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القانون رقم 354لسنه 4553

فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة و الخطرة

()2

باسم األمة
رئيس الجمهورية
 بعد االطالع على اإلعالن الدستورى الصادر فى  01فبراير سنه  0592من القائد العاموقائد ثوره الجيش .

 وعلى االعالن الدستورى الصادر فى  01من يونيو سنه . 0591 وعلى القانون رقم 01لسنه  0511الخاص بالمحالت الخطرة والمقلقة للراحة والضارةبالصحة المعدل بالقانون لسنه . 0522

 وعلى القانون رقم 019لسنه  0511الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلةله .

 وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم 019لس ىىنه  0515بإنش ىىال المجل ىىس البل ىىدى لمدين ىىه الق ىىا رة والقى ىوانينالمعدلة له .

 وعلىىى القىىانون رقىىم  51لسىىنه  0591بإنشىىال المجلىىس البلىىدى لمدينىىه اإلسىىقندرية والقىوانينالمعدلة له .

 وعلى القانون رقىم  011لسىنه  0591بإنشىال المجلىس البلىدى لمدينىه بىور سىعيد والقىوانينالمعدلة له .

 -وعلى ما أرتاه مجلس الدولة .

 وبنال على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزرال .أصدر القانون االتى :
مادة  :1تسرى أحقام ذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون
سوال قانت منشأه من

البنال أو الخشب أو األلىوا المعدنيىة أو أيىة مىادة بنىال أخىرى أو فىى أرأ فضىال أو فىى
العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى 1

ولوزير الشئون البلدية والقروية بقىرار يصىدر منىه أن يعىدل فىى ذلىو الجىدول باإلضىافة أو

الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى اآلخر 1

قما له بقرار يصدر منه أن يعين األحيال أو المناطق التى يحظر فيها إقامة ذه المحال

أو نوع منها.

مادة  : 2ال يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحقام ذا القانون أو إدارته إال بترخيص بذلو 1

وقل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق اإلدارى أو يضبط إذا قان اإلغالق

متعذ ار .

مادة  : 3يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى اإلدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها
بالمحافظات والمديريات

طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من وزيىر الشىئون البلديىة والقرويىة مرفقىا بىه الرسىومات
والمستندات المنصوص عليها فى الق اررات المنفذة لهذا القىانون  .وتبىدى تلىو الجهىة رأيهىا

فى مرفقات الطلب فى ميعاد اليجاوز شه ار من تاريخ تقديمه أو وصوله 1

وفى ىىى حالى ىىة قبولى ىىه يعلى ىىن الطالى ىىب بى ىىذلو قتابى ىىة مى ىىس تقليفى ىىه بى ىىدفس رسى ىىوم المعاينى ىىة التى ىىى
يصدربتحديد ا قرار من وزير الشئون البلدية والقروية .

مادة  : 4يعلن الطالب بالموافقة على موقس المحل أو رفضىه فىى ميعىاد ال يجىاوز سىتين يومىا مىن
تاريخ دفىس رسىوم

المعاينىىة  .ويعتبىىر فىىى حقىىم الموافقىىة فىوات الميعىىاد المىىذقور دون تصىىدير إخطىىار للطالىىب
بالرأى وذلو مس عدم اإلخالل بأحقام الفقرة الثالثة فى المادة ()1

()1
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وفى حالة الموافقة يعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافر ا فى المحل ومدة إتمامها .

ومتىىى أتىىم الطالىىب ىىذه اإلشىىتراطات أبلىىت الجهىىة المختصىىة ذلىىو بخطىىاب موصىىى عليىىه
وعلى ذه الجهة التحقق من إتمام اإلشتراطات خىالل ثالثىين يومىا مىن وصىول اإلبىال

فإذا ثبت إتمامها صرف الرخصة مرفقىا بهىا اإلشىتراطات الواجىب توافر ىا فىى المحىل علىى

الدوام .

وفىىى حالىىة عىىدم إتم ىىام ىىذه اإلشىىتراطات يسىىمز للطال ىىب بمهلىىة ال تجىىاوز نصىىف المهل ىىة

األولىىى فىىإذا لىىم تىىتم اإلشىىتراطات خاللهىىا للطالىىب أن يحصىىل علىىى مهىىل أخىىرى ال يجىىاوز
مجموع مدد ا المهلة األولى على أن يقوم بأدال رسم إعادة معاينة عن قل مهلة من ىذه

المهىىل تعىىادل نصىىف قيمىىة رسىىوم المعاينىىة األولىىى فىىإذا لىىم تىىتم اإلشىىتراطات فىىى نهايىىة ىىذه
المهل رفأ الطلب وتعاد المعاينة عند انتهال قل مهلة أو قبل انتهائها بنال على إخطار
مىىن الطالىىب بأنىىه أتىىم اإلشىىتراطات وتبىىدأ المهلىىة مىىن تىىاريخ المعاينىىة التىىى تسىىبقها ويجىىوز

للطالىىب قبىىل إنتهىىال المهلىىة بوقىىت قىىاف أن يطلىىب مىىد ا فىىى حىىدود الحىىد األقصىىى المحىىدد

للمهل
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مادة  : 5إذا انقضى عام من تاريخ إنتهال المدة المحددة إلتمام اإلشت ارطات دون أن يبلت الطالىب
الجىهة المختصىة بإتمامها أعتبر متنازال عن طلبه .

مادة  : 6يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفأ موقس المحل بخطىاب موصىى عليىه إلىى
وزير الشئون البلدية

والقرويىىة خىىالل خمسىىة عشىىر يومىىا مىىن تىىاريخ إبالغىىه بىىذلو مريىىدا بالمسىىتندات ومرفقىىا بىىه

إيصىىال دفىىس خمسىىة جنيهىىات قتىىأمين وال يىىرد ىىذا المبلىىت للمىىتظلم إال فىىى حالىىة الموافقىىة

على الموقس بالحالة التى قان عليها وقت الرفأ .

قمىىا يجىىوز للطالىىب الىىتظلم مىىن الق ىرار الصىىادر ب ىرفأ التىىرخيص لعىىدم إتمىىام اإلشىىتراطات
بخطاب موصى عليه مريىدا بالمسىتندات إلىى وزيىر الشىئون البلديىة والقرويىة خىالل خمسىة

عشر يوما من تاريخ إبالغه مريدا بالمستندات

ويصدر الوزير ق ارره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خالل ثالثين يوما

من وصوله .

مادة  : 7اإلشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة ألحكام هذا القانون نوعان -:

( أ ) إشتتتراطات عامتتة  :و ىىى اإلشىىتراطات الواجىىب توافر ىىا فىىى قىىل المحىىال أو فىىى نىىوع
منها وفى مواقعها ويصدر بهذه اإلشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية .

ويجىىوز بق ىرار منىىه اإلعفىىال مىىن قىىل أو بعىىأ ىىذه اإلشىىتراطات فىىى بعىىأ الجهىىات إذا

وجدت أسباب تبرر ذا اإلعفال
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( ب ) إشتتتتراطات خاصتتتة  :و ىىى التىىى تىىرى الجهىىة المختصىىة بصىىرف الرخصىىة وجىىوب
توافر ا فى المحل المقدم عنىه طلىب التىرخيص وللمىدير العىام إلدارة الىرخص أو مىن ينيبىه

عنه – بنال على إقت ار الجهة المختصة – إضافة إشتراطات جديدة يجب توافر ا فى أى

محل مرخص به .

مادة  : 8ال تصرف رخص المحال الخاضعة ألحقام ذا القانون إلى عديمى األ لية أو ناقصيها

إال إذا إشتمل طلىب

التىىرخيص علىىى إسىىم النائىىب الىىذى يقىىون مسىىئوال عىىن أيىىة مخالفىىة ألحقىىام ىىذا القىىانون

ويسىىرى ىىذا الحقىىم علىىى نىواب عىىديمى األ ليىىة أو ناقصىىيها الىىذين تىىرول إلىىيهم ملقيىىة ىىذه

المحال .

مادة  : 9الىىرخص التىىى تصىىرف طبقىىا ألحقىىام ىىذا القىىانون دائمىىة مىىا لىىم يىىنص فيهىىا علىىى توقيتهىىا

ويجوز تجديد الرخىص المرقتة بعد أدال رسوم المعاينة .

مااادة  : 11يىىردى المىىرخص إلىىيهم س ىنويا رسىىوم التفتىىيش التىىى يصىىدر بتحديىىد ا ق ىرار مىىن وزيىىر
الشئون البلدية والقروية .

مادة  : 11ال يجوز إجرال أى تعديل فى المحال المرخص بها إال بموافقىة الجهىة المنصىرف منهىا

الرخصة وتتبس فىى

الموافقى ىىة على ىىى التعى ىىديل إج ى ىرالات التى ىىرخيص المنصى ىىوص عليهى ىىا فى ىىى الم ى ىواد 6 9 1

وتحصيل رسوم معاينة بقيمة ذا التعديل على أساس الفىرق بىين قيمىة الرسىوم المفروضىة
على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده .

ويعتبر تعديال قل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخىارج إو إضىافة نشىاط جديىد

أو زيادة القوة المحرقة أو تعديل أقسام المحل
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مااادة  : 12فىىى حالىىة وجىىود خطىىر دا ىىم علىىى الصىىحة العامىىة أو علىىى األمىىن العىىام نتيجىىة إلدارة
محىل فىى المحال الىتى

تسرى عليها أحقام ذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بنال على إقت ار فىرع اإلدارة الىذى
يقس فى دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحىل قليىا أو جزئيىا ويقىون ىذا القىرار

واجب النفاذ بالطريق اإلدارى .

مادة  : 13يجوز التنازل عن الرخصىة علىى أن يقىدم المتنىازل إليىه طلبىا بنقىل الرخصىة إلىى إسىمه
على النموذج الىذى

يصىىدر بىىه ق ىرار مىىن وزيىىر الشىىئون البلديىىة والقرويىىة وعلىىى أن يرفىىق بالطلىىب عقىىد التنىىازل

مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مقاتب التوثيق .

ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خالل أسبوعين من التنازل .

مادة 14

()1

 :فىىى حالىىة وفىىاة المىىرخص لىىه يجىىب علىىى مىىن الىىت إلىىيهم ملقيىىة المحىىل إبىىال الجهىىة

المختصة خالل أسبوعين

مىىن تىىاريخ الوفىىاة بأسىىمائهم وبإسىىم مىىن ينىىوب عىىنهم ويقىىون ىىذا النائىىب مسىىئوال عىىن تنفيىىذ

أحقىىام ىىذا القىىانون والقى اررات المنفىىذة لىىه وعلىىيهم إتخىىاذ اإلجىرالات الالزمىىة لنقىىل التىىرخيص
إلىىيهم خىىالل أربعىىة شىىهور مىىن تىىاريخ الوفىىاة مواال جىىاز إغىىالق المحىىل أو ضىىبطه بىىالطريق
اإلدارى .
مااادة  : 15فىىى حالىىة صىىدور ق ىرار وزارى بإضىىافة أحىىد أن ىواع المحىىل إلىىى الجىىدول الملحىىق بهىىذا
القانون أو بنقل نوع مىن

القسم الثانى إلى القسم األول وجب على أصحاب ىذه المحىال تقىديم طلىب تىرخيص وفقىا

ألحقام ذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار .

وللمدير العام لإلدارة العامة للوائز والرخص إعفال المحال التى قانىت مىداره وقىت صىدور

ذا القرار من قل أو بعأ اإلشت ارطات العامة المشار إليها فى البند ( أ ) مىن المىادة 7

مادة  : 16تلغى رخصة المحل فى األحوال اآلتية :

 -0إذا أوقف المرخص إليه بالمحل وأبلت الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلو .
 -2إذا أوقف العمل بالمحىل لمىدة تزيىد علىى عىامين فىى محىالت القسىم األول وعىام واحىد
فى محالت القسم الثانى.

 -1إذا أزيل المحل ولو أعيد بناره أو إنشاره .
 -1إذا قان المحل ثابتا ثم نقل من مقانه .

 -9إذا أجىىرى تعىىديل فىىى المحىىل بالمخالفىىة ألحقىىام المىىادة  00ولىىم تىىتم إعادتىىه إلىىى حالتىىه
قبل التعديل خالل المدة التى تحدد ا الجهة المختصة (. )3

 -6إذا أصبز المحل غير قابىل للتشىغيل أو أصىبز فىى إسىتمرار إدارتىه خطىر دا ىم علىى
الصحة العامة أو على األمن يتعذر تدارقه (. )4

 -7إذا أصىبز المحىىل غيىىر مسىىتوفى لإلشىتراطات الواجىىب توافر ىىا فيىىه مىن حيى
إقامة منشآت فوقه (. )1

الموقىىس أو عىىدم

 -1إذا صدر حقم نهائى بإغالق المحل نهائيا أو بإزالته (. )2

مادة  : )3(17قىىل مخالفىىة ألحقىىام ىىذا القىىانون أو القى اررات المنفىىذة يعاقىىب مرتقبهىىا بغ ارمىىة ال تقىىل
عن مائة جنيه وتتعىدد

العقوبة بتعدد المخالفات ولو قانت لسبب واحد .
وفىىى أحىوال المخالفىىات الجسىىيمة التىىى يقىىون معهىىا فىىى إسىىتمرار فىىتز المحىىل خطىىر واضىىز

على الصحة العامة أو األمن العام يتم التحفظ على المحل بوضس األختام عليه وبعىرأ

محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خالل  21ساعة .

مادة  : 18مس عدم اإلخالل بأحقام المادة السىابقة يجىوز للقاضىى أن يحقىم بىإغالق المحىل المىدة

التى يحدد ا فى الحقىم

أو إغالقه أو إزالته نهائيا .

ويجىىب الحقىىم بىىاإلغالق أو باإل ازلىىة فىىى حالىىة مخالفىىة أحقىىام الفق ىرة الثالثىىة مىىن المىىادة 0

والمادتين . 00 2

وفىىى حالىىة الحقىىم بىىاإلغالق أو اإل ازلىىة تقىىون مصىىاريف الضىىبط واإلغىىالق واإل ازلىىة علىىى

عاتق المخالف (. )4

مااادة  : )5(19فىىى أح ىوال الحقىىم ب ىىإغالق المحىىل أو إزالتىىه يجىىوز للمحقم ىىة أن تىىأمر بالنفىىاذ رغ ىىم
الطعن فى الحقم باالستئناف

وينفذ الحقم باإلغالق أو اإلزالة دون اإلعتداد بىأى إستشىقال فىى تنفيىذه قمىا ينفىذ بالنسىبة

إلىى المحىل بأقملىىه دون إعتىداد بمىىا قىد يىزاول فيىه مىن أنىواع نشىاط أخىىرى مىرخص بهىىا إذا
قان ىىت حال ىىة المح ىىل ال تس ىىمز بقص ىىر اإلغ ىىالق أو اإل ازل ىىة عل ىىى الج ىىزل ال ىىذى وقع ىىت في ىىه

المخالفة .

مادة  : )6(21قىىل مىىن أدار محىىال محقومىىا بىىإغالق أو إزالتىىه أو أغلىىق أو ضىىبط بىىالطريق اإلدارى
يعاقب بالحبس مىدة ال

تجىاوز ثالثىىة شىىهور وبغ ارمىىة ال تقىل عىىن عشىرة جنيهىىات وال تجىاوز مائىىة جنيىىه أو بإحىىدى
ىىاتين العق ىىوبتين وذل ىىو فض ىىال ع ىىن إ ازل ىىة المح ىىل أو إع ىىادة إغالق ىىه أو ض ىىبطه ب ىىالطريق

اإلدارى .

مادة  : )*(21ال يجىىوز الطعىىن فىىى األحقىىام الصىىادرة فىىى الجىرائم التىىى تقىىس بالمخالفىىة ألحقىىام ىىذا
القانىون أو القى اررات
المنفذة له بطريق المعارضة .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
( )2، 1البندان  8 ، 7من المادة  16مضافان بالقانون رقم  353لسنة . 1356

( )3متتتادة  17مستتتتبدلة بالقتتتانون رقتتتم  203لستتتنة  – 1380الجريتتتدة الرستتتمية العتتتدد ( 43مكتتترر) فتتتى
 1380/10/28ثم استبدلت

بالقانون رقم  177لسنة  – 1381الجريدة الرسمية العدد ( 44مكرر) فى . 1381/11/4

( )4الفقرة الثانية والثالثة من المادة  18مضافتان بالقانون رقم  353لسنة . 1356
( )6، 5المادتان  20 ، 13مستبدلتان بالقانون رقم  353لسنة 1356

(*) حكمتتتت المحكمتتتة الدستتتتورية العليتتتا فتتتى القضتتتية رقتتتم  64لستتتنة  17قضتتتا ية ( دستتتتورية ) بجلستتتة

 1338/2/7بعدم دستورية نتص
المادة (. )21

-5مادة  : 22يقون لموظفى إدارة الرخص الذين يندبهم وزيىر الشىئون البلديىة والقرويىة صىفة مىأمورى
الضبط القضائى فى

إثبات الجرائم التى تقس بالمخالفة ألحقام ذا القانون أو الق اررات المنفذة له .

ويقون لهم الدخول فى المحال الخاضعة ألحقامه للتفتيش عليها (. )1

مادة  22مكرر( : )2يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفال مدينة أو قرية أو جهة أو
أية منطقة منها من

تطبيق بعأ أحقام ذا القانون أو الق اررات المنفذة له .

مادة  : 23يجىوز لىىوزير الشىئون البلديىىة والقرويىة بقىرار يصىدر منىىه أن يعهىد إلىىى إدارة أى مجلىىس
بلدى بقل أو بعىأ

إختصاصات اإلدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى ذا القانون .
وف ىىى ىىذه الحال ىىة يق ىىون لم ىىوظفى المج ىىالس البلدي ىىة ال ىىذين ين ىىدبهم وزي ىىر الش ىىئون البلدي ىىة
والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقس بالمخالفة ألحقام ذا

القانون والق اررات المنفذة له ويقون لهم الدخول فى ذه المحال للتفتيش عليها (. )3

مادة  : 24يستثنى مىن تطبيىق أحقىام الفقىرة الثانيىة مىن المىادة  2المحىال التىى يقىون أصىحابها قىد
تقدموا بطلب الترخيص

بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت فى الطلبات المقدمة بشأن مواقس محالتهم .

وتظ ىىل ال ىىرخص موايص ىىاالت األخط ىىار القائم ىىة عن ىىد العم ىىل به ىىذا الق ىىانون س ىىارية المفع ىىول
وتطبق على المحال الصادرة عنها باقى أحقام القانون (. )4

مادة  : 25يلغىىى القىىانون رقىىم  01لسىىنة  0511المشىىار غليىىه والبنىىد  01مىىن المىىادة  02والبنىىد 1

مىن المىادة  05مىن

القىىانون رقىىم  091لسىىنة  0511المشىىار إلي ىه وعبىىارة ( المحىىالت الخط ىرة والمقلقىىة لل ارحىىة

والمض ىرة بالصىىحة ) ال ىواردة فىىى المىىادة  21مىىن الق ىوانين أرقىىام  019لسىىنة 51 0515

لسنة  011 0591لسنة  0591المشار إليها .

مااادة  : 26علىىى وزيىىر الشىىئون البلديىىة والقرويىىة تنفيىىذ ىىذا القىىانون ولىىه إصىىدار الق ى اررات الالزمىىة
لتنفيذه ويعمل به بعد

نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية .

صدر بقصر الجمهورية فى  27ذى الحجة سنة  26 ( 1373أغسطس سنة . ) 1345

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
( )1العبارة األخيرة من المادة  22مضافة بالقانون رقم  353لسنة 1356
( )2المادة  22مكرر مضافة بالقانون رقم  353لسنة . 1356

( )3العبارة األخيرة فى المادة  23مضافة بالقانون رقم  353لسنة . 1356
( )4العبارة الثانية فى المادة  24مضافة بالقانون رقم  353لسنة 1356
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المذكرة اإليضاحية
للقانون رقم  354لسنة 4553
مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم  13لسنة  1304الخاص بالمحالت الخطترة

والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة  .وقد كشف التطبيق العملى لهذا القتانون عتن قصتور جستيم

فى أحكامه فضال عما ينتابها من غموض بسبب ستو صتياغته ممتا يقتضتى إعتادة الن تر فتى

أحكامه واعداد تشريع جديد بتالفى عيوب القتانون الحتالى متع تبستيط اإلجت ار ات فتى الحصتول

علتتى رختتص المحتتال التتتى تخضتتع ألحكامتته وتوضتتيم اإللت امتتات المفروضتتة علتتى أصتتحاب هتتذ

المحال .

 -وأول ما لوح فى إعتداد المشتروا العتدول عتن تستمية المحتال الخاضتعة ألحكامته متن

محال خطرة ومقلقة للراحة والمضترة بالصتحة كمتا فعتل القتانون رقتم  13لستنة 1304

إلى المحال الصناعية والتجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقتع  ،ح ترت المتادة 2

إقامتتة أى محتتل أو إدارتتته إي بتتترخيص بتتذلق واي أغلتتق بتتالطريق اإلدارى لضتتمان عتتدم
إدارة أى محل إي بعد الحصول على رخصة بذلق .

 -وبينت المادتان  5 ، 4إج ار ات الحصول على رخصة المحل  ،وقد فرضتا علتى طالتب

الرخصة والجهتة المختتص بصترفها شتروط واجت ار ات تكفتل الحصتول علتى الرخصتة أو
رفض صرفها فى وقت قصير بأيسر طريق .

 وأجا ت المادة  6لمن يترفض طلبته بستبب موقتع المحتل أو عتدم إتمتام اإلشتتراطات أنيت لم من القرار الصادر برفض طلبه إلى و ير الش ون البلدية والقروية طبقتا للشتروط

المنصوص عليها فى تلق المادة  ،وأوجبت هذ المادة فى فقرتهتا األخيترة علتى التو ير
الفصل فى الت لم خالل ثالثين يوما من وصوله .

 -وبينت المادة  7اإلشتراطات الواجب توافرها فى المحال قبل صرف الترخيص .

 وقد تدعو الضرورة إلى ضرورة توافر إشتراطات جديدة لم ينص عليها فى أحتد المحتالالمرخص بها لذلق أجي للمدير العام إلدارة الرخص أو من ينيبه عنه بنا على إقتت ار

الجهة المختصة إضافة إشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مترخص بته ( متادة

 7فقرة أخيرة ) .

 وأوجبتتت المتتادة  8عتتدم جتوا صتترف الرخصتتة إلتتى عتتديمى األهليتتة أو ناقصتتيها إي إذاإشتمل الطلب على إسم نا به القتانونى التذى يكتون مست وي عتن تنفيتذ أحكتام المشتروا
كمتتا قتتررت هتتذا الحكتتم أيضتتا (المس ت ولية عتتن تنفيتتذ األحكتتام) بالنستتبة لن تواب عتتديمى

األهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذ المحتال ألى ستبب متن استباب إنتقتال

الملكية .

 وقتتررت المتتادة  3دوام التترخص التتتى تصتترف طلبتتا ألحكتتام المشتتروا متتا لتتم يتتنص علتتىتوقيتها وأجا ت تجديد الرخص المؤقتة بعد أدا رسوم المعاينة .

-7 وفرضت المتادة  10علتى أصتحاب المحتال أدا رستوم تفتتيي ستنوية يصتدر بتحديتدهاقرار من و ير الش ون البلدية والقروية .

 وفرضت المادة  11ما يجب على أصحاب المحال إتباعه بشأن التعديالت التى يرغبونفى إدخالها على محالهم .

 وبينت المادتان  13 ، 12اإلج ار ات التتى تتبتع عنتد تغييتر مالتق المحتل بستبب تنا لتهعنه أو وفاته .

 وأوجبت المادة  15على أصحاب المحال التى يصدر قرار و ارى بإضافتها إلتى الملحتقالمرافتتتق للمشتتتروا أونقلهتتتا متتتن القستتتم الثتتتانى إلتتتى القستتتم األول أن يتقتتتدموا بطلبتتتات
ترخيص بأدا ها خالل ثالثة شهور من تاريخ العمل بالقرار.

 -وبينت المادة  16األحوال التى تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلق .

 وبينتت المتتادة  17عقوبتة متتن يختتالف أحكتام المشتتروا أو القت اررات المنفتذة لتته وأجتتا تللقاضى فى أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بإغالق المحل
بنا على طلب الجهة المختصة .

 وأجتتا ت المتتادة  18للقاضتتى فضتتال عتتن العقوبتتة المنصتتوص عليهتتا فتتى المتتادة  17أنيأمر بإغالق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغالقه أو إ الته نها يا .

 وبينت المادة  13كيفية تنفيذ الحكم الصادر باإلغالق أو اإل التة كمتا بينتت المتادة 20عقوبتتة متتن يتتدير محتتال صتتدر حكتتم بإغالقتته أو إ التتته وح تترت المتتادة  21الطعتتن فتتى
األحكام الصادرة فى الج ار م التى تقع بالمخالفة ألحكام المشروا أو الق اررات المنفتذة لته
بطريق المعرضتة لمتا لتوح متن تعمتد أصتحاب المحتال التخلتف عتن حضتور الجلستات

بغية إطالة إج ار ات المحاكمة بالطعن فى األحكام الصادرة بالمعارضة .

 وأجتتا ت المتتادة  23لتتو ير الشت ون البلديتتة والقرويتتة بقترار منتته أن يعهتتد إلتتى إدارة أىمجلس بلدى بكل أو بعض إختصاصات اإلدارة العامة للرخص أو فروعها .

 وقررت المادة  24حكما وقتيا هو إعفا المحال التى يكون أصحابها قتد تقتدموا بطلتبالتترخيص بإدارتهتا قبتتل العمتل بالمشتروا متتن إغالقهتا إداريتا إلتتى أن يبتت فتى الطلبتتات
المقدمة منهم بشأن مواقع محالتهم .

 ونصتتت المتتادة  25علتتى إلغتتا القتتانون رقتتم  13لستتنة  1304وممتتا جتتا فتتى قتوانينالمجالس البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة ألحكام المشروا وبديهى أنه بصدور
هتتذا المشتتروا أصتتبم اإلختصتتاص التتذى كتتان لتتو ارة الصتتحة بمقتضتتى مرستتوم إنشتتا ها

الصادر فى  17إبريل سنة  1336ملغيا .

وتتشرف و ارة الش ون البلديتة والقرويتة بعترض مشتروا القتانون المرافتق علتى مجلتس

الو ار بالصيغة التى أرتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصدار .
تحري ار فى 1354/8/23

و ير الش ون البلدية والقروية

-8اإلشتراطات والمواصفات العامة لمحالت تداول األغذية
طبقا للقانون  453لسنة 1954
وتنقسم الى -:
أوال  :إشتراطات عامة طبقا للقرار  380لسنة 1975
ثانيا  :إشتراطات خاصة .
أوال  :اإلشتراطات العامة
( طبقا للقرار  380لسنة 1975من القانون 453سنة )1954

فىىى شىىإلن ااشىىتراطات اللامىىة الواهىىف توافراىىا فىىى الماىىاا الصىىناعية والتهاريىىة
وغيراا من المااا المقلقة للرااة والمضرة بالصاة والخطرة
وزير االسكان والتعمير
 ب لد اال طالع ع لى ال قانون ر قم 453ل سنة  1954فى شإلن الم ااا ال صناعيةوالتهارية وغيراا من المااا المقلقة للرااة والمضرة بالصاة والخطرة 0
 وع لى قرار ر ئيس الهمهور ية ر قم 991ل سنة  1957فى شإلن ب لض االا كامالخاضىىلة بىىاامن الصىىناعى والتىىراخي

بمقامىىة الماىىاا الصىىناعية والتهاريىىة

والمااا اللامة والمالاى .
 وعلى القرار رقم  426لسنة 1957فى شإلن ااشتراطات اللامة الوا هف توافر اافىىى الماىىاا التهاريىىة وغيراىىا مىىن الماىىاا المقلقىىة للرااىىة والمضىىرة بالصىىاة
والخطرة

 وعلى موافقة وزارة القوى اللاملة والصاة والصناعة والرى والداخلية . وعلى ما أرتاه مهلس الدولة .قـــــرر :
مادة  :4تسرى أحكام هذا القرار على جميع المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة الخاضعة ألحكام القانون رقم  453لسنة1954المشار
إلية ما لم ينص على ما يخالفها فى اإلشتراطات العامة المقررة لنوا النشاط
الذى ي اول فى المحل .

-9الموقــــع
مادة  : 2يشىترط فى مواقع الماا التى ينتج عن النشاط الذى يزاوا فيها إقالق أو
ااتزاز أو روائح كريهة
أو أثر ضار بالسكان أو رااتهم أو أمنهم أن تكون بليدة عن المساكن وما فى
اكمهىىا بالقىىدر الكىىافى لمنىىع الضىىرر وفىىى سىىبيا ذلىى يهىىوز أن تتضىىمن
ااشتراطات اللامة المقررة ل كا ن شاط اك ما يق ضى ب تدبير م سافة ملي نة بين
الماا واذه المسافة وما فى اكمها ويهوز فى بلض ال ااالت االكت فاء بات خاذ
االاتياطات الالزمة لمنع الضرر .
ويلتبر فى ا كم الم ساكن أ ماكن الل بادة الملت مدة ودور التل ليم والمست شفيات
ودور الاكومىىىة ودور التللىىىيم والمستشىىىفيات ودور الاكومىىىة ودور التمثيىىىا
السيا سى أو القن صلى واا ماكن ااثر ية والمال هئ والف نادق واا ماكن الم لدة
لالهتماعات اللامة .
ويلفى من اكم الفقرة ااولى المااا الواقلة فى المناطق ال صناعية الملت مدة وذ ل
دون ااخىىىالا باىىىق الههىىىة ااداريىىىة المختصىىىة بشىىىئون التىىىراخي

فىىىى تقريىىىر

ااشتراطات الالزمة لاماية سكان اذه المناطق .

وي شترط فى مو قع الم اا أال يتر تف علي ها أ ضرار أو أخ طار بالم اا ذا ته أو
بالمااا والمناطق المهاورة أو القريف منه .
مادة :4إذا كان انا شرط مسافة مقرر فى ااشتراطات اللامة لنوع النشاط الذى يزاوا

بالماا يلزم توافره
يلزم توافره بين الماا أو أماكن التشغيا وبين المساكن وما فى اكمها فيراعى
ما يإلتى :
 -1تقاس المسافة الواهف توافراا بين الماا وكتلة المساكن من الاوائط الخاره ية
ا ماكن الت شغيا

أو ااسىوار أو بخال فه (با سف مىا او م بين بااشىتراطات

اللامة لنوع النشاط) ويكون القياس فى خط مستقيم وفى كا االتهااات ومرا عاة
ذل بالنسبة اعلى الماا وأسفله 0
 -2ال يدخا فى االعت بار بالن سبة ل شرط الم سافة الم ساكن المن فردة أو المبل ثرة أو
المساكن المخصصة للماا الماا بشرط أال ينتج عن إدارة الماا إقالق ظاار أو
ضرر صاى أو خ طر ما قق ا قرف م سكن ك ما ال يدخا فى االعت بار الم سكن
المخص

لصااف الماا .

 -3إذا كان انا فاصا من كتله المساكن وما فى اكمها وبين الماا كمنشات غير
مخصصة للسكنى

أو مهارى مائية أو تالا أو ما شابة ذل فيهوز التهاوز

عن شرط المسافة إذا كان فى الفاصا ما يكفى لمنع الضرر الذى قرر شرط
المسافة لدرئه ،كما يهوز ذل أيضا إذا كانىت اآلالت أو ااههىزة

-10المسىىتلملة فىىى النشىىاط أو فىىى طريقىىة التشىىغيا ال تاىىدا اىىذا الضىىرر أواتخىىذت
االاتياط يات الواق ية الكاف ية لمن له وي صدر بالت هاوز قرار من ر ئيس المه لس
الما لى الم خت

 ،وبالن سبة للمااف ظة ذات المدي نة الوا ادة في كون ال قرار من

ممثا وزارة ااسكان والتلمير بالماافظة .
 -4ال يدخا فى ت قدير شرط الم سافة أى ن شاط ثانوي يو هد فى الم اا إ لى ها نف
النشاط الرئيسى الذى يزاوا فيه بشرط أال ينتج عن النشاط الثانوي الضرر الذي
قرر اهله شرط المسافة .
 -5يتهىىاوز عىىن المسىىافات واابلىىاد الخارهيىىة المنصىىو

عليهىىا فىىى اىىذا القىىرار

وقرارات ااشتراطات اللامة النوعية فى ادود  %10بشرط أال يترتف ع لى اذا
التهاوز وقوع الضرر الذي قررت من أه له اذه الم سافات أو ااب لاد أو اا خالا

بال اد ااد نى للم سافات أو ااب لاد المن صو

علي ها فى ال قوانين أو ال لوائح أو

القرارات التنظيمية ااخرى .
بمنتاج أو تداوا مواد غذائية او مشروعات أو أية مواد

مادة  :3إذا كان الماا خا
أخىرى ياتما تلوثها
وهف أال يقا البلد بينها وبين زرائف المواشي وااغنام والخنازير وأماكن

تربية الهماا والدواهن وملاما السماد اللضوي ومستودعات المواد البرازية
وااقذار ومستودعات اللظام ومااا سلخ وتقطيع رمم الايوانات وسمطها
وإذابة شامها وااسطبالت ومااا تشغيا أملاء الايوانات ومستودعات
الهلود غير المذبواة والمهازر والمدابغ ومناطق الصناعات القذرة وما شابه
ذل

من مصادر التلوا عن المسافات المقررة بين تل

المصادر وبين

المساكن بالقرار الصادر لإلشتراطات النوعية لتل اانشطة .
كما يهف ان تكون اذه المااا على بلد كافى من مصادر التلوا االخرى غ ير
الخا ضلة الا كام ال قانون ر قم 453ل سنة 1954الم شار إل ية وب شرط أال ت قا
المسافة عن  50متر من هميع الههات.
مادة  :5يهف الاصوا على رخصة إقامة وإذن إدارة عن كا آلة ااىتراق داخلى أو
قيزان لتوليد البخار من
الههة المختصة ومع ذل يهف أال يكون انا إقالق أو اا تزازات من ت شغيا
اآلالت االاتراق الداخلي أو قيزانات توليد البخار على المساكن المهاورة و ما
فى اكمها كما ي هف مرا عاة تقر ير الوقا ية الالز مة من ااخ طار أو اا ضرار
التي تنشإل من ت شغيا اذه اآلالت أو القيزا نات كذل ي هف تقر ير الوقا ية من
ناتج االاتراق فى اذه اآلالت أو القيزانات 0
مادة  : 6يهىف استيفاء اابلاد المقررة لوزارة الرى ومؤسسه الطرق والكىبارى
والهيئة اللامىة للسىك
الاديدية أو فروعها إذا كان الماا قريبا من مرافق تل الههات .

-11مواد االنشاء
مادة  :7يشترط أن تكون مواد اانشاء بايا تالئم طبيلة النشاط المزاوا بالماا وال
يادا بسببها أى ضرر
أو خطىر وال يهىوز ان تكىون الاىوائط مىىن الطىوف اللىبن او السويسىى إال فىىى
المااا الصغيرة فى القرى أو الم ناطق الريف ية بال مدن وال تى ي صدر بتاد يداا

قرار من المهلىس الما لى الم خت

وفىى اذة الاا لة يشىترط ان تن شإل اىذه

الاوائط بمرتفاع متر على ااقا من اار ضية من ال طوف ااا مر أو الا هر أو
أى مادة ب ناء ا خرى مماث لة مع تدميغ أك تاف فت اات النوا فذ واا بواف وب ناء
ثالثة مدامي تات السقف من بدائا الطوف ااامر (*) والمو نة بكا ما ال سم
أو تركيىىف وسىىادات خشىىبية ذات قطاعىىات مناسىىبة امىىا فيمىىا يخىىت

بالماىىا

المقامة فلال فى القرى بالمناطق الريفية المشار إلي ها فيكت فى بتب طين ال اوائط
المن شإلة من ال طوف ال لبن أو السوي سى من ا لداخا و لذات اارت فاع وب سم
يلادا نصف طوبة من الطوف االامر أو الاهر أو مادة بناء أخرى مماثلة .
وإذا كان الماا منشإل من ألواح ملدنية أو خشبية أو االسب ستوس أو ما شابة
ذل وهف أن تقام اذة االواح على قواعد مبنية بالطوف االا مر أو الا هر أو
الخرسانة بمرتفاع اليقا عن نصف متر من مستوى اارضية .
ويهىىف فىىى الماىىاا المنشىىإلة فىىى اللائمىىات أو علىىى وسىىيلة مىىن وسىىائا النقىىا
الن هرى أو الب ارى الم صنوعة من الخ شف أن ت كون اا ماكن ال تي تت لرض
للنيران من مواد مقاومة للاريق .
األرضــــيات
مادة  : 8يهف أن تكون أرضية الماا مستوية خالية من الافر أو ااهزاء الباردة وأن
تلد من مواد صلبة
قاب لة للغ سيا و سهلة التنظ يف وال تت شرف الم ياه و مع ذ ل ي هوز أن ت كون
اارضية خ شبية فى اا هزاء ال تى اليتا ما تلر ضها للم ياه أو ال تى اليبا شر
بهىىا صىىنع أو تىىداوا المىىإلكوالت أو المشىىروبات أو ايىىا ال ياتمىىا تلوثهىىا
بواسىىطة عمىىاا الماىىا أو منتهىىات الصىىناعة كمىىا يهىىوز أن تتىىر الايشىىان
الترابية بدون تبليط بشرط تماس ابيباتها ورشها و تدكها ه يدا لم نع ت طاير
ااتربة وبشرط أال يتلارض ذل مع الن شاط ال مزاوا بالم اا وال ي نتج عن ها
اى ضرر .
_____________________
(*) استبدلت عبارة (( بدائا الطوف ااامر بلبارة ااامر )) بالقرار الوزارى رقم  454لسنة
0 1986

-12مادة  : 9يهىف أال تكىون أرضية الماا منخفضة عىن منسوف سطح اارض المهاورة
لىها أو الشوارع
المايطة بها فىمذا تلذر ذل فيهوز المواف قة علي ها إذا توافرت اا شتراطات
اآلتية :
 .1وضع طبقات عازلة أفقية ورأسية لمنع الرطوبة بالاوائط واارضية .
 .2أن تسىىمح مناسىىيف اارضىىية بصىىرف الميىىاه المتخلفىىة مىىن الماىىا صىىرفا فلىىاال
بواسىىطة مواسىىير زاىىر موصىىلة للمهىىاري اللموميىىة أو إلىىي أي مصىىرف اخىىر
م سموح به  ،وي هوز ب لد مواف قة اله هة اادار ية المخت صة ب شئون ال ترخي
إستلماا ههاز رافع فى الااالت التي يتلذر فيها الصرف بالميا الطبيلى على أن
يقدم مشروع تفصيلي عن عملية الرفع العتماده قبا الترخي

.

 .3ع ند و هود أ بواف يتلو اا انخ فاض م فاهئ فى من سوف اارض ي هف أن ت كون
اار ضية من ادره إن ادارا تدريهيا بزاو ية ان ادار منا سبة وأن تزود بدرهات
ساللم مناسبة .
اإلرتفاعــات
مادة  : 41يهف أال يقا اارتفاع بين مستوى اارضية والسقف عما يإلتى :
2.70 -1م فى ااماكن التي يزاوا فيها اللما .
2.30 -2م فى الملاقات التابلة اماكن اللما كالمكاتف والمخازن والممرات .
2.10 -3م لدورات المياه وفى المااا المنشاة فى اللائمات أو على أية وسيلة من
وسائا النقا البرى أو
النهرى أو البارى 0
ويهوز للههة اادارية المختصة أن توافق ع لى مزاو لة ن شاط م لين فى اادوار
المسروقة ( فوق الدور اار ضى ) و فى ال بدرومات و كذل فى ااك شا المقا مة
فى المل الخا

بشرط أال يتلرض النشاط مع صفة وأو ضاع اذة اا ماكن وال

ينتج عنه أى ضرر كمااا ت شغيا المنت هات الن سيهية والتنه يد و شطف ا هارة
النظارات وما يماثلها وفى اذة الاالة يهف أال يقا اارتفاع عن2.30مترا .
األســــقف
مادة  : 44يهف أن تكون ااسقف من مادة مناسبة للنشاط الذى سيزاوا بالماا أو

هىزء منه بايا تمنع
أى ضرر ماتما مثا الاريق أو ااخالا باامن وأن تكون مواصفاتها
مطابقة لما او مقرر فى ااشتراطات اللامة لنوع النشاط .

-13ويشترط فى ااسقف الملرضة اخطار الاريق أن تكون من مواد غير قابلة
لالا تراق كالخر سانة الم سلاة أو التركي بات الملدن ية المغ طاة بال صاج أو
بىإللواح ااسبسىىتوس ويهىىوز بالنسىبة لىىبلض اانشىىطة االكتفىاء بىىإلن تكىىون
ااسىىقف مىىن مىىواد مقاومىىة للاريىىق كىىاللروق والكتىىا واالىىواح الخشىىبية
المبطنىىة بالصىىاج الماكىىم الوصىىالت أو مىىا شىىابه ذل ى كمىىا يهىىوز تبطينهىىا
بالبغىىدادلي أو الشىىب الملىىدني مىىع تغطيتهىىا ف ىى اىىاتين الاىىالتين بالبيىىاض
وي هوز اي ضا تب طين اذه اا سقف الخ شبية بال صفيح في ب لض اان شطة
البسىىيطة الت ىى التللواىىا مبىىانى لهللهىىا مقاومىىة للاريىىق0كىىا ذل ى باسىىف
النشاط الذى سيزاوا بالماا وما تقرره ااشتراطات اللامة لهذا النشاط .
ومع ذل فانه يهوز مزاولة بلض اانشطة أو تخزين ب لد ال مواد فى أ ماكن
مكشوفة بشرط أال يترتف على ذل اى ضرر .
الســــنادر
مادة  : 42يهىوز أن يكون بالماا سنادر تنشإل طبقا لألصوا الفنية وتشغا من مسااة
الماا نسبة ال تزيد
ع لى % 75من م سااة أر ضية ال هزء ا لذي تل لوه وأال ي قا اارت فاع بين
أر ضيتها و سقفها عن2م وأن ت كون مفتو اة ع لي الم اا و مزوده ب ااهز
بمرت فاع منا سف ال يت هاوز م تر ور بع وأن تزود بو سيلة مإلمو نة لل صلود
إلي ها وي هوز أن تز يد م سااة ال سندره ع لى  % 75من م سااة اار ضية
بشرط أال يقا اارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2.30م مع توافر ال ضوء
والتهوية المقرر بهذا القرار .
وإ ستثناء من ا كم ال مادة اللا شرة ي هوز مزاو لة ب لض اان شطة الب سيطة
بالسندرة مثا تشغيا المنتهات النسيهية والتنهيد وشطف ا هارة الن ظارات

ويماثلهىىا أو إسىىتلمالها للتخىىزين وذلىى بشىىرط تىىوفير ااضىىاءة والتهويىىة
الكىىافيين وفىىى اىىذة اااىىوا يراعىىى أال يقىىا اارتفىىاع أسىىفا السىىندرة عىىن
اارتفاع المقرر وفقا ااكام المادة 0 10
ويسىىمح بلمىىا أرفىىف داخىىا الماىىا لوضىىع اادوات والمهمىىالت ال يتهىىاوز
بروز اا عن ال اائط المقا مة عل يه ر بع الب لد مقا سا من منت صف ال اائط
المقامة عليه اار فف وعمود يا عل يه إ لي ال اائط المقا با وب اد أق صي م تر
فمذا زاد ا لرف الوا اد عن الم تر يلت بر سندرة ويط بق عل يه ما ورد من
ااشتراطات الخاصة بالسنادر .

-14التهــويـة
مادة  : 44تكون وسائا التهوية في المااا وفقا لإلشتراطات اآلتية :
أ  -أن ي كون ا هم ال فراغ المخ ص

لل شخ

الوا اد فى اا ماكن ال تي يات ما غ لق فت اات

التهوية بها اثناء اللما او10م مكلف على ااقا  ،على أن يزداد اذا الاهم عن ذل إذا
تطلبت طبيلة النشاط اذه الزيادة مع مراعاة أال يدخا في ا ساف اذا الا هم أي إرت فاع
في أماكن اللما يزيد عن 4.5م وأن يقدر اهم ال فراغ فى اا ماكن ال تى ال يات ما غ لق
فتاات التهوية بها كالدكاكين اسف طبيلة النشاط ال مزاوا ك ما ال يدخا فى ت قدير عدد
اللماا الصبية المتدرهون أو التالميذ الصناعيون وذل فى ادود  %20من عدد اللماا
ااصليين مع ه بر الك سر بالز يادة وب شرط أال ي كون لدى صااف المنط قة و كذل لدى
الصبية المتدرهين أو التالميذ الصناعيين عقد تدريف أو بطاقة تدرج أو تل مذة صناعية
صادرة من ههة رسمية مختصة .
ف  -تهيئة الماا بايا يضمن عدم أي نق

في الهواء النقي أو بطء تهديده وا لتخل

من

الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغيير المفاهئ في در هات ال ارارة و ا لتخل
ب قدر اام كان من الرطو بة الزا ئدة و شدة ال ارارة وال برودة وا لروائح الكري هة ويم كن
ااستلانة في ذل بالتهوية الصناعية اللامة أو الموضلية أو تكييف الهواء .
ج  -أال تقا مسااة فتاات التهوية الطبيلة التي تفتح علي ال هواء الط لق مبا شرة عن ع شر
مسااة اارضية

وأال تقا اذه الفتاات عن سدس مسااة اارضية في اا ماكن ال تي

تكون أرضها منخفض عن منسوف سطح اارض المهاورة  ،ويهوز ااستلانة بالتهوية

الصناعية إذا تلذر توفر مسااة فتاات التهوية المطلوبة .
د  -تغطى فتاات التهوية الطبيلية بااسقف بطريقة ال ينتج عنها نق

في التهوية المطلو بة

.

اإلضـــاءة
مادة  : 14يزود الماا بوسائا ااضاءة الكافية طبيلية كانت أو صناعية بايا تتناسف
مع اللمليات الهارية
بالماا ويراعى ذل ما يإلتى :
 -1أال ت قا م سااات اا ضاءة الطبيل ية ال تى ت فتح ع لى أ ماكن مك شوفة عن ع شر
مسااة اارضية وال تقا اذه الفت اات عن سدس م سااة اار ضية فى اا ماكن
التىىى تكىىون منخفضىىة عىىن منسىىوف سىىطح اارض المهىىاورة  ،وتغطىىي فتاىىات
اا ضاءة الطبيل ية باا سقف بطري قة ال ي نتج عن ها ن ق

فى اا ضاءة المطلو بة

وفى االة ما إذا كانت فتاات ااضاءة عموما مغطاة بالزهاج فيهف أن يكون فى
االة نظيفة من الداخا والخارج بصفة دائمة اتى ال تقلا من ااضاءة .
ومع ذل يهوز تقرير قوة إ ضاءة ملي نة ومنا سبة لللمل يات المتفاو تة فى الد قة
والتى تاتاج إلى ذل .

-15 -2أن تلطىىى مصىىادر الضىىوء الطبيليىىة والصىىناعية إضىىاءة متهانسىىة وأن تتخىىذ
الوسائا لتهنف الواج المباشر والضوء المنلكس .
 -3تهنف التفاوت الكبير في توزيع الضوء في ااماكن المتقاربة 0
 -4ال يهوز وضع اواهز ودواليف أو غيراا فى أوضاع تؤدى إلى تقليا ااضاءة 0
البياض والدهان
مادة  :45يهف في أعماا البياض والداان مراعاة ااتى :
 -1إذا كانت اوائط الماا من المباني فتبيض ااسفاا بمونة ااسقف المخدوم هيدا
أو بإل ية مو نة منا سبة مل ساء أ خري بمرت فاع م تر ون صف من اار ضية وي هوز
تر ااهزاء المبي نة من ال اوائط بالطوف ال مزهج أو ما يماث له بدون ب ياض ،
كمىىا يمكىىن بيىىاض أسىىفا اىىوائط المكاتىىف بمونىىة عاديىىة ويهىىوز تبطىىين أسىىفاا

المكاتىىف بتهاليىىد خشىىبية أو مىىادة مماثلىىة بشىىرط عىىدم تىىر فىىارغ بىىين الاىىائط
والتهاليد  .وتدان أسفا المااا التي تتلاما فى ااغذية سواء بالصنع أوال تداوا
بالبوية الزيتية .
وتبيض الاوائط أعلى ااسفاا بمونة منا سبة ثم تط لى با ية مادة د اان منا سبة
وإذا كانت الاوائط أعال أسفاا من الطوف ال لبن فت بيض بمو نة ال طين أو الا يف
أو الهير البلدى وال ساس ثم تط لى ب مادة د اان منا سبة  -وي هوز تر ال اوائط
أع لى اا سفاا دون ب ياض فى اا ماكن ال تى ي كون سطاها نظي فا م نتظم الب ناء
ولااماتة مكاولة هيدا .
كما ي هوز تر ما بين اا سوار بدون ب ياض إكت فاء بك اا لاامات ها ك اال ه يدا
بالمونة .
 -2إذا كان الماا منشإل من تركيبات ملدن ية ف تدان هميل ها وه هين بال سالقون ق با
الداان ببوية الزيت .
 -3تدان هميع اخ شاف اال سقف المدفو نة بالاوائط بق طران الف ام ال ساخن و تدان
اخشاف النوافذ واابواف بالبوية الزيتية 0
 -4ترم أعماا البياض وتلاد هميع أعماا الداانات المنصو

عليها في اذه ال مادة

كلما اقتضى الااا ذل 0

-16المورد المائى
مادة  :46يكون تزويد الماا بالمياه وفقا لإلشتراطات وااوضاع اآلتية :
أ -يهف تزويد كا ماا يزيد عدد عماله علي أربلة بالمورد اللام للمياه المرشاة
إذا كان بلىد مواسير
الم ياه المر شاة اللموم ية عن الم اا ال يز يد عن50م في ال مدن أو 15م في
القرى أو المناطق الريفية بالمدن  ،وللههة المختصة بالترخي

اشتراط توصيا

المياه الصالاة للشرف للم اا من ال مورد ال لام بالمدي نة أو القر ية بالن سبة اى
نشاط ملين يزاوا فيه كمااا ومصانع ااغذية ولو كان ب لد الموا سير اللموم ية
يزيد على المسافة المذكورة .
فى االة عدم وهود مورد عام أو تلذر توصيا الماا لهذا المورد اسباف تبديها

اله هة المخت صة القائ مة ع لى مر فق الم ياه و هف ع لي صااف الم اا ان يوفر
وسىىيلة مناسىىبة لتزويىىده بالميىىاه الصىىالاة للشىىرف علىىي أن يسىىتخدم فىىي اىىذه
الوسيلة المياه الهوفية الصالاة للشرف .
ف -إذا استلملت المياه الهوفية كمورد خا

للمياه لإلستلماا اادمي يهف دق طلمبة ماصة

كابسىة على أبلىاد
مطابقة لقرارات اللهنة اللليا للم ياه بوزارة ال صاة وي هف تال يا اذه الم ياه للتا قق
مىىن صىىالايتها لهىىذا ااسىىتلماا اادمىىى بصىىفة دوريىىة مىىن الىىوههتين الكيمائيىىة
والبكتريولوهية علي أن يكون التاليا في ملاما وزارة الصاة وطبقا لقرارات اللهنة
المشار إليها ويهف أن تؤخذ اللينات بملرفة السلطات الصاية المختصة .
واذا ويهوز إستلماا المياه الهوفية اغراض غير الشرف دون التقيد باكم الفقرة ( أ
) من اذه المادة بشرط أن يتوافر فى مورد المياه اابلاد المقررة ويثبت صالاية
المياه بكتريولوهيا لألغراض المقررإستلمالها فيها.
ج  -إذا كان بالماا أو المصنع عملية خاصة لملالهة المياه للوصا بىها إلى الملايير
المقررة فيهىف أن توافق
عليها الههة ال صاية المخت صة بالمهلس الما لي مع التا قق من صالايتها ب صفة
دائمة .
د  -يشترط فى االة نقا المياه للماا من الانفيات اللامة أن يكون النقا فى أوعية
مخصصة لىذل ومصنوعة
من مواد ال تؤثر فى الخوا

الطبيلية أو الكيميائية للمياه وان تكون مطابقة ااكام

القرار الهمهورى رقم  798لسنة 1957بشإلن أوعية المواد الغذائية .
هـ  -يشترط ان ترفع المياه الهوفية أو المنقولة إلى صهريج علوى من الصباح المهلفن
أوما يماثله أومن البناء
أو من خرسانة ال تسمح برشح المياه علي أن تغطى أرضيته واوائطه الداخلية
بالبالط القيشانى غير مشطوف الاواف – ويكون الصهريج ذى سلة كافية وله غطاء
ماكم مزود بقفا متين  -ويوصا الصهريج بمواسير التغذية والغسيا والتهوية
الالزمة .

-17ويهوز ان تساف المياه الهوفية إلى صهريج بضغط اوائى يصنع من مادة غ ير

قابلىىة للتآكىىا أوالصىىدأ وترفىىع الميىىاه منىىة بضىىغط الهىىواء إلىى مواسىىير التوزيىىع
والتغذية .
و -يراعى أن يكون توصيا المياه من الصهاريج الللوية أو من الموارد اللمومية
بواسطة مواسير إلىى
انفيات تركيف فوق اااواض .
ز  -يراعى فى االة إستلماا مياه غير صالاة للشرف لألغراض ااخرى ان تكون
التوصيلة الخاصة بها
مركبة بايا تمنع ااتماا تلوا المواد المائى الصالح للشرف .
التجهيزات الصحية
مادة  : 47يهف أن يزود الماا بالتههيزات الصاية اآلتية :
 -1اااواض :
عدد اللامالت عدد أاواض الغسيا لكا فئة
عدد اللماا
1
من  5إلى 15
 5إلى 15
2
من  16إلى 25
 16إلى 25
ويضاف اوض لكا40عاما أو عاملة زيادة علي الخمسة واللشرين ااولي وإذا
لم يصا الاد االدنى للدد اللماا أو اللامالت فى م اا ي شتر ف يه الهن سين ف يتم
تقدير عدد اااواض اسف اللدد ااهمالى لللماا واللامالت ملا .
ك ما يزود الم اا بانف يات ال شرف ع لي اي ئة نافورات با يا ال ت مس فوات ها
شفتى من يستلملها

وإال تتهمع المياه فى أسفلها بم لدا نافورة ل كا عدد من

اللماا يتراوح بين  75 ،16شخصا ) عامال او عاملة ( و تزداد نافورة ل كا 75
شخصا 0
وإذا خ ص

اوض وا اد م ستطيا لترك يف عدة انف يات او نافورات لل شرف

عليه فتاسف عدد الانفيات بدال من عدد اااواض ويهف أن تكون المسافة بين
كا انفية وأخرى أونافورة وأخرى  50سم على ااقا إذا كانت فى ات هاه وا اد
ويهوز التهاوز عن اذه الم سافة فى اا اواض الم ستديرة بالمي نا او اى م لدن
آ خر غ ير قا با لل صدأ أو ا يه مادة أ خرى مماث لة توا فق علي ها اله هة الم خت
بالترخي

وتزود اذه اااواض بالسيفونات الالزمة .

وي هوز بمواف قة اله هة المخت صة أن ت كون اا اواض من الم بانى ومغ طاة من

الداخا والاافة اللليا بالبالط القيشانى غير المشطوف الاواف أو ما يماث له وأن
تغطى من الخارج بمونة ااسمنت المخدومة .

-18ويشترط أن تركف رخامة أفقية )صفاية( ميا ناو اوض غ سيا ااوا نى وت كون
مالصقة له كما يشترط أن تلما مرايا من البالط القيشانى غير مشطوف الاواف
أو مايماثلىىة لكىىا اىىوض أو صىىفاية بمرتفىىاع 45سىىم بكامىىا أطوالهىىا المالصىىقة
لل اوائط وال ي هوز إ ستلماا الموزي كو فى اذا ال غرض وتل فى من ع ما اذه
المرايات المااا التى تزاوا نشاطها فى اللائمات أو على أية و سيلة من و سائا
النقا البرى أو النهرى أو البارى .
إذا كان النشاط المزاوا بالماا مما ي لرض الل ماا لل مواد الملو ثة أو ال سامة أو
الهراثيم الناقلة لألمراض أو المسببة للمضايقات فيزود الماا باوض غسيا أ يا
كان عدد اللماا أو اللامالت .
 -2المباوا :
عدد المباوا
عدد اللماا
1
من  8إلى 25
ثم يزاد مبولة لكا 20عاما زيادة على الخمسة واللشرين ااولى .
 -3المراايض :
عدد ال مراايض
عدد اللامالت
عدد اللماا
لكا فئة
1
من  8إلى 25
من  11إلى 25
ويضاف مرااض لكا 25عا ما أو عام لة ز يادة ع لى الخم سة وع شرين ااو لى
اتى المائة ثم تزاد المراايض بملدا مرااض لكا 40عاما أو عاملة بلد المائة
ااولى .
ويهوز ا ستبداا ال مراايض بالم باوا بم لدا مبو لة ل كا مر ااض ب شرط أال ي قا
الاد اادنى للمراايض عن ثلثى اللدد المنصو

علية بالفقرة السابقة .

ويراعى الاد اادنى لكا من عدد اللماا أو اللامالت فى تزو يد الم اا بمر ااض
وال ي هوز ه مع عدد الل ماا وال لامالت ع ند تقر ير ال اد ااد نى الوا هف إي هاده
بالماا .
 -4اادشاش :

إذا كان النشاط الذى يزاوا فى الم اا ي سبف قذارة أو ارارة شديدة أو ت لوا ه لدى
بإلي من المواد المضرة بالصاة وهف تزويد الماا بامامات ذات أد شاش بوا قع دش
لكا عدد ال يهاوز25عامال أو عاملة .

وي هوز الت هاوز عن مقا با الز يادة فى عدد الل ماا أو ال لامالت فى التهه يزات
الصاية إذا كانت الزيادة عن مقابا الزيادة فى عدد اللماا أو اللامالت عن ال اد
االدنى فى كا االة تقا عن عشرة .
على أن يراعى فى المصانع التى يلما بها اللماا فى أك ثر من ورد ية وا ادة أن
تاسف التههيزات الصاية على الوردية الوااد التى بها أكثر اللماا عددا .

-19مادة  : 48يهف أن تتوافر فى دورات المياه ااشتراطات ااتية :
 -1أال ت قا م سااة المر ااض من ا لداخا عن 0.80 × 1.20م تر وي هوز ترك يف
اادشىاش داخىىا المىىراايض بشىرط أال تقىىا مسىىااة المراىاض فىىى اىىذه الاالىىة
عن 1.20 × 1.50متر .
 -2أن يكون لكا مرااض صندوق ال تقا سلته عن  9لتر .
 -3إذا كان المرااض من ال طراز فت كون قاعد ته من ال صينى أو الف خار المط لى أو
الزاور أو المواشى بالمينا البي ضاء أو إ يه مادة أ خرى مماث لة و منخف ضة عن
منسوف أر ضيته و با يا تم يا اار ضية الماي طة بالقا عدة و ناو اا بان ادار و
تلما وزرة بمرت فاع  15سم ب سفا ال اائط من ا لبالط القي شانى غ ير الم شطوف
الاواف أو من ذات نوع بالط اارضية .
وأن يىىزود المراىىاض بسىىيفون عبىىارة عىىن ماسىىورة ملتويىىة علىىى شىىكا { ( }
وتوضع أسفا السلطانية وبقطر ال يقا عن  10سم وبا يا ال ي قا ال لازا ال مائى
به عن  5سم وله فتاة للتهوية على السيفون .
 -4أن ت كون ال سلطانية وال سيفون بالمر ااض اافرن كى من قط لة وا ادة و مزودة
باافة لدفق المياه إلى السلطانية لنظافتها من الداخا وي هف أن ي كون للمر ااض
اافرنكى سديلى من مادة ال ت مت

ال سوائا ردي ئة التو صيا لل ارارة أن ت كون

سها التنظيف وخالى من اللاامات والشقوق .
 -5أن تكون المباوا من الصينى أو الفخار النارى المطلى بالصينى أو من الز ار المط لى

بالصىىينى فىىمذا كان ىت مىىن الطىىراز ذى الاىىوض وهىىف تغطيىىة الاىىائط اولهىىا بىىالبالط
القيشانى غير المشطوف الاواف أو ما يماثله ابتداء من اارضية لغاية اا فة المبو لة
اللليا ولمسافة 15سم من الهانبين وتركف المباوا الاو ضية ع لى إرت فاع ي تراوح ما
بين  50و  65سم من من سوف اار ضية  .و فى اا لة و هود مهمو عة مت هاورة من
الم باوا الاو ضية في هف أال ت قا الم سافة بين خ طى مر كزى الم بولتين المت هاورتين
عن 75سم مع إقامة فوا صا من الر خام أو ااردواز أو البال ستي أو أى مادة أ خرى
مماثلة وتبرز عن الاائط بمسافة 30سم وبمرتفاع ال يقا عن 70سم وتركف أعلى من
منسوف اارضية بى 40سم .
 -6تزود كا مبو لة من الم باوا الاو ضية ب سيفون لل صرف وم نه إ لى مداد اائطى أو
أرضى ينتهى إلى غرفة تفتيش .
 -7أن تصرف المباوا الرأسية أيا كان عدداا ا لى م هارى مك شوفة مت صلة ب ها مكو نه
ملها هسما وااد بواسطة سيفون من الزار المطلى بالصينى ولها مصفاه كرو ية من
الناىىاس ومىىداد مىىن الزاىىر الثقيىىا فىىوق فرشىىة مىىن الخرسىىانة االسىىمنتية إلىىى غرفىىة
التفتيش فى اادوار اارضية وإلى عامود الصرف فى اادوار ثم غرفة التفتيش .

-20 -8أن تغسا المباوا هميلها بصندوق طرد سلة 4لترات لكا مبولة ومع ذل يهوز غسا
المباوا الاوضية بواسطة اوض بلوامة تإلخذ منه ما سورة متفر عة إ لى فروع ب لدد
المباوا بايا ال يزيد على ثالثة وتزود كا مبولة بمابس 0
 -9أن ت كون لل مراايض ودورات الم ياه اوائط بمرت فاع كاف مع ع ما فت اات بال اائط
الخارهى للتهوية وااضاءة.

 -10إذا وهد بالماا عماا وعامالت فتخص

لكا من الهنسين دورة مياه منفصلة

تماما عىن ااخرى
لها مدخلها الخا

ومزودة بااههزة الصاية بما يتناسف مع اللدد من كا

هنس على ادة .
 -11يراعى فى توزيع دورات المياه ااهة أقسام اللما المختلفة .
 -12يراعى أن تكون دورة المياه داخىا الماا وفىى موقع مكان مناسف وصايا مىع ذل
يهىوز أن يكىون
موقلها خارج ادود الماا بشرط أن يشملها الترخي

أال يسبف ذل أضرارا لللماا

المشتغلين بالماا .

 -13يهوز الموافقة على دورات المياه المشتركة بين عدد من المااا بشرط توفير
اللدد الكافى من التههيزات الصاية بالن سبة لمه موع عدد الل ماا الم شتغلين
بها على أن ي كون كا م اا ي شتر فى اذه ا لدورة م سئوال عن ها من ناا ية
استمرار توفير ااشتراطات المقررة بها .
مع مراعاة سهولة الوصوا إليها للماا المااا المشتركة فيها 0
 -14إذا كانىىىت دورات الميىىىاه داخىىىا المبىىىانى الرئيسىىىية للماىىىا فيهىىىف أال تفىىىتح
ال مراايض ع لى أ ية غر فة بالم اا وي كون ا لدخوا إلي ها بوا سطة طر قة مع
مراعاة توفير التهوية الالزمة للمرااض .
أعمال الصرف
مادة  : 45تصرف المتخلفات السائلة عىن دورات المياه والمطابخ وكذا المتخلفات
الصناعية السائلة فىى
ادود الملايير المقررة للصرف إلى المهارى اللامة للمااا الواقلة على
الطريق الممتد به اذه المهارى وكذل المااا التي ال تزيد بلداا عنها
على ثالثين مترا وكان اللقار الكائن به الماا موصال بهذه المهارى وبلد
موافقة الههة القائمة على أعماا المهارى .
فمذا لم تو هد م هارى عا مة ع لى اذا الب لد أو ت لذر التو صيا للم هارى اللا مة
اسباف تبديها الههة المختصة القائمة على أعماا المهارى .يكون الصرف إ لى
خزان أصم أو غير أصم أو بيارة صرف أو آبار صرف عمي قة أو خ ندق صرف
أو خنىدق ترشىيح هىوفي أو بطريقىة االمتصىا
خ صائ

أو بإليىة طريقىة أخىرى اسىف

التر بة والم سااة المخص صة لل صرف ع لى أن يتم ال صرف أوال إ لى

خزان تال يا ذى سلة كاف ية فى اا لة و هود مر ااض أو أك ثر بالم اا و كان
الماا مزودا بالمورد المائي .
ويهىىوز الصىىرف إل ىى أعمىىاا صىىرف اللقىىار الكىىائن بىىه الماىىا بلىىد التإلكىىد مىىن
استيلابها للصرف الهديد.

-21وفى االة الصرف إلى شبكة الم هارى اللموم ية أو إ لى م هارى الم ياه أو
ل لري ال سطاى أو لرى اارا ضي الزراع ية في هف أن ت توافر في ال سوائا

المتخلفة من الم ااا الم لايير الم قررة بالالئ اة التنفيذ ية لل قانون ر قم 93
لسنة 1962فى شإلن صرف المتخل فات ال سائلة و كذل ما ت قرره اله هات
المختصة ااخرى طبقا للمنصو

عليه فى ال قانون ر قم  93ل سنه 1962

المشار إليه .
ويهوز صرف المتخل فات ال سائلة أ يا كان نوع ها فى الب اار أو البا يرات
بشىىرط أن يثبىىت عىىدم اىىدوا تىىإلثيرات ضىىارة بشىىواطئ االسىىتامام أو
بالمن شآت البار ية أو بمنا بت الم اار أو اا سفنج أو اا سما أو الكائ نات
التى تليش بتل البيئة الطبيلية ويراعى أن ت كون فت اة ما سورة ال صرف
تات سطح المياه وبليدة عن الشواطئ بالمسافة المناسبة التى تمنع وقوع
ااضرار والمخاطر من التصريف المشار إليه .
ويهوز صرف مياه تبر يد المك نات إ لى اوض تبر يد بالطري قة الدائر ية أو
إلىىى أراضىىى الفضىىاء بإلنواعهىىا المختلفىىة بشىىرط أن تكىىون خصائصىىها
ومسىىىااتها كىىىافيتين السىىىتيلاف الميىىىاه المنصىىىرفة دون إاىىىداا بىىىر أو
مستنقلات وال يهوز الترخي

بصرف مياه تبريد المكنة في مهارى المياه

إال إذا كا نت الم ياه مإلخوذة من ن فس الم هرى ا لذى ت صف ف يه أو م صدر
مماثا على ااقا وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة وال تختلط بمتخل فات
أى عمليىىة مىىن اللمليىىات الصىىناعية أو خالفهىىا وفىىى اىىذه الاالىىة يشىىترط
مطابقتها للملايير الخاصة بدرهة الارارة والزيوت والشاوم فقط .
وي هوز لله هة القائ مة ع لى شئون ال ترخي

( فى اا لة عدم و هود مر فق

للمهىىارى بالمنطقىىة) أن تطلىىف ملالهىة المتخلفىىات الناتهىىة عىىن الصىىناعة قبىىا
صرفها إلى المهارى اللامة أو مهارى المياه وفقا لما تقرره الههات المخت صة
بالتطبيق ااكام القانون رقم  93لسنة 1961المشار إليه .

وبالنسبة للمااا غير المزودة بالمورد المائى يهف اخت يار طري قة ال صرف
التى تتناسف ونوع التربة وعمق مياه الرشح م ثا إن شاء مر ااض الا فرة
والقبوة أو المرااض ااصم وغيراا من أههزة الصرف التى توافق علي ها
الههة الخاصة بالترخي

.

* ويكىىون الصىىرف قبىىا النهىىائى للسىىوائا المتخلفىىة مىىن الماىىا فىىى هميىىع اااىىواا

كاآلتى:
 -1تصرف اااواض إلى هالى تراف أو إلى مهرى مكشوفه .
وتصرف أاواض غسيا ااوانى وأاواض البناء إلى مهرى مكشوفة .

-22 -2تصرف المهارى المك شوفة بالم اا إ لى غر فة ا هز ال مواد الغري بة ك غرف التر سيف
وغرف لاهز الزيوت و غرف ا هز ال مازوت و غرف الت لادا ومن ها إ لى هالى تراف
وذل تبلا لنوع نشاط الماا .

و تكون المهرى المكشوفة من أنصاف موا سير الف خار المط لي بالطالء المل اي
و تغطى بمصبلات من الاديد الثقيا او الزار في أماكن مرور اللماا .
 -3تصرف المباوا و كذل المراايض الى غرف التفتيش 0
 -4تههز أرضيات الامامات والبدرومات والمغاسا وغيراا من ااماكن التى يات ما
ته مع الم ياة ع لى أر ضيتها ب سيفونات اار ضية لت صريف الم ياه وت صنع اذه
ال سيفونات من الز ار المط لى بال صينى

أو الن ااس أو ال صاج غ ير القا با

للتآكا وتزود بمصفاة غير مثب تة ل سهولة رفل ها وتنظيف ها وتر كف البالو عة فى
اتهاه الميا الطبيلى ،وأن تزود البالوعة بسيفون ال يقا اللازا المائى فيه عن 5
سم 0
ويهىىوز فىىى بلىىض ااايىىان تصىىريف الميىىاه المختلفىىة مىىن اااىىواض بمختلىىف
أنواع ها إ لى البالو عة مباشىرة بمواف قة اله هة القائمىة ع لى شئون التىرخي
وبشرط أال يادا أى ضرر من ذل .
مادة  : 21إذا صرفت المتخلفات السائلة إلى خزانات وهف إتباع الشروط اآلتية :
 -1تكون هميع الخزانات فى أمكنة مك شوفة تاب لة للم اا وتب لد عن هم يع الم بانى
اولها بمتر على ااقا تزداد اذه المسافة باسف التصرف  ،ويهوز التهاوز عن
شرط البلد إذا كان الخزان أصما وزود بطبقات عازلة .
 -2يكىىون لألمكنىىة المختصىىة للخزانىىات مىىدخا خىىا

بايىىا ال يتطلىىف كسىىاها أو

تنظفها المرور بإلى من غرف التشغيا .
 -3إذا أقيم الخزان فى الطريق اللام فيكون ذل بموافقة الههة المخت صة وبال شروط

التى نضلها لذل .
 -4إذا تم توصيا اللقار الكائن به الماا بالمهارى اللا مة و هف تو صيا الم اا ب ها
مع ردم الخزانات بلد كساها وتطهيراا .
مادة  : 24يشترط فى أعماا الصرف ما يإلتى :
 -1ال يهوز وهود أي خزان أو مهرور أو أي نوع من خزا نات ال صرف ال خا

أو

فتاة تتصا بإليهما مباشرة ت ات أر ضية الم اا أو مبان ية ك ما ال ي هوز وهود اا
علي بلد يقا عن المتر من الاوائط الخارهية للماا ويهوز التهاوز عن شروط
البلد إذا كان الخزان أصما مزودا بطبقات عازلة .

-23 -2ال يهوز وهود أعمدة أو مدادت صرف أو كيلان مراايض بداخا م ااا ااغذ ية
0
 -3ي هف أن ت قام غر فة التف تيش و غرف ا هز ال مواد الغري بة وال هالى تراف فى
أماكن مكشوفة تابلة للماا ،فمذا تلذر ذل في هوز أن ت كون فى أ ماكن م سقوفة
ب شرط أن ير كف ل هذه ال غرف غ طاءات مزدو هة من الز ار الثق يا وب شرط أال
تكون اذه ااماكن ملدة لتداوا ااغذية 0
 -4يهف أن تغطى غرف التف تيش وا هر ال مواد الغري بة وفت اات الخزا نات بإلغط ية
ماكمة من الزار أوالخرسانة.
 -5يراعىىى أن تهىىرى تهوي ىة أوا غرفىىة تفتىىيش بقىىائم مىىن الزاىىر قطىىره 4بوصىىة
ويرت فع عن سطح المب نى ال كائن به الم اا بم تر ع لى اا قا و ير كف بنهاي ته
اواية كروية من السل النااس المتين  ،فمذا ت لذر ر فع ال قائم بال قدر المط لوف
يركىىف فىىى نهايتىىه رأس بداخلىىه لىىوح مىىن مىىادة المايكىىا يسىىمح بىىدخوا الهىىواء
الخارهى دون خروج الهواء الداخلى 0
 -6ي كون ت صريف مهمو عة اا اواض و ما فى اكم ها بوا سطة مدادات أو أع مدة
اليقا قطراا عن 3بو صة أ ما ت صريف ال مراايض والم باوا في كون ب مدادات أو
أعمىىدة ال يقىىا قطراىىا عىىن  4بوصىىة وبهىىف تهويىىة أعمىىدة الصىىرف واللمىىا
وسيفونات المراايض بواسطة أعمدة تهوية ال يقا قطراا من بوصتين.

 -7ي هف أن ت كون ااع مدة الرأ سية من الاد يد الز ار أو االسب ستوس أو أى نوع
مماثا وبهف أن تلام وصالتها هيدا أما المدادات فتكون من الزار 0
وتكون مدادات الصرف اافقية المركبة تات سطح اارض من الف خار الا هرى
المطلى بالطالء الملاى تامة الاريق أو من الزار أو من أية مادة أ خرى مماث لة
وت كون ال مدادات بق طر كاف ال ي قا عن

 4بو صات وتل ام الو صالت ه يدا

وتر كف ال مدادات فى خ طوط م ستقيمة بىين غرف التف تيش ا يا ت كون زوايىا
ال صرف  ْ 90ع لى اا قا وي هوز ع ند ال ضرورة مرور مدادات ال صرف ت ات
أرضية الماا بشرط أن تكون من الزار الثقيا وملاومة الوصالت ه يدا وتر كف
علىىى عمىىق نصىىف متىىر علىىى ااقىىا مىىن اارضىىية فىىوق فرشىىة مىىن الخرسىىانة
ااسمنتية وتغلف بطبقة منها ال يقا سمكها عن 15سم مع إي هاد غرف تى تف تيش
إادااما فى بدايتها وااخرى فى نهايتها .

-24القوى المحركة والتوصيالت الكهربائية
مادة  : 22ال يهوز فى المدن إستخدام الايوانات فى تشغيا المااا كقىوة ماركة وفىى
االىة استخدامها
خارج ال مدن أو في الم ناطق الريف ية بال مدن في هف تنظ يف ال مدار يوم يا
وفرشه بتراف هديدة نظيف أو ر ما وأن ت كون اا فة ال مدار الخاره ية من
الا هر أو الخر سانة بمرت فاع  20سم ع لى اا قا من سطح اار ضية لم نع
تسرف ااقذار إلى باقى أهزاء الماا كما يهف أال ي كون مإلموى الايوا نات
فىىى داخىىا الماىىا بىىا ياىىدد مكىىان منفصىىا مسىىتوفى لهميىىع ااشىىتراطات
المقررة وأن يكون له مدخا من الخارج على أنه يهوز أن يكون انا باف
يصا بين اذا المكان ومكان اللما.
مادة  : 24يهف في التوصيالت وملدات ااضاءة توفير ااشتراطات اآلتية :
 -1أن تركف ااسال الكهربائية بالاوائط داخا مواسير ملزولة إذا لم ت كن م صنلة
بطريقة تغنى عن اذه المواسير .

 -2أن تكون ااسال فى اامكنة ذات الارارة المرتف لة أو الرطو بة ه يدة ال لزا وال
يهوز تركها مكشوفة .
 -3عىىدم تلىىريض ااسىىال الكهربائيىىة المغطىىاة بالمطىىاط أو البالسىىتي للشىىمس أو
الارارة 0
 -4أال يمتد اذا ال سل الم لزوا بالم طاط فوق ق طع اادة من الم لدن أو الموا سير
أوما شابه ذل .
 -5أال يلقد السل المدلى لتقصيره أو يدق عليه مسامير لتقريبه من الاوائط 0
 -6أن توضىىع صىىناديق المصىىهرات ولواىىات التوزيىىع والمفىىاتيح الكهربائيىىة خىىارج
الغرف ال تي تا توي ع لى أب خرة أو أتر به أو مواد أو غازات قاب لة لإل شتلاا أو
تكون من النوع المامى ضداا 0
 -7أن تركف اا سال الكهربائ ية ع لى ب لد  1م تر ع لى اا قا من ال مداخن الخا صة
باافران وأههزة الطبخ وعلى بلد مناسف من ااع مدة الخ شبية أو الم فاتيح مع
ضرورة تغليفها بمواسير الزن 0
 -8تخ صي

صندوق أك ياس ل كا مهمو عة من التو صيالت و سكينة لق طع الت يار

الكهربائى فى الااالت االضطرارية 0
 -9ي لزم أن ت كون اا نارة الم ستلملة فى الم ااا ال تى تدار بمار كات أو م اوالت
بالكهرباء 0
 -10يهىف أن يكون القائمون بصيانة اذه ااههزة عماال فنيين أكفاء وعلى درهة
عالية مىن التدريف
والمهىىارة كىىذل يهىىف أال تهىىرى أيىىة إصىىالاات أو تركيبىىات فىىى ااههىىزة
الكهربائيىىة إال بلىىد توصىىيلها بىىاارض والتإلكىىد مىىن عىىدم مىىرور أى تيىىار
كهربائى فيها 0

-25 -11يهف توصيا ااههزة الكهربائية المستلملة وااههزة الغير ااملة للتيار
الكهربائى والتى يخشى من
سهولة شانها كهربائيا باارض .

 -12يهف عما أرضيات عازلة أمام وخلف لواات التوزيع من الخشف الهىاف أو
الكاوتشو اللىازا
ومنع رش أى مياه على اذه اارضيات 0
 -13يهف وضع لواات التاكم والتوزيع الكهربائى فى مكان خا

وال يصرح

بالدخوا إليها اال لللامىا
الكهربائي الفني ويهف وضع الفتات تاذير على اذه ااماكن .
 -14يهف عما توصيالت بين اآلالت واادوات الملدنية واارض وذل بالنسبة
للمواد الهيدة التوصىيا
للوقاية من الكهرباء االستاتيكية .
أمىىا بالنسىىبة للمىىواد الغيىىر هيىىدة التوصىىيا فيهىىف الىىتاكم فىىى درهىىة الرطوبىىة
وإستلماا المهملات االستاتيكية أو التإلمين للوقاية من الكهرباء االستاتيكية .
األفران وبيوت النار والمداخن
مادة  : 23إذا وهد بالماا فرن أو بيت نار أو مدخنة وهف استيفاء ااشتراطات اآلت ية
:
 -1تكون ماالت النار ثاب تة وبكيف ية يم كن مل ها تاو يا اادخ نة كل ها إ لى مدخ نة ترت فع
مترين أعلى سطح أى بناء يقع فى نطاق دائرة نصف قطراا 25مترا مركزاا المدخنة
ويركف فى نهايتها كرارة وخزان اباف ويراعى فى مكان الخزان أن يكون فى مت ناوا
اليد لتسهيا تنظيفه .

وفى المداخن الكبيرة والمرتفلة يهوز أن تكون بدون كرارة و خزان ا باف ع لي
أن تكون ذات تصميم يمنع تلوا الهواء إلى الاد الغير المسموح به .
وتثبىىت المىىداخن الصىىاج بىىالاوائط تثبيتىىا متينىىا أو يلمىىا لهىىا اامىىا مىىن خىىو
وزوايا اديدية أو شدادات من الصلف .
 -2ت كون ال مداخن من الخر سانة أو الم بانى أو الف خار المب نى او له ب سم كاف أو من
الصاج وال يهوز إ ستلماا ال صاج لل مداخن ال تى تم تد دا خا الم ناور ال تى ت طا علي ها
فتاات اادوار اللليا عدا ما كان من ها خا صة بدورات الم ياه والم طابخ  .ويرا عى أن
تكىىون المىىداخن خاليىىة مىىن االنانىىاءات الاىىادة أو االمتىىدادات اافقيىىة الطويلىىة

أو

الهيوف التى ياتما تهمع الغازات الغير ماترقة بها .
 -3يهوز االستغناء عن المدخنة الخاصة بساف اادخ نة النات هة عن ا شتلاا الو قود فى

االة إستلماا وقود الكيروسين أو البوتاهاز ويل فى من شرط توافر المدخ نة الم ااا
التى تستلما وقود الكهرباء.

-26 -4يتر فراغ ب لرض كاف ك لازا لل ارارة بين كا فرن وال اوائط الم هاورة له -
ويهوز االستغناء عن الفراغ اللازا إذا بنيت اوائط اافران بالطوف الارارى أو
غطيت بمواد عازلة للارارة بسم كاف لمنع الارارة عما يهاور الماا .
الوقــــــود
مادة  : 25إذا استلملت أو وهدت في الماا مواد الوقود وهف مراعاة ما يإلتى :
 -1ال يهوز إستلماا القمامة أو السبلة أو ما شابه ذل .
 -2ال يهوز زيادة كمية الوقود الهاف بالماا عن االستهال اليومي مع و ضله في
مكان مناسف ما لم تخص

للتخزين غرفه تن شإل من مواد غ ير قاب لة لالا تراق

إذا كان يللواا مبانى ويهوز أن يكون سقفها وادة من مواد مقو مة للار يق إذا
كان ال يللو اا م باني وت كون فى مو قع من الم اا ي سها م نه ن قا الو قود من ها
إليها دون المرور بغرف أخرى .
 -3يوضىىع الوقىىود السىىائا فىىي فنطىىاس للتغذيىىة فىىي مكىىان مناسىىف داخىىا الماىىا
وبليىىدا بلىىدا كافيىىا عىىن فتاىىات بيىىوت النىىار والتوصىىيالت الكهربائيىىة وال يهىىوز
وضله فوق بيت النار أو علي ااسطح أ ما إذا كان الو قود ال سائا مو ضوعا في
اسطونات تات ضغط فيهف أن تكون لااماتها وتوصيالتها متينه وطبقا لأل صوا
الفنية علي أن تااط اذه اا سطوانات ب اوافز صماء ثاب ته من غ ير مواد قاب لة
لإلاتراق .
وال يهوز أن تزيد سلة الفن طاس أو اال سطوانة ع لي الكم ية الالز مة لال ستهال
اليومى 0
 -4إذا أ هرى ت خزين كم يات من الو قود ال سائا أك ثر من اا هة اال ستهال ال يومى
بالماا وهف وضلها فى صهريج تات اارضية فى م كان منا سف ب سلة ال تز يد
ع لى 900ل تر فى الم اا ال تى تللو اا م بانى وب سلة ال تز يد عن  2000ل تر )
نوع )) ف (( من ال مواد البترول ية ( أو  4000ل تر ) نوع )) ج (( من ال مواد
البترولية ) فى المااا التى ال يللواا مبانى 0
ومع ذل يهوز وضع الصهريج فوق سطح اارض بشرط أن يكون داخا غرفه خاصة

تنشإل من مواد غير قابلة لالاتراق وأال يللواا مباني وبليدة بقدر اامكان عن المباني
المهاورة وبايا ال تكون فوق بيوت النار مباشرة وبسلة ال تز يد ع لى  2000ل تر )
نوع )) ف (( ( أو  4000لتر ) نوع (( هى (( ( 0

ك ما ي هوز و ضع صهاريج لت خزين الو قود ال سائا ت ات أر ضية الر صيف أ مام
الم اا إذا كا نت مواهه ته ت سمح بذل ب شرط مواف قة اله هة اادار ية المخت صة
بشئون التنظيم أو فى اافن ية الخا صة وذ ل بالكم يات ال مذكورة بالن سبة للم ااا
التى ال يللواا مبانى .

-27ويلما مابس على ماسورة الوقود ال سائا ب هدار ال صهريج وم ابس آ خر ع لى
ذات الما سورة قري با من كا فن طاس للتغذ ية ل سرعة ق طع الو قود ع ند ال لزوم
ويوضع هردا رما ناعم نظيف أسفا كا مابس .
وإذا أهرى تخزين كميات تزيد علي الكميات ال مذكورة فيط بق عل ها اا شتراطات
المقررة لذل 0
 -5فى االة إستلماا الغازات البترولية المسالة كوقود بالمااا في هف مرا عاة اآل تى
:
أ -أال ت قىا م سااة فت اات التهو ية عن سدس الم سااة اار ضية لم كان و هود
ااسطوانات .
ف -أال يقىا منسوف أرضية المكان الذى به االسطوانات وااههزة عن مستوى
الطرق واارضىيات
المهاورة .
ج -ال يهوز أن تكون أرضيات المكان الذي به ااسطوانات وااههزة من الخشف
أو مغطاة بمواد قابلة
لالاتراق .
د -تركيف شب متين من السل الضيق النسيج على نوافذ الماا وذل فى الوق
أو ضلف ملدنية .
هـ -يهف أن تبلد ااسطوانات عن مصادر الارارة بمسافة ال تقا عن مترين وأن
توضع داخا دوالف
من الصاج له تهوية كافية أو أن تااط باواهز صماء ثابتة من مواد غير

قابلة لالاتراق .
و -أن تكون ااسطوانات بليدة عن مواقع اااهزة والتركيبات الكهربائية والمإلخذ
الكهربائى ) بريزة (
وبشرط أال يقا إرتفاع المإلخذ عن مستوى اارضية عن 1.5مترا .
ز -إذا تلذر توفير التهوية بالمسااة أو إذا كانت درهة الارارة بمكان التشغيا
مرتفلة أو إذا زاد عدد
ااسطوانات على خمسة فى م كان ت شغيا وا اد في هف إ ما و ضلها فى م كان
خا

خارج م كان الت شغيا أوتخ صي

غر فة تن شإل هميل ها من مواد غ ير

قاب لة لالا تراق تو ضع في ها اذه اا سطوانات وتو صا ب شبكة من ااناب يف
الاديدية إلى ااههزة .
ويهف أن تكون أرضية مكان تهميع ااسطوانات ( البطاريات واى ال تى تز يد
على الخمسة ) مدكوكة دكا هيدا بالخرسانة ومغطاة بالبالط اا سفلتى وب سم
ال يقا عن  5سم أو بإلية مادة مماثلة ال تادا شىررا وبايا ال تنشإل عن ذ ل
ا فر قد تتهمىع في ها الغىازات البترول ية 0كمىا ي شترط أال يوهىد ب ها فتاىات
توصا اعماا الصرف الخاصة بالمهارى .
ح -يهف وضع بيان على مكان التهميع أو مكان التشغيا من الخارج يوضح
ااتواءه علىى أسطوانات
للغازات البترولية المسالة وعدداا .

-28ط -يهف أن يستلما فى نقىا الغازات البترولية المسالة خراطيم الضغط اللالى
الملتمدة والمخصصىة
لذل مع وضع اافيزات الالزمة ل هىذه ال خراطيم وال ي هوز إ ستلماا اا سطوانة
بدون منظم الضغط مع ضرورة التإلكد من سالمة كافة التوصيالت والماابس .
ى -يهف التإلكد من أاكام غلق الرأس قبا تغيير االسطوانات اتى ولىو كانت
االسطوانات فارغىة وذل
فور انتهاء اللما مع ضرورة تغيير الوردة الكاوتشو بين المنظم واالسطوانة فى
كا االة استبدالها.

 يهف عدم تر أههزة البوتاهاز موقدة عند غلق الماا .أن ت شترط عدم إ ستلماا مادة و قود ملي نة

 -6ي هوز لله هة المخت صة بالترخي
بالماا 0

تنظيم المحل وتشغيله
مادة  : 26يراعي فى تنظيم الماا وتشغيله ما يإلتى :
 -1بالنسبة لللدد واادوات اليدوية يراعى ما يإلتى :
( أ ) أن تستلما اادوات المناسبة لللما .
( ف ) اااتفاظ باللدد اليدوية سليمة وهيدة وصالاة لللما وإستبداا التالف أو إصالاه
.
( ج ) تخصي

أرفف واواما وصناديق مناسبة لافظ اللدد اليدوية.

( د ) عىدم تر الكابالت الكهربائية الخاصة باآلالت المتنقلة التى تدار بالكهرباء ممتدة
عىلى اارضية بلىد
االنتهاء من عملها با يهف تلليقها على اواما فى أماكن مإلمونة بلد فصا التيار
الكهربائى عنها .
 -2ي هف أن تغ طى ال سيور اآل خذة من الل مود الرئي سى أو الم ناوا لمخت لف المك نات
وكذا الطنابير والتروس وباقى اا هزاء المتار كة ذات ها بوا سطة اواهز ك ما تل ما
اواهز لتغطية ااسلاة المتاركة فى المكنات الخاصة بالت شغيا ويرا عى فى إقا مة
الاواهز ما يلى :
( أ ) أن تناسف كا مكنة على ادة وتكون مالئمه لللملية المؤداة .
( ف ) أن تلما على تضييق منطقة الخطر أو اصراا وأال يتر مىن ااسلاة المتاركة
عاريا إال الضرورى
فقط اهراء التشغيا .
( ج ) أن تكفا اماية اللاما أثناء التشغيا .
( د ) أال تسبف لللاما أى مضايقة أو صلوبة وال تتدخا فى اانتاج .
(اى) أن تلما آليا أو بمههود أقا بقدر اامكان إذا كانت متاركة .
( و ) أن تكون متينة وقوية التاما وتقاوم االستهال اللادى والصدمات .
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( ز ) أال توهد بها زوايا اادة أو أارف أو أطراف رديئة يتسبف عنها اوادا .
( ح ) أال تلوق تثبيت أو تفتيش أو ضبط أو إصالح المكنة .
( ط ) أن تظا بوضلها المخص

لها بصفة دائمة طالما المكنة تات التشغيا ويتخذ

الالزم للتإلكد قبا الىبدء
فى كا إدارة من أن الاوافز بوضلها وباالة هيدة .
( ى ) يهوز االستغناء عن تركيف اذه الاواهز إذا زودت المكنة بوسائا أخرى تهلا المكنة
مإلمونة تماما.

 -3يراعى فى ااوناش وآالت الرفع ما يإلتى :
( أ ) أن يكون كا هزء من ااوناش وآالت الرفع بما فيها مهموعة التروس الناقلة
للاركة سواء كانت ثابتة
أو متاركة واا سال والا باا والسال سا والخطا فات وأ ماكن االرت كاز والتثب يت
والطارات هيدة التركيف مصنوعة من ملدن متين وقوية االاتماا ع لى أن يل نى
بصيانتها وأن تفا

هيدا وتختبر بصفة دورية مرة ع لى اا قا كا ستة أ شهر

وتدرج نتيهة الفا

واالختبار فى دفتر يلد خصيصا لذل .

( ف ) تكون القضبان التى يتار عليها الونش وكذل التى تركف عليها الغرفة الخاصة
بسائق الونش مصىنوعىة
من مواد متي نة ومثب تة تثبي تا صاياا وم صممة با يا تتا ما كا فة ااا ماا وال لزم
بصفة آمنة .

( ج ) أن يبين بوضىوح علىى كا ونش مقدار أقصى اما يتامله وال يهوز تشغيله
بامولة أكثر منها كما
يراعى أن ي بين ع لى ااو ناش المتار كة أق صى ا ما لمخت لف زوا يا ذراع الر فع
على أن تزود اذه ااوناش بههاز تنبيه آلى يلما تلقائيا ع ند ز يادة ااا ماا ع ما
او مقرر لكا زاوية .
( د ) تتخذ كا االاتياطات لمنع تصادم الونىش أو الامولة بإلاىد اللماا المشتغلين أو
المنشآت وااههىزة
الثابتىة سىواء فىى المسىتوى المرتفىع أو مسىىتوى أرضىية اللنبىر الىذى يلمىا بىىه
الىىونش وإسىىتلماا وسىىائا التنبيىىه عنىىد تاري ى الىىونش للتإلكىىد مىىن عىىدم وهىىود

تاته .

أشخا

(اى) تاىدد الامولة الفلالة للاباا والسالسا وااسال والخطافات اسف نوعها
واهمها كما تادد الامولة
الفلالة للاباا والسالسا وااسال عند كا زاوية وال يهوز أن تزيد الامولة عن
الامولة الفلالة .
( و ) أن يقىوم باللما علىى ااوناش وقىيادتها عماا متمرنون ذو تدريف خا

كما

يبىين كتابة لللىماا
المشتغلين باللنبر الموهود به الونش ااخطار التى يمكن ان تنتج عن تشغيله .
 -4تقام الاواهز الخشبية الفاصلة بين ااهزاء المختلفة للماا إذا كانت اارضيات صلبة ال
تتشرف السوائا علىى
قاعدة من البناء بمرتفاع ال يقا عن 20سم أو اماية الهزء ال سفلى من ال ااهز بتغطي ته
ب شرائح االمون يوم أو الن ااس أو أن ي كون ال ااهز أع لى من اار ضية بم قدار  20سم
ومثبىىت بهىىا بقىىوائم ملدنيىىة ويمكىىن تثبيىىت الاىىواهز الخشىىبية علىى اارضىىيات الخشىىبية
مباشرة .
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 -5منع أو تقليا الضوضاء أو االاتزازات ذات الخطورة على صاة اللماا والم هاورات
.
 -6التخل

مىن المىواد الضارة عند مصدر توالداا أو بالقرف منه بإلية طريقة مناسبة

بايا ال تزيد عن
الادود المإلمونة .
من الفضالت الصلبة المتخلفة من النشاط المزاوا بالطريق التى

 -7يهىرى التخل

تىرى الههة المختصة
بالترخي

عدم خطورتها أو إضراراا بال صاة اللا مة مع مرا عاة عدم إلقائ ها فى

مهارى المياه .
 -8أن تتر مسافات مناسبة اىوا المكنات أو واىدات اللما تسمح لللماا بالمرور
وأداء أعمالهم اللادية
بدون عائق .

 -9أن تااط فتاات الساللم بااسقف بااهز من هميع الهوانف ماعدا مدخا السلم على
أن يكون اذا الااهز
مركف بشكا يمنع السقوط أو تغطى اذه الفت اات بإلغط ية ملدن ية مف صلية مثب تة
تمنع سقوط أى شئ منها يلرض من ام بإلسفلها لخطر ااصابة منها وال تفتح إال
عند الصلود .
وأن تكون در هات ال ساللم ذات متا نة كاف ية وب لرض كاف ي سمح لل مرور علي ها
بإلمان وأن ت ااط الهوا نف ب اواهز من ال هانبين أن لم ي كن أ اد هوانب ها ب هوار
الاائط .
 -10توفير وسائا مالئمة للهروف فى المااالت التى تقتضى ذل تضمن سرعة إخالء
المبنى فى أسرع وقت
يمكن عند ادوا اريق ويتالءم نوع وعدد وموقع وسلة وسائا الهروف مع كا من شإلة
ا سف الخ طر ا لذى يت لرض له الم شتغلون و نوع ال شاغلين و عددام وو سائا الوقا ية
ااخرى المتوفرة فى المن شإلة وإرت فاع و نوع اان شاء  ،وت شما و سائا ال هروف هم يع
الطىىرق والمىىرات واابىىواف والفتاىىات والممشىىاه والسىىاللم الداخليىىة والخارهيىىة الثابتىىة
والمتاركة والميوا وغير ذل من وسائا التوصيا إلى خارج المبنى .

* وبهف توافر ااشتراطات اللامة اآلتية فى اذه الوسائا :
(أ) بالنسبة للمااا القائمة بذاتها المتكررة اادوار ويزيد فيها عدد اللماا على خمسة
عشر شخصا  ،يهف أن
يكون بكا دور مسلكا للهروف وأن تؤدى مسال الهروف مباشرة إلى ال خارج أو إ لى
طرقات الساللم الداخلية  -وتههز مبانى اذه الم ااا من ال خارج ب ساللم اروف غ ير
قابلة لالاتراق تؤدى إلى خارج المبنى مباشرة الستخدامها فى االة ال طوارئ وت لذر
إخالء اللاملين عن طريق المسال الداخلية .
(ف) بالنسبة للمااا التى تشغا هزءا من مبنى متلدد اادوار وتللو الدور اارضى
يهىف أال ياىدا النشاط
المزاوا بها أى ضرر أو إخطار للمبنى وما يهاوره كما يهف أن يزود كا ماا بإلكثر
من مخرج وااد إذا زاد عدد المشتغلين به على 15عامال .
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( ج ) يهف أن تكون المخارج خالية من أية عوائق  ،وال يهوز تلليق ستائر أو أية
أشياء أخرى يكون من
شإلنها إخفاء أو إظالم اذه المخارج وياظر وضع مرايات عليها أو بهواراا ا تى
ال يختلط اامر على اافراد بالنسبة للموقع الصايح للمخرج واتهااه .
( د ) أن يكىون كا مخىرج وكذل الممر الموصا إلىيه واضاا للرؤية وتتوافر به
ااضاءة الكافيىة بايا
يستطيع كا شخ

أن يتلرف على اتهاه الهروف من أى نقطة بسهولة وي هف أن

توضع فى هميع أنااء المااا اللواات واللالمات اارشادية لتوهيه ال لاملين في ها
إلى مسال الهروف وأن يميز كا مخرج بلالمات إرشادية واضاة ويهف أن تكون
اللال مات ذات ا هم و لون وت صميم وإ ضاءة با يا ت كون ظاارة وم قروءة ن هارا
ومضيئة ليال سواء بمواد ال طالء أو كهربائ يا دون أ ية تداخالت من أ شياء أ خرى
وذلىى ارشىىاد اللىىاملين بالمنشىىإلة إلىىى وسىىائا الهىىروف وكيفيىىة الوصىىوا اليهىىا
وإستلمالها .
(اى) ال يهوز أن يمر طريق الوصوا إلى المخرج بهوار أماكن ذات خطورة شديدة إال
إذا كانىت ماصنىة
هيدا ضد اذه ااخطار .
 -11أن يزود اللماا الذين يتطلف عملهم الهلوس بمقاعد مناسبة لهم ولللما ذاته .
 -12أال يسمح بالتدخين أوإيقاد نيران فى المااا التى بها مواد قابلة لالاتراق على أنه
يهوز التدخين وإيقاد
نيران داخا اامكنة الملدة لذل والمسموح بها .
 -13يراعى التصنيف المتهانس للمواد المخزونة بايا ال تخزن مادة أخرى تتىإلثر بىها
مما يترتف علىيه
ادوا أضرار أو أخطار ماتملة .
 -14أال يقا إرتفاع قوائم اارفف التى توضع عليها الهواالت وصناديق البضاعىة
والمناضد والدواليف عن
اارض عن30سم  .وتغطى أسطح هميع المناضد فى مااا صنع و تداوا ااغذ ية
بالرخىىام علىىى أنىىه يهىىوز تغطيتهىىا بالصىىاج المهلفىىن أو الصىىفيح الفرنسىىاوى أو

الفورمايكىىا أو بىىإلى مىىادة أخىىرى مناسىىبة مىىع مراعىىاة أال تكىىون لاىىواف أسىىطح
المناضد شفة وتكون ااسطح مغطاة تغطية تامة كما ي هوز أن ت كون من الخ شف
السىىمي فىىى بلىىض الماىىاا باسىىف ااشىىتراطات المقىىررة لنىىوع النشىىاط المىىزاوا
بالماىىا وإذا ألصىىقت مناضىىد ااغذيىىة بالاىىائط فتغطىىى الاىىائط بىىالبالط القيشىىانى
اا بيض غ ير الم شطوف ال اواف أو ما يماث له بمرت فاع 60سم ع لى اا قا أع لى
أسطح المنضدة و15سم أسفلها فمذا ثبتت المنضدة بالاوائط يكتفى بتغطية الاائط
أعلى سطح المنضدة .

-32 -15ال يهوز مزاولة اللما أو وضع بضائع أو مهمات أو أدوات خارج ادود الماا
ومع ذل يهوز شىغا
الطريق أو الرصيف الذى يقع به الم اا ب لد ا صوله ع لى ترخي

فى ذ ل من

الههة القائمة على أعماا التنظيم بالتطبيق ااكام قانون أشغاا الطرق اللامة .
 -16إذا كان بالماا بروزا متصال به ومكونا هزءا من الماا ومفتواا عليه يراعى
توافرااشتراطات اللامة
والنوعية للنشاط المزاوا بهذا البروز .
 -17ال يهوز افظ ايوانات أو طيور إال فى المااا المرخ

لها فى ذل .

 -18ال يهوز إيصاا المااا بالسكن  -ولكن يمكن الموافقة على بلىض المساكن داخىا
المصانع الكبيرة
خاصة بالمدير أو المهندس المقيم .
 -19ال يهوز إيصاا الماا بإلى ماا آخر 0
 -20تافظ الاوائىط وااسقف وهميع أهزاء الماا وماتوياته نظيفة على الدوام
ويصلح ما يتلف منها أوال
بإلوا وتتخذ ااهراءات لوقاية الماا من الاشرات .
 -21ال يهوز مزاولة نشاط آخر بالماا خالف المرخ
المرخ

بها .
عمال المحــل

به أو تخزين مواد خالف

مادة  : 27تقيد فى سها خا
الشخصىية الخاصىة بهىم
ويراعى فى شإلنهم ما يإلتى :

أسماء عماا الماا وبيانات البطاقة اللائلية أو

 -1أن تتوافر فيهم نظافة الهسم وأن تكون مالبسهم فى االة سليمة ونظفه .
 -2إذا كانت طرق الوقاية الهندسية غير كاف ية ل تإلمين صاة الل ماا و هف تزو يدام
بالمالبس الواق ية واادوات والو سائا اا خرى المنا سبة للوقا ية الشخ صية ع لى
أن يىىدرف اللمىىاا علىىى إسىىتلماا اىىذه اادوات أو الوسىىائا وأن تافىىظ بطريقىىة
مناسبة وأن توفر اامكانيات الالزمة لتطهير اا ع ند اات ماا تلوث ها أث ناء الل ما
مواد سامة أو خطرة .
 -3إذا تطلف اللما مالبس خا صة ي هرى إ عداد غرف ا بداا وا فظ مال بس الل ماا
بها أو توفير وسيلة أخرى مناسبة لهذا الغرض .
 -4يهف أن ير تدى الل ماا فى أ ماكن الل ما ال تي تدار في ها آالت أو مك نات مال بس
عما مناسبة كإلفروا من قطلة واادة أو بنطلون وقمي

أو ما شابهها .

-33 -5يهف تهيئة مكان داخا ادود الماا لتناوا الطلام فى اا اواا ال تى يت ناوا في ها
اللماا الطلام أث ناء ف ترة الل ما ) ما لم ت كن ا نا ترتي بات لت ناوا الوه بات فى
مكان خارج ادود الماا ( 0
 -6أن يزود الماا الذى تسبف ن شاطه للل ماا إ صابات ب صندوق صيدلية من مزود
بمواد ااسلافات اادلة.
 -7أن يكون لدى الل ماا الم شتغلين فى تداوا ااغذ ية شهادات ال صاية المخت صة
بخلوام من اامراض الملدية وغير ااملين لهراثيمها .
 -8يخ ضع ع ماا و عامالت ال صناعات ال قذرة للرقا بة طب قا لألو ضاع ال تى تقرر اا
وزارة الصاة .
أدوات وأجهزة إطفاء الحريق
مادة  : 28يزود الماا بالنوع واللدد الذى ترى الههة المختصة بالترخي
مىن أههىزة وأدوات
إطفاء الاريق سواء كانت من ااههزة واادوات المتنقلة أو الثابتة وتوز يع
لزومىه

اذه ااههزة واادوات فى االة تقريراا على أهزاء الماا المختلفة توزي لا
مناسىىبا وبشىىرط أن تكىىون فىىى متنىىاوا يىىد اللامىىا  0وتظىىا اىىذه ااههىىزة
واادوات والوسائا صالاة دائما لتإلدية الغرض منها  -مع مداو لة صيانتها
والتإلكىىد مىىن صىىالايتها  .وأن يكىىون اللمىىاا علىىى علىىم بكيفيىىة إسىىتلمالها
وبإلماكنها.
وي هف تدريف ال لدد المنا سف من ال لاملين بالم اا ع لى إ ستلماا أه هزة
ووسائا ااطفاء لمقررة للماا ومكافاة الاريق .
مادة  : 25للههة المختصة بالترخي
إذا اقتضى الااا ذل
على أن يههز بتو صيالت تت صا ب شبكة م ياه ااط فاء بالم صنع  ،فمذا و هد
أن تشترط توافر مورد مياه ااتياطى بالمصنع

إتصاا بينه وبين شبكة الم ياه اللا مة ي هف أن ي كون م ستوفيا لإل شتراطات
ال صاية الخا صة بم صادر الم ياه من الناا ية البكتريولوه ية مع ب لده عن
مصادر التلوا السطاية والهوفية اتى ال يكون مصدرا الاتماا التلوا فى
الشبكة اللامة للمياه ع ند إ ستلماله وأال ت ستلما إال ع ند ال طوارئ ع لى أن
يراعى دائما أن يكون مصدر المياه البديا سليما بكتريولوهيا وغير م لرض
للت لوا البكتريو لوهى ال هوفى أو ال سطاى فى اا لة ات صاا شبكة الار يق
بشبكة مياة الشرف وتزود ااههزة الخا صة بر فع ضغط الم ياه إ لى الدر هة
المطلوبة به بمصدر قوى مستقا ال يلت مد ع لى الت يار الكهر بائى الم ستلما
فى إدارة و إنارة المصنع .

-34المحال التى تنشأ على وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى
مادة  : 41يهف أن تتوافر فى وسيلة النقا التى ينشإل الماا عليها ااشتراطات اللامة
المقررة لهذه الوسيلة
كما يهف مراعاة ال توازن ال تام فى إن شاء الم اا ع لى و سائا الن قا ال برى
والنهرى والبارى 0
أحـــكام عامــــة
مادة  : 44يتهاوز عن اابلاد والمسافات واارتفاعات الداخلية المنصو
اىذا القرار وقرارات

عليها فى

اا شتراطات اللا مة النوع ية وذ ل فى ادود  %10ب شرط إال يتر تف ع لى
اذا التهاوز وقوع الضرر الذي قررت من أهله .
فمذا كا نت اآلالت أو ااه هزة الم ستلملة فى الن شاط أو طري قة الت شغيا أو
المواد المتداولة ال تادا اذا الضرر أو اتخذت االاتياطيات الوقائية الكاف ية
لمنله فيهوز بقرار مسبف من ر ئيس المه لس الما لى الم خت
اقتىىراح الههىىة المختصىىة بىىالترخي

ب ناء ع لى

التهىىاوز عىىن بلىىض اىىذه اابل ىاد أو

المسافات أو اارتفاعات .
وفىى هميىع اااىواا ال يهىوز أن يترتىف علىى التهىاوز ااخىالا باابلىىاد أو
المسافات أو اارتفاعات المقررة بقانون تنظيم المباني والئاته التنفيذية .
مادة  : 42يهوز التهاوز عن بلض ااشتراطات اللامة المتللقة بشرط المسافة
الخارهى أو مىواد اانشاء
أو اارضيات أو البياض أو ا لدخان أو ال مورد ال مائي والتهه يزات ال صاية
وأعماا الصرف وذل عند منح تراخي

مؤقتة للمااا اآلتية :

( أ ) المااا التى تدار بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلها إلى المناطق المخصصة لتهملاتها
أو المالئمة لطبيىلة
نشاطها وفقا للقواعد القانونية المقررة .
( ف ) المااا التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات ملينة تنتهى بانتهاء
تنفيذاا كلمليات رصىف
الطرق أو إقامة الكباري والمنشآت اللامة .
( ج ) المااا التى يتلذر فيها تنفيذ إشتراطات ملينة بالنسبة إلىى مواد اانشاء أو
البياض وذل خالا الفترة
التى يتلذر فيها اذه المواد .
ويشترط فى هميع اااواا السابقة أال يترتف ع لى الت هاوز ادوا ال ضرر ا لذى
من أهله قررت اذه ااشتراطات خالا مدة الترخي

المؤقت .

مادة  : 44يلتبر الرسم الهندسىي الملتمد للمااا المقرر تقديم رسومات اندسية عنها
وما عليه من بيانات
ومالاظات وتإلشيرات هزءا مك مال لإل شتراطات والرخ صة وي هف أن ي كون
نظام الماا مطابقا آلخر رسم اندسى ملتمد أو كروكى بالنسبة للمااا غير

المقررة لها رسومات اندسية بما أثبت عليه من بيانات .
ويافظ بالماا الرخصة والرسم الهندسي الملتمد للم ااا الم قرر ل ها ت قديم
ر سومات اند سية و صور اا شتراطات وت قدم إ لى ال موظفين الم نوط بهىم
التفتيش علي المااا لإلطالع عليها عند طلبها .
مادة  : 43القرار رقم 426لسنة 1957المشار إليه .
مادة  : 45ينشر اذا القرار فى الوقانع المصرية  ،ويلما به من تاريخ نشر .

وزيىىر االسىىكان
والتلمير
مهنىىدس /عثمىىان
اامد عثمان

