
١٩٨٢لسنة ٤٨قانون رقم 
في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

باسم الشعب 
رئيس اجلمهورية 

قرر جملس الشعب القانون اآليت نصه ، وقد أصدرناه :

١مادة 

تعترب من جماري املياه يف تطبيق أحكام هذا القانون: 
مسطحات املياه العذبة وتشمل : -أ

١ -
٢ -
مسطحات املياه غري العذبة وتشتمل : -ب

١ -
البحريات. - ٢
الربك واملسطحات املائية املغلقة والسياحات. - ٣
خزانات املياه اجلوفية. -ج

٢مادة 

ف أو إلقاء املخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات واحملال واملنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات حيظر صر 

الضوابط واملعايري اليت
املعايري واملواصفات اخلاصة بكل حالة على حدة.

٣مادة 

ا بالصرف يف جماري جتري أجهزة وزارة الصحة يف معاملها حتليال دوريا لعينات من املخلفات السائلة املعاجلة من املنشآت اليت رخص هل
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 مبلغا لدى الوزارة يتم حتديده 
ملخلفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وحتليلها. طبقا لنوعية ا



ويتم إخطار وزارة الري وصاحب الشأن بنتيجة التحليل، فإذا تبني أن املخلفات السائلة اليت تصرف يف جماري املياه خمالفة للمعايري 
خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ واملواصفات املنصوص عليها بالرتخيص املمنوح وال متثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن

إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعالج املخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات واملعايري احملددة وأن يتم فعال خالل هذه املهلة إجراء 
املعاجلة واختبار. 

ب الرتخيص املمنوح لصاحب الشأن وإذا مل تتم املعاجلة عند انتهاء مهلة الثالثة أشهر أو ثبت عدم صالحيتها قامت وزارة الري بسح
ووقف الصرف على جماري املياه بالطريق اإلداري.

رر فورا وإال قامت وزارة الري بذلك على نفقته أو قامت بسحب تلوث جماري املياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الض
الرتخيص املمنوح له ووقف الصرف على جماري املياه بالطريق اإلداري.

٤مادة 

ال جيوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها خملفات تصرف يف جماري املياه. 
التصريح بإقامة هذه املنشآت إذا التزمت اجلهة - قا للصاحل العامعند الضرورة وحتقي–ومع ذلك جيوز لوزارة الري دون غريها 

املستخدمة هلا بتوفري وحدات ملعاجلة هذه املخلفات مبا حيقق املواصفات واملعايري احملددة وفقا ألحام هذا القانون، وعلى أن يبدأ 
من هذا القانون على هذه املنشآت . ) ٣تشغيل وحدات املعاجلة فور بدء االستفادة باملنشآت ، وتسري أحكام املادة (

رة 
الري يف هذه احلالة اختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف الصرف على جماري املياه بالطريق اإلداري ودون ا

القانون.

٥مادة 

النيل أو جماري املياه. 
ويتوىل مهندسو الري املكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل يف دائرة اختصاصه التفتيش الدوري على هذه العائمات فإذا تبني 
لك خمالفتها ألحكام هذه املادة يعطى مالك العائمة مهلة ثالثة أشهر الستخدام وسيلة للعالج وإزالة مسببات الضرر فإذا مل يتم ذ

بعد انتهاء املهلة احملددة يلغى ترخيص العائمة



٦مادة 

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

٧مادة 

املتحركة املستخدمة للنقل أو السياحة أو غريها السماح بتسرب الوقود املستخدم لتشغيلها يف جماري حيظر على الوحدات النهرية 
املياه. 

) من هذا القانون.٥وتسري على هذه الوحدات أحكام املادة (

٨مادة 

ع واملساكن واملنشآت األخرى يتوىل مرفق الصرف الصحي وضع منوذج أو أكثر لوحدات معاجلة املخلفات اللزجة والسائلة من املصان
والعائمات والوحدات النهرية مبا حيقق مطابقتها للمواصفات واملعايري احملددة وفقا ألحكام هذا القانون

٩مادة 

يلتزم طالب الرتخيص بأن يقدم لوزارة الري ما يثبت قيامه بتدبري وحدة معاجلة املخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحي مبعاينته 
املعاجلة وصالحيتهالوحدة 

١٠مادة 

لوث على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها ألنواع املواد الكيمياوية ملقاومة اآلفات الزراعية مراعاة أال يكون من شأن استعماهلا ت
و خمتلطا مبياه صرف األراضي جماري املياه مبا ينصرف إليها من هذه املواد الكيمياوية سواء بالطريق املباشر خالل إجراء عملية الرش أ

الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات املبيدات يف جماري املياه وفق املعايري اليت يتفق عليها بني وزارات الزراعة 
والري والصحة.

١١مادة 

على وزارة الزراعة عند اختيارها ألنواع املواد الكيمياوية ملقاومة احلشائش املائية مراعاة أال يكون من شأن استعماهلا إحداث تلوث -
ع 



است
.

١٢مادة 

ال جيوز إعادة استخدام مياه املصارف مباشرة أو باخللط باملياه العذبة ألى غرض من األغراض إال بعد ثبوت صالحيتها هلذا -
ض ولوزارة الري بعد أخذ رأى وزارة الصحة اختاذ إجراءات معاجلة مياه املصارف اليت تقرر إعادة استخدام مياهها.الغر 

١٣مادة 

تتوىل إدارة شرطة املسطحات املائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول جماري املياه ومساعدة األجهزة 
فات ويف إزالة أسباب التلوث واإلبالغ عن أية خمالفات ألحكام هذا القانون.املختصة يف ضبط املخل

١٤مادة 

ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناجتة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على احلاالت 
اآلتية:

تكاليف اإلزالة اإلدارية للمخالفات.-
هات اليت تقوم بإنشاء حمطات معاجلة املخلفات قبل الصرف.مساعدات للج-
إجراء الدراسات والبحوث املعملية.-
مكافآت للمرشدين والضابطني للجرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام القانون.-

١٥مادة 

جياوز احلدود القصوى الواردة يف اجلدول حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الرسوم اليت تستحق تنفيذا ألحكام هذا القانون مبا ال
املرفق به كما حتدد الالئحة املصروفات املستحقة تنفيذا ألحكام هذا القانون وجيوز حتصيلها بطريق احلجز اإلداري



١٦مادة 

القانون والقرارات املنفذة من هذا ٧و٥و٤و٣و٢مع عدم اإلخالل باألحكام املقررة بقانون العقوبات يعاقب على خمالفة أحكام املواد 
هلا باحلبس مدة ال تزيد على سنة وغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه وال تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ، ويف حالة 

الري فإذا مل تكرار املخالفة تضاعف العقوبة ، وجيب على املخالف إزالة األعمال املخالفة أو تصحيحها يف امليعاد الذي حتدده وزارة 
يقم املخالف باإلزالة أو التصحيح يف امليعاد احملدد يكون لوزارة الري اختاذ إجراءات اإلزالة أو التصحيح بالطريق اإلداري وعلى نفقة

املخالف وذلك دون إخالل حبق الوزارة يف إلغاء الرتخيص.

١٧مادة 

رأى الوزارات املعنية األخرى خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشره.يصدر وزير الري الالئحة التنفيذية هلذا القانون بعد أخذ 

١٨مادة 

يكون ملهندسي الري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم 
املنصوص عليها ىف هذا القانون والىت تقع ىف دائرة اختصاصهم

١٩مادة 

ا القانون يف اجلريدة الرمسية ، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره.ينشر هذ
يبصم هذا القانون خبامت الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

).١٩٨٢يونية سنة ٢١( ١٤٠٢شعبان سنة ٢٩صدر برئاسة اجلمهورية يف 


