمات املستخدمة لألغراض السياحية-2

من هذه الالئحة إىل 41ستيفاء اإلجراءات املنصوص عليها باملادة يقدم طلب جتديد الترخيص بعد ا–43مادة 
.مدة صالحية الترخيص القائمانتهاء اجلهة اليت أصدرته بوزارة الري خالل ثالثة أشهر قبل 

يف حالة فقد أو تلف الترخيص جيب إبالغ اإلدارة العامة للري أو تفتيش النيل الصادر منه الترخيص –44مادة 
.بعد دفع رسم قدره عشرة جنيهات ) بدل فاقد أو تالف( صول علىفورا واحل



على أجهزة وزارة الري إجراء التفتيش الدوري مرة على األقل كل ثالثة أشهر وكلما أقتضت –45مادة 
للتأكد من التزامها بشروط الترخيص –الري -الضرورة على العائمات الراسيات داخل حدود هندسة مركز

لقائها ىف جمارى أو جممعات إو ونزحها.فريها وسيلة لعالج خملفاا أو جتميعها يف أماكن حمددةاملمنوح وتو
خطار مالك العائمة خبطاب مسجل الزالة أسباب إذا خالفت ذلك تقوم وزارة الرى بإف.. الصرف الصحى 

.خطار اليه املخالفة خالل ثالثة أشهر من تاريخ وصول هذا اإل

ندس الري أو مفتش النيل املختص إعادة معاينة العائمة عند انتهاء الثالثة أشهر املشار إليها يف على مه–46مادة 
املادة السابقة فإذا تبني عدم صالحية ما قام به مالك العائمة من معاجلة إلزالة أسباب املخالفة يلغى ترخيص 

.العائمة 

كز الري وتفاتيش النيل تدون ا مجيع تنشئ وزارة الري سجالت على مستوى هندسات مرا–47مادة 
.البيانات الواردة يف الترخيص املمنوح لكل عائمة ترسو أو تعمل يف ارى املائي الواقع داخل حدودها

على مجيع مالك العائمات القائمة يف تاريخ العمل ذه الالئحة أيا كان الغرض من استخدامها إخطار –48مادة 
:ن اآليتوزارة الري ببيان يتضم

.اسم العائمة·
.اسم مالك العائمة أو اجلهة التابعة هلا ·
.النشاط الذي تزاوله العائمة·
.الترخيص املمنوح إلقامة العائمة ·
.اسم ارى املائى املصرح باستخدام العائمة فيه ·
.نوعية املخلفات الناجتة عن استخدام العائمة و كيفية التخلص منها ·
.عاجلة املخلفات قبل التخلص منها مدى توافر وحدات م·
.لصرف خملفاا على ارى املائى إن وجد الترخيص املمنوح للعائمة·

مركز الرى املختص أو إىل مفتش النيل خطار بكتاب مسجل أو يسلم مبوجب ايصال إىل مهندس و يوجه هذا اإل
.خ العمل ذه الالئحة الذى تقع العائمة ىف حدود دائرة اختصاصه خالل ثالثة أشهر من تاري



تراجع وزارة الري اإلخطارات املقدمة إليها من أصحاب العائمات القائمة وقت العمل بالقانون رقم –49مادة 
املشار إليه وجترى معاينة للعائمات وطرق معاجلة وصرف خملفاا وتبدي مالحظاا بالنسبة إىل 1982لسنة 48

املختص ملوافاة صحة و مرفق الصرف الصحى يانات إىل كل من وزارة الكل عائمة وترسل صورة من هذه الب
.مهندس مركز الرى أو مفتش النيل املختص بالرأى ىف شأا 

الفصل الثاين
يف الوحدات النهرية

املشار إليه يقصد بالوحدة النهرية 1982لسنة 48من القانون رقم ) 7(يف تطبيق أحكام املادة –50مادة 
مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ة كل منشآت عائمة تكون اآللة هى أداة تسيريها ولو كانتاملتحرك
.أيا كان الغرض من استخدامهاومقطور

من هذه الالئحة باستثناء مدة 49إىل 39تسرى على الوحدات النهرية املتحركة أحكام املواد من –51مادة 
.سريان الترخيص فتكون ثالث سنوات

تتوىل شرطة املسطحات املائية التابعة لوزارة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية اليت تلقي - 52مادة 
مبخلفاا إىل ااري املائية وتلك اليت يتسرب منها الوقود وحترير احملاضر الالزمة هلا وإخطار مهندس مركز 

لوحدة النهرية الختاذ الالزم وفقا ألحكام القانون ة أو االري أو مهندس تفتيش النيل الذي تقع يف دائرته العائم
و هلؤالء اجراء التفتيش الدورى و املفاجىء عند تواجد هذه العائمات و الوحدات النهرية ىف املراسى و اختاذ 

.مايلزم بشأا 

ر جهة لوزارة الري إخطار شرطة املسطحات املائية لضبط املخالفة وحترير احملضر الالزم وإخطا–53مادة 
.االختصاص بوزارة الري لتطبيق أحكام القانون



لوزارة الري إخطار وزارة الصحة ألخذ عينات من املخلفات السائلة اليت تقوم املنشأة بصرفها إىل –54مادة 
مشفوعة برأي معامل وزارة ...ااري املائية وحتليلها وإخطار اجلهة الطالبة بوزارة الري بنتيجة التحليل 

.ة يف شأا الصح

الباب اخلامس
ىف أخذ العينات و إجراء التحاليل

يكون ملمثلي أجهزة وزاريت الري والصحة ومرفق الصرف الصحي املختص حق دخول العقارات –55مادة 
واحملال واملنشآت التجارية والصناعية والسياحية وعمليات الصرف الصحي وغريها من اجلهات اليت تصرف 

اينة أسلوب صرف املخلفات املسطحات املائية ألخذ العينات واملرور الدوري وغري الدوري ملعخملفاا على
.السائلة ووحدات املعاجلة للتأكد من كفاءة التشغيل أو اكتشاف املخلفات 

.و على صاحب املنشأة تقدمي املعونة و التسهيالت الالزمة المتام مهمتهم على الوجه األكمل 

ال يقل حجم العينة عن لترين وتؤخذ العينات يف زجاجات ذات غطاء زجاجي مصنفر حمكم جيب أ–56مادة 
الغلق كما جيب التنظيف داخل الوعاء والغطاء تنظيفا جيدا قبل استعماله ويف حالة أخذ عينات من خملفات 

.سائلة عوجلت بالكلور تستعمل أوعية معقمة

بعد أخذ العينة مباشرة فإذا تعذر ذلك وتأخر إجراء االختبارات جيرى التحليل مبعامل وزارة الصحة–57مادة 
املقررة ملدة أكثر من ثالث ساعات فيلزم حفظ العينة داخل صندوق ثالجة مع احاطة الوعاء بطبقة من الثلج 

.حىت تصل العينة إىل املعمل وا بقية من الثلج 

السائلة قدر اإلمكان ومن مكان مناسب يف اية عملية جيب أن تكون العينة مماثلة لطبيعة املخلفات–58مادة 
التنقية أو مبكان االتصال النهائي ملخلفات املنشأة أو عملية التنقية ويف املكان الذي تصرف عليه إىل ااري 

كل ة الواحدة فيجب أخذ عينة منفصلة من هذه املخارجاملائية وإذا كان هناك أكثر من خمرج ملخلفات املنشأ
مأل تاما وإحكام وضع السدادة بعد االنتهاء من أخذ العينة ، وجيب أال كما جيب ملء الوعاء . حدة على



ويراعى عند .داخل الوعاء وبني السدادةما بني سطح املاء ى جزء غري مملوء أيسمح ببقاء أى فقاعة غازية أو 
ة من السطح وال من القاع وبعد االنتهاء ، وال تؤخذ العينالعينة وضع فوهة الوعاء بعكس اجتاه تيار املاءأخذ 

من ملء الوعاء جيب تغليف الفوهة بالشاش وختمها بالشمع األمحر أو أية مادة مماثلة وخيتم املكلف بأخذ 
.العينة

جيب على املكلف بأخذ العينة أن ميأل بدقة خبط واضح النموذج اخلاص بذلك وأن حيصل على توقيع –59مادة 
وأن يقوم بإرساله فورا مع العينة إىل اإلدارة العامة للمعامل املركزية . على النموذج همندوبصاحب الشأن أو 

.ات بوزارة الصحة بالقاهرة أو املعامل اإلقليمية هلا باحملافظ

الباب السادس
الضوابط واملعايري واملواصفات اخلاصة

إىل جماري املياهاملخلفات السائلة املعاجلةبصرف 

:الصرف على مسطحات املياه العذبةيف: أوال 
قى جماري املياه العذبة اليت يرخص بصرف املخلفات الصناعية السائلة املعاجلة إليها يف بجيب أن ت–60مادة 

:حدود املعايري واملواصفات التالية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

لتر /ملليجرام ( املعايري واملواصفات البيان 
)ما ام يذكر غري ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          
درجة 100ال يزيد عن .....                                                                      اللون 

500......                                                             جمموع املواد الصلبة 
درجات فوق املعتاد5..                                                               .....درجة احلرارة  

5ال يقل عن .......                                                               األكسجني الذائب
8.5و ال يزيد على 7ال يقل عن .......                                                   االس اإليدروجني 

6ال يزيد على ......                                                      األكسجني احليوى املمتص



10....                                             ((     ((    األكسجني الكيماوى املستهلك 
1((      ((     .................       نتروجني عضوى 

0.5...........................                                            ((      ((     نشادر  
0.1....................                                            ((      ((     شحوم وزيوت 

20و ال تقل عن150ال تزيد على ......................                                     ة الكلية القلوي
200..........................                                           ((      ((       كربيتات 

0.001ال يزيد على ....................                      مركبات الزئبق 
1..................                                          ((       ((      حــديــد  

0.5.....................                                        ((       ((      منجنيـــز 
1((        ((     ......................        حنـاس   

1((        ((     .....................                                          زنــك  
0.5...........                                          ((          ((     منظفات صناعية 

45..                                          ((           ((    ............نتـــرات
0.5..............                                          ((           ((    فللـوريدات
0.02...............                                           ((          ((     فــينول 

0.05((          ((     ...........خ زرنــيــ
0.01............                                         ((          ((     كـادمـيـوم 
0.05............                                         ((           ((     كــــروم 
0.1..............                                        ((           ((      سـيــانور 
0.05...............                                         ((           ((     رصــاص 

0.01.....                                         ((           ((  ســلــيـنــوم

معايري الترخيص بصرف املخلفات الصناعية السائلة املعاجلة إىل مسطحات املياه العذبة وخزانات املياه –61مادة 
)ما مل يذكر غري ذلك –لتر / مجيع املعايري ملليجرام : ( اجلوفية اليت وضعتها وزارة الصحة هى 

ائلة املعاجلة الىت يتم صرفها احلد األقصى ملعايري املخلفات الصناعية السالبيان
على



ر النيل من حدود مصر اجلنوبية 
إىل قناطر الدلتـا

فرع النيل و الرياحات و الترع و 
اجلنابيـات و خزانات املياه 

اجلوفية
................درجة احلرارة 

..............األس األيدروجني 
....................الـلـون 

املمتصاألكسجني احليوى
األكسجني املستهلك كيماويا

) .............. دايكرومات ( 
األكسجني املستهلك كيماويا 

) ............... برمنجـات( 
.....جمموع املواد الصلبة الذائبة 

.........رما املواد الصلبة الذائبة 
...............املواد العـالـقة 

...........رما املواد العـالـقة 
) .......كسب ( الكربيتيدات 

الزيوت و الشحوم و الراتنجات
) .....غري عضوى ( الفوسفات 

) ............. 36ن ( الفترات 
....................الفينول  

.................الفلوريـدات 
.................الكلور املتبقى 
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املعاجلة الىت يتم صرفها احلد األقصى ملعايري املخلفات الصناعية السائلة البيان
على

ر النيل من حدود مصر اجلنوبية 
لدلتـاإىل قناطر ا

فرع النيل و الرياحات و الترع و 
اجلنابيات و خزانات املياه اجلوفية

جمموع املعادن الثقيلة و تشمل 
)X(:

X الزئــبـق…..........
X الرصــاص.............
X الكـاديـوم..............
X الـزرنـيـخ.............
X الكروم سداسى التكافؤ.....
X النحـاس.................
X النـيـكل ...............
X الـحـديـد ............

................املنجنيـز 
...............الـزنـك 
................ الفـضـة  

..........املنظفات الصناعية 
العد االحتماىل للمجموعة  

....     3سم100القولونية ىف 
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من هذه الالئحة أن تتجاوز عن بعض املعايري املشار 60لوزارة الري دون إخالل بأحكام املادة –62مادة 
قة وذلك يف احلاالت اليت تقل فيها كمية املخلفات الصناعية السائلة املعاجلة اليت يتم صرفها إليها باملادة الساب

أال تزيد على احلدود املوضحة ىف اجلدول و بشرطمتر مكعب يف اليوممائة عنإىل مسطحات املياه العذبة
:اآلتى



يتم صرفها  احلد األقصى لنوعية املخلفات الصناعية السائلة املعاجلة الىتالبيان
على

ر النيل من احلدود اجلنوبية ملصر 
حىت قناطر الدلتـا

فرع النيل و الرياحات و الترع و 
اجلنابيات و خزانات املياه اجلوفية

األكسجني احليوى املمتص 
األكسجني املستهلك كيماويا

) .............الدايكرومات( 
األكسجني املستهلك كيماويا

..............) .الربمنجات ( 
.........جمموع املواد الصلبة 

............رماد املواد الصلبة 
...............املواد العالقة 

الزيوت و الشحوم و الراتنجات
.............الـنـتـرات 
............الفـيـنـول 
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جيب أال تكون املخلفات الصناعية السائلة املعاجلة واليت يرخص بصرفها إىل مسطحات املياه –63مادة 
.العذبة خمتلطة مبخلفات آدمية أو حيوانية 

املشار إليه تسري أحكام التشريعات املنظمة 1982لسنة 48يف تطبيق أحكام القانون رقم –64مادة 
ت واملواد املشعة للتأكد من مطابقة املخلفات الصناعية السائلة هلا قبل الترخيص للمعايري اخلاصة باإلشعاعا

.بصرفها إىل مسطحات املياه العذبة

:جيب أن تتوافر يف مياه املصارف قبل رفعها إىل مسطحات املياه العذبة املعايري اآلتية–65مادة 



)ك لتر مامل يذكر غري ذل/ ملليجرام ( املعايري البـيـان
.................الـلـون 

..........جمموع املواد الصلبة 
............درجـة احلـرارة 

...............الـرائـحة 
..........األكسجني الذائب 
...........االس اإليدروجني 

.....األكسجني احليوى املمتص 
األكسجني الكيماوى املستهلك 

).دايكرومات ( 
) برمنجات (   (((   ((    (

............الـنـشـادر 
...........زيوت أو شحوم  

.............القلوية الكلية 
......مـركـبـات الزئبق 

...........حــديــد 
.....مـنـجـنـيـــز 

............نـحـــاس 
.................زنــك 

............منظفات صناعية 
..........نـتـــرات 

..........لـوريـدات فـ
............فـيـنـول 
...........زرنــيـخ 

.........كـادمـيـوم 
.....كروم سداسى التكافؤ 

...........سـيـانـيـد 

وحدة100اليزيد على 
500

مئوية فوق املعتاد5
درجة على البارد2

5ال يقل عن 
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10ال يزيد على 
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    ))      ))45
  ))      ))0.5
  ))      ))0.02

)) ))0.05
  ))      ))0.01
  ))      ))0.01
  ))      ))0.1



..........التانني و اللجنني 
................فوسفات 

.....الكلوروفورم–مستخلصات الكربون 
3سم100العد األحتماىل للمجموعة القولونية 

لتر/ ملليجرام 0.5
لتر / ملليجرام 1

لتر / جرام 1.50
5000

:يف الصرف على مسطحات املياه غري العذبة: ثانيا 
جيب أن تتوافر يف مياه الصرف الصحي واملخلفات الصناعية السائلة اليت يرخص بصرفها إىل –66مادة 

:املعايري واملواصفات اآلتية–مسطحات املياه غري العذبة 
ما مل يذكر غري –لتر / ملليجرام ( احلد األقصى للمعايري و املواصفات البيان 

)ذلك 
املخلفات الصناعية السائلةمـيـاه الصرف الصحى 

...........درجة احلرارة 
....األس األيدروجـيىن 

..األكسجني احليوى املمتص
هلك األكسجني الكيماوى املست

امليكرومات
األكسجني الكيماوى املستهلك

)برمنجات (
........األكسجني الذائب 
........الزيوت و الشحوم 

.............املواد الذائبة 
........املواد العـالـقة 

..............املواد امللونة 
.............الكربيتيدات 
..............السيـانيد 

............ت الفوسفا

ْ مئوية 35
6–9
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.............النيترات 
...........الفلوريدات 

............الفينول 
.........جمموع املعادن الثقيلة 

..........املبيدات بأنواعها 

االحتماىل للمجموعة دالعد
3سم 100القولونية 

50
-
-

1
معدوم

5000

40
0.5

0.005
1

معدوم

5000

يف حالة صرف مياه الصرف الصحي أو خملفات صناعية سائلة خمتلطة مبياه الصرف الصحي إىل –67مادة 
ة املياه املنصرفة بالكلور جيب بناء على طلب اجلهة الصحية املختصة معاجل،مسطحات املياه غري العذبة

ملليجرام ، و 0.50إضافته عن لتطهريها قبل صرفها حبيث ال يقل الكلور املتبقي ا بعد عشرين دقيقة من
حبيث تكون أجهزة و مواد التطهري متوفرة و جاهزة للعمل بصفة مستمرة إلجناز هذه املعاجلة عند طلب 

.إجرائها 

املياه غري العذبة اليت يرخص بصرف املخلفات السائلة املعاجلة إليها يف جيب أن تبقى مسطحات –68مادة 
:حدود املعايري واملواصفات اآلتية

املعايري و املواصفاتالبيان
……………………درجة احلرارة 

.………………األكسجني الذائب 
.......................االس االيدروجيىن 
........................املنظفات الصناعية 

.................................الفينول 
..................................العكارة 

سائددرجات مئوية فوق املعدل ال) 5(ال تزيد على 
لتر ىف أى وقت /  ملليجرام ) 4(ال يقل عن 

)8.5(و ال يزيد على ) 7(ال يقل عن 
)لتر / ملليجرام ) 0.5(ال تزيد على 

)لتر / ملليجرام ) 0.005(ال يزيد على 
وحدة ) 50(ال تزيد على 



........................املواد الصلبة الذائبة 
العد اإلحتماىل للمجموعة القولونية ىف

........................3سم100

لتر/ ملليجرام) 650(ال تزيد على 

)5000(التزيد على 

لفات السائلة إىل البحريات جيب مراعاة أال يزيد عدد البكتريا القولونية يف مصايد يف حالة صرف املخ–69مادة 
3سم100لكل ) 230(كما جيب أال يزيد عددها على، 3سم100لكل ) 70(األمساك بالبحرية على

دمالثروة السمكية و عمن العينات املأخوذة من مياه البحرية يف موسم الصيد وذلك حفاظا على1/10يف 
0د األمساك تأثري صرف هذه املخلفات على مصاي

الباب السابع
الصندوق اخلاص حبصيلة الرسوم و الغرامات

ينشأ مبصلحة الرى صندوق خاص و 1982لسنة 48من القانون رقم 14إعماالً ألحكام املادة _70مادة 
برسوم و غرامات القانون رقم الصندوق اخلاص"يفتح له حساب خاص بالبنك املركزى املصرى حتت إسم  

0"ىف شأن محاية ر النيل و اارى املائية من التلوث1982لسنة 48

الصندوق املشار إليه حصيلة الرسوم و الغرامات و التكاليف الناجتة عن تطبيق أحكام تؤول إىل_71مادة 
.املشار إليه 1982لسنة 48القانون رقم 

.رة الصندوق بقرار من وزير الرى و جيتمع مرة كل شهر على األقل يشكل جملس إدا_72مادة 

خيتص جملس اإلدارة برسم سياسة الصندوق و متابعة أعمال ووضع النظم و اإلجراءات الكفيلة _73مادة 
.بإجنازها 



جملس ىيتم إعداد مشروع ميزانية الصندوق متضمنا اإليرادات احملصلة و أوجه صرفها و تعرض عل_74مادة 
.كاف و تعتمد من وزير الرى اإلدارة قبل بداية العام املاىل بوقت 

العتماده من جملس اإلدارة متهيداً للعرض على مراقبة للصندوق و ىف اية العام املاىل يعد احلساب اخلتامى 
.احلسابات باجلهاز املركزى للمحاسبات 

ه دون التقيد باللوائح و النظم احلكومية و يعتمدها وزير الئحة إجراءاتيضع جملس إدارة الصندوق _75مادة 
.الرى 

:تتكون إيرادات الصندوق مما يأتى _ 76مادة 
___________________

نها خملفات تصرف ىف جمارى رسوم إصدار التراخيص و التأمينات اخلاصة بإقامة أية منشآت ينتج ع) أ ( 
.املياه

و الوحدات النهرية اجلديدة و جتديد لتراخيص و التأمينات اخلاصة بإقامة العائماترسوم إصدار ا) ب ( 
. تراخيص العائمات و الوحدات القائمة 

املشار 1982ة لسن48من القانون رقم 16قيمة املخالفات و الغرامات املنصوص عليها ىف املادة ) ج ( 
.إليه
.املشار إليه 1982لسنة 48لتطبيق ألحكام القانون رقم اإليرادات األخرى الىت يتم حتصيلها با) د ( 
.اإلعتمادات و اإلعانات الىت ختصصها الدولة لتدعيم إيرادات الصندوق ) هـ ( 
.اهلبات و التربعات و الوصايا الىت يقبلها وزير الرى ) و ( 

و تشمل على وجه اخلصوص يتم الصرف من موارد الصندوق وفق الالئحة الىت يضعها جملس إدارته_77مادة 
:ما يأتى 
.دارية للمخلفات إلتكاليف اإلزالة ا-1
.مساعدات للجهات الىت تقوم بإنشاء حمطات معاجلة املخلفات قبل الصرف -2
.تكاليف إجراء الدراسات و البحوث و التحاليل املعملية -3



.و إزالة املخلفاتلضبط املكافآت الىت متنح للعاملني الذين يبذلون جهوداً غري عادية ىف عمليات ا-4
و للذين يقومون بضبط اجلرائم الىت تقع باملخالفات ألحكام القانون رقم مكافآت للمرشدين -5

.املشار إليه 1982لسنة 48
أجور العمال املومسيني الذين حتتاجهم أعمال إزالة املخلفات أو أى أعمال أخرى يتطلبها تنفيذ -6

.ه املشار إلي1982لسنة 48القانون رقم 

يداعها ىف احلساب اخلاص إتتوىل اإلدارات التابعة ملصلحة الرى حتصيل هذه الرسوم و املستحقات و _78مادة 
.ز اإلدارىو جيوز حتصيل الرسوم و املصروفات املستحقة تنفيذا ألحكام هذا القانون بطرق احلج. بالصندوق 

الذين يقومون بضبط اجلرائم بنسبة من قيمة الغرامة حيدد جملس إدارة الصندوق مكافآت املرشدين و _79مادة 
.احملصلة و احلد األدىن و األقصى هلا و إجراءات صرفها 

خيطر أصحاب التراخيص بصرف املخلفات السائلة املعاجلة إىل جمارى املياه ببيان خالل شهر يوليو _80مادة 
ملية و املصروفات و الغرامات و تكاليف اإلزالة و من كل عام يتضمن املبالغ املستحقة للرسوم و التحاليل املع

. غريها الىت متت خالل العام 



الباب الثامن
أحكام عامة

يلتزم أصحاب املنشآت الىت يرخص هلا بصرف خملفاا السائلة املعاجلة على اارى املائية بإيداع _81مادة 
1982لسنة 48من القانون رقم 16مبصلحة الرى ضمانا لتنفيذ أحكام املادة تأمني لدى الصندوق اخلاص 

:املشار إليه و ذلك وفقا ملا يأتى 
املائية ماسورة ال ألف جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف خملفاا السائلة املعاجلة على اارى) أ ( 

.التصرف جياوز قطرها عشرين سنتيمترا أو عدة مواسري و ذات كمية 
ألفى جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف خملفاا السائلة املعاجلة على اارى املائية ماسورة ) ب ( 

.قطرها عشرون سنتيمترا فأكثر 
يقم املخالف بأداء و خيصم من هذا التأمني قيمة الغرامة و تكاليف اإلزالة عند ارتكاب خمالفة و ذلك إذا مل 

يلتزم صاحب املنشأة بإستكمال مبلغ التأمني خالل شهرين من تاريخ إخطاره ليف اإلزالة وقيمة الغرامة و تكا
.خبصم قيمة الغرامة و تكاليف اإلزالة احملكوم ا 

.و يعترب إيصال إيداع مبلغ التأمني أحد املستندات الىت تقدم للحصول على الترخيص أو جتديده 
.مل يكن ملصلحة الرى أية مبالغ لدى املرخص له و يرد التأمني ىف اية مدة الترخيص إذا

يستحق على االنتفاع بإستغالل جمارى املياه رسم سنوى مقداره قرش واحد عن املتر املكعب _82مادة 
.من املخلفات السائلة املعاجلة الىت يصرح بصرفها إىل جمارى املياه 

.زارة األشغال العامة و املوارد املائيةو تودع حصيلة هذا الرسم الصندوق اخلاص مبصلحة الرى بو

.ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية و يعمل به من تاريخ نشره _83مادة 
) .1983يناير سنة 17( 1403ىف ربيع اآلخر سنة حتريرا

رىوزير ال
حممد عبد اهلادى مساحة/ مهندس 




