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 مجٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ

 جمهظ انُٕاة
 ــــــــ
 انثبَٗ ٗانفصم انزششٚؼ

 األٔل ٖانؼبددٔس االَؼمبد 
 ــــــــ

 ادلشرتكخ هجُخان
 ٔانثشٔح احلٕٛاَٛخ انغزائٗٔاأليٍ ٔانشٖ انضساػخ  يٍ جلُخ

 جلُخ انشئٌٕ انذعزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ زتٔيك
 ــــــــ

 األعزبر انذكزٕس سئٛظ جمهظ انُٕاة
لجنة الزراعة  المجنة المشتركة مف تحية طيبة وبعد،،، فأتشرؼ بأف أقدـ لسيادتكـ، مع ىذا، تقرير

مقدـ مف مشروع قانوف عف  ،دستورية والتشريعيةالشئوف ال ومكتب لجنة والرى واألمف الغذائى والثروة الحيوانية
 .برجاء التفضؿ بعرضو عمى المجمس الموقر، د المائية والرىالموار الحكومة بإصدار قانوف 

مقررًا احتياطيًا،  عبد الحميد دمرداش،والسيد النائب/ مقررًا أصميًا،  ،المجنة المشتركة نىتوقد اختار 
 ليا فيو أماـ المجمس.

 

 ٔرفضهٕا عٛبدركى ثمجٕل فبئك االدرتاو،،،
 

 ادلشرتكخ انهجُخسئٛظ                               
  احلصشْ٘شبو                                                         4243/ 3/ 53تحريرًا فى  

  
 
 
 

 األول يررالتق  
 ــــــــــــ

 (1) مشترك    
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 ادلشرتكخ هجُخان رمشٚش
 ٔانثشٔح احلٕٛاَٛخ انغزائٗٔاأليٍ  ٔانشٖانضساػخ  يٍ جلُخ

 جلُخ انشئٌٕ انذعزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ ٔيكزت
 احلكٕيخمذو يٍ يششٔع لبٌَٕ يػٍ 

 لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔانشٖثإصذاس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مشتركة مف لجنة المجنة ال، إلى :423سنة  ينايرمف  :4أحاؿ المجمس بجمستو المعقودة فى 
قانوف دستورية والتشريعية، مشروع الشئوف ال ومكتب لجنةف الغذائى والثروة الحيوانية الزراعة والرى واألم

عداد ت لدراستو، صدار قانوف الموارد المائية والرىمف الحكومة بإ اً مقدم عمى المجمس  لعرضوقرير عنو وا 
 .الموقر

 والرابع الثالثالعادى االنعقاد  رادو أخبلؿ  لنظره اجتماعاً  وعشريف ةبعسعقدت المجنة المشتركة 
، 5، 7/:، 9، 39/6، 38، 37، 4، 7/5، 6 ،34/4، 33 اريخو بت األوؿوالخامس مف الفصؿ التشريعي 

6 ،33 ،45 ،46 ،47/8 ،5 ،8 ،37 ،38/9/423:  ،44/32 ،34/33/423: ،35 ،49/3/423; ،
كما حضر في حضور كافة الجيات المعنية وذات الصمة  ;5/33/423 ، ;33/5/423 ،;5/4/423

 ىذه االجتماعات غالبيةالسيد األستاذ الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى 
ف عرضو ودراستو وأعدت تقريرًا عنو لـ يتسوقد انتيت المجنة المشتركة في بحث مشروع القانوف 

 في مشروع القانوف المعروض عمى المجمس، ومف ثـ لـ تفصؿ الييئة التشريعية السابقة 
ذاتو الى المجنة المشتركة  مشروع القانوف 36/3/4243المعقودة في وقد أحاؿ المجمس بجمستو 

( مف البلئحة الداخمية لممجمس، في ضوء تمسؾ الحكومة بمشروعات القوانيف التي 3:2إعمااًل لحكـ المادة )
ووافقت ، 53/3/4243ريخ بتا اجتماعاً  لمشتركوا قدت المجنةع بيا الييئة التشريعية السابقة، حيثلـ تفصؿ 

  .عميو في صورتو النيائية المعروضة بالصيغة المعدلة
 -ػٍ احلكٕيخ انغبدح :يُذٔثًب اجزًبػبد انهجُخ  دضش 

 :ػٍ ٔصاسح ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش٘
 رئيس مصمحة الرى.              عبد الفتاح الميندس/ شحتو إبراىيـ -
 الصرؼ. ىيئةرئيس              الميندس/ عاشور عبد الكريـ راغب  -
 رئيس ىيئة حماية الشواطئ.           بطرسالميندس/ مدحت حنا  -
 رئيس قطاع الرى.         إبراىيـ  الميندس/ طارؽ عواد -
 .رئيس مصمحة الميكانيكا والكيرباء                     الميندس/ محمد محمد عبد العاطى    -
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 .نائب رئيس مصمحة الرى            الميندس/ السيد اليماني سركيس -
 .لتنفيذ البرامج التدريبية بقطاع التدريبرئيس اإلدارة المركزية    خفاجى              حسيف دكتور/ يسرى ال -
 .المستشار القانونى لموزير              الغيطانى                 رفعت المستشار/ إبراىيـ  -
 .رئيس اإلدارة المركزية لمتنفيذ والصيانة بحماية الشواطئ           الميندس/ العربي محمد القشاوي -
 .رئيس الدراسات والبحوث بييئة حماية الشواطئ        / محمد حسف غطاس الميندس  -
 .سابقاً  الييئة المصرية العامة لمصرؼرئيس                 خالد عبد الرحمف مديف        الميندس/  -
 .نائب رئيس مصمحة الرى سابقاً                           الميندس/محمود عبد الستار           -
 .سابقاً رئيس قطاع حماية نير النيؿ                 / صبلح فتحى عز                   الميندس -
 .رئيس ىيئة مشروعات الصرؼ سابقاً           حرحش                    محمد / إبراىيـ الميندس -
 .لمموارد المائية والرى بالقميوبيةرئيس اإلدارة المركزية              محمد خميؿالميندس/ أسامة  -
 .نائب رئيس قطاع حماية نير النيؿ سابقاً              الميندس/ أحمد عبد العزيز الدمرداش -
 .سابقاً  رئيس قطاع الري               / عبد المطيؼ السعيد خالديندسالم -
 .سابقاً  مصمحة الرىرئيس               الميندس/ محمود سعيد السعدي -
 .استشارى بالوزارة                               أبو القاسـ ىميسةالميندس/ السعيد  -

 ػٍ ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساضٗ:
 .قضايا الدولة والمستشار المفوض لييئة التعمير نائب رئيس ىيئة           المستشار/ عبد الحميد نجاشى  -
 .ى لموزارةونالمستشار القان                            / أحمد جبلؿ المستشار -
 .سابقاً  –راضى الزراعية مستشار حماية األ                 الميندس/ السيد عطية يونس           -
 .راضىجياز التنفيذي لمشروعات تحسيف األلارئيس مجمس إدارة              عمرالدكتور/ السعيد حماد  -
 .سابقاً  رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية      / محمود سالـالميندس -
 .الزراعية رئيس قطاع الخدمات                   الشناوى         عبد الحى الدكتور/ عباس  -
 .وكيؿ معيد بحوث األراضي والمياه والبيئة لشئوف البحوث      الدكتور/ محمد سعيد عواد -
  .الزراعىؾ الدولة بالييئة العامة لئلصبل ألمبلمدير عاـ اإلدارة العامة      الميندس/ سعيد محمد طمبو -
 .الزراعية التعمير والتنميةالمرافؽ بالييئة العامة لمشروعات رئيس اإلدار المركزية لممباني و   الميندس/ عماد كامؿ        -
 .بالييئة العامة لتنمية الثروة السمكية يةمدير عاـ الشئوف القانون   الدكتور/ يسري عماد  -

 ػٍ ٔصاسح انذاخهٛخ:
 .شئوف القانونيةلم وكيؿ اإلدارة العامة           المواء/ أشرؼ الشيف                             -
 .قطاع الشئوف القانونيةاإلدارة العامة ل                                  المواء/ ناصر رضا       -
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 .قطاع الشئوف القانونيةاإلدارة العامة ل                   لعزيز عميعبد االمواء/ عمر  -
 :انزًُٛخ احملهٛخػٍ ٔصاسح 

 .القانونية قطاع الشئوف                   براىيـ                إحمد أالمستشار/ وليد  -
  .قطاع الشئوف القانونية               بو الوفا عبد المحسف يوسؼ        أالمستشار /  -
 .قطاع الشئوف القانونية                                    محمد الشيخ   / المستشار -
 .القانونيةقطاع الشئوف               المستشار/ وائؿ عادؿ ممؾ                       -
 .مستشار وزير التنمية المحمية         الشاىد المستشار/ عمرو  -
 .مدير عاـ الفتوى             األستاذ/ فتحي محمد فتحي مرسي -
 .قطاع الشئوف القانونية                المستشار/ ىيثـ محمد إبراىيـ السعيد الرفاعي  -
 .اإلدارة المركزية لمشئوف القانونيةرئيس                   األستاذ/ محمود زياد -

 :انجٛئخػٍ ٔصاسح 
  .مستشار جياز البيئة          ى                          الجند كامؿ الميندس/ ماىر -
 .وكيؿ وزارة لنوعية المياه                             الدكتور / سيد مصطفى             -
 .رئيس قطاع نوعية البيئة                                      الدكتور/ مصطفى مراد    -
 .رئيس قطاع اإلدارة البيئية                                        الدكتور/ حاـز فيمى    -
 المكتب الفني لوزيرة البيئة.           الدكتور/ عيد الراجحى  -
 .مدير عاـ نوعية المياه العذبة                       الميندسة/ أماني محمد سميـ -
  .مدير الشئوف القانونية                  ناصر عبد اليادى              ستاذ/ عبد الاأل -

 :ػٍ ٔصاسح اإلعكبٌ ٔادلشافك ٔاجملزًؼبد انؼًشاَٛخ
 .الصحي رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرؼ/ ممدوح احمد رسبلف     السيد الميندس -
  .لمياه الشرب والصرؼ الصحى نائب رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة        مد كماؿ معوض  الدكتور / أح -
                                                      .دارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرؼ الصحيإنائب رئيس مجمس  ح الديف محمد بيومى   الدكتور / صبل -
   .والمشروعات لقطاع التخطيطنائب رئيس ىيئة المجتمعات العمرانية           يندسة/ رجاء فؤاد عبد الحميدمال -
 .وتطوير المدف نائب رئيس ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية الميندس/عبد المطمب ممدوح عمارة    -
 .الجودة وشئوف البيئة بالشركة القابضة لمياه الشربعاـ مدير      الدكتور / خالد محمود محمد فيمى     -
 .استشارى البيئة ومعالجة المياه                            عمىالدكتور/ محمد عبد المولى  -
 .رانية لقطاع التخطيط والمشروعاتمساعد نائب رئيس ىيئة المجتمعات العم يندس/ محمد أنور ىبلؿ          الم -
 .لقابضة لمياه الشرب والصرؼ الصحىقائـ بأعماؿ مدير عاـ الجودة بالشركة ا      الدكتور/ محمود محمد فؤاد     -



4 

 

 ػٍ ٔصاسح ادلبنٛخ:
  .خدمات الحكوميةبالييئة العامة لمعاـ المدير ال        الدكتور/ يوسؼ فرج صالح  -
    .المدير العاـ بالييئة العامة لمخدمات الحكومية        ستاذ/ صبلح سيد محمد                   األ -
 .المدير العاـ بقطاع الموازنة العامة                              حسف ستاذ/ مصطفى منيراأل -

 ػٍ ٔصاسح انؼذل:
  .عضو قطاع التشريع                              المستشار/ ىيثـ البقمى               -
 .عضو قطاع التشريع                      / أحمد شوقى             الدكتور المستشار -
 .عضو قطاع التشريع                     المستشار الدكتور/ سيد شعراوي -
 .عضو قطاع التشريع  المستشار الدكتور/ سامح رفعت                                 -
 .التشريععضو قطاع              المستشار/ أحمد جميؿ  -

 ػٍ ٔصاسح انُمم:
 .رئيس الييئة العامة لمنقؿ النيرى                                  المواء / ياسر جبلؿ       -
 .العامة لمنقؿ النيري بالييئة قميميالمعيد اإلمدير                سماعيؿ حسف إماـ        إالميندس/  -
 .العامة لمنقؿ النيري الييئة دارةرئيس مجمس إ      ـ محمد عمى               الدكتور / عبد العظي -
 .العامة لمنقؿ النيريمييئة المستشار القانونى ل   المستشار / سامح حرب                            -
 .العامة لمنقؿ النيري مدير عاـ الييئة                                / محسف عزمى   األستاذ -

 .مدير عاـ اليندسة المدنية بالييئة العامة لمنقؿ النيري     الميندسة/ فايزة إبراىيـ محمد                   -

 .نقؿ النيريييئة العامة لمرئيس قسـ التخطيط بال              دسة/ رشا محمود حفنيالمين -

 .ريةالتشغيؿ بييئة السبلمة البحمدير عاـ            األستاذ/ محسف عزمى  -

 ػٍ ٔصاسح انصذخ ٔانغكبٌ:
 .وكيؿ وزارة لشئوف البيئة                  الدكتورة/ مايسة حمزة  -
 .مدير عاـ صحة البيئة      السيدة األستاذة/ أميمة عز الديف                            -
 .صحة البيئةمدير عاـ إدارة                 الدكتورة/ ىند زىراف  -
 .مدير إدارة صحة البيئة والزراعة             الدكتور/ وائؿ عمي حسف  -
 .مدير الرقابة عمى المياه                  عبد التواب  الدكتورة/ منى عزت -

 ػٍ ٔصاسح انغٛبدخ:
         .المستشار القانونى لموزير               بو زيد                      المستشار/ حمدى أ -
 .يةالفندقالمنشآت وؿ الوزارة رئيس قطاع أوكيؿ               ستاذ/ عبد الفتاح العاصى      األ -
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 .التنمية السياحيةرئيس اإلدارة المركزية لمبيئة بييئة                         حسانيفمحمود ستاذ/ محمد األ -
 .السياحية بييئة التنمية السياحيةرئيس اإلدارة المركزية لمشواطئ            محمد عبلء عبد الشافىستاذ/ األ -
 .مدير عاـ تراخيص الفنادؽ           األستاذ/ محمد يوسؼ حجاج  -

 ػٍ ٔصاسح اٜثبس:
 .مساعد الوزير لمشئوف الفنية               مصطفى أميف                          /الدكتور -
 .لوزيرا بمكتب القانوني المستشار                               مدبولىاف الدكتور/ محمد رمض -

 ػٍ ٔصاسح انجرتٔل ٔانثشٔح ادلؼذَٛخ:
 .مدير إدارة الشئوف القانونية                                     رستـ أحمد سالـ ستاذ/ األ -
  .مساعد الشئوف القانونية بالوزارةعاـ  مدير                   ستاذ/ عبد الرحمف البنا             األ -
 .وكيؿ الوزارة لؤلمانة العامة بوزارة البتروؿ             المواء/ وائؿ الصفتى                         -
 .مدير إدارة األمانة العامة لموزارة              األستاذ/ جماؿ عمى أبو سريع  -

 ػٍ ٔصاسح انذفبع:
 .جياز مشروعات الخدمة الوطنية                      يوسؼالمواء الدكتور/ إيياب صابر  -
 .ىيئة القضاء العسكرى                           العميد/ عماد عبد الحسيب -
  .وزارة الدفاع                                                  العقيد/ كريـ إسماعيؿ -
 .شركة النيؿ الوطنية                             العقيد/ محسف فاروؽ محمد -
  .وزارة الدفاع                            المقدـ / محمد سعيد عبد العظيـ           -
 .رئيس قطاع الشئوف القانونية لشركة النيؿ الوطنية            ستاذ/ محسف حسف محمد            األ -
 .شركة النيؿ الوطنية                            األستاذ/ محمد عبد الغني سيد -
 .شركة النيؿ الوطنية                            األستاذ/ أحمد إبراىيـ أحمد -

 بيٍ االجزًبػٙ:ػٍ ٔصاسح انزض
 .مدير عاـ الجمعيات األىمية                  / حناف حماد رزؽ حمادةاألستاذ -
 .عاـ الشئوف القانونيةمدير                    األستاذة/ سمية محمد عبد السبلـ -
 .الشئوف القانونيةب باحث أوؿ            جاكميف ممدوحاألستاذة/  -

 ػٍ االحتبد ادلصشٖ نهغشف انغٛبدٛخ 
  .رئيس االتحاد المصرى لمغرؼ السياحية                                أحمد الوصيؼ األستاذة /  -
 .اتحاد الغرؼ السياحيةمستشار             يسي                     السسبلمة األستاذ/ عماد  -
  .المستشار القانوني                 األستاذ/ نياد ثروت                                 -
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  .المستشار القانوني                 يمف جماؿ                               األستاذ/ أ -
 .ضو مجمس إدارة غرؼ الفنادؽ ع                                       ماجد فوزي ستاذ/ األ -
 .رئيس لجنة الشئوف القانونية بغرفو الفنادؽ                                 محمد عبد اهلل ستاذ/ األ -
 شئوف القانونية باالتحاد.             األستاذ/ محمد عزت بطيخ  -

بتاريخ السيد األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب  (3)بناًء عمى موافقةوالجدير بالذكر أنو 
ومتابعة السيد المستشار وزير شئوف مجمس النواب بتكميؼ وزارة الموراد المائية والري بتشكيؿ  :423/:/38

لجنة مصغرة يمثؿ بيا جميع الوزارات المعنية ذات الصمة بمشروع القانوف المعروض لنظر بعض مواد 
 مادةتعريفات، (3)مادة أثناء المناقشات )المادة الثانية مف مواد اإلصدار،  اً مشروع القانوف التي أثارت خبلف

إلى ( وقد انتيت المجنة المشكمة 324، 323، 322، ;;، :;، 8;، 7;، 8:، 33، 32، ; /بند( 4)
( مف 37تراح بإلغاء المادة )لنصوص المواد السابؽ اإلشارة إلييا مف جميع الوزارات واالق صيغة توافقية

 مشروع القانوف وقد تـ عرض نتائج ىذه المجنة في اجتماعات المجنة المشتركة إلبداء الرأي فييا.
ذعزٕس أدكبو انَظش ادلشفمخ ثّ ٔاعزؼبدد  (2) ٔادلزكشح اإلٚضبدٛخ يششٔع انمبٌََٕظشد انهجُخ ادلشرتكخ 

 :ٔاطهؼذ ػهٗ انمٕاَني ٔانمشاساد اجلًٕٓسٚخ اٜرٛخ انذٔنخجمهظ  يشاجؼخٔ ٔانالئذخ انذاخهٛخ نهًجهظ
 ،قانوف العقوبات -
 القانوف المدنى، -
 ،قانوف اإلجراءات الجنائية -
 في شأف المبلحة الداخمية، 78;3لسنة  32القانوف رقـ  -
 في شأف المراسي وتنظيـ الرسو في المياه الداخمية، 79;3لسنة  352قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ  -
بتنظيـ تأجير العقارات الممموكة لمدولة  86;3لسنة  322رئيس الجميورية العربية المتحدة بالقانوف رقـ  قرار -

 ممكية خاصة والتصرؼ فييا،
 ،88;3لسنة  75قانوف الزراعة الصادر بالقانوف رقـ  -
 ممياه،بإنشاء المجنة العميا ل 88;3لسنة  4925قرار رئيس الجميورية العربية المتحدة بالقانوف رقـ  -
 بإصدار قانوف نظاـ اإلدارة المحمية، ;9;3لسنة  65القانوف رقـ  -
 بشأف األراضي الصحراوية، 3:;3لسنة  365القانوف رقـ  -
 في شأف حماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث، 4:;3لسنة  :6القانوف رقـ  -
 في شأف المحميات الطبيعية، 5:;3لسنة  324القانوف رقـ  -
بإصدار قانوف في شأف صيد األسماؾ واألحياء المائية وتنظيـ المزارع  5:;3لسنة  346 القانوف رقـ -

 السمكية،
                                                 

(1)
 مرفق بالتقرير. -

(2)
 بالتقرير.مرفق  -
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 والصرؼ، بإصدار قانوف الرى 6:;3لسنة  34ـ القانوف رق -
 بشأف نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة،وتعديبلتو  2;;3لسنة  32القانوف رقـ  -
 لمتعمقة بأمبلؾ الدولة الخاصة،بشأف بعض األحكاـ ا 3;;3لسنة  9القانوف رقـ  -
 وتعديبلتو بإصدار قانوف البيئة. 6;;3لسنة  6القانوف رقـ  -
بشأف تنظيـ مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية وتعديبلتو   4232لسنة  89القانوف رقـ  -

 والخدمات والمرافؽ العامة،
 المدنية،بإصدار قانوف الخدمة  4238لسنة  3:القانوف رقـ  -
 .4239لسنة  94ستثمار الصادر برقـ قانوف اال -
 رئيس مجمس الوزارء. عماؿأبتحديد القائـ ب 4239لسنة  798قرار رئيس الجميورية رقـ  -
 -ستحضرت المجنة نظر بعض القوانيف ذات الصمة بمشروع القانوف المعروض وىى عمى النحو التالى:اكما 

 الييئة المصرية العامة لمبتروؿ.فى شأف  98;3لسنة  42القانوف رقـ  -
 فى شأف الغاز الطبيعى. 2:;3لسنة  439القانوف رقـ  -
 ثار.في شأف حماية اآل وتعديبلتو5:;3 لسنة  339القانوف رقـ  -
 فى شأف خطوط أنابيب البتروؿ. ::;3لسنة  6القانوف رقـ  -
 بشأف الثروة المعدنية. 4236لسنة  :;3القانوف  -
جراءات التصرؼ فى أمبلؾ الدولة الخاصة 4239لسنة  366قانوف رقـ ال -  .فى شأف بعض قواعد وا 
 تنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيات العامة. بإصدار قانوف :423لسنة  3:4القانوف رقـ  -
وغيرىػػػا مػػػف المؤسسػػات العاممػػػة فػػػي عمػػػؿ الجمعيػػات بإصػػػدار قػػػانوف تنظػػيـ  ;423لسػػنة  ;36القػػانوف رقػػػـ  -

 مجاؿ العمؿ االىمى.
احلكٕيخ يٍ إٚضبدبد،  انغبدح يُذٔثٕ ثّ ٓب يٍ يُبلشبد ٔيب أدىلبراجزًبػ يب داس فٗ ضٕءٔفٗ 

عبنف انجٛبٌ، لشسد انهجُخ ادلشرتكخ االكزفبء مبب اَزٓذ انٛخ انهجُخ انغبثمخ يٍ سأٖ يف يششٔع انمبٌَٕ 
 -:رمشٚشْب ػهٗ انُذٕ انزبيل ٔرؼشض انهجُخ

 مقدمة.     
 .وأىدافو القانوففمسفة مشروع :  أوالً 

 .مشروع القانوفل األساسية مبلمحالثانيًا: 
 مجمس الدولة. مراجعةثالثًا: 
 .القانوف المعروض مشروععمى المشتركة ديبلت التي أدخمتيا المجنة التعأىـ : رابعاً 

 رأى المجنة المشتركة. :خامساً 
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 -: يمذيخ
األساسية لمتنمية بمختمؼ مفاىيميا المتداولة وتتجمى خصوصية المياه  الركائزمف  ئيةاارد الممو العد ت

إلى مفيوـ القدرة عمى إدارة وتنظيـ الموارد المائية ولكف يتعدى األمر  اً طبيعي اً موردليس فقط فى كونيا 
عمييا مف تنمية الموارد المائية والمحافظة  محور حتؿبكفاءة عممية وجدوى اقتصادية، وي المتاحة واستخداميا
في الوقت  صدارة اىتمامات الدوؿغير تقميدية الحاجة إلى تدبير موارد مائية إضافية اإلىدار والتموث و 

 .الراىف
المصرى القديـ أوؿ مف أسس  رساهمتميز أ منيج وأسموب ذات وتعد إدارة الموارد المائية في مصر

األوائؿ  ماءحكفطف الوقد القديمة المصرية مدرسة ليندسة الرى كاف ليا الفضؿ فى قياـ أعظـ الحضارات 
مف مياه نير النيؿ وفقًا لبلتفاقيات  ذات حصة محدودةإلى محدودية مواردنا المائية كوف مصر دولة مصب 

دارة المستقبمية إلإعداد الخطط ورسـ السياسات  فرض ضرورةمما فضبًل عف ندرة تساقط األمطار الدولية 
عمى المياه مف كافة  لتمبي الطمب المتزايدوتعظيـ العائد مف وحدة المياه وسائؿ تنميتيا وتحديد المائية  الموارد

 .االقطاعات االنتاجية
وزارة الموارد المائية والري عمى أربعة محاور ىي "الترشيد والتنمية والتوعية  رتكزت إستراتيجيةاوقد 

 ضخمةباستثمارات المجارى المائية  إستخداماتبذات الصمة وزارات عدة مع  بالتشارؾوتييئة المناخ المبلئـ" 
التشريع لوضع  تفعيؿ دورلضرورة  ىناؾ كافمف ثـ ، و ىاألمف المائي المصر  إستراتيجية تحقيؽ بغية

ومف ثـ فإف ستراتيجية عمى أرض الواقع اإلىذه محاور لتنفيذ آلية موحدة ليكوف ىناؾ معايير الضوابط وال
التشابؾ لتدارؾ ، تنفيذىا فى الرئيسى شريؾتعد الضامف األوؿ والمشروع القانوف المعروض  نصوص

ذات الصمة بإستخداـ المجارى والمسطحات المائية في ظؿ  والتداخؿ في اإلختصاصات بيف الجيات المعنية
النظـ والتطبيقات العممية الحديثة في ضرورة األخذ ب والتي تحتـ الموارد المائية قطاعب حقتلالمتغيرات التي 
المضي قدمًا ضرورة تفرض عمى مصر والتي جساـ التحديات المواجية والجيود لدعـ القدرات ىذا المجاؿ، و 

  ويأتي في مقدمة تمؾ التحديات:التنمية الشاممة والمستدامة و  تنفيذ مشروعات التوسع األفقي في تمبية متطمبات
بات حصة مصر ثو  السكانية المطردةالزيادة  التناقص المستمر في حصة الفرد مف المياه في ظؿ -

 العمراني والصناعي.و  الزراعي لمتوسع اً زيادة الطمب عمى المياه نظر و  مف مياه نير النيؿ
الصرؼ مياه وتدىور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء  السطحية والجوفية المياهارتفاع معدالت تموث  -

زيادة معدالت استخداـ المخصبات والمبيدات بالمجارى المائية فضبًل عف الصناعي والصحي 
عمى  التعدى ستشراء ظاىرةاو مما يقوض مف االتجاه الى استخداـ الصرؼ الزراعى الكيميائية 
 الري. فعمنشآت ومنا
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تمبية االحتياجات المائية المتنامية في ظؿ محدودية الموراد و  دعـ الميزاف المائى تزايد الحاجة إلى -
ناعي والصحي والزراعي المعالجة إعادة استخداـ مياه الصرؼ الص بالتوسع فى برامج المائية المتاحة

 .واألمطار والسيوؿ والمياه المحبلةاستخداـ المياه الجوفية االعتماد عمى  وزيادة
تشغيؿ وصيانة مرافؽ وشبكات الري نظـ في والتكنولوجية  الحديثة تاستخداـ التطبيقا الحاجة إلى -

 وتحسيف خواص التربة وزيادة انتاجيتيا. لترشيد استخدامات المياه والصرؼ
بما تحممو مف مخاطر ىطوؿ األمطار  قميميةعمى البيئة المحمية واإلوآثارىا لتغيرات المناخية ا -

زيادة معدالت طغياف المياه وتأكؿ الشواطئ و  رتفاع منسوب مياه البحرالسيوؿ وااندفاع  خطورةو 
 زيادة حدة فترات الجفاؼ.البحرية فضبًل عف 

 -:ٔأْذافّ أٔالً: فهغفخ يششٔع انمبٌَٕ
تحسيف إدارة المياه ورفع كفاءة تبنى برامج لمتنمية الشاممة مف خبلؿ نحو  فى إطار االتجاه 

جاء مشروع قانوف الموارد الميزاف المائى  تدعـ محاورغير تقميدية لممياه  استخداماتيا والبحث عف مصادر
 صوؿ الضخمةإلى صوف وحماية األ ى ليضع خطوة جادة نحو تحقيؽ األمف المائى وااللتفاتمائية والر ال

ألؼ  :6و المصارؼ،ترع و ( مجارى مائية مف الألؼ كـ 77)في والتى تتمثؿ ذات الصمة بالموارد المائية 
عمييا أو وىى أصوؿ يصعب الحفاظ تمتد بطوؿ نير النيؿ منشأة )قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات( 

 نصوص معنصوصو وتشابكيا تداخؿ  فضبًل عف رفع كفاءتيا فى ظؿ القانوف القائـ وما صاحبو مف سمبيات
بنفاذ  بما سمح المستخدمة لممسطحات المائيةوتعدد الجيات بالموارد المائية  ذات الصمةخرى األقوانيف ال

 ئوليات التعامؿ مع المورد المائى.مس يوعشالكثير مف المخالفات والتعديات عمى المجارى المائية مف خبلؿ 
 -يدؼ إلى تحقيؽ اآلتى:تمشروع القانوف المعروض  فمسفة فإف ومف ثـ

 المائية ستخداماتلمائية بشكؿ أكثر كفاءة، يقنف االة إلدارة مصادر الموارد ايدعـ الرؤية المستقبم أٔالً:
 خبلؿ اآلتى: مفويحدد التقنيات المبلئمة إلدارتيا  ويضمف عدالة توزيعيا

بعد  وذلؾ قرار وزارى فى غير المساحات الصادر بتحديدىا حظر زراعة المحاصيؿ الشرىة لممياه  -
 التنسيؽ مع وزارة الزراعة واستصبلح األراضى.

 حظر تعديؿ نظـ الرى المطور أو تشغيؿ طممبات عمى المساقى المطورة. -
عات تنموية وعمرانية جديدة مثؿ مشرو  مصادر جديدة لممياه عند التخطيط لتنفيذعتماد عمى اال -

المياه الجوفية بالمناطؽ الصحراوية( مع إنشاء نظـ لمعالجة  –بالمناطؽ الساحمية  المياه المحبلة)
عادة مياه الصرؼ   .يا فى مجاؿ الزراعةستخداماالصحى وا 

 المياه. نوعيةحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا عمى  -
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قامة أي منشآت في مخرات السيوؿ أو تنفيذ أعماؿ لحجز مياة األمطار والسيوؿ الجارية في حظر إ -
 .األودية الطبيعية

 والسيوؿ لدعـ الميزاف المائى.االستفادة مف مياه االمطار  -
رات السيوؿ أو اعماؿ لحجز االمطار والسيوؿ الجارية في االودية خحظر إقامة اى منشآت في م -

 الطبيعية.
حفر أى  حظرو  جياؿ المقبمةوحقوؽ األ ستدامتوابما يضمف وضع إطار قانونى لحماية الخزاف الجوفى  :ثبَٛبً 

بتركيب نظـ لمتحكـ  المنتفعيفمع إلزاـ  الموارد المائية والرى وزراةر لممياه الجوفية دوف ترخيص مف آبا
إال بترخيص  العادمةفى معدالت السحب، وكذا حظر التخمص مف مخمفات حفر آبار البتروؿ أو المياه 

 .حفاظًا عمى الخزاف الجوفى مف التموث مف الوزارة
ذات الصمة  والمنشآت بعض األمبلؾ العامة ونقؿ واليةوضع آلية لمحفاظ عمى منشآت ومنافع الرى  :ثبنثبً 

قناة منخفضات و واألودية الطبيعية و حماية المخرات السيوؿ ومنشآت  ومنيالتبعية الوزارة بالموارد المائية 
 مفيض توشكى لتوفير الحماية ليا.

 لمحفاظ النيؿمنطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نير  تحديدمعدالت التموث بالمجارى المائية و رتفاع الحد مف ا ساثؼًب:
  .بعض األعماؿ والنشاطات دوف ترخيص في المنطقة المحظورةتنفيذ وحظر  شرياف الحياة عمى

إشراؾ المنتفعيف بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء مف أنظمة الرى مف خبلؿ إنشاء روابط لمستخدمى المياه   خبيغًب:  
زاء مف وصيانة جزء أو أجومجالس لممياه عمى المستوى المحمى واإلقميمى والقومى تتحمؿ تكاليؼ تشغيؿ 

 الدولة عف كاىؿمالية ال تخفيؼ األعباءستخداـ المياه وتقميؿ الفاقد منيا و شبكات الرى مف أجؿ ترشيد ا
 ستفادة القصوى مف المواردفضبًل عمى تحقيؽ اال في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة

 المائية المتاحة فى ظؿ ندرتيا.
واستحداث ة ات التي طرأت خبلؿ الفترات السابقتغير موقواعد لمتصدي لبعض الظواىر وال: وضع أسس عبدعبً 

المقيدة بالمنطقة خاصة و ومنشآت  المقاـ عمييا مباف  تقنيف وضع اليد عمى األراضي  ةاز إلجبعض المواد 
ط بما يتيح منع خذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابرى نير النيؿ وكذا دراسة تقنيف مآلمج

 المائية. لسمبية عمى الخطة القومية لممواردثارىا اانتشارىا وتحجيـ آ
لتي انتيى الغرض مف تخصيصيا مبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى وااالنتفاع األمثؿ باأل: عبثؼبً 

أنشطة  دعـل منيا  جزء وعمى أف يحدد الوزير تسميميا بالكامؿ ألمبلؾ الدولة أو احتفاظ الوزارة بكؿ أ
 حكاـ القانوف المدنى.ارد المائية والرى وبما يتفؽ مع أت المو آتحسيف وتطوير شبكات ومرافؽ ومنش

لؤللفاظ والمصطمحات  ةوالمحدد وخموه مف التعاريؼ الدقيقةمعالجة العوار القانوني الذي شاب القانوف القائـ   ثبيًُب:
سد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخمؿ في إجراءات التطبيؽ، والري لظومة الموارد المائية المتعمقة بمن
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نشاء المساقي  وضع فضبًل عف آلية لتحصيؿ تكاليؼ أعماؿ اإلحبلؿ والتجديد لممصارؼ المغطاة وا 
 المطور.

ار المياه بتغميظ العقوبات : الحد مف التعديات عمى المجاري المائية وضماف حسف سير المرفؽ ومنع إىدربعؼبً 
يتيح إدارة و القانوف المعروض بما يشكؿ رادعًا حقيقيًا لممتعديف األحكاـ الواردة بنصوص مخالفات عمى 

 الموارد المائية بشكؿ أكثر كفاءة.
 -:ششٔع انمبٌَٕدل األعبعٛخ اليخادلثبًَٛب: 

إلى  مقسمةعشرة أبواب ( مادة مبوبة فى 354)و أربع مواد إصدار فىوى مشروع القانوف المعروض ضنا
ذات  المتعمقة بالموارد المائية الجميورية والوزارية كؿ القوانيف والقراراتشتممت الديباجة عمى عدة فصوؿ وا

 المعدلة "(3)مكرر 58" ةالماد عمى نصتـ اإلبقاء  والجدير بالذكر أنوالصمة بالتعامؿ عمى المجارى المائية 
واستمرارية تطبيقيما  6:;3لسنة  34مف القانوف رقـ  (325 ) ونص المادة ،6;;3لسنة  435بالقانوف رقـ 

 يماىيكمحفاظًا عمى د الشيء إلى أصمو ر وصندوؽ المطورة، ؽ تطوير المساقي صندو بإنشاء  تختصاف وىما
ٔلذ رضًذ ا موارد الصندوقيف مموليالوزارة فى تنفيذ األعماؿ التى ت يةالمالى واإلدارى ولضماف إستمرار 
 فذٕٖ يٕاد يششٔع انمبٌَٕ اٜرٗ:

  :يٕاد اإلصذاس ( أ)
 المائية والرى. ردالعمؿ بأحكاـ القانوف المرافؽ فى شأف الموا (مادة األولىال)اولت تن -
 بإصدار قانوف الرى والصرؼ 6:;3لسنة  34القانوف القائـ رقـ ب العمؿ إلغاء عمى نصت )المادة الثانية( -

 (.325)، (3)مكرر 58فيما عدا المادتيف رقمى 
 .بو العمؿمف تاريخ إجراءات إصدار البلئحة التنفيذية خبلؿ ستة أشير  عمى )المادة الثالثة( نصت -
 المادة الرابعة( بنشر القانوف فى الجريدة الرسمية والعمؿ بو مف اليـو التالى لنشره.)تقضى  -

 يٕاد يششٔع انمبٌَٕ:)ة( 
 يف شؤٌ ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ راد انصهخ ثٓب: األٔل:انجبة 

 الفصؿ األوؿ: تعريفات:
لتبػاس ا لمنػع أى الػواردة بػوبوضػع تعريفػات محػددة لؤللفػاظ والعبػارات  (3) المػادةعني مشروع القػانوف فػي  -

 إلى خمؿ في إجراءات التطبيؽ. يؤدىالتفسير  فى
 العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى:األمبلؾ الفصؿ الثانى: 

خضػػاعيا لواليػػة وسػػمطة وزارة المػػوارد  (6، 5، 4)المػػواد  تحػػدد - األمػػبلؾ العامػػة المرتبطػػة بػػالموارد المائيػػة وا 
المائيػػػة والػػػري مثػػػؿ مجػػػر نيػػػر النيػػػؿ والتػػػرع والمصػػػارؼ وجسػػػورىـ ومخػػػرات السػػػيوؿ وأراضػػػي طػػػرح النيػػػر 
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 نتيىتي ياألراضي حوؿ اآلبار الجوفية واألراضي والعقارات المساحات و ومنطقة الحظر لمشواطئ البحرية 
 وضع آلية لمتصرؼ في ىذه األراضي. تخصيصيا لممنفعة العامة معغرض 

عمػػى األراضػػػى الممموكػػػة ممكيػػة خاصػػػة لمدولػػة أو األشػػػخاص االعتباريػػػة " بعػػض القيػػػود 7المػػػادة "قػػررت   -
 لتي تخضع ليذه القيود والمحددة بنصوص المادة.وتحديد المناطؽ واألراضى االعامة والخاصة 

اإلشػػراؼ عمػػى جميػػع األعمػػاؿ عمػػى اختصػػاص وزارة المػػوارد المائيػػة والػػرى ب (;، :، 9، 8)المػػواد نصػػت  -
واألنشطة التي تقوـ بيا الجيات المعنية عمى األمبلؾ العامة المرتبطة بالموارد المائية مع حظر إجراء أي 

إال بموافقة الوزارة، دوف تحمؿ الدولة أي مسئولية لما يحدث مف أضرار  عمى تمؾ األمبلؾ تغيير أو تعديؿ
إذا كػػػاف حالػػػة  وفػػػىذات الصػػػمة بػػػالموارد المائيػػػة والػػػرى لؤلراضػػػي والمنشػػػآت الواقعػػػة داخػػػؿ تمػػػؾ األمػػػبلؾ 

ذت الػػوزارة متػػى اتخػػ أو النػػوات أو ارتفػػاع منسػػوب ميػػاه البحػػر عػػف تغيػػر منسػػوب ميػػاه الػػرى اً ناتجػػ الضػػرر
 عػة داخػؿ تمػؾ األمػبلؾ أو التصػرؼ فػىالممموكػة لمدولػة والواق ، مػع حظػر زراعػة األراضػىالتدابير الوقائية

 األشجار التي زرعت إال بترخيص مف اإلدارة العامة المختصة.
 الفصؿ الثالث: األعماؿ الخاصة داخؿ األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى:

إجػػػراء أي عمػػػؿ خػػػاص أو تعػػػديؿ أو  عػػػدـ جػػػواز (39:  32)المػػػواد مػػػف فػػػى مشػػػروع القػػػانوف  تنػػػاوؿ
إال بترخيص مف الوزارة وطبقًا لمشػروط ونظيػر مقابػؿ انتفػاع ويحػؽ لمػوزارة أف  العامة ترميـ داخؿ تمؾ األمبلؾ

اف العمػؿ الخػػاص تشػترط أف يػؤوؿ ذلػؾ العمػػؿ لؤلمػبلؾ العامػة بعػػد نيايػة مػدة التػػرخيص، وفػي حالػة مػػا إذا كػ
النتفػاع بػو نظيػر اأو لحائزييػا اضػي األخػرى وزارة أف تشترط السػماح لمػبلؾ األر فيحؽ لم أو صرؼ أراض ىلر 

سداد جزء مف تكاليؼ إنشائو، مع إلزاـ صاحب الترخيص بصيانة األعماؿ أو إجراء أعماؿ ترميمػو أو تعديمػو 
زالتػو كما تـ وط الترخيص وتحقيقو لمصالح العاـ، طبقًا لشر  تحديد حاالت إلغاء الترخيص أو االستغناء عنػو وا 

عػض األعمػاؿ المػرخص بيػا عمى نفقة المرخص لو وفقًا لقرار المدير العاـ المخػتص وتحديػد حػاالت اعتبػار ب
 العامة مثؿ الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تقاـ عمى المجاري المائية. مف األمبلؾ

 :ع مبصبدس ٔطشق انش٘ ٔانصشف اخلصٕصٛخاالَزفب: يف شؤٌ دمٕق انجبة انثبَٗ
حقػػػػوؽ انتفػػػػاع مػػػػبلؾ وحػػػػائزي األراضػػػػي ومسػػػػتأجرييا  (;4:  :3)نظػػػػـ مشػػػػروع القػػػػانوف فػػػػي مػػػػواده مػػػػف  -

بالمساقي والمصارؼ الخاصة حيػث يحػؽ ليػـ الحصػوؿ عمػى الميػاه أو صػرفيا بنسػبة حيػازتيـ مػع وجػوب 
عاقػػػة سػػػير الميػػػاه يػػػتـ إخطػػػار روابػػػط  تطييػػػرىـ ليػػػا وصػػػيانتيا وحفػػػظ جسػػػورىا وفػػػي حالػػػة مخالفػػػة ذلػػػؾ وا 

ال  مسػػتخدمى عمػػى نفقػػػة  بػػإجراء ذلػػؾالمختصػػة قامػػت أجيػػزة وزارة الزراعػػة الميػػاه إلزالػػة أسػػاب الشػػكوى وا 
 .المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصؿ المحكمة المختصة فى الحقوؽ المتنازع عمييا

اقي والمصػارؼ الخاصػة أجاز مشروع القانوف لممدير العاـ المختص أف يصدر قرارات تتيح االنتفاع بالمسػ -
أو تعػذر ري أو خاصػة  بمسػقاةاالنتفاع مف حؽ  بغيرؿ منعيـ أو إعاقتيـ حا فى لمبلؾ وحائزى األراضى
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صػػرؼ األراضػػي إال بإنشػػاء مسػػقى أو مصػػرؼ فػػي أراضػػي الغيػػر أو تغييػػر طػػرؽ الػػري والصػػرؼ لصػػالح 
 النفع العاـ مع وضع القواعد المنظمة لتمؾ الحقوؽ وكيفية التظمـ مف تمؾ القرارات.

 :ادلٛبِ: يف شؤٌ رٕصٚغ انجبة انثبنث
 الفصؿ األوؿ: إدارة وتنظيـ وتوزيع المياه:

السػتخدامات مػع إمكانيػة تعػديؿ توزيع المياه مف كافة مصادرىا لكافػة ا( 54، 53، 52المواد ) تنظمكما  -
فػػى حظػػر زراعػػة المحاصػػيؿ الشػػرىة لمميػػاه مثػػؿ األرز إال و االسػػتخدامات وفقػػًا لطبيعػػة الغػػرض منيػػا  نظػػـ

قػػرار وزاري مػػع تكميػػؼ وزارة الزراعػػة واستصػػبلح األراضػػي بإزالػػة لمسػػاحات والمنػػاطؽ الصػػادر بتحديػػدىا ا
 بالكامؿ.بالمخالفة مشاتؿ وزراعات األرز والمحاصيؿ الشرىة لممياه المنزرعة 

 الفصؿ الثانى: مآخذ المياه ومصبات المصارؼ:
ختصػػة سػػمطة التػػرخيص بإنشػػاء مآخػػذ لمميػػاه مػػنح اإلدارة العامػػة الم( :5( حتػػى )55المػػواد مػػف ) نظمػػت -

وتعػػديؿ تصػػرؼ المآخػػذ الخاصػػة بمػػا يحقػػؽ الغػػرض منيػػا مػػع إزالػػة أي مآخػػذ معيبػػة اإلنشػػاء تمحػػؽ ضػػررًا 
 عمى الجسور عمى أف يتـ ذلؾ عمى نفقة المالؾ. اً بالغير أو تسبب خطر 

 الت رفع المياه:بشأف آالفصؿ الثالث: 
رفػع الميػاه إقامػة وتشػغيؿ طممبػات فػي ص لمػوزارة سػمطة التػرخي (73:  ;5)مػواده  القانوف فىمشروع نظـ  -

أو صرفيا عمى أي مف المجاري المائية عمى أال تزيد مدة الترخيص عمى خمػس سػنوات قابمػة لمتجديػد مػع 
إلػػزاـ  عتغيػػر فػػي التصػػرفات المائيػػة مػػ حػػاؿ حػػدوثإعػػادة التػػرخيص فػػي حػػاؿ اسػػتبداؿ الطممبػػات بػػأخرى 

 مف الري والصرؼ باآللة محؿ الترخيص. ىجميع األراض ىبتمكيف مستغم والمرخص ل
بواسػػطة  أو صػػرفيارئيس مجمػػس الػػوزراء تحديػػد مقابػػؿ رفػػع الميػػاه لػػري األراضػػي نػػاط مشػػروع القػػانوف بػػوأ -

المائيػػة ورفػػع الميػػاه لغيػػر األغػػراض الزراعيػػة عمػػى أف  وكػػذا قيمػػة مقابػػؿ اسػػتغبلؿ المجػػارى طممبػػات الدولػػة
( مػػػف 334المػػادة ) فػػػىالمنصػػػوص عميػػو  مة ىػػػذه المبػػال  إلػػػى صػػندوؽ إعػػػادة الشػػيء ألصػػموتػػؤوؿ حصػػي

 .مشروع القانوف
 -فٗ شؤٌ سٔاثط يغزخذيٗ ادلٛبِ ٔرطٕٚش ٔحتغني َظى انشٖ ٔانصشف : :انجبة انشاثغ

 الفصؿ األوؿ: روابط مستخدمى المياه:
تفعيػػؿ وتعزيػػز مشػػاركة القطػػاع  عمػػى (77،76،75،74) نصػػت المػػواد  تمشػػيًا مػػع غايػػات مشػػروع القػػانوف -

مػف نظػـ وشػبكات مرفػؽ الػرى والصػرؼ مػف خػبلؿ إنشػاء روابػط  جزاءفى إدارة أالخاص والمنتفعيف بالمياه 
 تيدؼ لتحقيؽ الربح وتشكؿ مف ة والعتباريى مقررة الرى يكوف ليا الشخصية االباألراضلمياه لمستخدمى ا

عشػرة أعضػاء  يزيػد عمػى أعضػاء وال 8يقؿ عػف  جمعية عمومية ينتخب مف بيف أعضائيا مجمس إدارة ال
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قميمػى ة الميػاه عمػى المسػتوى القػومى واإلالعػاـ ، وكػذلؾ إنشػاء مجػالس إلدار فػى حكػـ المػاؿ  اوتعتبر أموالي
 .ت المعنية وروابط مستخدمى المياهوالمحمى تضـ فى عضويتيا الوزارا

 الثانى: تطوير وتحسيف الرى والصرؼ:الفصؿ 
تطػػػوير  عػػػفوالػػػرى مسػػػئولية وزارة المػػػوارد المائيػػػة  ( 85 : 78)القػػػانوف فػػػى مػػػواده مػػػف  مشػػػروع نظػػػـ

والصػػػرؼ ومنيػػػا تحويػػػؿ المسػػػاقى الخاصػػػة إلػػػى مسػػػاقى مطػػػورة مػػػع حظػػػر تشػػػغيؿ أي وتحسػػػيف نظػػػـ الػػػرى 
تحمػؿ جميػع األراضػى نشػاء شػبكات الػرى والصػرؼ عمػى أف طممبات عمييا ونزع ممكية األراضى البلزمػة إل

% مصػروفات إداريػة عمػى أف يػتـ 32الواقعة فى الزماـ بتكػاليؼ اإلنشػاء أو اإلحػبلؿ والتجديػد مضػافًا إلييػا 
سنة ويحؽ لممنتفعيف التظمـ مػف قيمػة النفقػات  42تتجاوز مدتيا  دفعة واحدة أو عمى أقساط ال ىا عمىسداد

 ساحة أو الطعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة.لدى مديرية الم
 -بيظ: فٗ شؤٌ سٖ ٔصشف األساضٗ اجلذٚذح :انجبة اخل
تسػػاقًا مػػع السياسػػة العامػػة لمدولػػة بالحفػػاظ عمػػى المػػوارد المائيػػة المحػػدودة تنػػاوؿ مشػػروع القػػانوف فػػى ا
الجديػػدة  تحديػد الضػوابط لمشػروعات التوسػع األفقػى والمشػروعات التنمويػة والعمرانيػة (89 : 86) مػف مػواده

تػوافر ليػا مصػدر أف تكوف ضمف خطة الدولة لبلستصػبلح ويبجديدة  رى أراضحيث ألـز طالب الترخيص ل
، كمػا ألػـز الجيػات التػى تخطػط إلقامػة اباتباع طرؽ الػرى والصػرؼ المػرخص بيػ رى، مع إلزاـ المرخص لو

عتمػػاد وزارة المػػوارد لقػػائـ منيػػا بػػأف تحصػػؿ مسػػبقًا عمػػى امشػػروعات تنمويػػة وعمرانيػػة جديػػدة أو التوسػػع فػػى ا
جيػػزة لرصػػد ، وتركيػػب أسػػتخداـدة االذ مشػػروعات لمعالجػػة الميػػاه الناتجػػة بمػػا يضػػمف إعػػايػػتنفو المائيػػة والػػرى 

ة فػى عند مآخذ أو مصدر المياه، وتحمؿ تكاليؼ إعػادة التأىيػؿ والتشػغيؿ والصػيان وقياس التصرفات المائية
 .ستخداـ المجارى المائيةحاؿ ا
 : فٗ شؤٌ محبٚخ جمشٖ َٓش انُٛم ٔجغٕسِ:غبدطانانجبة 

 مف مف المواد اً عدد مشروع القانوف حرصًا مف الدولة عمى حماية نير النيؿ مف التموث والتعديات فقد أفرد -
نشػػاءد آليػػات التعامػػؿ مػػع مجػػرى نيػػر النيػػؿ وجسػػوره يػػتحدل( 97 : :8) لجنػػة تنسػػيقية دائمػػة لمتػػرخيص  وا 

لمنظػػػر بطمبػػػات التػػػرخيص ألعمػػػاؿ أو األنشػػػطة ببحيػػػرة ناصػػػر وشػػػواطئيا ومنافعيػػػا وأخػػػرى عميػػػا بممارسػػػة 
المائيػة  شغاالت عمى مجرى النير وفرعيو وجسوره عمى أف تعتمد توصػيات ىػذه المجػاف مػف وزيػر المػواردإ

 والري.
فػػي المنطقػػة المحظػػورة ت أو إجػػراء أيػػة أعمػػاؿ مبػػاف  أو منشػػآ إقامػػة أى المعػػروض حظػػر مشػػروع القػػانوف -

 شػاطئ النيػؿ أو مجػرى مػائىالسياحية وحظر رسػوىا عمػى بمراسي العائمات لنير النيؿ وكذا إقامة براطيـ 
قامة منشآت فى حدود حـر مآو دائـ  الحصػوؿ عمػى موافقتيػا لتحديػد و إال بتػرخيص مػف الػوزارة،  خػذ الشػربا 

 وتطييرىا وصيانتيا وتطويرىا عمى أف يتـ ذلؾ عمى نفقة الجية المنتفعة. ةالخطوط المبلحية واألىوس
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ت واألعمػػاؿ التػػي تقػػع خػػارج منشػػآمشػػروع القػػانوف التصػػالح عمػػى المخالفػػات المحػػررة قبػػؿ إصػػداره لم وأجػػاز -
نطقػة المقيػدة لمجػرى النيػر شػريطة تقػع بالم ذات ممكيػة خاصػة والتػى مة عمى أراضنير النيؿ والمقا حدى
 .المستحقات لجية الوالية المختصة وحسب الحالةسداد 

 : فٗ شؤٌ ادلٛبِ اجلٕفٛخ:نجبة انغبثغا
رد تنميػػة المػػوا نحػػوسػػتراتيجية الدولػػة اليادفػػة إ تفعيػػؿ (;: : 98)فػػى مػػواده مػػف مشػػروع القػػانوف أقػػر 

لمتعامػػؿ مػػع الميػػاه الجوفيػػة قواعػػد جديػػدة  تبنػػىحيػػث حقػػوؽ األجيػػاؿ القادمػػة المائيػػة وحسػػف إدارتيػػا لتػػأميف 
تتػولى  أفبالمناطؽ الصحراوية لضػماف اسػتدامة الخػزاف الجػوفى لتمبيػة احتياجػات مشػروعات التوسػع األفقػى 

ابط اسػتغبلليا مػع تشػكيؿ لجنػة الوزارة الكشؼ وحصر مصادر المياه الجوفيػة ووضػع سياسػات تنميتيػا وضػو 
عمى أف ا مف وزير الموارد المائية والري ، عميا لفحص طمبات الترخيص وتقنيف بحفر اآلبار تعتمد توصياتي

نظػاـ مػع التػزاـ المػرخص ليػـ بتركيػب  قابمػة لمتجديػد ممواصفات لمػدة ثػبلث سػنواتًا ليصدر الترخيص محدد
الوزارة ويمغى ىػذا التػرخيص فػى حػاؿ عػدـ حفػره خػبلؿ عػاـ مػف  الت االستخداـ طبقًا لشروطدلمتحكـ فى مع

بداية الترخيص أو اسػتخداـ البئػر فػى غيػر األغػراض المػرخص ليػا أو تعػرض البئػر لمتمػؼ والتمػوث أو وفقػًا 
وحرصػًا عمػى عػدـ تمػوث الخػزاف الجػوفى فقػد حظػر مشػروع القػانوف تقتضيو اعتبارات المصػمحة العامػة،  لما

نتجػػت منيػػا مػػع إلػػزاـ جيػػات التنقيػػب عػػف ت البتروليػػة إال فػػى الطبقػػة التػػي أجػػات والمخمفػػاالػػتخمص مػػف المنت
البتػػػروؿ أو الثػػػروات المعدنيػػػة اإلبػػػبلغ عػػػف وجػػػود ميػػػاه جوفيػػػة فػػػور اكتشػػػافيا وتسػػػميـ الػػػوزارة كافػػػة الخػػػرائط 

 .إال بترخيص مف الوزارةعادمة بيذا الشأف وعدـ جواز حقف المياه ال المتعمقة والمعمومات
 : فٗ شؤٌ محبٚخ ادلٕاسد ٔادلُشآد ادلبئٛخ ٔانشٕاطئ:انجبة انثبيٍ

 فع أخطار ارتفاع مناسيب المياه:األوؿ: دالفصؿ 
وزير اتخػػاذ التػػدابير البلزمػػة لئلعػػبلف ولمتصػػدى بػػال (4;، 3;، 2;)أنػػاط مشػػروع القػػانوف فػػى مػػواده 

لحػػاالت الحظػػر المتمثمػػة فػػى ارتفػػاع حػػاد لمناسػػيب الميػػاه أو تعػػرض الػػببلد لسػػيوؿ جارفػػة أو انػػدفاع الميػػاه 
ة فػػي التعػػاوف ؿ دور القيػػادات المحميػػة واألمنيػػيػػتفعو ميػػاه البحػػر  طغيػػافالجوفيػػة أو انييػػار منشػػآت مائيػػة أو 

 ر.التصدى لحاالت الخطو 
 الفصؿ الثانى: حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرؼ:

قامػػة المػػزارع واألقفػػاص السػػمكية أو  (6;، 5;)ف حظػػرت المادتػػا عاقػػة سػػيرىا وا  ىػػدار الميػػاه وا  تبديػػد وا 
تػػػبلؼ أى منشػػػأة أو معػػػدة تابعػػػة لمػػػوزارة كمػػػا ألزمػػػت إبلؽ أو غػػػأو إ فػػػتحردـ أجػػػزاء مػػػف المجػػػارى المائيػػػة أو 

تػػرخيص مػػف الػػوزارة وموافقػػة وزارة الصػػحة السػػتخداـ ميػػاه الصػػرؼ الصػػناعى أو الصػػحى الحصػػوؿ عمػػى ب
 المعالجة فى رى األراضى الزراعية.
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 الفصؿ الثالث: إدارة وحماية الشواطئ البحرية:
سبؿ إدارة وحماية الشواطئ البحرية وعدـ  (324 : 7;)مف  همواد فى المعروض القانوف مشروع حدد

منشآت بيا إال فى حالة الضرورة القصوى وبشروط محددة مع إجراء أعماؿ الحماية البلزمػة جواز إقامة أي 
جػػراءات تحديػػد حػػاالت الحظػػر و ( 324،  323كمػػا ورد بالمػػادتيف ) عمػػى نفقػػة ذوى الشػػأف ثػػار اآلمواجيػػة ا 

منشػػػآت ال يديتشػػػ أو سػػتغبلؿاال وأ عمػػػاؿاألتػػػراخيص  لمػػنحتشػػكيؿ لجنػػػة عميػػػا و المتوقعػػة لمتغيػػػرات المناخيػػػة 
خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة مػع جػواز تقنػيف وضػع  مف داخؿ منطقة الحظر الشاطئية لمسافة مائتى متر

 .مف الوزير المختص المجنة العميا توصيات المخالفات المحررة شريطة سداد مستحقات الدولة واعتماد
 الفصؿ الرابع: الحماية مف األمطار والسيوؿ:

لحمايػة مػف أخطػار األمطػار والسػيوؿ مػع تحقيػؽ االسػتفادة ضػوابط ا (329 :325)أفردت المواد مف 
المثمػػى منيػػا فػػى ظػػؿ محدوديػػة المػػوارد المائيػػة لمدولػػة حيػػث حظػػرت إجػػراء أي عمػػؿ مػػف شػػأنو التػػأثير عمػػى 

فػػى قامػػة أي منشػػآت أو أعمػػاؿ لحجػػز ميػػاه األمطػػار والسػػيوؿ الجاريػػة الحمايػػة أو إمخػػرات السػػيوؿ ومنشػػآت 
ر مسػػارىا إال بتػػرخيص مػػف الػػوزارة مػػع إلػػزاـ جيػػات الواليػػة العامػػة والخاصػػة بتنفيػػذ يػػلطبيعيػػة أو تغياألوديػػة ا

مػػع  أعمػاؿ الحمايػة البلزمػػة مػف أخطػار األمطػػار والسػيوؿ وفقػًا لمعػػايير وضػوابط وزارة المػوارد المائيػػة والػري
ء تػـ بػدوف تػرخيص مػف شػأنو منح المدير العاـ المختص حؽ إزالة أى منشأة أو وقؼ أى نشاط أو أى إجػرا

 .التأثير عمى مخرات السيوؿ أو منشآت الحماية وتصريؼ األمطار والسيوؿ
 فٗ شؤٌ األدكبو انؼبيخ ٔاخلزبيٛخ:: بعغزانجبة ان

بتحريػػر المخالفػػات بػػالجرائـ  لمينػػدس المخػػتصعمػػى مػػنح ا (:32::33) مػػف مشػػروع القػػانوف داو مػػت نصػػ -
تفػاؽ مػع بناًء عمى قرار وزير العػدؿ باال ى الضبط القضائىمأمور  فةصالمنصوص عمييا بمشروع القانوف 

 .بإزالة المخالفة إدارياً وتقرير عقوبة  وألصم أواًل بإعادة الشىء عمى أف يبدأ بإخطار المخالؼ الوزير
المحكمػػػة مػػػف رئػػػيس  منتػػػدب جنػػػة بػػػدائرة كػػػؿ محافظػػػة برئاسػػػة قػػػاض  ل ( عمػػػى تشػػػكيؿ336)المػػػادة نصػػػت  -

تخػػتص بتدائيػػة وعضػػوية مػػدير عػػاـ اإلدارة المختصػػة ومػػدير المسػػاحة والزراعػػة وممثػػؿ عػػف المحافظػػة اال
 يضات نزع الممكية لممنفعة العامة.بالفصؿ فى منازعات تعو 

مآخػػػذ الميػػػاه المخالفػػػة  طمبػػػات تقنػػػيف وضػػػع ة عمػػػى دراسػػػةالموافقػػػ لمػػػوزير المخػػػتص (338)المػػػادة  تأجػػػاز  -
يتعػػارض مػػع  وبمػػا ال تنفيذيػػةمػػف تػػاريخ نشػػر البلئحػػة الر خػػبلؿ سػػتة أشػػيولػػذوى الشػػأف التقػػدـ بالطمبػػات 

عػف داء أى تعويضػات وتعيػد بػأالواليػة  وارد المائيػة مػع إرفػاؽ موافقػو جيػةلمػا لمحفػاظ عمػى الخطة القوميػة
 تياعػدـ التقػدـ بطمػب لدراسػتقنينيػا أو ـ تيػ التػي لػـ ، مػع إزالػو كافػة المخالفػاتكميات المياه المستغمة سػابقاً 

 .الميمة المحددة  في
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 : فٗ شؤٌ انؼمٕثبد:انجبة انؼبشش
 ( العقوبات المقررة عمػى مخالفػة نصػوص مشػروع القػانوف;354:33نظـ مشروع القانوف فى مواده مف )

رز األعمػػػػى مخالفػػػػات زراعػػػػة  أو إحػػػػدى ىػػػػاتيف العقػػػػوبتيف غرامػػػػة الماليػػػػةالعقوبػػػػة الحػػػػبس و تطبيػػػػؽ  قػػػػررو 
نشاء مآخذ لممياه عمى المجارى المائية دوف ترخيصوالمحاصيؿ ذات اال الحد و  ،حتياجات المرتفعة لممياه، وا 

إنشػػاء المػػزارع واألقفػػاص السػػمكية فػػى مجػػرى نيػػر النيػػؿ وفروعػػو وحفػػر آبػػار لمميػػاه الجوفيػػة أو تصػػريؼ مػػف 
 مف الوزارة.المياه العادمة دوف ترخيص 

 -:(3)جمهظ انذٔنخ يشاجؼخثًب: ثبن
( مػػػف البلئحػػػة الداخميػػػة لممجمػػػس باختصػػػاص 397( مػػػف الدسػػػتور والمػػػادة )2;3لحكػػػـ المػػػادة ) إعمػػػاالً 

مجمػػػس الدولػػػة بمراجعػػػة وصػػػياغة مشػػػروعات القػػػوانيف والقػػػرارات ذات الصػػػفة التشػػػريعية قػػػاـ قسػػػـ التشػػػريع 
فراغػػو بمراجعػة نصػوص مشػػروع القػانوف المعػروض فػػى ضػوء النصػوص  الدسػػتورية والقانونيػة ذات الصػمة وا 

 فى الصيغة القانونية المعدلة مف حيث الشكؿ والموضوع.
 -: أدخهزٓب انهجُخ ادلشرتكخ ػهٗ يششٔع انمبٌَٕ انىت انزؼذٚالدأْى ساثؼًب: 

 ادلبدح انثبَٛخ يٍ يٕاد اإلصذاس
 ضبطًا لمصياغة. "منو"مع حذؼ كممة  مكررًا( 58) بعبارة"( 3مكررًا " 58) عبارةاستبداؿ  -
" وذلػػؾ دوف المسػػاس بػالحقوؽ والمراكػػز القانونيػػة المكتسػػبة قبػؿ العمػػؿ بأحكػػاـ ىػػذا القػػانوف." إضػافو عبػػارة  -

المعػػروض مشػػروع القػػانوف قػػرار مكتسػػبة سػػابقة عمػػى الحفػػاظ عمػػى مراكػػز قانونيػػة إلػػى نيايػػة المػػادة بيػػدؼ 
 حاؿ إصداره.

 مادة . 354مف  مادة بدال 353واد مصبح عدد التـ إعادة ترقيـ المواد لي -
 ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ راد انصهخ ثٓب:األٔل:انجبة 

 زؼشٚفبد:انانفصم األٔل: 
 " 1يبدح"  

عمى النحو نصيا تعريؼ رابطة مستخدمى المياه ليصبح  مف "يمارس العمؿ األىمى و"حذؼ عبارة  -
 -التالى:
كياف يضـ جميع مستخدمي المياه والمنتفعيف بشبكات ونظـ الري والصرؼ  المياه:رابطة مستخدمي " 

العامة أو الخاصة أو اآلبار الجوفية والسدود والخزانات باألراضي القديمة أو الجديدة عمى مستوى زمامات 
 .مف مظمة تطبيؽ قانوف العمؿ األىمىالروابط  ىذه عمؿقواعد  لخروج وذلؾمحددة." 

                                                 
) 

مرفق بالتقرير
. 3(
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متر خارج خط كنتور  322وخزاف أسواف حتى مسافة  وفى حالة الحبس بيف السد العالى " عبارةإضافة  -
حد ( مف تعريؼ "7لتتماشى مع مضموف نص البند ) "المنطقة المحظورة"،إلى نص تعريؼ " (345322)

 ".حـر النير
"الغير بداًل مف  "غير المسموح"لتصبح  ىى المنطقة  "المنطقة المقيدة"لغوى عمى تعريؼ إجراء تصحيح  -

 .تصحيح لغوى مسموح"
 ليصبح نصو كاآلتى: مف تعريؼ المنطقة المقيدة (7استبداؿ نص البند ) -

متر خارج خط كنتور  422متر حتى مسافة  322الحبس بيف السد العالى وخزاف أسواف مف مسافة " 
 ( مف البريف."345322)
 -نصيما كاآلتى:إلى تعريؼ المنطقة المقيدة ( :( و)9إضافة بنديف جديديف برقمى )كما تـ  -

 ( بالنسبة لممجارى المائية لمسافة 9بند :)خارج المنافع العامة كحد أقصى. اً متر  42 
 ( بند::) ( بالقانوف.8;، 7;الوارد بالمادتيف ) بمنطقة الحظر لمشواطئ البحرية بحس 

 ىذه المناطؽ دوف الحصوؿ عمى ترخيص مف الوزارة لمقياـ بيا. وذلؾ نظرًا لخطورة األعماؿ التى تتـ فى
 : ليصبح نصو كاآلتى "أراضى طرح النير"تعريؼ   ستبداؿا -

األراضى والجزر التى يحوليا النير مف مكانيا أو ينكشؼ عنيا سواء وقعت داخؿ حدى حـر  ىى"
تماشيًا مع  الموارد المائية والرىالية وزارة طرح النير لو بيدؼ خضوع جميع أراضى “ النير أو خارجيما.

 كـ مف خط التيذيب. 5كـ إلى 3طبيعة وواقع ىذه األراضى والتى قد تمتد لمسافة 
تعريؼ إلى نياية  ."ووزارة البيئة ويكوف خط الحظر نيائيًا بعد اعتماد المجنة العميا المختصةإضافة عبارة " -

 ىذا الشأف. وزارة البيئة فىراعاًة الختصاصات م  "خط الحظر لمشواطئ البحرية" 
 منطقة الحظر النيائى" نص المنطوؽ صبحلي"  منطقة الحظر لمشواطئ البحريةتعريؼ " منطوؽ  ستبداؿا -

ورد مف تعديؿ  لتتسؽ مع ما التعريؼلمنتصؼ  "النيائىضافو كممة " ا  " و لمشواطئ البحرية )حـر الشاطئ(
 عمى تعريؼ خط الحظر لمشواطئ البحرية.

في تعريؼ المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية ضبطًا  "الغير مسموح"بعبارة  "غير المسموح"إستبداؿ عبارة  -
 لمصياغة.

 :ثبدلٕاسد ادلبئٛخ ٔانشٖ: األيالن انؼبيخ راد انصهخ انفصم انثبَٗ
 (2يبدح) 

 اآلتى:ك ليصبح نصو ( مف المادة:نص البند رقـ ) ستبدؿا -
الممموكة ممكية  ـر النير وُيستثنى مف ذلؾ األراضىداخؿ وخارج حدى حأراضى طرح النير الواقعة " 

 حقوؽ الممكية الخاصة. حمايةلمتأكيد عمى  خاصة لمدولة أو لغيرىا ."
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 (.7شتماؿ مضمونو بنص البند )سابعًا( مف المادة )ال ( مف المادة;البند ) حذؼ -
 ( 3يبدح ) 

تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بيا أجيزة  بأى" مع عدـ اإلخبلؿ  لصدر المادة إضافة فقرة أولى -
األراضى والعقارات مف أمبلؾ الدولة العامة ذات  جميعالدولة المعنية، تنتقؿ إلى الوزارة الوالية عمى 

تتولى الوزارة إدارة واستغبلؿ و ( مف القانوف، 4إلييا فى المادة ) الصمة بالموارد المائية والرى، والمشار
األراضى التى ينتيى غرض تخصيصيا لممنفعة العامة وتمارس سمطات المالؾ فى كؿ ما والتصرؼ فى 
مع فمسفة وأىداؼ مشروع القانوف بالحفاظ عمى المراكز القانونية المكتسبة  النص ليتسؽ" يتعمؽ بشئونيا.

  .قبؿ تطبيؽ مشروع القانوف المعروض
نص الفقرة الثانية مف  مف سبب مف األسباب""ألى ، و "الوزارة"وبعد الدراسة مف أجيزة حذؼ عبارتى  -

 اآلتى:ك ليصبح نصيا المادة
األراضى والعقارات مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى والتى حدد بقرار مف الوزير وت"

ينتيى غرض تخصيصيا لممنفعة العامة، عمى أف يحدد القرار إما تخصيص كؿ أو جزء مف ىذه 
إلدارة أمبلؾ الدولة بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكؿ أو جزء مف ىذه األراضى األراضى 

لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبمية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره مف شروط 
األراضى ذات الصمة بالموارد ستغبلؿ بيدؼ تمكيف الوزارة مف ا، ".وقواعد تتطمبيا شئوف الدفاع عف الدولة

 ياماليًا يدعـ موازنة الوزارة لتنفيذ التزامات المائية والرى المنتيى غرض تخصيصيا لمنفع العاـ لتصبح مورداً 
 الحالية والمستقبمية.

 (4يبدح) 

تبرميا الجيات  إصدار قانوف تنظيـ التعاقدات التىب :423لسنة  3:4القانوف رقـ " مسمىاستبدال  -
بشأف قانوف تنظيـ المناقصات والمزيدات والئحتو التنفيذية  ":;;3 لسنة ;:القانوف رقـ " بمسمى "العامة

 طرأت عميو. ضوء التعديبلت التى فى
حتى تتماشى مع " بإصدار قانوف" لتصبح 4232لسنة  89مف منطوؽ القانوف رقـ   "بشأف" كممةاستبداؿ  -

ضافة، و منطوقة الصحيح  إلى نياية المادة " التنفيذية الشروط والضوابط البلزمةوتحدد البلئحة عبارة " ا 
لمتصرؼ في االراضى التي تـ انتياء غرض تخصيصيا ضيح اإلجراءات والشروط المتبعة بيدؼ تو 

 .لممنفعة العامة
 (5يبدح) 

 كاآلتى:نصيا ( مع نص )أواًل( ليصبح 3تـ دمج نص البند ) -
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الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة  ىأواًل: األراض" 
 "حدى حـر النير أو داخؿ حدود نزع الممكية لممجارى المائية.أو األفراد والكائنة داخؿ 

 ليصبح نصو عمى النحو االتى: ( مف )أواًل( ليصبح )سابعًا( مف الفقرة )أ(4نقؿ البند )  -
 مف ىذا القانوف." (8;و 7;) المادتيفحكمي ل وفقاً "سابعًا: منطقة الحظر النيائية لمشواطئ البحرية 

 مف قبؿ وزارة الموارد المائية والرى لحماية ىذه المناطؽ.  كبند مستقؿ لمقيود المقررة ليخضع مضموف نصو
 نصيما كاآلتى:صبح ( مف الفقرة )ب( لي4 ،3البنديف ) نص " إلى فى حالة الضرورةإضافة عبارة "  -

يميا وليا أف إقامة أية أعماؿ تراىا الوزارة الزمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتيا وترم. 3
 فى حالة الضرورة عمى أف يعوض أصحابيا تعويضا عادال. لذلؾ األتربة البلزمة تأخذ مف تمؾ األراضى

 المشار إلييا فى حالة الضرورة مع تعويض ائية فى األراضىاء ناتج تطيير المجارى المإلق.4
 ".صحابيا تعويضا عادالأ  

لقاء ناتج تطيير المجارى المائيو أخذ األتربة   أعماؿقصر بيدؼ    يا الوزارة لوقاية تقوـ ب التى ا 
 .والخاصة لممكية العامةلحماية ات العامة وصيانتيا عمى حالة الضرورة فقط الجسور والمنشآ
 :ئٛخ ٔانشٖانؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلب األػًبل اخلبصخ داخم األيالن -:انفصم انثبنث 

 (11يبدح )
" بنص المادة عبارة "طبقًا لمشروط ومقابؿ لبلنتفاع التي تحددىا البلئحة التنفيذية ويصدر الترخيص حذؼ -

 الوارد مف مشروع القانوف.
 "الرسـ ذاتو" نصؼ الرسـ" بعبارة استبداؿ عبارة " -
ومقابؿ االنتفاع الى نياية الفقرة األولى ليصبح نص  إضافة عبارة "تحدد البلئحة التنفيذية شروط الترخيص -

  المادة كاالتى:
ال يجوز إجراء أى عمؿ خاص داخؿ حدود األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى أو إحداث " 

سنوات قابمة لمتجديد لمدد أخرى بعد لمدة ال تزيد عمى عشر   الوزارةتعديؿ أو ترميـ فييا إال بترخيص مف 
مميوف جنيو ويستحؽ نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيص، وتحدد البلئحة   أداء رسـ ال يجاوز مقداره

 ".نتفاعية شروط الترخيص ومقابؿ االالتنفيذ
ألكثر مف مرة وأف يكوف تجديد الترخيص بنصؼ الرسـ الخاصة األعماؿ ترخيص ح بتجديد يدؼ السماب

 .د المائية والرىر ذات الصمة بالمواتنشأ داخؿ حدود األمبلؾ العامة  التىلتخفيؼ األعباء المالية لممشروعات 
مف مشروع القانوف المعروض وتعديؿ ترقيـ مواد  (33بالمادة ) الشتماؿ مضمونيا (37المادة ) حذؼ -

 التالية ليا.مشروع القانوف 
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  :يف رٕصٚغ ادلٛبِ -:انجبة انثبنث
 :إداسح ٔرُظٛى ٔرٕصٚغ ادلٛبِ -:انفصم األٔل 

 ( 29يبدح) (31بدح )أصهٓب ي 

 ."بجريدة الوقائع المصرية"بعبارة  "بالجريدة الرسمية"ستبداؿ عبارة ا
 ( 13يبدح)  (31بدح )يأصهٓب 

كية الخاصة غير فيما عدا اآلبار ذات الممالمادة "إضافة عبارة إلى منتصؼ الفقرة األولى مف 
لخاصة لآلبار غير المحممة بحقوؽ " وذلؾ لمحفاظ عمى الممكية ارتفاؽ لآلخريفالمحممة بحقوؽ اال

 ف معظـ اآلبار الجوفية ذات ممكية خاصة. إلآلخريف حيث  رتفاؽا
 ( 13يبدح) ( 32أصهٓب يبدح) 

استصبلح و " إلى الفقرة األولى، وعبارة "واستصبلح األراضىمع وزير الزراعة بالتنسيؽ إضافة عبارة "
ستصبلح األراضى مسئولية وزارة الزراعة وا ألف الخريطة الزراعية ىىالفقرة  قبؿ نيايةإلى  "األراضى

 .ة والرى والزراعة واستصبلح األراضىيبيف وزارتى الموارد المائاألمر الذى يتطمب التنسيؽ الكامؿ 
 يآخز ادلٛبِ ٔيصجبد ادلصبسف -:انفصم انثبَٗ 

 ( 73يبدح)  (83بدح )يأصهٓب 

 صرفيا فى المجارى المائية.ب يصرحإلى منتصؼ الفقرة األولى لتحديد نوعية المياه التى  "الزراعى" إضافة كممة 

جسور ترخيص مف الوزارة إنشاء فتحات فى يجوز بغير  الو" اآلتى تنص عمى ثانية إضافة فقرة -
المجارى المائية لتصريؼ مياه الصرؼ الزراعى في النيؿ أو في أحد المجارى النيؿ أو جسور 

السموؾ المخالؼ لنص  وذلؾ إلبراز المائية ووفقًا لمشروط والضوابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية"
 ( بباب العقوبات.;34بالمادة ) ستوجب استحداث عقوبة لياا المادة والذى

 آالد سفغ ادلٛبِ -:انفصم انثبنث
 ( 83يبدح) ( 93أصهٓب يبدح) 

"وبعد أداء رسـ ترخيص بما ال يجاوز خمسة آالؼ جنيو ويستحؽ نصؼ الرسـ عند استبداؿ عبارة 
"ويستحؽ عمى الترخيص كما يستحؽ عمى تجديده رسـ ال يجاوز عشرة بعبارة  تجديد الترخيص"

التراخيص لشتغيؿ اى الة رفع ثابتة او متحركة عند استصدار المالية لتخفيؼ األعباء  آالؼ جنيو"
 .لرفع المياه او صرفيا

 ( 47( أصهٓب يبدح )46يبدح) 
 (.334) المادة( ب333)المادة استبداؿ 
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 ( 47يبدح)  (48)أصهٓب يبدح 
 (.334)بالمادة ( 333)المادة استبداؿ 

 ( أصهٓب 49يبدح )(51بدح )ي 
  (.;6 ، 66) تيفبالماد( :6 ، 65) تيفالماداستبداؿ 

 -انجبة انشاثغ: سٔاثط يغزخذيٗ ادلٛبِ ٔرطٕٚش ٔحتغني َظى انشٖ ٔانصشف :
 انفصم األٔل: سٔاثط يغزخذيٗ ادلٛبِ:

 ( 51يبدح) ( 25أصهٓب يبدح) 

 :المادة ليصبح نصيا كالتالىالفقرة األولى مف داؿ نص استب -
ف باألراضي المقررة الري خبلؿ ستيه يصدر قرار مف الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي الميا"

، وتيدؼ ىذه الروابط إلى يومًا مف تقديـ طمب اإلنشاء، ووفقًا لما تحدده البلئحة التنفيذية لمقانوف
تفعيؿ مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيؿ وصيانة نظـ الري والصرؼ عمى 

 حماية الموارد المائية والحفاظ عمييا.المستويات المختمفة لتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليا و 
التحاد  وأف يكوف ليا رئيسعاـ عمى أف يكوف لكؿ مركز أميف ولكؿ محافظة أميف "  اضافة عبارة -

واضافة ، "التابعة لموزراة بالمحافظات ارجتماعاتيا بالمقاكوف تالروابط عمى مستوى الجميورية و 
ويكوف تشكيؿ االتحاد باالنتخاب أثناء التأسيس مف الجمعية العمومية لروابط مستخدمى " عبارة 

 ."قرار القانوفإالمياه المؤسسة قبؿ 
عمى النحو  تيف الثانية والثالثةليصبح نص الفقر  مف المادةمف الفقرة الثالثة " "الفنيوحذؼ كممة  -

 االتى:
وتعتبر ىذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح عمى أف يكوف لكؿ مركز "

كوف توأف يكوف ليا رئيس التحاد الروابط عمى مستوى الجميورية و عاـ أميف ولكؿ محافظة أميف 
لمياه التابعة لموزراة بالمحافظات ويكوف ليا جمعية عمومية مف جميع مستخدمي ا ارجتماعاتيا بالمقا

أو المنتفعيف بنظـ شبكات الرى والصرؼ ويكوف تشكيؿ االتحاد باالنتخاب أثناء التأسيس مف 
قرار القانوف وتنتخب ىذه الجمعية العمومية إالجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبؿ 

وال يزيد  (8)مف رئيس وعدد مناسب مف األعضاء ال يقؿ عف اً مف بيف أعضائيا مجمس إدارة مكون
 ."، وليذه الروابط أف تضع نظاما أساسيا وبرامج ألعماليا(32)عمى

وتكوف الوزارة ىي الجية المختصة باإلشراؼ عمى ىذه الروابط وتنظيـ أسموب مشاركة المنتفعيف "
المياه طبقًا ألحكاـ  لمسماح بإنشاء روابط مستخدمى، "واعتماد نظميا األساسية والبرامج الخاصة بيا
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بإصدار قانوف تنظيـ  ;423لسنة  ;36يا لمقانوف رقـ دوف االستناد فى إنشائالقانوف المعروض، و 
 .تحادوتحديد ضوابط تشكيؿ اال نشاء الروابطوعدـ تحميؿ الزراع بأى رسـو إل ممارسة العمؿ األىمى

 ( 25يبدح)  (35بدح )يأصهٓب 

منح أو ىبات أو تبرعات خارجية إال بعد  ويمتنع عمى الروابط الحصوؿ عمى أىإضافة عبارة " -
 وب المعونات الخارجية مف شبيات.يشلتدارؾ ما  إلى نياية الفقرة األولى موافقة الجيات المختصة"

إلى صدر  "و "إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيؿ مجالس إدارتياعبارة  إضافة -
 مستخدمى المياه وفقًا لما تبينو آليات إنشاء روابطءات و إجراالفقرة الثانية مف المادة، وذلؾ لتحديد 

 البلئحة التنفيذية.
 ( 35يبدح) ( 45أصهٓب يبدح) 

إلى نياية المادة لضماف  تحاد روابط مستخدمى المياه"اسيؽ مع رئيس ليا التنوعبارة "  إضافة
 روابط مستخدمى المياهفي حالة تكميؼ الوزارة ورئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه بيف  التنسيؽ

 بأعماؿ الصيانة والتشغيؿ لشبكات الرى والصرؼ.
 رطٕٚش ٔحتغني َظى انشٖ ٔانصشف -:انفصم انثبَٗ 

 (85، 65ٌ )أصهًٓب ادلبدرب  (75، 55ٌ )ادلبدرب 

وذلؾ بنص المادتيف  ا(  أينما وجدالمتطور –متطورة ) ى( بمفظالمطور –مطورة ) ىلفظ ؿااستبد -
 والتفريؽ بيف المساقى المطورة وأساليب الرى الحديثة.ختبلؼ المعنى ال

 (.83) بالمادة( 82) مادةالاستبداؿ  -
 ( 65يبدح) ( 57أصهٓب يبدح) 

 "صدار قانوف الرى والصرؼ وتعديبلتوبإ 6:;3لسنة  34القانوف رقـ  مسمى" استبدلت المجنة
 ."6;;3لسنة  435القانوف رقـ " بمسمى

 ( 85يبدح) ( 59أصهٓب يبدح ) 

" وذلؾ لضبط والئحتو التنفيذيةعبارة "ب"  بشأف نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة" ستبداؿ عبارةا
 .2;;3لسنة  32القانوف رقـ وتصحيح مسمى  الصياغة القانونية

 ( 61يبدح) ( 61أصهٓب يبدح ) 

 .(6بالبند )"الوقائع المصرية" بعبارة   "الجريدة الرسميةعبارة " استبداؿ
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 :محبٚخ جمشٖ َٓش انُٛم ٔجغٕسِ فٗ -:انغبدطانجبة 
 ( 69يبدح) ( 71أصهٓب يبدح) 

 مدةتحديد ل( 3بند )ال لنياية  مف تاريخ استيفاء األوراؽ اً يوم ستوفمدة أقصاىا  فىعبارة " ضافةإ
 نجاز مشروعات النفع العاـ.ية وسرعة إزمنية لمحصوؿ عمى الموافقات األمن

 ( 71يبدح) ( 71أصهٓب يبدح) 
فيما يتعمؽ  يؽ مع الييئة العامة لمنقؿ النيرىوذلؾ بالتنس" فقرة جديدة بنياية المادة نصيا كاآلتى

الييئة العامة لمنقؿ النيري اختصاصات  بيفالمادة لمحد مف نشوب تعارض  " إلى نيايةبأعماليا
بعد موافقة جراء أعماؿ تطيير وصيانة الطرؽ المبلحية واألىوسة والموانى عند إوالجيات األخرى 

 وزارة الموارد المائية والرى.
 :يف ادلٛبِ اجلٕفٛخ -:انجبة انغبثغ 

 ( 67يبدح) ( 77أصهٓب يبدح) 
 .دمج الفقرتيف األولى والثانية لتصبح فقرة واحدة 
"خمسيف ألؼ  بعبارة" عشرة آالؼ جنيو" وعبارة،  ثبلث سنوات"" بعبارة خمس سنوات""ستبداؿ عبارة إ -

"أو عند تجديد بعبارة  "عند تجديد الترخيص جنيو يجاوز ألفي بما الو"ستبداؿ عبارة ، واجنيو"
ظؿ ارتفاع تكاليؼ  فىتخفيفًا عمى المنتفعيف وتشجيعًا لبلستثمار الزراعى  التراخيص السارية"

 استصبلح األراضى الجديدة.
 ( 79يبدح) ( 81أصهٓب يبدح) 
مف سداد  حاؿ إصداره شروط االعفاءحيث تحدد البلئحة التنفيذية  ""أو اإلعفاء منوإضافة عبارة  -

 المقابؿ المستحؽ عف استخراج المياه مف اآلبار لؤلغراض غير الزراعية.
 المياهاستخراج " ليكوف قرار االعفاء مف المقابؿ المستحؽ عف ترخيص" بكممة "موافقةاستبداؿ كممة " -

 بعد موافقة مجمس الوزراء. مف االبار
 (18أصهٓب يبدح ) (81) يبدح 

ميمة كافية المنتفعيف لمنح الفقرة األولى مف المادة ب الواردة" عاـ" بكممة "عاميفاستبداؿ كممة "
 إلغاء الترخيص.قبؿ بلؿ البئر في األغراض المرخص ليا وزيادة فترة السماح البلزمة الستغ

 ( 84يبدح) ( 85أصهٓب يبدح) 
 "بإصدار قانوف تنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيات العامة :423لسنة  3:4القانوف رقـ "استبداؿ  -

في ضوء  والئحتو التنفيذية بشأف قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات :;;3 لسنة  ;:لقانوف رقـ با
ضافة عبارةالتعديبلت التي طرأت عميو وذلؾ  4232لسنة  89مقانوف رقـ ل" إصدار قانوف" ، وا 

 .القانوف منطوؽلتصحيح 
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 ( 85يبدح) ( 68أصهٓب يبدح) 
 استبداؿ نص المادة ليصبح نصيا كاآلتي:

ستغبلؿ المياه الجوفية اب مشروعات التنمية القائمة عمى ايمتـز المستثمروف والشركات وأصح"  
 باآلتى:

إنشاء آبار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بمغت المساحة ألؼ فداف وذلؾ  -3
 وفقًا لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا البلئحة التنفيذية.

إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقف عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطؽ الساحمية  -4
آبار والقائمة عمى تحمية المياه المالحة وشبو المالحة والتى يتـ التخمص مف المياه العادمة الناتجة عنيا فى 

 الحقف، وفقًا لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا البلئحة التنفيذية.
وفى حالة اإلخبلؿ بتمؾ االلتزامات، تنشئ الوزارة تمؾ اآلبار عمى نفقتيـ وُتحصؿ قيمة التكاليؼ 
الفعمية والمصاريؼ اإلدارية وأية تعويضات عف أضرار أصابت الوزارة بطريؽ الحجز اإلدارى مع عدـ 

 ؿ بأى عقوبات مقررة حسب أحكاـ ىذا القانوف."اإلخبل
بإنشاء ابار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية التي ال تقؿ لزاـ المستثمريف إل

عفاء أصحاب الحيازات الصغيرة مف ىذا مساحاتيـ عف الؼ فداف  أصحاب والزاـ النفات المالية، وا 
ظ عمى بيدؼ الحفاعمى نفقتيـ الخاصة مشروعات التنمية غير الزراعية بإنشاء آبار مراقبة لمنطقة الحقف 

  .درجة مموحة الخزاف الجوفى
 :د ادلبئٛخ ٔانشٕاطئمحبٚخ ادلٕاسد ٔادلُشآ -:انجبة انثبيٍ 
 :يف سفغ أخطبس اسرفبع يُبعٛت ادلٛبِ -:انفصم األٔل 

 ( 91يبدح) ( 19أصهٓب يبدح) 
لزاـ الوزارة مف المادة إل منتصؼ الفقرة الرابعة" إلى أو رد الشيء ألصمو حسب الحالةإضافة عبارة "
لمحفاظ عمى ممتمكات الزراع مف آالالت والمعدات واألراضى حاؿ تعرضيا  إلى أصمو بإعادة الشيء

 لبلستيبلء المؤقت لمواجية حالة الخطر.
 :محبٚخ ادلٛبِ ٔسفغ يؼٕلبد انشٖ ٔانصشف -:انفصم انثبَٗ

 ( 29يبدح)  (39بدح )يأصهٓب 
( لحظر إقامة المزارع واألقفاص 7" بنياية البند )البحيرات العذبة" بعبارة "بحيرة ناصراستبداؿ عبارة " -

 .لطبيعتيا الخاصةالسمكية لمحفاظ عمى جودة ونوعية مياه بحيرة ناصر 
 :تىونصيما كاآل فرعييف إلى بنديف( مف المادة 8تقسيـ البند ) -

 )أ( الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة وخبلفو في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره أو مخرات السيوؿ.
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)ب(  الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة وخبلفو في المجاري المائية أو عمى جسور أي منيا أو في شبكة 
  صرؼ مغطي.

بيف الردـ في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره والتفرقة العقوبة المناسبة  لتبايف جسامة المخالفة وتحديد
 .والردـ في المجاري المائية

 ."وتزاؿ بالطريؽ اإلداري عمى نفقة المخالؼ كؿ مخالفة ألحكاـ ىذه المادة إضافة فقرة إلى نياية المادة" -
 وخصوصية مجرى نير النيؿ.لئلسراع في إزالة المخالفة حفاظًا عمى طبيعة المجاري المائية 

 ( 39يبدح) ( 49أصهٓب يبدح) 
لفقرة )أ( لمحد مف رى المحاصيؿ " مف ا"القياـ بالرىبعبارة  "محاصيؿ الزراعيةلمي لر اعبارة " ستبداؿإ -

 .الزراعية بمياه الصرؼ الصحى والصناعى غير المعالجة حفاظًا عمى الصحة العامة
 اللقاء أو ترخيص  ( مف الفقرة )ب( النو ال يوجد حظر3نص البند ) " مفمصرؼ عاـحذؼ عبارة "أو  -

 معالجة بالمصارؼ العامة.المياه الصرؼ الصحى أو الصناعى 
( مف الفقرة )ب( لوضع ضوابط الستخداـ مياه 4" لمبند )فر لو مصدر ري آخراإذا لـ يتو عبارة " ضافةإ -

 لسد الفجوة المائية.الصرؼ الزراعي باعتباره أحد محاور الميزاف المائي 
 :إداسح ٔمحبٚخ انشٕاطئ انجذشٚخ -:انفصم انثبنث 

 ( 49يبدح) ( 59أصهٓب يبدح) 
شغاالت القديمة القائمة قبؿ بصدر المادة إلعفاء األعماؿ واإل " لمتراخيصجديدةإضافة وصؼ " -

 أي رسـو إضافية.سداد صدور ىذا القانوف مف 
الشاطئ إلى داخؿ اليابسة لممناطؽ التي لـ يتـ تحديد  "وكذا لمسافة مائتى متر مف خطحذؼ عبارة  -

 نظرًا لخطورة القياـ الى اعماؿ داخؿ ىذه المنطقة. مف الفقرة األولى مف المادة خط الحظر ليا"
 إلى نيايةتباعيا" إلجراءات والشروط الواجب ا"وتنظـ البلئحة التنفيذية ليذا القانوف اإضافة عبارة  -

 المادة الشتماؿ البلئحة التنفيذية لمشروع القانوف عمى تفاصيؿ وآليات التنفيذ. الفقرة الثانية مف
 ( 59يبدح) ( 69أصهٓب يبدح) 
منشأة أو أعماؿ عمى  في بداية المادة لحظر إقامة أى ""ال يجوز كممةبػ ""يحظرستبداؿ كممة ا -

متر مف خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة لمدولة إال بموافقة الوزارة وبما  422الشواطئ البحرية لمسافة 
 .(7)يطابؽ القيود الواردة بالمادة 

 إلى بداية المادة لحظر القياـ بأى أعماؿ عمى الشواطئ البحرية لمدولة. " أو أعماؿ"إضافة عبارة  -
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إلى نياية المادة تفعيبًل لدورىا في مجاؿ حماية الشواطئ البحرية طبقًا  "البيئة "وزارةإضافة عبارة  -
 بإصدار قانوف البيئة. 6;;3لسنة  6ألحكاـ القانوف رقـ 

 ( 69يبدح) ( 97أصهٓب يبدح) 
لمشواطئ البحرية  ألف الدراسات الفنية لتحديد خط الحظر بالتنسيؽ مع وزارة البيئة" إضافة عبارة " -

 التنسيؽ مع جياز شئوف البيئة.تستمـز 
لتحديد الحد األقصى لمنطقة الحظر بما يتفؽ لمشواطئ البحرية لخط الحظر  ""النيائيإضافة وصؼ  -

 مع تعريؼ منطقة الحظر في باب التعريفات. 
 وذلؾ لضبط الصياغة المغوية لممادة. "تياادراس" كممةب" الدراسات"  كممة استبداؿ -
  الى منتصؼ المادة ليشمؿ الحظر إقامة المنشآت واالعماؿ. "عماؿأو أإضافة عبارة "  -
 مراعاة الختصاصات وزارة البيئة في ىذا الشأف. الى نياية المادة وزارة البيئة"و " عبارة ضافةإ -

"تقوـ الوزارة بالتنسيؽ مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النيائى مف واقع الدراسات ويصبح نصيا كاآلتى 
( ساريًا 7;والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعماؿ، ويستمر العمؿ بالمادة رقـ )فى ىذا الشأف 

خطار جميع الجيات المعنية  فى المناطؽ التى لـ يتـ تحديد خط الحظر ليا بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وا 
 لبللتزاـ بو."

 (98أصهٓب يبدح ) (79) يبدح 
 :تىص المادة ليصبح نصيا كاآلاستبداؿ ن

ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي يصدر بيا  -وبناء عمى ما تقتضيو اعتبارات المصمحة العامة -"لموزارة 
قرار مف رئيس مجمس الوزراء لمتصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع عمى المخالفات القائمة قبؿ تاريخ 

لمشواطئ البحرية والمقامة عمى لممنشآت واألعماؿ التى وقعت داخؿ منطقة الحظر النيائية  4238/;/3
فراد، عتبارية العامة أو الخاصة أو األاألراضى الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص اال

 التصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع بالشروط اآلتية:
 سداد أية مستحقات لجيات الوالية المختصة. -3
 خبلؿ عاـ مف تاريخ إصدار ىذا القانوف. التقدـ بطمب التصالح والتقنيف لموزارة -4
 نتفاع.ختصة لمتصالح والتقنيف بمقابؿ االعتماد المجنة العميا الما -5

 وذلؾ وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية في ىذا الشأف".
النيائية لمشواطئ البحرية  نتفاع عمى المخالفات القائمة داخؿ منطقة الحظرجازة التصالح والتقنيف بمقابؿ االإل
جراءات التقنيف والتصالح وفقًا لنصوص البلئحة التنفيذية.ال  عتبارات المصمحة العامة وتحديد شروط وا 
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 ( 89يبدح)  (99بدح )يأصهٓب 
بإصدار قانوف فى شأف البيئة"  6;;3لسنة  6مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ "عبارة  ضافةإ -

اختصاص وزارة البيئة في ىذا الشأف ولتتفؽ الصياغة مع مضموف المادة لمراعاة  إلى صدر المادة
";;." 

" إلى نياية نص المادة التخاذ إجراءات اإلزالة الفورية إداريًا لخطورة األعماؿ إدارياً إضافة كممة " -
 المخالفة بمنطقة الشواطئ البحرية.

 ( 99يبدح) ( 111أصهٓب يبدح) 
 (.9;، 8;) بالمادتيف( 8;، 7;) المادتيفاستبداؿ  -
ت أو أعماؿ عمى إقامة منشآفى صاصات وزارة البيئة " مراعاة الختزارة البيئةو و عبارة " إضافة -

 الشواطئ البحرية.
 صياتيا ممادة الف الوزير المختص يعتمد المجنة وليست تو الفقرة األولى لمف  توصية"حذؼ كممة "  -
عمى اعماؿ  الحظر لقصر االعماؿ في منطقة مف الفقرة الثانية مف المادة المطموبة"حذؼ كممة "  -

 الحماية الضرورية.
 ( 111يبدح) ( 111أصهٓب يبدح) 
ووزراة البيئة وبعد العرض عمى المجنة العميا المختصة واعتماد  موافقة الوزارة  " عبارة استبداؿ -

موافقة وزارتى الموارد المائية  المادة ألزمتحيث " اعتماد توصية المجنة العميا "  بعبارةتوصياتيا " 
عماؿ أوالرى والبيئة إلجراء أي عمؿ يؤثر عمى المسار الطبيعى لمشاطئ حفاظًا عمى الشواطئ مف 

 التعدى.
 " مف نص المادة بمشروع القانوف المعروض لضبط الصياغة.ليذا القانوفحذؼ عبارة "  -
 (111يبدح) ( 112أصهٓب يبدح) 
لبداية منطوؽ المادة " إال بترخيص مف الوزارةإضافة عبارة " ""يحظربكممة  يجوز " " الكممة  استبداؿ -

الموارد  وزارةا بعد الحصوؿ عمى ترخيص ( إلجازة األعماؿ الواردة بيم4( و)3البنديف ) ليخضع نصا
 .المائية والرى

 مف المادة( 3بند )المف " " مع تشوينيا وتكوينيا عمى نفس ىيئة الرماؿ المستغمةحذؼ عبارة  -
 لبلكتفاء بتعويض الكميات التي تـ سحبيا مف منطقة حظر الشواطئ البحرية.

بعد  تضى نصوص القانوفقنيا محددة بمألبند )أ( مف المادة المف " التي تحددىا الوزارةحذؼ عبارة " -
 صداره.إ
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 -نصيا كاآلتى:فقرة  إضافة -
تنفيذية المختصة واعتماد توصياتيا مف الوزير، وتحدد البلئحة الوذلؾ بعد العرض عمى المجنة العميا "

وحتى يخضع نقؿ الرماؿ واحداث أي اعماؿ تؤدى الى تغير  إلى نياية المادةالشروط والضوابط البلزمة." 
 طبوغرافية األرض لمعرض عمى المجنة العميا المختصة واعتماد توصياتيا مف الوزير المختص.

 :احلًبٚخ يٍ أخطبس األيطبس ٔانغٕٛل -:انفصم انشاثغ
 ( 311يبدح) ( 114أصهٓب يبدح) 

ت السياحية صحاب المنشآمسئولية أ إلى منتصؼ المادة بيدؼ تحديد الخاصة بيا"عبارة "إضافة 
 خطار األمطار والسيوؿ.اؿ الحماية الذاتية لمرافقيا مف أالقياـ بأعم خرى فىاألواألنشطة 

 ( 511يبدح) ( 116أصهٓب يبدح) 
أقصى استفادة ممكنة مف مياه األمطار  إلى نياية المادة لتحقيؽ وآليات االستفادة منيا"عبارة "إضافة 

 .ميزاف المائىوالسيوؿ أحد محاور ال
 ( 111يبدح) ( 111أصهٓب يبدح) 

عمى األمبلؾ العامة منو وقعت  إخطار المواطف بالمخالفة التىثبات لتسييؿ إ وتمغرافيا"" عبارةإضافة 
ضد  الميندس المختصالتي اتخاذىا جراءات والتأكيد عمى صحة االذات الصمة بالموارد المائية 

 .المتعدى عمى أمبلؾ الدولة العامة
 ( 111يبدح) ( 112أصهٓب يبدح) 
لضبط الصياغة ( مميوف جنيو )عشرة مميوف جنيو(" 32" ) بعبارة"عشرة مبلييف جنيو" استبداؿ عبارة  -

 المغوية.
حكاـ ىذا ألى الصندوؽ حصيمة الرسوـ والغرامات والمبال  المحكوـ بيا وفؽ إوتؤوؿ إضافة عبارة " -

الى صندوؽ إعادة الشئ الصمو توريد حصيمة الرسـو والغرامات للى نياية الفقرة األولى إ، القانوف"
 ألحكاـ ىذا القانوف. وفقًا 

 (311يبدح) ( 114أصهٓب يبدح) 
 2;;3لسنة  32القانوف رقـ  مسمىتصحيح ل" وذلؾ الممكية" بكممة "ة العقاراتيكمم" استبداؿ عبارة -

 ".نزع ممكية العقارات لممنفعة العامةبشأف "
ويترتب عمى الطعف وقؼ التنفيذ لحيف "بعبارة " وال يترتب عمى الطعف وقؼ تنفيذ القرار" استبداؿ عبارة -

 32والقانوف رقـ  6:;3لسنة  34وفقًا لما ىو منصوص عميو بالقانوف رقـ  الفصؿ فى الطعف."
 في شأف نزع الممكية والعقارات لممنفعة العامة. 2;;3 لسنة
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 ( 411يبدح)  (115بدح )يأصهٓب 
 ئية والرى" لضماف صدور ترخيص مف وزارة الموارد الماالموافقة" بكممة "الترخيصاستبداؿ كممة " -

وزارة الزراعة واستصبلح  باستخداـ مياه الصرؼ الزراعي في االستزراع السمكي بعد موافقة
 األراضى.

زيادة مدة ترخيص المزارع السمكية بما وذلؾ ل " ثبلث سنوات "بعبارة "  خمس سنوات" استبداؿ عبارة -
 يحقؽ تخفيؼ األعباء عمى كاىؿ أصحاب المزارع السمكية.

السمكية تيسيرًا عمى أصحاب المزارع " نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيصويستحؽ ضافة عبارة " إ -
 .واستقرار أوضاعيـ

 ( 511يبدح) ( 116أصهٓب يبدح) 
وؿ وتؤ  افؽ عمى تقنيف ريو مف ىذا المأخذمائة جنيو عف كؿ فداف أو كسر الفداف يو "عبارة  استبداؿ -

 مراعاًة لمتوازف بيف الرسوـ والمساحات.( 5بالبند ) ؿ"يؤو لؼ جنيو "مائة أ بعبارة" حصيمة ىذه الرسوـ
عادة صياغتو  )الرسوـ المطموبة( وعبارة، (6)دإلى بداية البن داريًا()إإضافة كممة  - إلى نياية البند وا 

 :تىكاآلنصو  ليصبح
 نيف أوضاعيا أو التي لـ يتقدـ ذووتزاؿ إداريًا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لـ يتـ تق"

التكاليؼ والرسـو  لـ يسددوا ( أو التى3الميمة المحددة بالبند )الشأف بطمبات دراسة تقنينيا خبلؿ 
 "المطموبة فى المواعيد المحددة

أو مف لـ يسدد  تقنيفلمالمياه المخالفة التي لـ يتقدـ أصحابيا بطمبات  لتوضيح حاالت إزالة مآخذ 
 .الرسوـ

 انؼمٕثبد  -انجبة انؼبشش:
  (121أصهٓب يبدح ) (112)يبدح 

 استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى:
والبند رقـ  7( مف البند )ب( مف المادة 5يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد: الفقرة )"
بغرامة ال تقؿ ( 62، 52، :3، 39والمواد أرقاـ ) 4;( مف المادة 32والبند رقـ ) 8المادة  ( مف4)

 ".وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو عف ألفي
 ( 112يبدح)  (122بدح )يأصهٓب 

( )عشروفبكممة  )عشريف(واستبداؿ كممة بالمادة وتعديؿ ارقاـ المواد الواردة  (45، 44إضافة المادتيف )
، 44، 35يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد أرقاـ )" نص المادة ليصبحلمتصحيح المغوى 
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بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشريف  85( مف المادة 5( والبند رقـ ):6، 65، 45
 ".ألؼ جنيو، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة

 ( 123( أصهٓب يبدح )122يبدح) 
 النحو التالى:استبداؿ نص المادة ليصبح عمى 

( بغرامة ال تقؿ عف 5;، 8:، 79، 72، 56"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد أرقاـ )
 عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى ثبلثوف ألؼ جنيو، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة."

 ( 312يبدح) ( 124أصهٓب يبدح) 
 :استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى

( 9:، والمادة )85( مف المادة 4والبند رقـ ) :5يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد: "
بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى خمسيف  4;( مف المادة 9"ب"،  8، 3والبنود أرقاـ )

 "ألؼ جنيو، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
 ( 412يبدح) ( 125أصهٓب يبدح) 
نص )عمى ( بكممة )عف( واستبداؿ عبارة ) ثبلثة الؼ جنية ( بعبارة )الفيف جنيو( ليصبح  كممةاستبداؿ  

 :المادة عمى النحو التالى
بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير وبغرامة ال تقؿ عف ثبلثة  53المادة يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ "

الفداف أو كسر الفداف أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو عف  آالؼ
وف حكاـ القانة المقررة عمى مخالفة أمع العقوب وذلؾ بما يتفؽالعقوبة في حالة تكرار المخالفة"  وتضاعؼ

 .88;3لسنة  75حكاـ القانوف الزراعة الصادر بالقانوف رقـ بتعديؿ بعض أ :423لسنة  56رقـ 
 ( أصهٓب 125يبدح )( 126يبدح) 

 :استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى   
( مف المادة ;، :، 7، 6، 4والبنود أرقاـ ) 54، 32"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد: 

بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى  326والمادة  4;
 قوبتيف، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة."خمسوف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف الع

 ( 612يبدح)  (127يبدح ) أصهٓب 
 :استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيور وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تزيد عمى خمسمائة "
( مف 9،8،6،5،4،3جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يخالؼ حكـ مف أحكاـ البنود أرقاـ )ألؼ 
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، 7;، والمواد أرقاـ 4;( مف المادة "ا"8، 5) رقمي، والبنديف 99( مف المادة 5، والبند رقـ );8المادة 
 وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة". 324، 323، 322، 8;
 ( أصهٓب 127يبدح )( 812يبدح) 

 استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى:
( مف 4،3) رقميوالبنديف  87( مف المادة 5،4،3"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ البنود ارقاـ )

بغرامة ال تقؿ عف عشروف ألؼ جنيو وال تزيد عمى مائتى ألؼ  325، ;;، 7:، 5:، والمواد 99المادة 
ى حالة تكرار المخالفة، مع ضبط اآلالت والميمات المستخدمة، وفي حالة جنيو وتضاعؼ العقوبة ف

 الحكـ باإلدانة يجوز لممحكمة المختصة الحكـ بمصادرتيا."
 ( 291يبدح) ( 131أصهٓب ادلبدح) 

 :استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى
بالحبس وبغرامة ال تقؿ  84والمادة ، 59( مف المادة 4"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ الفقرة )

عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى مائة ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف. وتضاعؼ العقوبة فى 
 .حالة تكرار المخالفة"

 : سأٖ انهجُخ ادلشرتكخ:خبيغبً 

لبللتػزاـ الدسػتورى بحمايػة  تنفيػذاً و نصوصػ جػاءتالقػانوف المعػروض حيػث عمى مشروع  المجنة توافؽ
 نيػػر النيػػؿ والبحػػار والبحيػػرات ومياىيػػا وترشػػيد االسػػتفادة منيػػا وتعظػػيـ اسػػتخداماتيا وعػػدـ إىػػدارىا أو تمويثيػػا

نصػػوص  عجػػزفػػى ضػػوء  مػػوارد المائيػػة والػػرى واسػػتخداماتولمسػػتحدثات التػػي طػػرأت عمػػى قطػػاع الا ولمواكبػػة
 نصوصػػو تػدعـ كمػا وف عامػػًا عمػى تطبيقػيأكثػر مػف ثبلثػ القػانوف القػائـ عػف تػدراكيا ومعالجػة سػػمبياتيا لمضػى

وتحقيػػؽ االسػػتخداـ األمثػػؿ لكػػؿ نقطػػة المائيػػة  مواردنػػاحفػػاظ عمػػى سػػتراتيجية وزارة المػػوارد المائيػػة والػػرى فػػي الإ
 تػػػىلتعػػػديات عمػػػى المجػػػارى المائيػػػة الا سػػػمبياتولتػػػدارؾ ميػػػاه لتػػػوفير احتياجػػػات كافػػػة القطاعػػػات مػػػف الميػػػاه 

الخطػػط االسػػػتراتيجية مػػف أكثػػر الظػػاىرات المػػؤثرة عمػػى محػػاور التنميػػة المسػػتدامة وتػػرى المجنػػة أف  تصػػبحأ
حاكمػػة وواضػػحة تحػػدد المسػػؤليات نصػػوص تشػػريعية المتكاممػػة لمحفػػاظ عمػػى المػػوارد المائيػػة البػػد أف ينظميػػا 

وخاصة المنتفعيف ومستخدمى المياه مع الوزارة في تشغيؿ وصيانة أجػزاء مػف وتفعؿ مشاركة جميع المواطنيف 
نحػو تبنػى  فى ظػؿ االتجػاهحفاظ عمى المياه في ظؿ التحديات التي تواجو ىذا القطاع مرافؽ الرى والصرؼ لم
احتياجػات  يػةتمبمتغيرات مناخية وزيػادة الطمػب عمػى الميػاه وبمػا يحقػؽ طموحة فى ظؿ  مشروعات استصبلح

عمى نصيبو مف المياه والذى تدنى فػي اآلونػة األخيػرة بصػورة تقتػرب مػف المواطف المصرى  حصوؿالمجتمع و 
تمػوث المجػارى المائيػة بميػاه  خطػارأ ةلمعالجػنصوصػًا مشروع القانوف المعػروض قدـ ح المائى ويمعدالت الشُ 

 العوامػػؿ التػي تزيػػد مػػفمػػف وىػى  واالسػػتزراع السػمكى بالمجػػارى المائيػػة اعىالصػرؼ الصػػحى الزراعػى والصػػن
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لسػػد  الميػػزاف المػػائىحػػد محػػاور أ ىػػااعتبار بكثػػر مػػف مػػرة ادة االسػػتخداـ لتمػػؾ الميػػاه ألتكػػاليؼ تنفيػػذ بػػرامج إعػػ
المحاصػػػيؿ  زراعػػػةلمحػػػد مػػػف ووضػػػع ضػػػوابط المائيػػػة  مصػػػر حصػػػةمائيػػػة بػػػيف االحتياجػػػات الفعميػػػة و الفجػػػوة ال

فػػي  ةنيػػر النيػؿ شػػرياف الحيػا شػواطئعمػى عمػاؿ أو أنشػػطة أ ىأء جػػراإحظػر و المػػوز(  -الشػرىة لمميػاه )األرز
المجرى المائى ونوعية  طبيعة ووضع قواعد ومعايير تنظـ استخدامات المجارى المائية بما يحافظ عمىمصر 
متحقيؽ آفاؽ بيف الجيات المستخدمة لممجاري المائية لوالحد مف شيوع المسئولية وتنازع االختصاصات  مياىو

ًا ومػف ثػـ جػاء مشػروع القػانوف المعػروض متوافقػ في مصر في ضوء الموارد المائيػة المتاحػة المستدامةالتنمية 
والتي تولييا القيػادة السياسػية في مختمؼ القطاعات  4252المستدامة مرؤية المستقبمية لبرامج التنمية ل وداعماً 

 . اىتمامًا عظيماً 
 .ادلشفمخرشجٕ اجملهظ ادلٕلش ادلٕافمخ ػهّٛ ثبنصٛغخ ، ادلؼشٔض ٔانهجُخ ادلشرتكخ إر رٕافك ػهٗ يششٔع انمبٌَٕ 

 
 سئٛظ انهجُخ ادلشرتكخ

 صشْٖشبو احل                  
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
 انمبئى ثؤػًبل سئٛظ جمهظ انٕصساءلشاس 

 إصذاس لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش٘ثمبششٔع لبٌَٕ 
_______ 

 

 سئٛظ جمهظ انٕصساءانمبئى ثؤػًبل 
 انذعزٕس، ثؼذ االطالع ػهٙ

 ،قانوف العقوباتوعمى 
 وعمى القانوف المدني، 

 ،وعمى قانوف اإلجراءات الجنائية
 في شأف المبلحة الداخمية، 0591لسنة  01وعمى القانوف رقـ 

في شأف المراسي وتنظيـ الرسػو  0591لسنة  031وعمى قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ 
 في المياه الداخمية،

بتنظػػيـ تػػأجير  0511لسػنة  011المتحػدة بالقػػانوف رقػػـ  وعمػى قػػرار رئػيس الجميوريػػة العربيػػة
 العقارات الممموكة لمدولة ممكية خاصة والتصرؼ فييا،

 ،0511لسنة  93وعمى قانوف الزراعة الصادر بالقانوف رقـ 
بإنشػاء المجنػة  0511لسػنة  3113وعمى قرار رئيس الجميورية العربية المتحدة بالقانوف رقـ 

 العميا لممياه،
 بإصدار قانوف نظاـ اإلدارة المحمية، 0515لسنة  13القانوف رقـ وعمى 

 بشأف األراضي الصحراوية، 0590لسنة  013وعمى القانوف رقـ 
 في شأف حماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث، 0593لسنة  19وعمى القانوف رقـ 
 في شأف المحميات الطبيعية، 0593لسنة  013وعمى القانوف رقـ 

بإصدار قانوف في شأف صيد األسماؾ واألحياء المائية  0593لسنة  031ى القانوف رقـ وعم
 ،وتنظيـ المزارع السمكية

 إصذاس لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش٘يششٔع لبٌَٕ ث
_______ 

 

 

 ثبعى انشؼت 
 سئٛظ اجلًٕٓسٚخ 
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
 بإصدار قانوف الري والصرؼ، 0591لسنة  03وعمى القانوف رقـ 
 بشأف نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة، 0551لسنة  01وعمى القانوف رقـ 
 ،بعض األحكاـ المتعمقة بأمبلؾ الدولة الخاصةشأف ب 0550لسنة  1وعمى القانوف رقـ 
 البيئة، بإصدار قانوف 0551لسنة  1وعمى القانوف رقـ 

والئحتػػػػو بشػػػػأف قػػػػانوف تنظػػػػيـ المناقصػػػػات والمزايػػػػدات  0559لسػػػػنة  95وعمػػػػى القػػػػانوف رقػػػػـ 
 التنفيذية،

 بشػػػأف تنظػػيـ مشػػػاركة القطػػػاع الخػػػاص فػػػي مشػػػروعات 3101لسػػػنة  11وعمػػى القػػػانوف رقػػػـ 
 البنية األساسية والخدمات والمرافؽ العامة،

 بإصدار قانوف الخدمة المدنية، 3101لسنة  90وعمى القانوف رقـ 
بإصػػػػدار قػػػػانوف تنظػػػػيـ عمػػػػؿ الجمعيػػػػات و يرىػػػػا مػػػػف  3101لسػػػػنة  11وعمػػػى القػػػػانوف رقػػػػـ 

 المؤسسات العاممة في مجاؿ العمؿ األىمي،
 ،3101لسنة  13وعمى قانوف االستثمار الصادر برقـ 
بتحديػػػد القػػػائـ بأعمػػػاؿ رئػػػيس مجمػػػس  3101لسػػػنة  911وعمػػػى قػػػرار رئػػػيس الجميوريػػػة رقػػػـ 

 الوزراء،
 وبعد أخد رأي المجمس الخاص بمجمس الدولة،

 وبعد موافقة مجمس الوزراء،
 وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة،
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 لشس
 :ٚمذو إىل جمهظ انُٕاة يششٔع انمبٌَٕ اٜرٗ َصّ

 ( األٔىلادلبدح ) 
 .افؽ في شأف الموارد المائية والرىيعمؿ بأحكاـ القانوف المر 

 لشس
 :ٔلذ أصذسَبِ ،رٗ َصّٜة انمبٌَٕ اجمهظ انُٕا

 ( ادلبدح األٔىل) 
 ( ْٗ) كًب 

 ( ادلبدح انثبَٛخ) 
والصػرؼ، فيمػا عػدا المػادتيف رقمػي  يبإصػدار قػانوف الػر  0591لسػنة  03مغى القانوف رقـ ي  
 كما ي مغى كؿ حكـ يخالؼ أحكاـ القانوف المرافؽ.، منو( 013( و)مكررا 31)

 ( ادلبدح انثبَٛخ) 
بإصػدار قػانوف الػرى والصػرؼ فيمػا عػدا المػادتيف رقمػى  0591لسػنة  03يمغى القػانوف رقػـ 

وذلػػؾ دوف حكػػاـ القػػانوف المرافػػؽ ، كمػػا يمغػػى كػػؿ حكػػـ يخػػالؼ أ(013( و)"0" مكػػرراً  31)
 المساس بالحقوؽ والمراكز القانونية المكتسبة قبؿ العمؿ بأحكاـ ىذا القانوف.

 ( ادلبدح انثبنثخ) 
البلئحػػػة  –بعػػػد العػػػرض مػػػف وزيػػػر المػػػوارد المائيػػػة والػػػري  –ي صػػػدر رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراء 

لػػػى أف تصػػػدر  التنفيذيػػػة ألحكػػػاـ القػػػانوف المرافػػػؽ خػػػبلؿ سػػػتة أشػػػير مػػػف تػػػاري  العمػػػؿ بػػػو، وا 
يتعارض البلئحة يستمر العمؿ بالموائح والقرارات القائمة في تاري  العمؿ بيذا القانوف وبما ال 

 مع أحكامو.

 ( ادلبدح انثبنثخ) 
البلئحػة التنفيذيػة ة والػري، بعد العرض مػف وزيػر المػوارد المائيػ ي صدر رئيس مجمس الوزراء،

لػػػى أف تصػػػدر البلئحػػػة  ألحكػػػاـ القػػػانوف المرافػػػؽ خػػػبلؿ سػػػتة أشػػػير مػػػف تػػػاري  العمػػػؿ بػػػو، وا 
يتعػػارض مػػع يسػػتمر العمػػؿ بػػالموائح والقػػرارات القائمػػة فػػي تػػاري  العمػػؿ بيػػذا القػػانوف وبمػػا ال 

 أحكامو.
 ( ادلبدح انشاثؼخ) 

 عمؿ بو مف اليـو التالي لتاري  نشره.وي   ،نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسميةي  
                                                                          

 انمبئى ثؤػًبل سئٛظ جمهظ انٕصساء                                                                           
 )دكزٕس / يصطفٗ كًبل يذثٕىل(                                                                           

 ٔصٚش اإلعكبٌ ٔادلشافك ٔاجملزًؼبد انؼًشاَٛخ
01/0/3109 
 
 

 ( ادلبدح انشاثؼخ) 
 ي نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية، وي عمؿ بو مف اليـو التالي لتاري  نشره.

 وينفذ كقانوف مف قوانينيا. يبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة،
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 لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش٘

 انجبة األٔل
 راد انصهخ ثٓبادلٕاسد ادلبئٛخ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ 

 انفصم األٔل
 انزؼشٚفبد

 (:1يبدح )
مصذ 

ُ
اٜرٛخ ادلؼبَٙ ادلجُٛخ  ثبنؼجبساد ٔاألنفبظيف رطجٛك أحكبو ْزا انمبٌَٕ، ٚ

 لشٍٚ كم يُٓب:
 الوزارة المختصة بشئوف الموارد المائية والري.: انٕصاسح

 الوزير المختص بشئوف الموارد المائية والري.: نٕصٚشا
 مدير عاـ اإلدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحيا وىيئاتيا.: ادلخزصادلذٚش انؼبو 

بالضبطية القضائية في تطبيؽ ىذا القانوف كؿ في  المفوضالميندس : ادلُٓذط ادلخزص
 حدود اختصاصو.

: اإلدارة العامة ذات الصمة بالموارد المائية ومنشآتيا بقطاعات اإلداسح انؼبيخ ادلخزصخ
 ومصالحيا وىيئاتيا.الوزارة 

 العمد والمشاي . :سجبل اإلداسح

مياه جميع مستخدمي ال ويضـ يمارس العمؿ األىمي كياف :ساثطخ يغزخذيٙ ادلٛبِ
والصرؼ العامة أو الخاصة أو اآلبار الجوفية والسدود  والمنتفعيف بشبكات ونظـ الرى

 والخزانات باألراضي القديمة أو الجديدة عمى مستوى زمامات محددة.

المياه عف الجيات المعنية وروابط  كيانات مكونة مف ممثميف لمستخدمى :جمبنظ ادلٛبِ
ى لتتولى التنسيؽ والتشاور مستخدمي المياه عمى مستوى ىندسة المراكز والمستويات التنظيمية األعم

 .مع الوزارة والجيات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة

 لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش٘
 انجبة األٔل

 ادلٕاسد ادلبئٛخ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ راد انصهخ ثٓب
 انفصم األٔل
 انزؼشٚفبد

 (:1يبدح )
مصذ 

ُ
اٜرٛخ ادلؼبَٙ ادلجُٛخ  انؼجبسادبنكهًبد ٔثيف رطجٛك أحكبو ْزا انمبٌَٕ، ٚ

 لشٍٚ كم يُٓب:
 (ْٕ كًب)                                              انٕصاسح:

 (ْٕ)كًب                                                :انٕصٚش
           (ْٕ كًب)                                     : ادلذٚش انؼبو ادلخزص

 أحكاـتطبيؽ  شأفالضبطية القضائية في  الذي يمنح صفةالميندس  ادلُٓذط ادلخزص
 ىذا القانوف كؿ في حدود اختصاصو.

 (ْٕ)كًب                      : اإلداسح انؼبيخ ادلخزصخ
 

 (ْٕ)كًب                                        :سجبل اإلداسح
ونظػـ كيػاف يضػـ جميػع مسػتخدمي الميػاه والمنتفعػيف بشػبكات  :ساثطخ يغزخذيٙ ادلٛابِ

الري والصرؼ العامة أو الخاصة أو اآلبار الجوفية والسدود والخزانات باألراضي القديمػة أو 
 الجديدة عمى مستوى زمامات محددة.

 (ْٕكًب )                                                 :جمبنظ ادلٛبِ
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معد لمري أو لمصرؼ متى كانت الوزارة قائمة بإنشائو  مجرى كؿ :انرتػخ ٔادلصشف انؼبو

 أو إدارتو أو صيانتو قبؿ تاري  العمؿ بيذا القانوف أو في تاري  الحؽ.

الرياحات والترع العامة والمصارؼ العامة ومخرات السيوؿ ومجارييا التي  :اجملبس٘ ادلبئٛخ
 تشرؼ عمييا الوزارة.

الموارد التي تتولى الوزارة مسئولية إدارتيا وتنميتيا مف مياه النيؿ، ومياه األمطار  ادلٕاسد ادلبئٛخ:
واستمطار السحب، وما يعاد  والسيوؿ، والمياه الجوفية، وما تقـو بيا الوزارة مف تحميو المياه المالحة،

 استخدامو مف مياه الصرؼ الزارعي أو الصرؼ الصناعي والصحي بعد معالجتيا.
أية حفرة أو منشأ يخترؽ طبقات األرض يتـ مف خبللو استخراج المياه الجوفية  انجئش:
فوؽ سطح األرض أو صرؼ المياه مف فوؽ سطح األرض وتعتبر المنشآت  ياواستغبلل

 البئر وكذلؾ األجيزة والمعدات المستخدمة ليذا الغرض جزء مف البئر.المقامة عمى 
خط وىمي )افتراضي( بالخرائط الكنتورية، يصؿ بيف جميع النقاط التي ليا  :خط انكُزٕس

 نفس االرتفاع عف نقطة مرجعية )منسوب سطح البحر(.
 حذ حشو انُٓش:

مف  خارج خطي التيذيب متر 91يمثؿ نياية منطقة حـر النير والممتدة حتى مسافة  -0
متر مف خط التيذيب في الجزر وذلؾ في الحبس مف  91جانبي النير وأيضًا حتى 

 هخمؼ خزاف أسواف وحتى المصب فيما عدا المناطؽ المحدد ليا خطوط تنظيـ معتمد
 فيعتبر حد الكورنيش العاـ المقاـ ىو حـر النير.

ى مسافة ثبلثة كيمومترات وتحدد منطقة حـر لبحيرة ناصر )حوض بحيرة ناصر( حت -3
 ( مف جوانب البحيرة والجزر واألخوار.093,11خارج خط كنتور )

متر  311( بمسافة ى)حوض منخفضات توشك شكيوتحدد منطقة حـر منخفضات تو  -3
 (.011,11خارج خط كنتور )

متر خارج خط  311)حوض قناة مفيض توشكى( بمسافة  يوحـر قناة مفيض توشك -1
 (.093,11كنتور )

 (ْٕكًب )                    :انرتػخ ٔادلصشف انؼبو
 

 (ْٕ)كًب                                         :ادلبئٛخاجملبس٘ 
 

 (ْٕ)كًب                                          :ادلٕاسد ادلبئٛخ
 
 

 (ْٕ)كًب                                                       : انجئش
 
 

 

 (ْٕ كًب)                                          :خط انكُزٕس
 

                                   : حذ حشو انُٓش
 (ْٕ)كًب    -1

 
 
 

 (ْٕ)كًب    -2
 

 (ْٕ)كًب     -3
 

 (ْٕ) كًب      -4
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متر خارج خط كنتور  311حـر الحبس بيف السد العالي وخزاف أسواف بمسافة وحد  -9

(033,11.) 
متر  091وتحدد منطقة حـر القناطر الرئيسية عمى نير النيؿ وفرعيو، حتى مسافة  -1

 متر خمؼ القنطرة. 911متر أماـ القنطرة، و 911خارج خط التيذيب وبطوؿ 
حـر نير النيؿ ممتدا مف الحدود الدولية ىو كؿ ما يقع داخؿ حدي : جمشٖ َٓش انُٛم

مع السوداف وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط، وبحيرة ناصر وأخوارىا، 
 وقناة مفيض توشكي، ومنخفضات توشكي.

الخط الذي يحدد المنطقة البلزمة الستيعاب التصرفات القصوى لنير النيؿ  :خط انزٓزٚت
  رج منطقة القطاع المائى.والذى تحدده الوزارة، ويقع خا

 -النيؿ  اه المقابؿ لمتصرفات القصوى لنيرلتقاء سطح الميا: الخط الناتج مف حذ اجملشٖ
 مع الميؿ الجانبى لمقطاع العرضى. -والتى تحددىا الوزارة 

 ىو قطاع عمودى عمى نير النيؿ وفرعيو والمجارى المائية. :انمطبع انؼشضٗ
 يوالت –تصرفات  فييا مياه النير عند أقصى  يالمنطقة التى تسر ىى  :يُطمخ انمطبع ادلبئٙ

والواقعة بيف أقرب حديف لممجرى عند القطاع العرضي وفى حالة بحيرة ناصر  –تحددىا الوزارة 
( وفى حالة منخفضات توشكي حتى خط كنتور 093,11ومفيض توشكي حتى خط كنتور )

(011,11.) 
إال ألعماؿ  ةالتى يحظر فييا إجراء أى أعماؿ او منشآت وخبلفىى المنطقة  :ادلُطمخ احملظٕسح

متر  31النفع العاـ بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التيذيب وحتى مسافة 
حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنيف  يعند القطاع العرضي لمجرى نير النيؿ وجزره الدائمة، وف

متر مف خط  011حتى مسافة  ( وفي حالة منخفضات توشكى093,11) كيمومتر مف خط كنتور
( وفي 093,11)متر مف خط كنتور 011ي حتى مسافة ( وفي حالة مفيض توشك011,11كنتور )

متر خارج خط التيذيب وبطوؿ  011حالة القناطر الرئيسية عمي نير النيؿ وفرعيو، حتى مسافة 
  .ةطر متر خمؼ القن 911و ةمتر أماـ القنطر  911

 (ْٕ)كًب  -5
 
 (ْٕ) كًب  -6

 

 (ْٕكًب )                         جمشٖ َٓش انُٛم
 

 

 

 (ْٕ)كًب                                       خط انزٓزٚت
 

 (ْٕكًب )                                           حذ اجملشٖ
 

 (ْٕ)كًب                                        انمطبع انؼشضٗ
 (ْٕكًب )                              يُطمخ انمطبع ادلبئٙ

 

 
 

 

ألعماؿ ىى المنطقة التى يحظر فييا إجراء أى أعماؿ او منشآت وخبلفو إال  :ادلُطمخ احملظٕسح
متر  31النفع العاـ بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التيذيب وحتى مسافة 

عند القطاع العرضي لمجرى نير النيؿ وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنيف 
ط متر مف خ 011( وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 093,11كيمومتر مف خط كنتور )

وفي ( 093,11)متر مف خط كنتور 011ي حتى مسافة ( وفي حالة مفيض توشك011,11كنتور )
 (033,11متر خارج خط كنتور ) 011حالة الحبس بيف السد العالي وخزاف أسواف حتى مسافة 

متر خارج خط التيذيب  011وفي حالة القناطر الرئيسية عمي نير النيؿ وفرعيو، حتى مسافة 
 . ةمتر خمؼ القنطر  911و ةماـ القنطر متر أ 911وبطوؿ 
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  ادلُطمخ ادلمٛذح:

فٛٓب إجشاء أٖ أػًبل أٔ أَشطخ إال ثرتخٛص يٍ  انغري يغًٕحْٗ ادلُطمخ 
 انٕصاسح ْٔٗ ادلُبطك اٜرٛخ:

متر عند القطاع  91متر و 31المنطقة الواقعة خارج خط التيذيب في المسافة بيف  .0
 العرضي لمجرى نير النيؿ وجزره الدائمة.

( مف البريف وحتى 093,11كيمومتر مف خط كنتور )ثنيف ابحيرة ناصر مف مسافة  .3
 ( مف البريف.093,11مسافة ثبلثة كيمومترات مف خط كنتور )

متر مف خط كنتور  311متر وحتى مسافة  011منخفضات توشكي مف مسافة  .3
 ( مف البريف.011,11)
( 093,11متر مف خط كنتور ) 311متر وحتى مسافة  011مفيض توشكي مف مسافة  .1

 ف.مف البري
 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى. 31بالنسبة لممجاري المائية لمسافة  .9

 
متر عند  091متر و 011المسافة بيف  لرئيسية عمي نير النيؿ وفرعيو، فىالقناطر ا .1

متر خمؼ  911متر أماـ القنطرة و 911خارج خط التيذيب وبطوؿ  ىالقطاع العرض
 القنطرة.

 
 

 

األراضي الواقعة بيف حدي حـر النير وتحيطيا المياه مف كؿ جانب  كؿ :جضس طشح انُٛم
 وتعتبر ىذه الجزر:

دائمة إذا ارتفعت مناسيب األراضي الخاصة بيا عف المناسيب المقابمة لمتصرفات  .0
 القصوى التي تحددىا الوزارة.

 

  ادلُطمخ ادلمٛذح:
فٛٓب إجشاء أٖ أػًبل أٔ أَشطخ إال ثرتخٛص يٍ  غري ادلغًٕحْٗ ادلُطمخ 

 انٕصاسح ْٔٗ ادلُبطك اٜرٛخ:
 (ْٕ)كًب                                          .0

 
 (ْٕ)كًب                                          .3
 
 (ْٕ)كًب                                                   .3

 
 (ْٕكًب )                                                  .1

 
 

متر حتى مسافة  011الحبس بيف السد العالي وخزاف أسواف مف مسافة ( زحذسغي) .9
 ( مف البريف.033,11متر خارج خط كنتور ) 311

 (ْٕ)كًب                                                           .1
 

 

متر خارج المنافع العامة كحد  31بالنسبة لممجاري المائية لمسافة  ("5"أصهخ انجُذ) .1
 .أقصى

 ( بالقانوف.15، 95الوارد بالمادتيف ) بمنطقة الحظر لمشواطئ البحرية بحس( يغزحذس) .9
 (ْٕ)كًب                                          جضس طشح انُٛم

 

 )كًب ْٕ ( .0
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ىذه الحالة تعتبر جزءا مف  مرت بالمياه عند ىذه التصرفات وفىمؤقتة إذا   .3

 القطاع المائي.
الواقعة داخؿ حدي حـر النير والتي يحوليا األراضي والجزر  ىي :أساضٙ طشح انُٓش

 ؼ عنيا.أو ينكشالنير مف مكانيا 
ذات الصمة ىي الجسور الحالية لنير النيؿ وفرعيو وىي مف األمبلؾ العامة  :جغٕس انُٛم

 .بالموارد المائية والرى
مد والذي  ياليابسة أثناء أعم يحد تصؿ إليو مياه البحر عم يىو أقص:انشبطئخط 

 تحدده الوزارة.
منشأة عمى  ىو حد المنطقة المحظور فييا إقامة أى:خط احلظش نهشٕاطئ انجحشٚخ

 . ضوء ما تحدده الوزارة الشواطى البحرية في
 
 

الشاطئ وخط الحظر ىي المنطقة المحصورة بيف خط :احلظش نهشٕاطئ انجحشٚخ يُطمخ
 داخؿ اليابسة بطوؿ السواحؿ البحرية المصرية.

والسيوؿ مف حوض ىو كؿ مجرى مائى صناعى يستقبؿ مياه األمطار  :خمش انغٛم
 .وصيانتو بما عمية مف منشآت ع وتصريفيا وتختص الوزارة بتحديده وادارتويالتجم

عمى سطح األرض يمتد بيف السيوؿ واليضاب  يىو منخفض طبيع :انٕادٖ انطجٛؼٗ
والجباؿ ويتشكؿ بالمياه الجارية مف األمطار والسيوؿ ، ويبدأ الوادي مف منطقة مرتفعة 

اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعة أو  يمنطقة منخفضة منحدرا فوينتيى فى 
 األخرى.وتخضع تبعيتو لممحافظة المختصة أو جيات الوالية  الصناعية.

ىى جميع المنشآت التى تشرؼ عمييا الوزارة بغرض الحماية مف أخطار  :يُشآد احلًبٚخ
 السيوؿ أو تجميع وتخزيف األمطار أو توجيييا أو تصريفيا.

 ) كًب ْٕ ( .3
 

         

يحوليا النير مف مكانيا أو ينكشؼ عنيا  التىوالجزر  ىي األراضى :أساضٙ طشح انُٓش
 ت داخؿ حدى حـر النير أو خارجيما.سواء وقع

 

 (ْٕ)كًب                               :جغٕس انُٛم
 

 (ْٕ)كًب                                                  خط انشبطئ
 

فييا إقامة اية منشأة عمى  حد المنطقة المحظور وى: خط احلظش نهشٕاطئ انجحشٚخ
ووزارة البيئة ويكوف خط الحظر نيائيًا بعد الشواطئ البحرية فى ضوء ما تحدده الوزارة 

 اعتماد المجنة العميا المختصة.
المحصورة بيف  ىي المنطقة (:حشو انشبطئانُٓبئٙ نهشٕاطئ انجحشٚخ )احلظش يُطمخ 

 داخؿ اليابسة بطوؿ السواحؿ البحرية المصرية. النيائىخط الشاطئ وخط الحظر 
 

 (ْٕ)كًب                                     خمش انغٛم:
  

 (ْٕ)كًب                              :انٕادٖ انطجٛؼٗ
 
 

 
 (ْٕ)كًب                :احلًبٚخيُشآد 
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
ى أنشطة فى ييا إقامة أف الغير مسموحالمنطقة  ىى:ادلُطمخ احملظٕسح دلُشآد احلًبٚخ

 والمسافات التى تقرىا الوزارة .د بالحدود نطاؽ منشآت الحماية ، وتحد
فييا إقامة أى أنشطة فى   ير المسموحالمنطقة  ىى: ادلُطمخ احملظٕسح دلُشآد احلًبٚخ

 .نطاؽ منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرىا الوزارة
 انفصم انثبَٙ

 األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش٘
 (2يبدح )

 :تتضمف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى اآلتى 
، ويستثنى الواقعة بيف الجسور يجميع األراضذلؾ  يمجرى نير النيؿ وجسوره ، وبما ف .0

 كة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا. مف ذلؾ كؿ أرض أو منشآة تكوف مممو 
والمنشآت الواقعة بيف تمؾ الجسور ما  يذلؾ األراض يالمجارى المائية وجسورىا ، وبما ف .3

 لـ تكف ممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا .
 مخرات السيوؿ  ومنشآت الحماية التي تشرؼ عمييا الوزارة . .3
القرى مف أو المدف أو  يالمنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرؼ أو وقاية األراض .1

ة ذات الصناعية األخرى الممموكة لمدولطغياف المياه أو مف التآكؿ ، وكذلؾ المنشآت 
 مة داخؿ األمبلؾ العامة .الصمة بالري والصرؼ والمقا

أحواض أخرى  يوأ يوقناة مفيض توشك يحوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشك .9
 تحددىا الوزارة.

تحددىا الوزارة حوؿ اآلبار الجوفية التابعة ليا لحمايتيا ولضماف حسف  يالت ياألراض .1
 .فييا التى تقـو الوزارة بأعماؿ الشحف الصناعى لممياه الجوفية ياستخداميا واألراض

دارة واستخداـ الموارد المائية  يالت ياألراض .1 تنزع ممكيتيا لممنفعة العامة أل راض تنمية وا 
 .لمدولة وتخصص ليذه األ راضمموكة الم يأو تمؾ األراض

 
 .لنير الواقعة داخؿ حدى حـر النيرأراضى طرح ا .9

 

 انفصم انثبَٙ
 األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش٘

 :(2يبدح )
 تتضمف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى اآلتى :

 (ْٕ)كًب                                                             .0
 
 (ْٕ)كًب                                                             .3

 

 (ْٕ)كًب                                                            .3
 

 (ْٕ)كًب                                                            .1

 
 

 

 (ْٕ)كًب                                                             .9

 
 (ْٕ)كًب                                           .1

 

 (ْٕ)كًب                                           .1
 

 

 
 
 

راضي األوي ستثنى مف ذلؾ  حدى حـر النيروخارج  أراضى طرح النير الواقعة داخؿ .9
 ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا . ممموكةال
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
مف ىذا القانوف  51، 51لبحرية وحسب الوارد بالمادتيف منطقة الحظر لمشواطئ ا .5

تكوف  المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، وي ستثنى مف ذلؾ كؿ أرض أو منشآة يواألراض
 .ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىاممموكة 

 ( )حزف                                                

 (3يبدح )
 
 
 
 
 

تحديد األراضى والعقارات مف  وبعد الدراسة مف أجيزة الوزارةبقرار مف الوزير  يصدر
األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى والتى ينتيى  رض تخصيصيا لممنفعة 

ر إما تخصيص كؿ أو جزء مف ىذه ، عمى أف يحدد القرا سبابألى سبب مف األالعامة 
جزء مف  تفاظ الوزارة بكؿ أودولة بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة أو احاألراضى إلدارة أمبلؾ ال

وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع  .ىذه األراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبمية
 وبمراعاة ما تقرره مف شروط وقواعد تتطمبيا شئوف الدفاع عف الدولة .

 :(3يبدح )
خبلؿ بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بيا أجيزة الدولة المعنية، مع عدـ اإل

األراضى والعقارات مف أمبلؾ الدولة العامة ذات الصمة  جميعتنتقؿ إلى الوزارة الوالية عمى 
إدارة  ،القانوف وتتولى الوزارة( مف 3) والمشار إلييا فى المادة ،بالموارد المائية والرى

واستغبلؿ والتصرؼ فى األراضى التى ينتيى  رض تخصيصيا لممنفعة العامة وتمارس 
 سمطات المالؾ فى كؿ ما يتعمؽ بشئونيا.

بقرار مف الوزير األراضى والعقارات مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية  حددوت
حدد القرار إما تخصيص والرى والتى ينتيى  رض تخصيصيا لممنفعة العامة، عمى أف ي

كؿ أو جزء مف ىذه األراضى إلدارة أمبلؾ الدولة بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة أو احتفاظ 
الوزارة بكؿ أو جزء مف ىذه األراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبمية، وبعد 

 ع عف الدولة .أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره مف شروط وقواعد تتطمبيا شئوف الدفا

 (4يبدح )
 95التصرؼ في األراضي المنصوص عمييا بالمادة السابقة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ ارة لموز 

 11والقانوف رقـ  والئحتو التنفيذية والمزايدات قانوف تنظيـ المناقصاتبشأف  9505لسنة 
بشأف تنظيـ مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية والخدمات  3101لسنة 

 . والمرافؽ العامة

 :(4يبدح )
لموزارة التصرؼ في األراضي المنصوص عمييا بالمادة السابقة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ 

والقانوف رقـ  العامةتنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيات  إصدار قانوفب 3109لسنة  093
تنظيـ مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية  بإصدار قانوف 3101لسنة  11
 .وتحدد البلئحة التنفيذية الشروط والضوابط البلزمةساسية والخدمات والمرافؽ العامة األ
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 (5يبدح )
وذلؾ لخدمة األ راض  -فيما بعد بياناتيا بالقيود الواردة  ياآلت يتحمؿ األراض: ) أ ( 

العامة لمموارد المائية حتى ولو كاف قد عيد باإلشراؼ عمييا إلى إحدى الجيات المشار إلييا 
 :(1فى المادة )

ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو الممموكة : األراضي أوالً 
 :المناطؽ التاليةالخاصة أو األفراد والكائنة داخؿ 

 
 ـ النير أو داخؿ حدود نزع الممكية لممجارى المائية.بيف حدى حر  ما .0
 ( مف ىذا القانوف.51،51طئ البحرية وحسب الوارد بالمادتيف رقـ ). منطقة الحظر لمشو 3

 األراضي الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشريف مترا كحد أقصى. ثانيًا:
: األراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارؼ المغطاة) الرئيسيات والحقميات( وشبكات ثالثاً 

خمسة أمتار مف كؿ  التتجاوز الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة
 جية مقاسة مف محور ىذه الخطوط والشبكات .

( مف 0بالمادة رقـ )ؼ الوارد ي: أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نير النيؿ حسب التعر رابعاً 
 ( مف ىذه المنطقة.1الى 0القانوف ولممسافات المحددة قريف الفقرات مف)

( مف 1) ر الجوفية الواردة بالبند رقـباالواقعة خارج منطقة الحماية لآل ى: األراضخامساً 
 ( مف ىذا القانوف ولمسافة التتجاوز خمسة أمتار مف كؿ جية.3المادة رقـ )

: األراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية مف أخطار السيوؿ سادساً 
 ولمسافة عشريف مترا كحد أقصى مف كؿ جية.

 
 
 

 :)ب( وتتمثؿ القيود في اآلتي

 :(5يبدح )
وذلؾ لخدمة  بالبند )ب( مف ىذه المادةة، بياناتيا بالقيود الوارد ياآلت يتحمؿ األراض (أ)

حتى ولو كاف قد عيد باإلشراؼ عمييا إلى إحدى الجيات  األ راض العامة لمموارد المائية
 :مف ىذا القانوف (1المشار إلييا فى المادة )

 

األراضي الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو  أواًل:
لممجارى أو داخؿ حدود نزع الممكية  حدى حـر النيرالخاصة أو األفراد والكائنة داخؿ 

 المائية.
 )ديج ثبنفمشح انغبثمخ(                                          
 )َمم إىل انجُذ عبثؼًب(                                                

 (ْٕ)كًب                                       :ثانياً 
 (ْٕ)كًب                                                       :ثالثاً 

 
 

 (ْٕ)كًب                                                      رابعًا:
 

 (ْٕ)كًب                                    :خامساً 
                                          

 (ْٕ)كًب                                                   سادسًا:
 

مف ىذا  15و 95المادتيف وفقًا لحكمي سابعًا: منطقة الحظر النيائية لمشواطئ البحرية 
 القانوف.

  
 :)ب( وتتمثؿ القيود فى اآلتى
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إقامة أية أعماؿ تراىا الوزارة الزمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتيا وترميميا . 0

وليا أف تأخذ مف تمؾ األراضي األتربة البلزمة لذلؾ عمى أف يعوض أصحابيا تعويضا 
 عادال.

.إلقاء ناتج تطيير المجارى المائية في األراضي المشار إلييا مع تعويض اصحابيا 3
 .تعويضا عادال

 حظر بغير ترخيص مف الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر لؤلراضي المشار إلييا..ي  3
.لمميندس المختص بالوزارة دخوؿ األراضي المشار إلييا لمتفتيش عمى ما يجرى بيا مف 1

أو شرع في إجرائيا مخالفة لؤلحكاـ السابقة كاف لو  أعماؿ فإذا تبيف لو أف أعماال أجريت
زالتو إداريا عمى نفقة المخالؼ.  ال يتـ وقؼ العمؿ وا    تكميؼ المخالؼ بإزالتيا فورا وا 

. إقامة أية أعماؿ تراىا الوزارة الزمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتيا 0
عمى أف  فى حالة الضرورةلذلؾ  األتربة البلزمةوترميميا وليا أف تأخذ مف تمؾ األراضي 

 يعوض أصحابيا تعويضا عادال.
مع  فى حالة الضرورة.إلقاء ناتج تطيير المجارى المائية في األراضي المشار إلييا 3

 تعويض اصحابيا تعويضا عادال.
 (ْٕ)كًب      .                                  3
 (ْٕ)كًب                                           .1

 (6)يبدح 
. تختص الوزارة دوف  يرىا في إطار أحكاـ ىذا القانوف باإلشراؼ عمى جميع األعماؿ أو  يرىا 0

بيا الجيات المعنية عمى األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري مف األنشطة التي تقـو 
األمبلؾ إلى إحدى الوزارات أو  ىذه لموزارة أف تعيد باإلشراؼ عمى أي جزء مف ومع ذلؾ يجوز

 المصالح العامة أو وحدات اإلدارة المحمية أو الييئات العامة أو روابط مستخدمي المياه.
عمى تمؾ األمبلؾ  أعماؿ حظر عمى ىذه الجيات إجراء أي تغيير أو تعديؿ أو الترخيص بأيوي .3

عمى موافقة الوزارة. ويجوز في حالة مخالفة الشروط التي تحددىا الوزارة إلغاء إال بعد الحصوؿ 
  التعامؿ مع ىذه الجيات.

 :(6يبدح ) 
 
 

 )كًب ْٙ(

 (7) يبدح
أو المنشآت الواقعة داخؿ االمبلؾ  مسئولية ما يحدث مف أضرار لؤلراضيال تتحمؿ الدولة 

إذا كاف الضرر ناشئا عف تغير منسوب المياه  يالعامة ذات الصمة بالموارد المائية والر 
والصرؼ أو الرتفاع منسوب مياه البحر أو  يألسباب طارئة أو تقتضييا أعماؿ موازنات الر 

النوات متى قامت الوزارة باتخاذ االجراءات والتدابير الوقائية البلزمة، وذلؾ كمو وفقا لقواعد 
 المسئولية المنصوص عمييا بالقانوف المدنى.

 :(7يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب  
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 (8) يبدح

الممموكة لمدولة والواقعة داخؿ األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد  ال يجوز زراعة األراضي
 رض إال بترخيص مف اإلدارة العامة المختصة وطبقا  يى أو استخداميا ألر المائية وال

 لمشروط التى تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف.

 :(8يبدح )
 (ْٗ) كًب 

 (9) يبدح
األمبلؾ العامة ذات الصمة  يال يجوز التصرؼ فى األشجار والنخيؿ التى زرعت أو تزرع ف

، وليذه بقطعيا أو قمعيا إال بترخيص مف اإلدارة العامة المختصة يبالموارد المائية والر 
رؽ أسباب وطاإلدارة أف تضع نظاما لزراعة األشجار والنخيؿ عمى ىذه األمبلؾ وتحديد 

 يا البلئحة التنفيذية.نيإزالتيا وفقا لمضوابط التى تب

 :(9يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 

 انفصم انثبنش
 ٘األػًبل اخلبصخ داخم األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئٛخ ٔانش

 (11يبدح )
أو  يوالر ال يجوز إجراء أى عمؿ خاص داخؿ حدود األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية 

وطبقا لمشروط ومقابؿ االنتفاع التى تحددىا إحداث تعديؿ أو ترميـ فييا إال بترخيص مف الوزارة 
، ويصدر الترخيص لمدة ال تزيد عمى عشر سنوات قابمة لمتجديد بعد أداء رسـ ال البلئحة التنفيذية

 عند تجديد الترخيص. الرسـ ذاتويجاوز مقداره عف مميوف جنيو ويستحؽ 
حالة إقامة أية منشآت أو أعماؿ عمى األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى بدوف وفى 

 ترخيص تزاؿ بالطريؽ اإلدارى.

 انفصم انثبنش
 األػًبل اخلبصخ داخم األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئٛخ ٔانشٖ

 :(11يبدح )
ذات الصمة بالموارد المائية والرى أو  ال يجوز إجراء أى عمؿ خاص داخؿ حدود األمبلؾ العامة

 إحداث تعديؿ أو ترميـ فييا إال بترخيص مف الوزارة لمدة ال تزيد عمى عشر سنوات قابمة لمتجديد
نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيص،  بعد أداء رسـ ال يجاوز مقداره مميوف جنيو ويستحؽلمدد أخرى 

 وتحدد البلئحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابؿ اإلنتفاع.
 

 ( ْٙ) كًب 

 (11) يبدح
اعتبار ذلؾ العمؿ عند  السابقةاألعماؿ المشار إلييا في المادة  مف لموزارة أف تشترط في أي عمؿ

انتياء مدة الترخيص مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري بغير تعويض عمى انو 
إذا أزيؿ العمؿ أو  ير التخصيص قبؿ نياية ىذه المدة بدوف اتفاؽ يعوض المرخص لو عف نفقات 

 نو االستغناء عف العمؿ المرخص لو.شأ مف  العمؿ بنسبة المدة الباقية إال إذا قامت الوزارة بتدبير

 :(11يبدح )
اعتبار  مف ىذا القانوف (01)لموزارة أف تشترط في أي عمؿ مف األعماؿ المشار إلييا في المادة 

ذلؾ العمؿ عند انتياء مدة الترخيص مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري بغير 
التخصيص قبؿ نياية ىذه المدة بدوف اتفاؽ يعوض  تعويض عمى انو إذا أزيؿ العمؿ أو  ير

المرخص لو عف نفقات العمؿ بنسبة المدة الباقية إال إذا قامت الوزارة بتدبير مف  شأنو االستغناء 
 عف العمؿ المرخص لو.
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 (12) يبدح
أف تشترط  فمموزارةكاف الغرض مف العمؿ المرخص بو ري أرض أو صرؼ المياه منيا إذا 

السماح لمبلؾ األراضي األخرى أو لحائزييا االنتفاع مف ذلؾ العمؿ بعد أدائيـ جزءا مف 
ويجب أف  ىتكاليؼ إنشائو يحدده المدير العاـ المختص بنسبة حيازة كؿ منيـ ليذه األراض

ويستمر انتفاع  ينص في الترخيص عمى مساحة األراضي المنتفعة بالعمؿ المرخص بو
 ولو تغير مبلكيا أو حائزوىا.راضي بو األ

 :(12يبدح )
أف  فيكوف لموزارةإذا كاف الغرض مف العمؿ المرخص بو ري أرض أو صرؼ المياه منيا 

تشترط السماح لمبلؾ األراضي األخرى أو لحائزييا االنتفاع مف ذلؾ العمؿ بعد أدائيـ جزءا 
ويجب  ىمف تكاليؼ إنشائو يحدده المدير العاـ المختص بنسبة حيازة كؿ منيـ ليذه األراض

أف ينص في الترخيص عمى مساحة األراضي المنتفعة بالعمؿ المرخص بو ويستمر انتفاع 
 ولو تغير مبلكيا أو حائزوىا.األراضي بو 

 (13) يبدح
 :ٚهزضو ادلشخص نّ ثبٜرٙ

 جيدة طبقا لشروط الترخيص. حالة ( صيانة العمؿ محؿ الترخيص وحفظو في0)
( إجراء كؿ ترميـ أو تعديؿ ترى الوزارة ضرورتو لمصالح العاـ وذلؾ في الموعد الذي 3)

ال كاف اتعينو لو وطبقا لممو   لموزارة أف تقـو بذلؾ عمى نفقتو.صفات التي تقررىا وا 
 بالتفتيش في أى وقت. السماح لموزارة( 3)
 ( عدـ إجراء أية تعديبلت لمعمؿ إال بموافقة مسبقة مف الوزارة.1)

ذا تعدد المرخص ليـ يتضامنوف فى االلتزامات فى ال   ة.ولية التعاقديمسئوا 

 :(13يبدح )
 :ٚهزضو ادلشخص نّ ثبٜرٙ

 ( ) كًب ْٕ                                               (0)

 ( كًب ْٕ )                                               (3)

 

                                             التفتيش في أى وقت. تمكيف الوزارة مف  (3)

 ( ) كًب ْٕ                                               (1)
 

 (14) يبدح
لممدير العاـ المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص ومنع االنتفاع إذا وقعت مخالفة ألحد شروطو 

تحدده لو الوزارة بكتاب موصى عميو بعمـ الذي  ولـ يقـ المرخص لو بمنعيا أو إزالتيا في الموعد
ويتضمف القرار إزالة العمؿ عمى نفقة المرخص لو  .الوصوؿ أو بإنذاره عف طريؽ رجاؿ اإلدارة

 المخالؼ.

 :(14يبدح )
 ( ْٗ) كًب                                                              

 (15) يبدح
يمغى الترخيص إذا قامت الوزارة بإجراء عمؿ يمكف بو االستغناء عف العمؿ المرخص بو 

 اء العمؿ أو بإزالتو دوف تعويض فىأف تصدر قرارا بإبقوفي ىذه الحالة يجوز لموزارة 
  الحالتيف.

                          
                                          

 )حزفذ(
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 (16يبدح )

األمبلؾ  عماؿ التي كانت محبل لمترخيص إلىإذا لـ يجدد الترخيص ولـ تقرر الوزارة ضـ األ
عادة  عمى العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري وجب أصحاب ىذه األعماؿ إزالتيا وا 

ال قامت بذلؾ عمى نفقتيـ. وعدمالممؾ العاـ الى حالتو األصمية في ال  الذي تحدده الوزارة وا 

 :(61ادلبدح ) أصهٓب (51يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 

 (17 ) يبدح
الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تنشأ فوؽ المجاري المائية بترخيص سابؽ مف الوزارة 
تصبح بمجرد إنشائيا وبغير تعويض مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري، 

 وذلؾ كمو بما ال يعيؽ المبلحة النيرية. 

   :(71ادلبدح ) أصهٓب (61يبدح )

 ( ْٗ) كًب 

 انجبة انثبَٗ 
 ٔانصشف اخلصٕصٛخ ٘حمٕق االَزفبع مبصبدس ٔطشق انش

 (18 ) يبدح
 ي األراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أي مف شبكات ومنشآت الريلمبلؾ وحائز 

أو حيازة كؿ منيـ  والصرؼ الخاصة الممموكة ليـ أخذ المياه منيا أو صرفيا بنسبة ممكية
تخضع ليذا  دس المختص جداوؿ المطارفة لؤلراضي التيويضع المين مف ىذه األراضي

النظاـ ويمتـز بيا مبلؾ وحائزى ىذه األراضى، ويتولى رجاؿ اإلدارة تنفيذىا تحت إشرافو، 
 نزاع ينشأ عف ذلؾ. ر مسبب منو في أيويبت المدير العاـ المختص بقرا

 انجبة انثبَٗ 
 حمٕق االَزفبع مبصبدس ٔطشق انشٖ ٔانصشف اخلصٕصٛخ

 :(81ادلبدح ) أصهٓب (71يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 
 

 

 
 

 (19يبدح )
أو حائزييا المنتفعيف بالمساقى والمصارؼ الخاصة أو اآلبار  يجب عمى مبلؾ األراضي

زالة النباتات والحشائش  لريالجوفية الخاصة أو منشآت ا والصرؼ الخاصة تطييرىا وا 
 حالة جيدة. المعوقة لسير المياه بيا وصيانتيا وحفظ جسورىا فى

 :(91ادلبدح ) أصهٓب (81يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب  
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 (21يبدح )

لممدير العاـ المختص بناء عمى تقرير مف الميندس المختص أو عف فحص شكوى مف ذوى 
تصة ورجاؿ اإلدارة وروابط ، أف يخطر الجيات المخالسابقةالشأف عف مخالفة المادة 

المياه لتكميؼ المبلؾ أو الحائزيف بتطيير المسقاة أو المصرؼ أو البئر أو إزالة  مستخدمي
 جسورىا أو إعادة إنشاء الجسور في ما يعترض سير المياه مف عوائؽ وصيانتيا أو ترميـ

ال قامت أجيزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلؾ وتحصيؿ التكاليؼ الفعمية  موعد معيف وا 
ية بالطرؽ اإلدارية مف المبلؾ أو الحائزيف حسب األحواؿ كبل بنسبة والمصروفات اإلدار 
                         مساحة ما يحوزه.

 :(21ادلبدح ) أصهٓب (19يبدح )
لممدير العاـ المختص بناء عمى تقرير مف الميندس المختص أو عف فحص شكوى مف 

تصة ورجاؿ أف يخطر الجيات المخ ،( مف ىذا القانوف09)ذوى الشأف عف مخالفة المادة 
المياه لتكميؼ المبلؾ أو الحائزيف بتطيير المسقاة أو المصرؼ أو  اإلدارة وروابط مستخدمي

جسورىا أو إعادة إنشاء  البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه مف عوائؽ وصيانتيا أو ترميـ
ال قامت أجيزة وزارة الزراعة المختصة  الجسور في بإجراء ذلؾ وتحصيؿ موعد معيف وا 

التكاليؼ الفعمية والمصروفات اإلدارية بالطرؽ اإلدارية مف المبلؾ أو الحائزيف حسب 
 األحواؿ كبل بنسبة مساحة ما يحوزه.                        

 (21يبدح )
حيازة أشخاص  نبي مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص فيالواقعة عمى جا إذا كانت األراضي

متعدديف أعتبر محور المسقاة أو المصرؼ حدا فاصبل بيف ما يممكوف بالنسبة إلى أعماؿ 
 عمى خبلؼ ذلؾ.التطيير والصيانة ما لـ يقـ دليؿ 

 :(12ادلبدح ) أصهٓب (12يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب  
 

 (22يبدح )
ارتفاؽ لصالح ص محممة بحؽ التى تمر فييا مسقاة خاصة أو مصرؼ خا تعتبر األراضي

تنتفع بتمؾ المسقاة أو بذلؾ المصرؼ ما لـ يقـ دليؿ عمى خبلؼ  األراضي األخرى التي
 ذلؾ.

 :(22ادلبدح ) أصهٓب (12يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 

 
 (23يبدح )

إذا قدـ مالؾ األرض أو حائزىا أو مستأجرىا شكوى إلى اإلدارة العامة المختصة بسبب منعو 
طريقة أو نظاـ  اع بمسقاة خاصة أو مصرؼ خاص أو أينتفالأو إعاقتو بغير حؽ مف ا

وصيانة تمؾ المسقاة أو طريقة البلزمة لتطيير  طور أو مف دخوؿ أي مف األراضيتالم لمري
وكاف ىذا ىو طريؽ ريو أو صرفو الوحيد، جاز  تطور أو المصرؼ أو لترميـ أييـالم الري

ي طريقة أخرى أف أرض الشاكي كانت إذا تبيف مف المعاينة أو بألممدير العاـ المختص 

 :(32ادلبدح ) أصهٓب (22يبدح )
 (كًب ْٙ)
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السنة السابقة عمى تقديـ الشكوى أف يصدر قرار يتيح لو  تنتفع بالحؽ المدعى بو في

ى أف يتضمف ف المنتفعيف مف استعماؿ حقوقيـ عمإستعماؿ الحؽ المدعى بو مع  يره م
ويصدر القرار المشار إليو فى مدة ال  ،تنظـ استعماؿ ىذه الحقوؽ القرار القواعد التي

بمشاركة  ـ المختص ويتـ تنفيذهتتجاوز ثبلثوف يوما مف تاري  ورود الشكوى إلى المدير العا
فيذه حتى تفصؿ المحكمة المختصة رجاؿ اإلدارة عمى نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تن

 الحقوؽ المتنازع عمييا. في

 
 (كًب ْٙ)

 (24يبدح )
أرضو أو صرؼ مياىيا عمى وجو كاؼ إال بإنشاء أو  إذا تعذر عمى أحد المبلؾ رى

، ره وتعذر عميو االتفاؽ مع مبلكياصرؼ خاص في أرض  يماستعماؿ مسقاة خاصة أو 
المختصة فعميو عرض شكواه عمى المدير العاـ المختص لمتحقيؽ فييا، وعمى اإلدارة العامة 

أف تطمب جميع الخرائط والمستندات التي يستمزميا بحث الطمب في مدة ال تجاوز أسبوعيف 
مف تاري  وصوؿ الشكوى الى المدير العاـ المختص، ويقـو الميندس المختص بإجراء 

صرؼ بعد أف يعمف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ كؿ مالتحقيؽ في موقع المسقاة أو ال
عية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه بالمكاف ذي شأف ورئيس الجم

والموعد المذيف يحددىما قبؿ االنتقاؿ إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما عمى األقؿ، 
مسببا بإجابة الطمب أو  قرارالمختص ليصدر  العاـ وتعرض نتيجة ىذا التحقيؽ عمى المدير

ؿ شيريف مف تاري  استيفاء تمؾ الخرائط والمستندات خبل ويجب أف يصدر القراررفضو 
ويعمف القرار لذوى الشأف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ، وتسرى األحكاـ المتقدمة في 

آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبيا عمى أرض الغير.وكذلؾ عند عمؿ حالة طمب إقامة 
 أو المصب.أرض منفصمة عف المأخذ  المجرى البلـز ليا لري أو صرؼ

 :(42ادلبدح ) أصهٓب (32يبدح )
إذا تعذر عمى أحد المبلؾ رى أرضو أو صرؼ مياىيا عمى وجو كاؼ إال بإنشاء أو 
استعماؿ مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص في أرض  يره وتعذر عميو االتفاؽ مع مبلكيا، 
فعميو عرض شكواه عمى المدير العاـ المختص لمتحقيؽ فييا، وعمى اإلدارة العامة المختصة 

ات التي يستمزميا بحث الطمب في مدة ال تجاوز أسبوعيف أف تطمب جميع الخرائط والمستند
مف تاري  وصوؿ الشكوى الى المدير العاـ المختص، ويقـو الميندس المختص بإجراء 
التحقيؽ في موقع المسقاة أو المصرؼ بعد أف يعمف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ كؿ 

رابطة مستخدمي المياه ذي شأف ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس 
بالمكاف والموعد المذيف يحددىما قبؿ االنتقاؿ إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما عمى 

مسببا بإجابة  هقرار األقؿ، وتعرض نتيجة ىذا التحقيؽ عمى المدير العاـ المختص ليصدر 
ويعمف خبلؿ شيريف مف تاري  استيفاء تمؾ الخرائط والمستندات  وذلؾ ،الطمب أو رفضو

القرار لذوى الشأف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ، وتسرى األحكاـ المتقدمة في حالة 
طمب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبيا عمى أرض الغير.وكذلؾ عند عمؿ 

 المجرى البلـز ليا لري أو صرؼ أرض منفصمة عف المأخذ أو المصب.
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 :25يبدح 

إذا تغير بسبب أعماؿ المنافع العامة طريؽ ري أرض أو صرفيا أو قطػع عنيػا ذلػؾ الطريػؽ  
وجب عمى المدير العاـ المختص أف يصػدر قػرارا بإنشػاء طريػؽ آخػر لمػري أو الصػرؼ طبقػا 

ويكػػػوف تنفيػػػذ القػػرار قبػػػؿ قطػػع طريػػػؽ الػػػري والصػػرؼ وعمػػػى نفقػػػة  .إلجػػراءات المػػػادة السػػابقة
 غيير.الجية التي أحدثت الت

 :(52ادلبدح ) أصهٓب (42يبدح )
 

إذا تغير بسبب أعماؿ المنافع العامة طريؽ ري أرض أو صرفيا أو قطع عنيا ذلؾ الطريؽ  
وجب عمى المدير العاـ المختص أف يصدر قرارا بإنشاء طريؽ آخر لمري أو الصرؼ طبقا 

ويكوف تنفيذ القرار قبؿ قطع طريؽ الري  .مف ىذا القانوف (33) المادةب الواردة ئلجراءاتل
  .والصرؼ وعمى نفقة الجية التي أحدثت التغيير

 :26بدحي
بػػػػالطريؽ اإلداري بعػػػػد أداء تعػػػػويض  39،31،33الصػػػػادر وفقػػػػا ألحكػػػػاـ المػػػػواد  القػػػػرارينفػػػػذ 

ذا أجاز القرار االنتفاع بمسقاة خاصة -لجميع األشخاص الذيف لحقيـ ضرر منو   موجودة وا 
أو مصرؼ خاص موجود يجػب أف يشػمؿ التعػويض جػزءا ممػا تسػاويو تكػاليؼ اإلنشػاء وقػت 

وتكػػػوف مصػػػروفات  -ض التػػػي تنتفػػػع مػػػف أييمػػػا النتفػػػاع محسػػػوبا بنسػػػبة مسػػػاحة األر ا تقريػػػر
ذا رفػػػض مػػػصػػػيانة المسػػػقاة أو المصػػػرؼ بنسػػػبة مسػػػاحة األراضػػػي التػػػي تنتفػػػع بػػػأي مني ا، وا 

أو تعذر أداؤه إليو أودع خزانة اإلدارة العامة المختصة صاحب الشأف قبوؿ التعويض المقدر 
لحساب ذوى الشأف مع إخطارىـ بذلؾ بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ويعتبر اإليػداع فػي 

 حكـ أداء التعويض.

 :(62ادلبدح ) أصهٓب (52يبدح )
اإلداري  بالطريؽ مف ىذا القانوف (31، 33، 33)ألحكاـ الموادالصادرة تطبيقًا  القراراتتنفذ 

ذا أجاز القرار االنتفاع الذيف لحقيـ ضرر منو،  بعد أداء تعويض لجميع األشخاص وا 
بمسقاة خاصة موجودة أو مصرؼ خاص موجود يجب أف يشمؿ التعويض جزءا مما 
تساويو تكاليؼ اإلنشاء وقت تقرير االنتفاع محسوبا بنسبة مساحة األرض التي تنتفع مف 

وتكوف مصروفات صيانة المسقاة أو المصرؼ بنسبة مساحة األراضي التي تنتفع  ،أييما
ذا رفض صاحب الشأف قبوؿ التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليو أودع خزانة  بأي منيما، وا 
اإلدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأف مع إخطارىـ بذلؾ بكتاب موصى عميو بعمـ 

 أداء التعويض.الوصوؿ ويعتبر اإليداع في حكـ 
 :27يبدح  

مف ىذا القانوف لصالح أكثر مف شخص جاز  39،31،33إذا صدر قرار طبقا لممواد 
لئلدارة العامة المختصة أف ترخص لواحد منيـ أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عف اآلخريف 
 ولمف نفذ القرار الرجوع عمى الباقيف بما يخص كبل منيـ في التكاليؼ بنسبة مساحة أرضو.

 :(72ادلبدح ) أصهٓب (62يبدح )
ثر مف شخص تطبيقًا ألحكاـ أكيجوز لئلدارة العامة المختصة حاؿ صدور قرار لصالح 

أف ترخص لواحد منيـ أو أكثر في تنفيذ القرار  مف ىذا القانوف (31، 33، 33المواد )
نيابة عف اآلخريف ولمف نفذ القرار الرجوع عمى الباقيف بما يخص كبل منيـ في التكاليؼ 

 بنسبة مساحة أرضو.
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 :28 يبدح

أو  خاصاً  جوفياً  أو بئراً  مصرفا خاصاً  خاصة أو ةإذا تبيف لممدير العاـ المختص أف مسقا
أى مصدر رى آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريؽ أخر لمري أو الصرؼ فمو أف يقرر سده 
أو إلغاءه ولو في حالة ثبوت ضرر مف مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص أو بئر جوفي 

بير البلزمة لمنع الضرر، ويمتـز أصحاب المجرى أو البئر بتنفيذ القرار اخاص اف يتخذ التد
ال كاف لئلدارة العامة المختصة إجراء ذلؾ عمى نفقتيـ.    في الموعد الذي يحدده وا 

 :(82ادلبدح ) أصهٓب (72يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 
 

 

 :29يبدح 
العاـ لكؿ ذي شأف أف يتظمـ إلى الوكيؿ الدائـ لموزارة مف القرارات الصادرة مف المدير 

ويقدـ التظمـ خبلؿ  ،33، 09ألحكاـ المادتيف  طبقاادرة المختص ما عدا القرارات الص
ويترتب عمى تقديـ التظمـ وقؼ  -خمسة عشر يوما مف تاري  إعبلف صاحب الشأف بالقرار

البت في التظمـ خبلؿ  ويتـ تنفيذ القرار مالـ يكف منصوصا فيو عمى تنفيذه بصفة عاجمة،
ثبلثيف يوما مف تاري  وصولو الى مكتب الوكيؿ الدائـ لموزارة فإذا لـ يبت فيو خبلؿ ىذه 

 المدة اعتبر التظمـ مرفوضا.

 :(92ادلبدح ) أصهٓب (82يبدح )
لكؿ ذي شأف أف يتظمـ إلى الوكيؿ الدائـ لموزارة مف القرارات الصادرة مف المدير العاـ 

 ،مف ىذا القانوف (33، 01)ألحكاـ المادتيف  قاً يطبتالمختص ما عدا القرارات الصادرة 
ويترتب عمى ، ويقدـ التظمـ خبلؿ خمسة عشر يوما مف تاري  إعبلف صاحب الشأف بالقرار

تنفيذ القرار مالـ يكف منصوصا فيو عمى تنفيذه بصفة عاجمة، ويتـ البت  تقديـ التظمـ وقؼ
في التظمـ خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاري  وصولو الى مكتب الوكيؿ الدائـ لموزارة فإذا لـ يبت 

 فيو خبلؿ ىذه المدة اعتبر التظمـ مرفوضا.
 انجبة انثبنش

 رٕصٚغ ادلٛبِ يف
 انفصم األٔل

 ادلٛبِإداسح ٔرُظٛى ٔرٕصٚغ 
 :31يبدح 

لخاصة لكافة اتتولى الوزارة إدارة وتنظيـ توزيع المياه مف كافة مواردىا عمى المآخذ والفتحات 
مات، وليا تعديؿ نظاـ استخداماتيا بما يتناسب مع طبيعة الغرض منيا ويجب أف ااالستخد

 دائرة اختصاصيا. في كؿعف طريؽ اإلدارات العامة المختصة يعمف ذلؾ 
 

 انجبة انثبنش
 فٗ رٕصٚغ ادلٛبِ

 انفصم األٔل
 ٔرُظٛى ٔرٕصٚغ ادلٛبِإداسح 

 :(31ادلبدح ) أصهٓب (29يبدح )
تتػػولى الػػوزارة إدارة وتنظػػيـ توزيػػع الميػػاه مػػف كافػػة مواردىػػا عمػػى المآخػػذ والفتحػػات الخاصػػة 
لكافػػػة االسػػػتخدمات، وليػػػا تعػػػديؿ نظػػػاـ اسػػػتخداماتيا بمػػػا يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة الغػػػرض منيػػػا 

 فى دائرة اختصاصيا. كبلً ويجب أف يعمف ذلؾ عف طريؽ اإلدارات العامة المختصة 
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، وتعمف بكؿ إدارة بجريدة الوقائع المصريةوتحدد الوزارة تواري  فترة أقؿ االحتياجات وتنشرىا 

عامة مختصة فى دائرة اختصاصيا مواعيد المناوبات وفترة أقؿ االحتياجات بالطرؽ 
 اإلدارية، وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية.

، وتعمػف بكػؿ إدارة عامػة بالجريدة الرسػميةترة أقؿ االحتياجات وتنشرىا وتحدد الوزارة تواري  ف
مختصػػة فػػى دائػػرة اختصاصػػيا مواعيػػد المناوبػػات وفتػػرة أقػػؿ االحتياجػػات بػػالطرؽ اإلداريػػة، 

 وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية.

 :31يبدح 
مف وقت ولو خبلؿ أدوار العمالة بمنع أخذ المياه  لممدير العاـ المختص أف يأمر في أي

وذلؾ لضماف توزيع المياه توزيعا عادال أو لمنع  لمري ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفي
ظرؼ طارئ تقتضيو  عف احتياجاتيا أو تبديدىا أو ألي إعطاء األراضى الزراعية مياىا تزيد

 المصمحة العامة.
 

تتخذ اإلجراءات البلزمة لمنع وقوع أية مخالفة لمقرارات التي ولئلدارة العامة المختصة أف 
تصدر تنفيذا ألحكاـ الفقرة السابقة وليا بصفة خاصة أف تمنع بالطرؽ اإلدارية مرور المياه 

 في إحدى المساقي أو فروعيا أو رفعيا بالوسيمة المناسبة.

 :(13ادلبدح ) أصهٓب( 31يبدح )
أى وقػػت ولػػو خػػبلؿ أدوار العمالػػة بمنػػع أخػػذ الميػػاه مػػف  لممػػدير العػػاـ المخػػتص أف يػػأمر فػػى
محممػة ال يػر اصػة فيما عػدا اآلبػار ذات الممكيػة الخلمري ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفى 

وذلؾ لضماف توزيع المياه توزيعا عػادال أو لمنػع إعطػاء األراضػى  ،آلخريفبحقوؽ االرتفاؽ ل
الزراعيػػػة مياىػػػا تزيػػػد عػػػف احتياجاتيػػػا أو تبديػػػدىا أو ألى ظػػػرؼ طػػػارئ تقتضػػػيو المصػػػمحة 

 العامة.
ولػػئلدارة العامػػة المختصػػة أف تتخػػذ اإلجػػراءات البلزمػػة لمنػػع وقػػوع أيػػة مخالفػػة لمقػػرارات التػػي 

لسابقة وليا بصفة خاصة أف تمنع بػالطرؽ اإلداريػة مػرور الميػاه تصدر تنفيذا ألحكاـ الفقرة ا
 .في إحدى المساقي أو فروعيا أو رفعيا بالوسيمة المناسبة

 :32يبدح 
سنويا بقرار مف الوزير وتعمف تحدد الوزارة المساحات والمناطؽ المخصصة لزراعة األرز 

الشأف بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا. كما تحدد أنواع المحاصيؿ ذات االحتياجات المائية  لذوي
تفاؽ مع وزير الزراعة، العالية وكذا مساحات ومناطؽ زراعتيا سنويا بقرار مف الوزير باال

ات الشأف بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا. ويحظر زراعة األرز والمحاصيؿ ذ وتعمف لذوي
  ير المساحات والمناطؽ المحددة بالقرار الوزارى. العالية في االحتياجات المائية

 
وتتولى أجيزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة واإلشراؼ التاـ مف المحافظ 
زالة مشاتؿ وزراعات األرز والمحاصيؿ ذات  المختص اتخاذ اإلجراءات البلزمة وا 
االحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطؽ والمساحات المحددة سنويا 

زارة الموارد المائية والرى وأجيزة اإلدارة المحمية ورجاؿ اإلدارة مع مراعاة بالتعاوف مع أجيزة و 

 (23ادلبدح ) أصهٓب( 13يبدح )
بالتنسيؽ تحدد الوزارة المساحات والمناطؽ المخصصة لزراعة األرز سنويا بقرار مف الوزير 

كما  ،وتعمف لذوى الشأف بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا واستصبلح األراضي مع وزير الزراعة
تحدد أنواع المحاصيؿ ذات االحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطؽ زراعتيا 

، وتعمف لذوى الشأف واستصبلح األراضي سنويا بقرار مف الوزير باالتفاؽ مع وزير الزراعة
ويحظر زراعة األرز والمحاصيؿ ذات االحتياجات المائية العالية  ،بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا

 فى  ير المساحات والمناطؽ المحددة بالقرار الوزارى.
 

 ( ْٗ) كًب 
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تحديد المواعيد العاجمة ليذه اإلزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمف أسماء المخالفيف 
ومساحة كؿ مخالفة التخاذ اإلجراءات البلزمة طبقا ليذا القانوف، وال يخؿ ذلؾ بتوقيع 

  فى باب العقوبات مف ىذا القانوف.العقوبة المنصوص عمييا 

 ( ْٗ) كًب 
 

 انفصم انثبَٗ
 يآخز ادلٛبِ ٔيصجبد ادلصبسف

 :33يبدح 
المائية إال بترخيص اليجوز إنشاء مآخذ لممياه أيا كاف الغرض منيا عمى النيؿ أو المجارى 

مف الوزارة وطبقا لمشروط التي تحددىا ويكوف إجراء جميع ىذه األعماؿ تحت إشراؼ اإلدارة 
 العامة المختصة وعمى نفقة المرخص لو.

 انفصم انثبَٗ
 يآخز ادلٛبِ ٔيصجبد ادلصبسف

 :(33ادلبدح ) أصهٓب( 23يبدح )
                                       

 ( ْٗ) كًب 

 :34يبدح 
مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات   تصرؼإذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف 

المقررة يزيد أو ينقص عف حاجة األرض المخصصة ليا فمئلدارة أف تقـو بتعديميا بما يحقؽ 
مدير العاـ المختص عمى أف ينفذ الغرض منيا وذلؾ عمي نفقة الدولة ويعتمد التعديؿ مف ال

ذا طمب المالؾ أو الحائز مف اإلدارة العامة المختصة إجراء  في المواعيد المناسبة لمزراعة وا 
 تعديبلت أخري جاز لئلدارة بعد دراستيا والموافقة عمييا أف تقـو بيا عمى نفقتو الخاصة. 

 (43ادلبدح ) أصهٓب( 33يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 

 :35يبدح 
أحد اآلبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة إذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف 
إنشائو أو إىماؿ  ئية يمحؽ ضررا بالغير بسبب عيب فيالواقعة عمى النيؿ أو المجارى الما

المياه  المبلؾ والحائزيف وروابط مستخدمي صيانتو أو لغير ذلؾ مف األسباب قامت بإخطار
المدة التى تحددىا، فإذا إمتنعوا عف القياـ ذات الصمة باألعماؿ البلزمة لتبلفى الضرر فى 

 باألعماؿ المطموبة خبلليا كاف لئلدارة العامة المختصة أف تقـو بذلؾ عمى نفقتيـ الخاصة.
لخاصة ا إذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف أحد المآخذ أو مصبات المياه اوفى حالة م

جسور المجارى المائية يسبب خطرا لمجسر يستوجب إزالتو أو  الواقعة فى جسر النيؿ أو في

 :(53ادلبدح ) أصهٓب( 43يبدح )
 
 

 ( ْٗ) كًب 
 

 
ذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى  وا 

جسر النيؿ أو في جسور المجارى المائية يسبب خطرا لمجسر يستوجب إزالتو أو سده جاز 
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
موعد مناسب بحسب األحواؿ  و سده فيسده جاز ليا أف تكمؼ المالؾ أو الحائز بإزالتو أ

ال قامت اإلدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلؾ عمى نفقة المالؾ أو صاحب  الشأف يعمف بو وا 
أو  الري مى نفقة الدولة قبؿ قطع طريؽأو صرؼ أرضو ع بعد أف تدبر وسيمة أخرى لري

 المياه. المبلؾ والحائزيف وروابط مستخدمي الصرؼ وذلؾ بعد إخطار

ليا أف تكمؼ المالؾ أو الحائز بإزالتو أو سده في موعد مناسب بحسب األحواؿ يعمف بو 
ال قامت اإلدارة العام ة المختصة بتنفيذ ذلؾ عمى نفقة المالؾ أو صاحب الشأف بعد أف وا 

تدبر وسيمة أخرى لري أو صرؼ أرضو عمى نفقة الدولة قبؿ قطع طريؽ الري أو الصرؼ 
 وذلؾ بعد إخطار المبلؾ والحائزيف وروابط مستخدمي المياه.

 :36يبدح 
 مساحة مف األراضي لري كثر مف طريؽيجوز لئلدارة العامة المختصة إذا تبيف ليا وجود أ

أف تأمر بإلغاء ما تراه زائدا عف حاجة المساحة المذكورة أو عمى نصيبيا مف المياه ويكوف 
 الشأف بو. اء عمى نفقة الدولة بعد إعبلف ذوياإللغ

 :(63ادلبدح ) أصهٓب( 53يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 

 :37يبدح 
لتوصيؿ المياه مف النيؿ أو مف إحدى إذا قامت الوزراة عمى نفقتيا بإتخاذ الوسائؿ البلزمة 

د مآخذ المياه الخاصة والواقعة الترع العامة أو مف أحد اآلبار الجوفية ألرض تروى مف أح
العامة المختصة أف تأمر  لئلدارةجسور إحدى الترع العامة يتعيف  جسور النيؿ أو في في

طار ذوي الشأف أو روابط بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتيا عمى نفقة الدولة وذلؾ بعد إخ
 مستخدمي المياه ذات الصمة.

 :(73ادلبدح ) أصهٓب( 63يبدح )
بإتخاذ الوسائؿ البلزمة لتوصيؿ المياه مف النيؿ أو مف  ،عمى نفقتياإذا قامت الوزراة، 

د مآخذ المياه الخاصة ألرض تروى مف أح ،إحدى الترع العامة أو مف أحد اآلبار الجوفية
العامة  إلدارةعمى ايتعيف  ،جسور إحدى الترع العامة النيؿ أو في والواقعة في جسور

المختصة أف تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتيا عمى نفقة الدولة وذلؾ بعد إخطار ذوي 
 الشأف أو روابط مستخدمي المياه ذات الصمة.

 :38يبدح 
ارى جسور المج جسور النيؿ أو في ي تنشأ فيأحكاـ ىذا الفصؿ عمى الفتحات التتسري 

 أحد المجارى المائية. المائية لتصريؼ مياه الصرؼ في النيؿ أو في

 :(83ادلبدح ) أصهٓب( 73يبدح )
تسري أحكاـ ىذا الفصؿ عمى الفتحات التى تنشأ فى جسور النيؿ أو فى جسور المجارى 

 المجارى المائية.فى النيؿ أو فى أحد  الزراعيالمائية لتصريؼ مياه الصرؼ 
إنشاء فتحات في جسور النيؿ أو جسور المجارى المائية مف الوزارة يجوز بغير ترخيص  الو 

لمشروط  وفقاً لتصريؼ مياه الصرؼ الزراعى في النيؿ أو في أحد المجارى المائية 
 ئحة التنفيذية.بلالتي تحددىا ال والضوابط

 انفصم انثبنش
 آالد سفغ ادلٛبِ

 انفصم انثبنش
 سفغ ادلٛبِآالد 
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
 :39يبدح 

 ة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحديآل خيص مف الوزارة إقامة أو تشغيؿ أييجوز بغير تر ال 
الطرؽ اآللية )الميكانيكية( أو  يرىا لرفع المياه أو صرفيا عمى مجري نير النيؿ أو 

أو  امة أو الخزانات سواء أل راض الريالمجاري المائية أو شبكات الري والصرؼ الع
ناعة أو  يرىا وكذا رفع المياه مف بحيرة ناصر، ويصدر الصرؼ أو الشرب أو الص

ويستحؽ عمى الترخيص كما  -خمس سنوات قابمة لمتجديد عفالترخيص لمدة ال تزيد 
، وتنظـ البلئحة التنفيذية اإلجراءات يستحؽ عمى تجديده رسـ ال يجاوز عشرة آالؼ جنيو

 والبيانات والشروط البلزمة لذلؾ. 

 :(93ادلبدح ) أصهٓب (83يبدح )
ال يجوز بغير ترخيص مف الوزارة إقامة أو تشغيؿ أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحػدى 
الطػػػػرؽ اآلليػػػػة )الميكانيكيػػػػة( أو  يرىػػػػا لرفػػػػع الميػػػػاه أو صػػػػرفيا عمػػػػى مجػػػػري نيػػػػر النيػػػػؿ أو 
المجػػػاري المائيػػػة أو شػػػبكات الػػػري والصػػػرؼ العامػػػة أو الخزانػػػات سػػػواء أل ػػػراض الػػػرى أو 

الصػػػػناعة أو  يرىػػػػا وكػػػػذا رفػػػػع الميػػػػاه مػػػػف بحيػػػػرة ناصػػػػر، ويصػػػػدر الصػػػػرؼ أو الشػػػػرب أو 
وبعػػػد أداء رسػػػـ تػػػرخيص بمػػػا ال  خمػػػس سػػػنوات قابمػػػة لمتجديػػػد عمػػػىالتػػػرخيص لمػػػدة ال تزيػػػد 

، وتػػػنظـ البلئحػػػة يجػػػاوز خمسػػػة آالؼ جنيػػػو ويسػػػتحؽ نصػػػؼ الرسػػػـ عنػػػد تجديػػػد التػػػرخيص
 التنفيذية اإلجراءات والبيانات والشروط البلزمة لذلؾ.

 :41دح يب
إذا كانت آلة الرفع أو ممحقاتيا ستقاـ في أرض  ير ممموكة لطالب الترخيص وجب عميو 

أذف كتابي مف مالؾ األرض. أما إذا كانت إقامتيا عمى المساقى الخاصة أو  يالحصوؿ عم
المصارؼ الخاصة أو اآلبار أو الخزانات ذات اإلنتفاع المشترؾ فيصدر الترخيص مف 
اإلدارة العامة المختصة بشرط أال يخؿ المرخص لو بحقوؽ باقي المنتفعيف، ويكوف لئلدارة 

 آلة الرفع مدة معينة لمصمحة باقي وقؼ ص الحؽ فيالمختصة خبلؿ مدة الترخيالعامة 
 المطالبة بتعويض. ف بغير أف يكوف لممرخص لو الحؽ فيالمنتفعي

 :(41ادلبدح ) أصهٓب( 39يبدح )
 

 

 ( ْٗ) كًب 

 

 :41يبدح 
 ة الرفع إذا أدى ذلؾ إلى تغيير فييجب الحصوؿ عمى ترخيص جديد عند إستبداؿ آل

و استبداؿ آلة الرفع دوف حالة انتقاؿ الممكية أ الموقع أما فيرؼ وكذلؾ عند تغيير التص
التصرؼ فيكتفى بالتأشير بذلؾ عمى الرخصة ويظؿ المالؾ القديـ مسئوال مع  تغيير فى

 المالؾ الجديد عف تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف إلى أف يتـ التأشير عمى الرخصة.
 
 
 

 :(14ادلبدح ) أصهٓب( 14يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب  
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 :42يبدح 

نقؿ مرخص بو أو  مرخص بيا أو تغيير موقع بئر جوفي آلة رفع لموزارة أف تقرر نقؿ أية
الخطر عف الجسور أو عف موقع آخر لمنع  مف ذلؾ إلى األعماؿ التي أنشئت مف أجؿ أي

والصرؼ األخرى أو إلنشاء أعماؿ جديدة أو تعديؿ أعماؿ قائمة ذات منفعة  منشآت الري
 عمى نفقة الدولة.عامة وذلؾ كمو 

 :(24ادلبدح ) أصهٓب (14يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب  

 
 :43يبدح 

إذا أقتضى الترخيص آللة رفع القياـ بأعماؿ إضافية ضرورية ألخذ المياه أو صرفيا أجريت 
 عمى نفقة طالب الترخيص.

 :(34ادلبدح ) أصهٓب (24يبدح )
 ( ْٗ) كًب  

 :44يبدح 
 لمري أو الصرؼ بتمكيف مستغمي جميع األراضي الداخمة فييمتـز المرخص لو بإقامة آلة 

 المساحة المبينة في الترخيص مف رييا أو صرفيا مف اآللة محؿ الترخيص.

 :(44ادلبدح ) أصهٓب (34يبدح )
 ( ْٗ) كًب  

 :45يبدح 
ال يترتب عمى إعطاء ترخيص آلة رفع أي حؽ في مرور المياه في أرض الغير ويكوف 

 مسئوال عف أي تصرؼ أو عمؿ يسبب ضررا لمغير. المرخص لو وحده
ذا تحوؿ النيؿ عف مجراه وتخمؼ عف ذلؾ جزيرة أو طرح نير تجاه أرض مقاـ عمييا آلة  وا 
رافعة مرخص في إقامتيا فيكوف لممرخص لو الحؽ في حفر مسقاة في األرض الجديدة 

الجية صاحبة الوالية إليصاؿ المياه إلى تمؾ اآللة عمى نفقتو وبعد الحصوؿ عمى موافقة 
 ودوف أداء أى تعويض.

 :(54ادلبدح ) أصهٓب (44يبدح )
آلة رفع أي حؽ في مرور المياه في أرض الغير  بإقامة ال يترتب عمى إعطاء ترخيص

 .ويكوف المرخص لو وحده مسئوال عف أي تصرؼ أو عمؿ يسبب ضررا لمغير

 

 ( ْٗ) كًب 

 
 :46يبدح 
رفع طبقا ألحكاـ ىذا القانوف مف وجوب الحصوؿ عمى أى الترخيص بإقامة آلة اليعفى 

 ترخيص تقضى بو القوانيف األخرى.
 

 :(64ادلبدح ) أصهٓب (54يبدح )
 (ْٙ ) كًب 
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
 :47يبدح 

مقابؿ رفع المياه لرى  -بعد موافقة مجمس الوزراء -الوزراء يحدد بقرار مف رئيس مجمس 
األراضي وصرؼ المياه منيا بواسطة طممبات الدولة وآالتيا وذلؾ ما لـ يكف قد روعي في 
تقدير ضربية األطياف انتفاع األراضي بالري والصرؼ بغير مقابؿ. وتؤوؿ حصيمة ىذه 

مف ىذا  (003) المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة
 القانوف.

 :(74ادلبدح ) أصهٓب (64يبدح )
مقابؿ رفع المياه لرى  ،بعد موافقة مجمس الوزراء ،يحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء

األراضي وصرؼ المياه منيا بواسطة طممبات الدولة وآالتيا وذلؾ ما لـ يكف قد روعي في 
تقدير ضربية األطياف انتفاع األراضي بالري والصرؼ بغير مقابؿ. وتؤوؿ حصيمة ىذه 

مف ىذا  (000)المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة 
 نوف.القا

 :48يبدح 
يمتـز مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أو صرفيا بأداء مقابؿ استغبلؿ 
المجاري المائية عف كؿ متر مكعب مف تمؾ المياه طبقا لمشروط والضوابط التي تحددىا 

 البلئحة التنفيذية.
و صرفيا والتي ترفع كما يمتـز مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أ

مياىيا بالطممبات الحكومية بأداء مقابؿ رفع المياه طبقا لمشروط والضوابط التي تحددىا 
 البلئحة التنفيذية. 

قيمة مقابؿ استغبلؿ  -بعد موافقة مجمس الوزراء  -ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء 
السابقتيف. وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى المجارى المائية أو قيمة مقابؿ رفع المياه لمحالتيف 

  مف ىذا القانوف. (003) صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة

 :(84ادلبدح ) أصهٓب (74يبدح )
بأداء مقابؿ يمتـز مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أو صرفيا 

المجاري المائية عف كؿ متر مكعب مف تمؾ المياه طبقا لمشروط والضوابط التي  استغبلؿ
 تحددىا البلئحة التنفيذية.

كما يمتـز مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أو صرفيا والتي ترفع 
ىا مياىيا بالطممبات الحكومية بأداء مقابؿ رفع المياه طبقا لمشروط والضوابط التي تحدد

 البلئحة التنفيذية. 
قيمة مقابؿ استغبلؿ ، بعد موافقة مجمس الوزراء ،ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء

المجارى المائية أو قيمة مقابؿ رفع المياه لمحالتيف السابقتيف. وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ 
 .مف ىذا القانوف (000)إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة 

 :49يبدح 
اليجوز لمستغمي اآلبار الجوفية واآلالت الرافعة أف يمتنعوا عف ري أو صرؼ  األراضي 
المنتفعة بيا الواردة في الترخيص كما اليجوز ليـ أف يوقفوا استغبلؿ تمؾ اآلبار أو اآلالت 

 لمغرض المذكور إال ألسباب جدية يقررىا المدير العاـ المختص.
 
 

 :(94ادلبدح ) أصهٓب (84) يبدح
 

 ( ْٗ) كًب 
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
 :51يبدح 

أف يعيد بإدارة البئر  15،11لممدير العاـ المختص في حالة وقوع مخالفة ألحكاـ المادتيف 
أو اآللة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعيف ليذا الغرض وذلؾ عمى نفقة المرخص لو 

ولصاحب الشأف أف يتظمـ مف ىذا القرار إلى الوكيؿ الدائـ لموزارة ويفصؿ في التظمـ خبلؿ 
ال اعتبر التظمـ مر   فوضا.ثبلثيف يوما مف تاري  وروده لمكتب الوكيؿ الدائـ لموزارة وا 

 :(51ادلبدح ) أصهٓب (49يبدح )
أف يعيد بإدارة البئر  19، 13لممدير العاـ المختص في حالة وقوع مخالفة ألحكاـ المادتيف 

أو اآللة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعيف ليذا الغرض وذلؾ عمى نفقة المرخص لو 
ولصاحب الشأف أف يتظمـ مف ىذا القرار إلى الوكيؿ الدائـ لموزارة ويفصؿ في التظمـ خبلؿ 

ال اعتبر التظمـ مر   فوضا.ثبلثيف يوما مف تاري  وروده لمكتب الوكيؿ الدائـ لموزارة وا 
 :51يبدح 

يحظر إدارة أية آلة رفع بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف ، ولممدير العاـ المختص أف يوقؼ 
عند الضرورة أية آلة رفع تدار بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف أو يمنع وصوؿ المياه إلييا 

قرار مسببا وذلؾ دوف انتظار نتيجة الفصؿ في المخالفة، ولممدير العاـ المختص أف يصدر 
 بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطو.

 :(15ادلبدح ) أصهٓب (51يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 

 

 انجبة انشاثغ 
 سٔاثط يغزخذيٙ ادلٛبِ ٔرطٕٚش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف 

 انفصم األٔل 
 سٔاثط يغزخذيٙ ادلٛبِ

  :52ادلبدح 
بإصدار قانوف تنظيـ عمؿ الجمعيات  3101لسنة  11مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ 

و يرىا مف المؤسسات العاممة في مجاؿ العمؿ األىمي، تنشأ روابط لمستخدمي المياه 
باألراضي المقررة الرى ، وتيدؼ ىذه الروابط إلى تفعيؿ مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة 

تحقيؽ االستخداـ في إدارة وتشغيؿ وصيانة نظـ الري والصرؼ عمى المستويات المختمفة ل
 األمثؿ ليا وحماية الموارد المائية والحفاظ عمييا.

 
 

 انجبة انشاثغ 
 سٔاثط يغزخذيٙ ادلٛبِ ٔرطٕٚش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف 

 انفصم األٔل 
 سٔاثط يغزخذيٙ ادلٛبِ

 :(25ادلبدح ) أصهٓب( 15ادلبدح )
ه باألراضي المقررة الري خبلؿ إنشاء روابط مستخدمي الميايصدر قرار مف الوزارة باعتماد 

، وتيدؼ ىذه ف يومًا مف تقديـ طمب اإلنشاء، ووفقًا لما تحدده البلئحة التنفيذية لمقانوفستي
الروابط إلى تفعيؿ مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيؿ وصيانة نظـ الري 

الموارد المائية  لتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليا وحمايةوالصرؼ عمى المستويات المختمفة 
 والحفاظ عمييا.
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ليا جمعية وتعتبر ىذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح ويكوف 

المياه أو المنتفعيف بنظـ  شبكات الرى والصرؼ وتنتخب ىذه  عمومية مف جميع مستخدمى
مجمس إدارة مكوف مف رئيس وعدد مناسب مف  الجمعية العمومية مف بيف أعضائيا

وليذه الروابط أف تضع نظاما أساسيا وبرامج  ،01وال يزيد عمى  1األعضاء ال يقؿ عف 
 ألعماليا.

 
 
 

عمى ىذه الروابط وتنظيـ أسموب مشاركة  الفنىوتكوف الوزارة ىي الجية المختصة باإلشراؼ 
 المنتفعيف واعتماد نظميا األساسية والبرامج الخاصة بيا.   

أف يكوف لكؿ  مىع وتعتبر ىذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح
التحاد الروابط عمى مستوى  ف ليا رئيسوأف يكو  عاـمركز أميف ولكؿ محافظة أميف 

ويكوف ليا جمعية عمومية  التابعة لموزراة بالمحافظات ارجتماعاتيا بالمقاكوف تالجميورية و 
يكوف تشكيؿ االتحاد و  مف جميع مستخدمي المياه أو المنتفعيف بنظـ شبكات الرى والصرؼ

قرار إ باالنتخاب أثناء التأسيس مف الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبؿ
مف رئيس وعدد  اً مكونوتنتخب ىذه الجمعية العمومية مف بيف أعضائيا مجمس إدارة القانوف 

، وليذه الروابط أف تضع نظاما 01وال يزيد عمى  1مناسب مف األعضاء ال يقؿ عف 
 أساسيا وبرامج ألعماليا.

وتكوف الوزارة ىي الجية المختصة باإلشراؼ عمى ىذه الروابط وتنظيـ أسموب مشاركة 
  واعتماد نظميا األساسية والبرامج الخاصة بيا.   المنتفعيف

 :53ادلبدح 
تتكوف مواردىا مما  أف يجوزو تعتبر أمواؿ روابط مستخدمي المياه في حكـ األمواؿ العامة 

ومف المنح واليبات والقروض الميسرة وما يؤديو و ليا الدولة في موازنة الوزارة تخصص
الخدمات وتوجو ىذه الموارد لتحقيؽ أىدافيا ولتمويؿ المنتفعوف مف اشتراكات مقابؿ أداء 

 أنشطتيا.
 

وتنظـ البلئحة التنفيذية لمقانوف اختصاصيا وسير العمؿ بيا وعبلقتيا بالغير وأساليب 
يمثؿ رئيس مجمس اإلدارة أف التمويؿ والحصوؿ عمى الموارد البلزمة لتحقيؽ أىدافيا عمى 

الرابطة أماـ الجيات اإلدارية والقضاء ويكوف الطعف عمى قرارات مجمس اإلدارة أماـ 
 المحكمة المختصة. 

   

 :(35ادلبدح ) أصهٓب (25ادلبدح )
تعتبر أمواؿ روابط مستخدمي المياه في حكـ األمػواؿ العامػة وتتكػوف مواردىػا ممػا تخصصػو 
ليا الدولة في موازنة الوزارة ومف المنح واليبػات والقػروض الميسػرة ومػا يؤديػو المنتفعػوف مػف 

ويمتنػع اشتراكات مقابؿ أداء الخدمات وتوجو ىذه الموارد لتحقيؽ أىػدافيا ولتمويػؿ أنشػطتيا، 
لػػروابط الحصػػوؿ عمػػى أي مػػنح أو ىبػػات أو تبرعػػات خارجيػػة إال بعػػد موافقػػة الجيػػات عمػػى ا

 المختصة.
إجػػػراءات إنشػػػاء روابػػػط مسػػػتخدمي الميػػػاه وكيفيػػػة تشػػػكيؿ وتػػػنظـ البلئحػػػة التنفيذيػػػة لمقػػػانوف 

اختصاصػػيا وسػػير العمػػؿ بيػا وعبلقتيػػا بػػالغير وأسػػاليب التمويػػؿ والحصػػوؿ مجػالس إدارتيػػا و 
زمة لتحقيؽ أىدافيا عمى أف يمثؿ رئيس مجمس اإلدارة الرابطة أماـ الجيات عمى الموارد البل

 المحكمة المختصة.اإلدارية والقضاء ويكوف الطعف عمى قرارات مجمس اإلدارة أماـ 
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 :54ادلبدح 

يجوز لموزارة أف تعيد إلي إحدى  مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ قوانيف التزامات المرافؽ العامة ،
الخاص أو المشترؾ أو روابط مستخدمي المياه بإدارة وتشغيؿ وصيانة جزء أو أجيزة القطاع 

أجزاء مف شبكات ومنشآت الري والصرؼ طبقا لمتنظيـ والضوابط والشروط التى تحددىا 
 البلئحة التنفيذية.

 :(54أصهٓب ادلبدح ) (35ادلبدح )
مع عدـ اإلخػبلؿ بأحكػاـ قػوانيف التزامػات المرافػؽ العامػة ،يجػوز لمػوزارة أف تعيػد إلػي إحػدى 
أجيػزة القطػػاع الخػػاص أو المشػػترؾ أو روابػػط مسػتخدمي الميػػاه بػػإدارة وتشػػغيؿ وصػػيانة جػػزء 

وليا التنسيؽ مع رئيس اتحاد راوبط مستخدمي أو أجزاء مف شبكات ومنشآت الري والصرؼ 
 البلئحة التنفيذية. نظيـ والضوابط والشروط التى تحددىاطبقا لمت المياه

 :55دلبدح ا
مجالس عمى المستوى  -بعد العرض مف الوزير  –ينشأ بقرار مف رئيس مجمس الوزراء 

القومي واإلقميمي والمحمي تمثؿ فييا الوزارات وروابط مستخدمي المياه واألجيزة المعنية 
، ويحدد تيا بيف الجيات المعنيةلمتنسيؽ والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداما

  نظيمى ليا وأسموب عمميا. قرار اإلنشاء اختصاصات ىذه المجالس والبناء الت

 :(55ادلبدح ) أصهٓب (45ادلبدح )
 

 (ْٙ كًب  )

 
 انفصم انثبَٙ

 رطٕٚش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف
 

 :56يبدح 
يصدر الوكيؿ الدائـ لموزارة قرار بالزمامات التي يتقرر تحويؿ المساقي الخاصة بيا مف 

طبقا لمدراسات الفنية الحقمية واالجتماعية التي تتـ  متطورةحالتيا الراىنة إلى مساقى خاصة 
بواسطة المختصيف بالوزارة بالتنسيؽ مع األجيزة المختصة بوزارة الزراعة ويكوف القرار ممزما 
لكافة األطراؼ المشتركة في عممية التطوير بما في ذلؾ المنتفعيف ويتـ تحصيؿ التكاليؼ 

 ىذا القانوف.مف  (10) الفعمية طبقا لحكـ المادة رقـ

 انفصم انثبَٙ
 رطٕٚش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف

 

 :(65ادلبدح ) أصهٓب (55يبدح )
يصػػدر الوكيػػؿ الػػدائـ لمػػوزارة قػػرار بالزمامػػات التػػي يتقػػرر تحويػػؿ المسػػاقي الخاصػػة بيػػا مػػف 

طبقا لمدراسات الفنية الحقميػة واالجتماعيػة التػي تػتـ  مطورةحالتيا الراىنة إلى مساقى خاصة 
بواسػػػطة المختصػػػيف بػػػالوزارة بالتنسػػػيؽ مػػػع األجيػػػزة المختصػػػة بػػػوزارة الزراعػػػة ويكػػػوف القػػػرار 
ممزمػػا لكافػػة األطػػراؼ المشػػػتركة فػػي عمميػػة التطػػػوير بمػػا فػػي ذلػػػؾ المنتفعػػيف ويػػتـ تحصػػػيؿ 

 مف ىذا القانوف. (11)التكاليؼ الفعمية طبقا لحكـ المادة 

 :57يبدح 
يستمر العمؿ بصندوؽ مشروعات تطوير وصيانة المساقى القائـ حاليا والمنشأ بالقانوف رقـ 

ويختص ىذا الصندوؽ بإتاحة التمويؿ البلـز لتنفيذ مشروعات تطوير  0551لسنة  303
نظـ الري والعمؿ عمى رفع الوعي والدراسات والبحث العممي في مجاؿ استخدامات المياه 

 :(75ادلبدح ) أصهٓب (65يبدح )
يستمر العمؿ بصندوؽ مشروعات تطوير وصيانة المساقى القائـ حاليػا والمنشػأ بالقػانوف رقػـ 

ويخػػتص ىػػذا الصػػندوؽ بإتاحػػة  وتعديبلتػػوبإصػػدار قػػانوف الػػري والصػػرؼ  0591 لسػػنة 03
التمويؿ البلـز لتنفيذ مشروعات تطوير نظـ الري والعمؿ عمى رفع الوعي والدراسات والبحث 
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ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيؽ أ راضيا، وتتكوف موارد الصندوؽ مف المبالغ 

لة ومف حصيمة القروض واليبات واألقساط التي التي تخصص لو مف الموازنة العامة لمدو 
يؤدييا المنتفعوف بمشروعات التطوير وعائد استثمار أمواؿ الصندوؽ وتعتبر أموالو أمواال 

 عامة. 
ولموزير أف يصدر قرار بتعديؿ القواعد المنظمة لمصندوؽ وتشكيؿ مجمس إدارتو ونظامو 

 األساسى والئحتو المالية.

العممي في مجػاؿ اسػتخدامات الميػاه ومعاونػة روابػط مسػتخدمي الميػاه فػي تحقيػؽ أ راضػيا، 
وتتكػػػوف مػػػوارد الصػػػندوؽ مػػػف المبػػػالغ التػػػي تخصػػػص لػػػو مػػػف الموازنػػػة العامػػػة لمدولػػػة ومػػػف 
حصػػػػيمة القػػػػروض واليبػػػػات واألقسػػػػاط التػػػػي يؤدييػػػػا المنتفعػػػػوف بمشػػػػروعات التطػػػػوير وعائػػػػد 

 ر أموالو أمواال عامة. استثمار أمواؿ الصندوؽ وتعتب
ولمػػوزير أف يصػػدر قػػرار بتعػػديؿ القواعػػد المنظمػػة لمصػػندوؽ وتشػػكيؿ مجمػػس إدارتػػو ونظامػػو 

 األساسى والئحتو المالية.

 :58يبدح 
يحظر تشغيؿ أي طممبات عمى المساقى المطورة أو إجراء أي تعديؿ عمى مكونات نظـ 

 إال بعد موافقة اإلدارة العامة المختصة. المتطورالري 
دارة وانتفاع الزراع بنظـ الرى   فى األراضى المتطوروتنظـ البلئحة التنفيذية أسموب تنفيذ وا 

 الزراعية القديمة والتى تروى بنظـ الرى السطحى مف خبلؿ الترع والمساقى.

 :(85ادلبدح ) أصهٓب (75يبدح )
يحظر تشغيؿ أي طممبات عمى المساقى المطورة أو إجراء أي تعديؿ عمى مكونات نظـ 

 إال بعد موافقة اإلدارة العامة المختصة. المطورالري 
دا فى األراضي  المطوررة وانتفاع الزراع بنظـ الرى وتنظـ البلئحة التنفيذية أسموب تنفيذ وا 

 مف خبلؿ الترع والمساقى.الزراعية القديمة والتى تروى بنظـ الرى السطحى 

 :59يبدح 
، الري والصرؼ في األراضي الزراعيةتضع الوزارة الخطط البلزمة لتحسيف وتطوير نظـ 

ت الري والصرؼ المكشوفة ولموزير اتخاذ إجراءات نزع ممكية األراضي البلزمة إلنشاء شبكا
 .التنفيذيةوالئحتو  0551لسنة  01، وذلؾ وفقا ألحكاـ القانوف رقـ والمغطاة

 :(95ادلبدح ) أصهٓب (85يبدح )
، ولموزير الري والصرؼ في األراضي الزراعيةتضع الوزارة الخطط البلزمة لتحسيف وتطوير نظـ 

، وذلؾ ت الري والصرؼ المكشوفة والمغطاةاتخاذ إجراءات نزع ممكية األراضي البلزمة إلنشاء شبكا
 نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة.بشأف ،0551لسنة  01وفقا ألحكاـ القانوف رقـ 

 :61يبدح 
حبلؿ وتجديد شبكة المصارؼ الحقمية المغطاة أو المكشوفة عمى أف تقـو الوزارة  بإنشاء وا 

تتصؿ جميع األراضي الداخمة في نطاؽ وحدة الصرؼ بسمسمة مف المصارؼ العامة 
حبلؿ وتجديد شبكة  الصرؼ المغطى أو المصارؼ الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليؼ إنشاء وا 

 الحقمية المكشوفة وممحقاتيا عمى جميع األراضي الواقعة فى وحدة الصرؼ بنسبة الزماـ.
وتتولى اإلدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية لممصارؼ المغطاة فقط، 

 عمى أف يتحمؿ حائزى أو زراع األرض ما عدا ذلؾ مف نفقات. 

 :(61ادلبدح ) أصهٓب (59يبدح )
 

 
 ( ْٗ) كًب 
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 :61يبدح 

. تعد الوزارة بيانا بالتكاليؼ الفعمية إلنشاء أو إحبلؿ وتجديد شبكات المصارؼ المغطاة أو 0
المصارؼ الحقمية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتـ بناء عف خطة الوزارة أو طمب 

% مقابؿ 01إلى ىذه المبالغ المنتفعيف بما فى ذلؾ التعويضات التى تحممتيا ويضاؼ 
المصروفات اإلدارية وتحديد ما يخص الفداف الواحد مف األرضي الداخمو في وحدة الصرؼ 
أو الري ويتحمؿ مالؾ األرض قيمة تكاليؼ إنشاء أو إحبلؿ شبكة المصارؼ الحقمية 

 المغطاة أو المصارؼ الحقمية المكشوفة والمساقى المطورة.
ة المشار إلييا فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو عمى أقساط سنوي.ويؤدى المالؾ المبالغ 3

مدة التتجاوز عشريف سنة ويبدأ تحصيميا مف أوؿ السنة  بحيث يتـ أداء جميع التكاليؼ في
التالية لمتنفيذ وعمى الوزارة أف ترسؿ إلى الجيات المختصة بيانا باألحواض التي تشمميا 

 مبالغ المطموب تحصيميا عف الفداف.وحدة الصرؼ أو الري وقيمة ال
. ويصدر قرار مف وزير المالية بتحصيؿ ىذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيؿ ضريبة 3

 األطياف ويكوف ليا االمتياز المقرر ليذه الضريبة. 
ويعرض بياف بنصيب كؿ مالؾ مف النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة  .1

نقطة الشرطة التي تقع األرض فى نطاؽ اختصاصيا وذلؾ لمدة إعبلنات المركز أو 
 .الوقائع المصريةشير عمى األقؿ ويسبؽ ىذا العرض إعبلف عف موعده ومكانو في 

ولذوي الشأف خبلؿ الثبلثيف يوما التالية النتياء مدة العرض حؽ التظمـ مف قيمة النفقات  .9
ال أصبح تقديرىا نيائيا ويقدـ التظمـ إلى  مدير مديرية المساحة المختصة وتفصؿ فيو لجنة وا 

تشكؿ برئاسة المدير العاـ المختص أو وكيمو وعضوية ممثؿ عف وزارة الزراعة والجمعية 
التعاونية الزراعية وموظؼ فني مف مديرية المساحة وأحد ميندسي اإلدارة العامة المختصة، 

تصة وال يترتب عمى الطعف وقؼ تنفيذ ويكوف قرارىا قاببل لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية المخ
  .القرار

 

 :(16ادلبدح ) أصهٓب (61يبدح )
 (ْٕ كًب  )                                .0
 
 
 
 
 
 (ْٕ كًب  )                               .3
 
 
 
  (ْٕ كًب  )                               .3
 
ويعرض بياف بنصيب كؿ مالؾ مف النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة  .1

إعبلنات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع األرض فى نطاؽ اختصاصيا وذلؾ لمدة شير 
 .الجريدة الرسميةفي عمى األقؿ ويسبؽ ىذا العرض إعبلف عف موعده ومكانو 

 

 ) كًب ْٕ (                                               .1
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
 :62يبدح 

تقـو الوزارة خبلؿ سنة واحدة مف تاري  إنشاء أو إحبلؿ وتجديد شبكة الصرؼ المغطى أو 
المكشوؼ وشبكة الصرؼ العاـ أو نظـ الرى المطورة بإخطار مصمحة الضرائب العقارية 

 الشبكة إلعادة تقدير الضريبة عمييا.عف األراضي التي أنشأت بيا  

 :(26ادلبدح ) أصهٓب (16يبدح )
 

 ( ْٗ) كًب 

 :63يبدح 
ي حظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارؼ المغطاة و رؼ التفتيش 
وأعمدة الغسيؿ والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري 

أجزائيا أو اختبلسيا أو ردميا أو إلقاء مخمفات بيا أو المغطاة سواء كاف ذلؾ بإتبلؼ 
صرؼ مياه الري أو الصرؼ الصحي فييا أو توصيؿ أي شبكات لمصرؼ الصحي أو 
الصناعي بيا) لشبكات المصارؼ المغطاة ( أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عمييا 

ب عمى الميندس ومع عدـ اإلخبلؿ باألحكاـ المنصوص عمييا في باب العقوبات يج
المختص إثبات أية مخالفات لحكـ ىذه المادة ولو تكميؼ المخالؼ بإعادة الشيء إلى أصمو 

ال قامت اإلدارة العامة المختصة بالتنفيذ عمى نفقتو. 1في مدة زمنية اقصاىا   أياـ وا 

 :(36ادلبدح ) أصهٓب (26يبدح )
 
 
 

 ( ْٗ) كًب 

 
 

 انجبة اخلبيظ
 اجلذٚذحيف س٘ ٔصشف األساضٙ 

 : 64يبدح 
تعتبر أراضي جديدة في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف كؿ أرض لـ يسبؽ ليا  .0

أو في ذه األراضي داخؿ الوادي والدلتا الترخيص بالري وفقآ ألحكامو سواء كانت ى
أي أراضي أخري داخؿ جميورية مصر العربية وتتوافر ليا موارد مائية في خطة 

 الدولة.
األرض الجديدة ومخرج الصرؼ ليا ويصدر الترخيص  وتحدد الوزارة مورد ري .3

، مائة ألؼ جنيوبمعرفة اإلدارة العامة المختصة، بعد أداء رسـ بما ال يجاوز ثبلث

 انجبة اخلبيظ
 يف س٘ ٔصشف األساضٙ اجلذٚذح

 :(46ادلبدح ) أصهٓب )36(يبدح 
 (ْٕ كًب  )             .1

 
 

 
 (ْٕ ) كًب               .2
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
ويمتـز المرخص لو باتباع طريقة الري والصرؼ المرخص بيما وفي حالة مخالفة 

زمة إلزالة ذلؾ يجوز لئلدارة المختصة ػػػػ بعد إنذار المخالؼ ومنحو الميمة البل
، وتحصؿ صرؼ المرخص بيا عمى نفقة المخالؼالمخالفة ػػػػػ تنفيذ طريقة الري وال

 قيمتيا بالطرؽ اإلدارية.
يمتـز المرخص لو بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصوؿ عمى المياه طبقا  .3

 لمبرامج الزمنية والكميات التى تحددىا اإلدارة العامة المختصة.
يذية شروط وضوابط الترخيص برى األراضى الجديدة وصرفيا تحدد البلئحة التنف .1

 والتكاليؼ الفعمية لتوصيؿ وتوزيع المياه إلييا وصرفيا.

                               

 

 

 
 (ْٕ كًب  )             .3

 
 (ْٕ ) كًب                  .1

 :65يبدح 
ز تخصيص أية أراض لمتوسع الزراعي األفقي الجديد قبؿ أخذ موافقة الوزارة لمتأكد ال يجو 

 تحدده الوزارة.مف توفر مياه الرى وكذلؾ توافر مخرج لمصرؼ 

 :(56ادلبدح ) أصهٓب )46(يبدح 
 (ْٙ كًب  )

 :66يبدح 
تمتـز الجيات واألفراد التي تخطط إلقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة  .0

أو التوسع في القائـ منيا بأف تتقدـ لموزارة مسبقا بخططيا ودراساتيا في ىذا الشأف 
 الخطة القومية لمموارد المائية.لممراجعة واالعتماد وذلؾ في ضوء 

تمتـز ىذه الجيات أو األفراد أف ترفؽ بطمبيا لموزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ  .3
نظاـ معالجة المياه الناتجة وبما يضمف إعادة االستخداـ، ولموزارة أف تطمب أى معمومات 

 إضافية أو إعادة الدراسة الستيفاء كافة الشروط.
تمتـز ىذه الجيات أو األفراد بتنفيذ المنشأت وشبكات اإلمداد بالمياه حسب التخطيط/  .3

الفتحات/ األقطار المعتمدة مف الوزارة مع االلتزاـ بتركيب أجيزة قياس ورصد التصرفات 
صبلح أي أعطاؿ بصفة عاجمة،  عند المآخذ أو عمى مصدر المياه ومداومة صيانتيا وا 

 :(66ادلبدح ) أصهٓب )56(يبدح 

  ) كًب ْٕ (                                    .0
 
 

  ( ْٕكًب  )        .                                 3
 

 
 ) كًب ْٕ (         .3
 

 

 



33 
 

 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
لوزارة المختصة مف إجراء المعاينات واالختبارات والفحص ليذه ومعاونة وتمكيف أجيزة ا

 المنشآت والشبكات وأجيزة القياس واالطبلع عمى أي بيانات ذات صمة.
إذا تطمب األمر استخداـ أي مف المجارى المائية ومرافؽ وشبكات الرى والصرؼ  .1

لعمرانية أو لصرؼ المياه التابعة لموزارة لنقؿ وتوزيع المياه ليذه المشروعات أو المجتمعات ا
العادمة النيائية أو إنشاءات أخرى جديدة، فتتحمؿ ىذه الجيات تكاليؼ إعادة التأىيؿ أو 

 اإلنشاء وكذا تكاليؼ التشغيؿ والصيانة لممجاري المائية ومرافؽ وشبكات الري والصرؼ.
لمقدمة تتحمؿ ىذه الجيات أي تكاليؼ لزـو الدراسات المطموبة أو مراجعة الدراسات ا .9

 لموزارة وتنظـ البلئحة التنفيذية الشروط واإلجراءات.

 

 
                         ) كًب ْٕ (                            .             1

 

 
 
 
 (ٕكًب ْ ) .9

 :67يبدح 
فضبل عما ما ورد مف أحكاـ بيذا الباب تسري في شأف ري وصرؼ األراضي الجديدة أو 
إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة، كافة األحكاـ األخرى المنصوص 

 ىذا القانوف وفى كافة القوانيف األخرى التى ال تتعارض مع أحكامة.عمييا في 

 :(76ادلبدح ) أصهٓب )66(يبدح 
 

 (ْٙ كًب )

 انجبة انغبدط
 انُٛم ٔجغٕسِ َٓش ٖفٗ محبٚخ جمش

 : 68بدح ادل
تشكؿ لجنة تنسيقية دائمة لمترخيص بممارسة األنشطة ببحيرة ناصر وشواطئيا ومنافعيا  .0

مف شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ، ويصدر قرار مف رئيس  المعنيةمف ممثمى الجيات 
 مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة ونظاـ عمميا وتحديد اختصاصاتيا بعد العرض مف الوزير.

 إشغاالتتشكؿ لجنة عميا لمنظر في الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى تراخيص بأعماؿ أو  .3
السد العالي مف ممثمى الجيات المعنية عمى مجري نير النيؿ وفرعيو وجسوره مف خمؼ 

الوزراء بتشكيؿ  مف شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ، ويصدر قرار مف رئيس مجمس
 المجنة ونظاـ عمميا وتحديد اختصاصاتيا بعد العرض مف الوزير.

 انجبة انغبدط
 فٗ محبٚخ جمش٘ َٓش انُٛم ٔجغٕسِ

 (86ادلبدح )أصهٓب  )76(يبدح 
 (ْٕ)كًب                                .0

 
 

 (ْٕ)كًب       .                         3
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
وترفع ىذه المجاف توصياتيا لموزير العتمادىا ويعتبر اعتماد الوزير ألعماؿ ىذه المجاف 

لمجيات اإلدارية األخرى ويمغى اختصاص أي لجاف مشكمة بالمحافظات و يرىا في ممزما 
 ىذا الشأف.

 (ْٕ)كًب 
 

 : 69يبدح 
يجوز التصالح عمى المخالفات المحررة حتى تاري  إصدار ىذا القانوف لممنشآت واألعماؿ 
التي تقع خارج حدي حـر النير والمقامة عمى األراضى الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو 
لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو األفراد شريطة تقديـ ما يفيد سداد أي 

وبعد اعتماد رأي المجنة العميا المختصة،  -حسب الحالة-تحقات لجيات الوالية المختصةمس
 ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي يصدر بيا قرار مف رئيس مجمس الوزراء.

 (96ادلبدح ) أصهٓب )86(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب  

 : 71يبدح 
وكافة القوانيف األخرى مع عدـ اإلخبلؿ بكافة األحكاـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف 

 التى ال تتعارض مع أحكامو:
و إجراء أية أعماؿ في المنطقة المحظورة وجسور نير أيحظر إقامة أي مباني او منشآت  .0

النيؿ ويستثنى مف ذلؾ أعماؿ النفع العاـ وبعد موافقة وزارة الدفاع والمجنة العميا لمتراخيص 
 الوزارة.واالعتماد مف الوزير مع االلتزاـ باشتراطات 

 
.يحظر إقامة أية براطيـ ممحقة بمراسى العائمات السياحية )ثابتة/متحركة( في مجرى نير 3

النيؿ وفرعيو، ويجوز وبعد العرض عمى المجنة العميا لمتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية 
بالعائمة طبقا لمنماذج المعدة مف الوزارة، كما ي حظر إنشاء أية عائمات جديدة  الشاطئلربط 

إال بموافقة مسبقة مف الوزارة. وفى حالة الترخيص تتـ أعماؿ إنشاء العائمات وصيانتيا 
بالورش المتخصصة المعتمدة مف الييئة العامة لمنقؿ النيرى، وتعفى وزارة الدفاع مف ىذه 

 الموافقة.
 

 (71ادلبدح )أصهٓب ( 69يبدح )
مع عدـ اإلخبلؿ بكافة األحكاـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وكافة القوانيف األخرى 

 التى ال تتعارض مع أحكامو:
و منشػػآت او إجػػراء أيػػة أعمػػاؿ فػػي المنطقػػة المحظػػورة وجسػػور أيحظػػر إقامػػة أي مبػػاني  .0

نيػػر النيػػؿ ويسػػتثنى مػػف ذلػػؾ أعمػػاؿ النفػػع العػػاـ وبعػػد موافقػػة وزارة الػػدفاع والمجنػػة العميػػا 
 فػػي مػػدة أقصػػاىا ، وذلػػؾلمتػػراخيص واالعتمػػاد مػػف الػػوزير مػػع االلتػػزاـ باشػػتراطات الػػوزارة

 .مف تاري  استيفاء األوراؽ يوماً  ستوف
 (ْٕ )كًب                                                     .3
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
بدوف ترخيص مف الوزارة رسو أى مف العوامات أو الذىبيات بأنواعيا المختمفة .يحظر 3

 عمى شاطىء النيؿ وفرعيو أو أى مجرى مائى عاـ.
.يحظر بدوف ترخيص مف الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حـر مآخذ مياه الشرب مف 1

 سفؿ التيار.متر أ 311متر أعمى التيار و 911نير النيؿ وفرعيو والذي يحدد بمسافة 
.ال يجوز عمؿ أي منشآت عمى مجرى نير النيؿ وفرعيو، أو عمؿ أى حمايات أو 9

تكسيات أو واجيات لمميوؿ والمساطيح إال بناء عمى دراسات فنية متخصصة وتحت إشراؼ 
 الوزارة وطبقا الشتراطاتيا.

نيؿ وفرعيو .ال يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو  يرىا في منطقة مجرى نير ال1
 إال بترخيص مف الوزارة وطبقا الشتراطاتيا.

.ال يجوز إحبلؿ وتجديد أو إجراء تعديؿ أو إضافات لممباني والمنشآت عدا أعماؿ النفع 1
العاـ السابؽ حصوليا عمى ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتيا بعد انقضاء الترخيص، 

اإلنشائية، مع إزالة المباني واإلنشاءات  ير  وكذلؾ إزالتيا في حالة عدـ صبلحيتيا الفنية أو
 الحاصمة عمى ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث  رؽ ليذه المباني والمنشآت.

 (ْٕ)كًب                                      .3
 
   (ْٕ)كًب                                      .1

 

 (ْٕ)كًب                                      .9
 
 

 (ْٕ)كًب                                      .1
 

 (ْٕ)كًب                                      .1

 : 71يبدح 
 ال يجوز ألية جية القياـ باألعماؿ اآلتية اال بعد موافقة الوزارة:

تطيير وصيانة وتطوير الطرؽ المبلحية الداخمية واألىوسة والموانىء والمراسي بناء  .0
فنية متخصصة يتـ اعتمادىا مف الوزارة بما يحقؽ حسف االستفادة منيا عمى دراسات 

 عمى الوجو األمثؿ وأف يكوف ذلؾ عمى نفقة الجية المنتفعة.
تحديد الخطوط المبلحية واألىوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة  .3

 باستخداميا.

 (17ادلبدح )أصهٓب ( 71يبدح )
 باألعماؿ اآلتية اال بعد موافقة الوزارة:ال يجوز ألية جية القياـ 

تطيير وصيانة وتطوير الطرؽ المبلحية الداخمية واألىوسة والموانىء والمراسي بناء  .0
عمى دراسات فنية متخصصة يتـ اعتمادىا مف الوزارة بما يحقؽ حسف االستفادة منيا 

 عمى الوجو األمثؿ وأف يكوف ذلؾ عمى نفقة الجية المنتفعة.
طوط المبلحية واألىوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة تحديد الخ .3

 باستخداميا.
 وذلؾ بالتنسيؽ مع الييئة العامة لمنقؿ النيري فيما يتعمؽ بأعماليا.
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 : 72يبدح 

ال يجوز ألى جية منح تراخيص في رسو العوامات أو الذىبيات بأنواعيا المختمفة عمى   .0
مجرى مائي عاـ إال بعد موافقة الوزارة في كؿ حالة عمى  يشاطىء النيؿ وفرعيو أو أ

 حده.
قيمة مقابؿ االنتفاع  -بعد موافقة مجمس الوزراء –ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء   .3

لرسو العائمات بكافة أنواعيا وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشىء إلى 
 ا القانوف.مف ىذ (003) أصمو المنصوص عميو فى المادة

 :(27ادلبدح ) أصهٓب )17(يبدح 
ال يجوز ألى جية منح تراخيص في رسو العوامات أو الذىبيات بأنواعيا المختمفة عمى  .0

شاطىء النيؿ وفرعيو أو أى مجرى مائي عاـ إال بعد موافقة الوزارة في كؿ حالة عمى 
 حده.

 

قيمة مقابؿ االنتفاع  -بعد موافقة مجمس الوزراء –ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء  .3
لرسو العائمات بكافة أنواعيا وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشىء إلى 

 مف ىذا القانوف. (000)أصمو المنصوص عميو فى المادة 
 :73يبدح 

ال يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنتو مطالبة الحكومة بتعويض عف أي تأخير 
بسبب إقفاؿ أحد األىوسة أو فتح أحد الكبارى المبلحية المقامة عمى مجرى نير النيؿ 
وفرعيو أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات البلزمة 
لتوزيع المياه في أي مجرى مف المجاري المذكورة، وذلؾ في حاالت الضرورة والظروؼ 

 رة، دوف اإلخبلؿ بأحكاـ المسئولية المنصوص عمييا بالقانوف المدنى.الطارئة والقوة القاى

 (37ادلبدح ) أصهٓب )27(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب 

 : 74يبدح 
إذا ارتطـ مركب أو  رؽ أو توقؼ عف السير بسبب نقص المياه سواء كاف ذلؾ في النيؿ 

أقرب نقطة شرطة أو في ترعة أو في مصرؼ وجب عمى مالكو أو قائده إببلغ ذلؾ فورا إلى 
لتقـو بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنتو ويرسؿ ىذا المحضر إلى اإلدارة العامة 
المختصة التى تتولى إببلغ صاحب المركب أو صاحب شحنتو أو قائده ليقـو بانتشاؿ 
ال قامت اإلدارة بذلؾ عمى أنو إذا  المركب أو إزالة أنقاضو في موعد ال يتجاوز ثبلثة أياـ وا 

أت اإلدارة العامة المختصة أف المصمحة العامة تقتضى انتشاؿ المركب او إزالة أنقاضو ر 
 فورا كاف ليا ذلؾ دوف التقييد باإلجراءات السابقة.

 

 (47ادلبدح )أصهٓب  )37(يبدح 
 

 
 (ْٗ)كًب 
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وال يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عف األضرار التى قد تمحؽ بالمركب أو شحنتو أثناء 

حب المركب األحواؿ يكوف صا إخراجو بواسطة اإلدارة العامة المختصة، وفى جميع
التضامف عف أداء نفقات اإلخراج أو اإلزالة إلى اإلدارة العامة وصاحب الشحنة مسئوليف ب

المختصة ويكوف لئلدارة الحؽ في حبس المركب وشحنتو ضمانا لتحصيؿ ىذه النفقات خبلؿ 
ال كاف ليا بيع المركب أو شحنتو أو كمييما بالمزاد ا  لعمنى.المدة التى تحددىا وا 

 
 (ْٗ)كًب 

 
 

 : 75يبدح 
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة حتى تاري  إصدار ىذا القانوف لممنشآت واألعماؿ 
التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نير النيؿ عدا تمؾ المقامة عمى أراضي ذات صمة بالموارد 

شريطة تقديـ مايفيد سداد أي مستحقات لجيات الوالية المختصة وحسب  -المائية والري
الحالة ، وبعد اعتماد رأي المجنة العميا المختصة ، ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي يصدر 

 بيا قرار مف رئيس مجمس الوزراء.

 (57ادلبدح ) أصهٓب )47(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب 

 انجبة انغبثغ
 يف ادلٛبِ اجلٕفٛخ

 : 76يبدح 
تشكؿ لجنة عميا لمنظر في الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى التراخيص أو تقنيف بحفر  .0

اآلبار مف ممثمى الجيات المعنية ذات الصمة مف شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ، 
ويصدر قرار مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة ونظاـ عمميا وتحديد اختصاصاتيا 

العتمادىا، ويعتبر اعتماد الوزير ألعماؿ المجنة ممزما لمجيات وترفع توصياتيا لموزير 
 األخرى.

تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية البلزمة لمكشؼ عف مصادر المياه الجوفية عمى  .3
مستوي الجميورية وحصر ىذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغبلؿ المياه الجوفية 

 مراقبة كمياتيا ونوعيتيا.ووضع ضوابط استخداميا والحماية ليا و 

 انجبة انغبثغ
 يف ادلٛبِ اجلٕفٛخ

 (67ادلبدح )أصهٓب  )57(يبدح 
 ) كًب ْٕ( .0

 

 

 
  

 
 ) كًب ْٕ (                               .        3
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 : 77يبدح 

حبلؿ  يره بدال منو مف اإلدارة  يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاتو وا 
العامة المختصة بعد موافقة المجنة العميا واعتمادىا مف الوزير، عمى أف تكوف مدة الترخيص 

ذية إجراءات وشروط الترخيص يبحد أقصى قابمة لمتجديد، وتنظـ البلئحة التنف ثبلث سنوات
أو ة لطمبات التراخيص الجديد خمسيف ألؼ جنية سواءـ المستحقة بما ال يجاوز وتحدد الرسو 

 .عند تجديد التراخيص السارية
والتى تستخدـ األراضى القديمة بالوادى والدلتا وتعفى مف الرسـو اآلبار التى يتـ ترخيصيا ب 

 لمرى التكميمي.

 (77ادلبدح )أصهٓب ( 67يبدح )
حبلؿ  يره بدال منو مف اإلدارة  يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاتو وا 
العامة المختصة بعد موافقة المجنة العميا واعتمادىا مف الوزير، عمى أف تكوف مدة 

بحد أقصى قابمة لمتجديد، وتنظـ البلئحة التنفذية إجراءات وشروط  خمس سنواتالترخيص 
لطمبات التراخيص  جنية آالؼ عشرةالمستحقة بما ال يجاوز الترخيص وتحدد الرسـو 

وتعفى مف الرسـو اآلبار التى يتـ  ترخيصال تجديدعند جنيو  ألفي ما ال يجاوزبو الجديدة 
 ترخيصيا باألراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدـ لمرى التكميمي.

 : 78يبدح 
أراضي الجميورية إال بترخيص مف الوزارة يحظر حفر أية آبار لممياه الجوفية داخؿ  .0

 وطبقا لمشروط التي تحددىا.
يحظر عمى القائميف بحفر اآلبار الجوفية مف المقاوليف والشركات واألفراد التعاقد عمى  .3

حفر أية آبار ما لـ تكف حاصمة عمى ترخيص بذلؾ مف الوزارة وبما ال يتعارض مع 
 الصحراوية. بشأف األراضي 0590لسنة  013القانوف رقـ 

يحظر التخمص مف المنتجات البترولية أو المخمفات الناتجة مف حفر آبار البتروؿ في  .3
طبقة جيولوجية إال في الطبقة التي أنتجت منيا وتحدد البلئحة التنفيذية الشروط  يأ

 والمواصفات واإلجراءات البلزمة.

 (87ادلبدح ) أصهٓب )77(يبدح 
 ) كًب ْٕ ( .1
 
 ( ْٕ) كًب                                              .3
 
 

 ( ) كًب ْٕ    .                          3

 : 79يبدح 
لمميندس المختص أو المكمؼ بعممو الحؽ في دخوؿ جميع مواقع اآلبار لمتفتيش عمى 

البلزمة إلزالة أية  اإلجراءاتمطابقة استخداـ البئر لمشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ 
 مخالفة وتحصيؿ قيمة التكاليؼ باإلزالة بالطرؽ اإلدارية.

 

 (97ادلبدح ) أصهٓب )78(يبدح 
 

 (ْٙ كًب  )
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 : 81يبدح 

لموزارة تحصيؿ مقابؿ عف كؿ متر مكعب مف المياه المستخرجة مف اآلبار إذا كاف الغرض 
مف الترخيص لآلبار لبلستخدامات الغير زراعية، وتنظـ البلئحة التنفيذية إجراءات وشروط 
الترخيص بحفر ىذه اآلبار ويحدد المقابؿ المستحؽ بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بعد 

 ، وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى الخزانة العامة لمدولة.مجمس الوزراء ترخيص

 (81ادلبدح ) أصهٓب ( 79يبدح )
لموزارة تحصيؿ مقابؿ عف كؿ متر مكعب مف المياه المستخرجة مػف اآلبػار إذا كػاف الغػرض 
مف الترخيص لآلبار لبلستخدامات الغير زراعية، وتػنظـ البلئحػة التنفيذيػة إجػراءات وشػروط 

بقػرار مػف رئػيس مجمػس  أو اإلعفػاء منػوالترخيص بحفر ىذه اآلبار ويحدد المقابؿ المستحؽ 
 مجمس الوزراء، وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى الخزانة العامة لمدولة. موافقةالوزراء بعد 

 : 81يبدح 
يمغي ترخيص البئر إذا لـ يتـ حفره خبلؿ عاـ مف تاري  الترخيص أو إذا لـ يتـ االنتفاع بو 

مف إنشائو كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تـ استخداـ البئر في  ير األ راض  عاـفي خبلؿ 
 ليا ، ويجوز لموزارة ردـ البئر عمى نفقة المرخص لو.المرخص 

وفي حالة تمؼ البئر أو تموثو فيجوز لموزارة وبعد فحص طمب صاحب البئر والتحقؽ مف 
انتفاء مسئوليتو عف ىذا التمؼ أو التموث، الموافقة عمى الترخيص بحفر بئر بديؿ 

البئر التالؼ أو المموث بردمو في بالمواصفات الفنية التى تعتمدىا الوزارة ويمتـز صاحب 
ال قامت اإلدارة بذلؾ عمى نفقتو.  المدة التي تحددىا اإلدارة العامة المختصة وا 

 (18ادلبدح ) ( أصهٓب81يبدح )
يمغي ترخيص البئر إذا لـ يتـ حفره خبلؿ عاـ مف تاري  الترخيص أو إذا لـ يتـ االنتفاع بو 

مف إنشائو كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تـ استخداـ البئر في  ير  عاميففي خبلؿ 
 األ راض المرخص ليا ، ويجوز لموزارة ردـ البئر عمى نفقة المرخص لو.

 
 (ْٗكًب ) 

 

 :82يبدح 
لموزارة بعد اعتماد توصية المجنة العميا الحؽ في قبوؿ أو رفض أي طمب بتعديؿ الغرض 

مكانيات تغيير معخص بو استغبلؿ البئر أو المر  دالت التصرؼ وفقًا لما تقتضيو ظروؼ وا 
 الخزاف الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة.

 (28ادلبدح ) أصهٓب )18(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب 

 :83يبدح 
إذا انتقمت ممكية األراضي التي يقع فييا البئر لمالؾ جديد فيجب نقؿ الرخصة باسـ المالؾ 

القديـ مسئوال مع المالؾ الجديد عف تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف إلى أف يتـ الجديد، ويظؿ المالؾ 
 نقؿ الترخيص.

 

 (38ادلبدح ) أصهٓب )28(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب 
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 :84يبدح 

تمتـز الجيات القائمة بأعماؿ التنقيب عف البتروؿ أو اآلثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية 
مياه جوفية فور اكتشافيا وتسميـ الوزارة كافة البيانات  ثميا بإببلغ الوزارة عف وجوداأو مايم

والمعمومات والخرائط المتوافرة لدييا بيذا الخصوص ويسري ىذا االلتزاـ عمى ىذه الجيات 
ب المشار سواء كانت قائمة بأعماؿ التنقيب بذاتيا أو عمى الجية المسند إلييا أعماؿ التنقي

 إلييا.
ية والييئات العامة وشركات القطاع العاـ واألعماؿ والقطاع كما تمتـز كافة الجيات الحكوم

الخاص و يرىا بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لدييا عف كميات المياه الجوفية المستيمكة 
في االستخدامات المختمفة التي تدخؿ ضمف اختصاصاتيا وكذلؾ احتياجاتيا المتوقعة مف 

لتزاـ عمى االشخاص الطبيعية واالعتبارية المستخدمة المياه الجوفية مستقببل ويسري ذات اال
لممياه الجوفية في أنشطتيا المختمفة ولموزارة اتخاذ اإلجراءات المناسبة في سبيؿ التحقؽ مف 

 ذلؾ مع التزاـ ىذه الجيات بمعاونة وتسييؿ ميمة الوزارة.

 (48ادلبدح ) أصهٓب )38(يبدح 
 

 
 

 
 (ْٗ)كًب 

 
 
 

 

 :85يبدح 
 95، وذلؾ وفقا ألحكاـ القانوف رقـ ؼ واالستغبلؿ لآلبار التى تنفذىاالحؽ في التصر لموزارة 
 11والقانوف رقـ  بشأف قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات والئحتو التنفيذية 0559لسنة 
     بشأف تنظيـ مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية  3101لسنة 

 العامة.الخدمات والمرافؽ و 

 (58ادلبدح ) أصهٓب (48يبدح )
القػػانوف رقػػـ ، وذلػػؾ وفقػػا ألحكػػاـ االسػػتغبلؿ لآلبػػار التػػى تنفػػذىالمػػوزارة الحػػؽ فػػي التصػػرؼ و 

والقػانوف رقػـ  العامػةتنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيػات  بإصدار قانوف 3109لسنة  093
فػى مشػروعات البنيػة  اصتنظػيـ مشػاركة القطػاع الخػ إصػدار قػانوفبشػأف  3101لسنة  11

 الخدمات والمرافؽ العامة.األساسية و 

 :86يبدح 
القائمة عمى استغبلؿ المياه و يمتـز المستثمروف والشركات وأصحاب مشروعات التنمية 

الجوفية بإنشاء آبار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة وطبقا لممواصفات واالشتراطات التي تحددىا 
عدـ التزاميـ بذلؾ ، تقـو الوزارة بإنشاء ىذه اآلبار لممراقبة عمى البلئحة التنفيذية، وفى حالة 

نفقتيـ مع تحصيؿ قيمة التكاليؼ الفعمية والمصاريؼ اإلدارية وأي تعويضات تحممتيا الوزارة 
 مع عدـ اإلخبلؿ بأي عقوبات مقررة حسب أحكاـ ىذا القانوف. يبطريؽ الحجز اإلدار 

 (68ادلبدح ) أصهٓب (58يبدح )
يمتـز المستثمروف والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة عمى إستغبلؿ المياه 

 الجوفية باآلتى:
إنشاء آبار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بمغت المساحة  -0

 ألؼ فداف وذلؾ وفقًا لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا البلئحة التنفيذية.
 ير الزراعية  بئر مراقبة لمنطقة الحقف عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنميةإنشاء  -3
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والقائمة عمى تحمية المياه المالحة وشبو المالحة والتى يتـ التخمص مف  بالمناطؽ الساحمية

المياه العادمة الناتجة عنيا فى آبار الحقف، وفقًا لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا 
 ة.البلئحة التنفيذي

حصؿ قيمة وفى حالة اإلخبلؿ بتمؾ االلتزامات، تنشئ الوزارة تمؾ اآلبار عمى نفقتيـ وت  
التكاليؼ الفعمية والمصاريؼ اإلدارية وأية تعويضات عف أضرار أصابت الوزارة بطريؽ 

 مقررة حسب أحكاـ ىذا القانوف. الحجز اإلدارى مع عدـ اإلخبلؿ بأى عقوبات

 :87يبدح 
اآلبار بتركيب نظاـ لمتحكـ في معدالت االستخداـ الفعمية طبقا لمضوابط يمتـز أصحاب 

 والمعايير التى تحددىا الوزارة فيما عدا اآلبار التى تستخدـ فى الري التكميمي .

 (78ادلبدح ) أصهٓب )68(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب 

 :88يبدح 
اليجوز حفر آبار حقف التي تستخدـ في التخمص مف المياه العادمة الناتجة مف تحمية المياه 

التنفيذية الشروط والضوابط  ةالبلئحالمالحة وشبو المالحة إال بترخيص مف الوزارة، وتحدد 
 . واإلجراءات البلزمة

 (88ادلبدح ) أصهٓب (78يبدح )
 

 (ْٗ)كًب 

 :89يبدح 
تقتضيو اعتبارات المصمحة العامة أو إذا  إ بلؽ أى بئر بناءا عمى مالموزارة الحؽ فى 

تدىور نوعيتيا طبقا لبلشتراطات متابعة والتفتيش تموث مياه البئر أو أثبتت التقارير الفنية لم
 والقواعد التى تحددىا البلئحة التنفيذية.

 (98ادلبدح ) أصهٓب )88(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب 

 انجبة انثبيٍ 
 محبٚخ ادلٕاسد ٔادلُشآد ادلبئٛخ ٔانشٕاطئ 

 انفصم األٔل
 ت ادلٛبِٛسرفبع يُبعايف دفغ أخطبس 

 انجبة انثبيٍ 
 محبٚخ ادلٕاسد ٔادلُشآد ادلبئٛخ ٔانشٕاطئ 

 انفصم األٔل
 ت ادلٛبِٛسرفبع يُبعيف دفغ أخطبس ا
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 :91يبدح 

أو  ييعمف قياـ حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه إرتفاعًا  ير عادأف  لموزير بقرار منو
و إنييار منشآت أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أعند حدوث سيوؿ  ير عادية 

سدود خطار المياه وحماية الأعاجمة لدفع  عماؿ وقايةأإجراء  يو جسور بما يقتضأمائية 
 .والخزانات والجسور والمنشآت

 (91ادلبدح ) أصهٓب )89(يبدح 
 

 (ْٗ)كًب 
 

 : 91يبدح 
لموزير أو مف يفوضو عند إعبلف قياـ حالة الخطر المشار إلييا في المادة السابقة اتخاذ اإلجراءات 
الفورية لتكميؼ شركات المقاوالت مف القطاع العاـ أو قطاع األعماؿ العاـ  أو الخاص أو مقاولى 

جسور النيؿ والترع والمصارؼ  ومخرات األنفار بالقياـ بأعماؿ مراقبة ومبلحظة وترميـ وتقوية 
اؿ أخرى لحماية األراضى السيوؿ التابعة لموزارة والشواطئ البحرية وسد وترميـ أى قطع بيا وأى اعم

 .والمنشآت
ولموزير أو مف يفوضو في ىذه الحالة اإلستيبلء المؤقت عمى أي معدات أو آالت أو ميمات تكوف 

رج حد حـر النير وخارج المنافع العامة لممجارى المائية ولو اف الزمة وأيا مف األراضي المجاورة خا
والميمات البلزمة ألعماؿ يأخذ منيا ما يمـز مف األتربة البلزمة لوقاية الجسور أو لتشويف المواد 

 .الحماية
ويتخذ المحافظوف ومديرو األمف ورجاؿ اإلدارة بالمحافظات اإلجراءات البلزمة لتيسير ومعاونة 

 .مة المختصة حتي نياية حالة الخطرالعا اإلدارات
ألعماؿ الوقاية ودفع حالة  ويحدد الوزير بقرار منو األجور والتعويضات المناسبة عف كؿ ما يمـز

 .الخطر

 (19ادلبدح ) ( أصهٓب91يبدح )
 

 (ْٗ)كًب 

 
 (ْٗكًب )

 
 

 
عف كؿ مػا  الحالة أو رد الشيء ألصمو حسبويحدد الوزير بقرار منو األجور والتعويضات المناسبة 

 .ألعماؿ الوقاية ودفع حالة الخطر يمـز
 : 92يبدح 

فى حالة إحتماؿ وقوع خطر مف طغياف المياه يجوز لممدير العاـ المختص أف يطمب عوف 
رجاؿ اإلدارة وأجيزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخمية إلتخاذ اإلجراءات واألعماؿ 

 حاجة لصدور قرار مف الوزير بإعبلف قياـ حالة الخطر.الفورية لدرء الخطر وبغير 

 (29ادلبدح )أصهٓب  )19(يبدح 
 

 (ْٗكًب )
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 انفصم انثبَٙ

 محبٚخ ادلٛبِ ٔسفغ يؼٕلبد انش٘ ٔانصشف
 : 93يبدح 

 يحظر القياـ بأى فعؿ مف األفعاؿ اآلتية : 
بيا أو بصرفيا دوف تبديد أو إىدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص  .0

 يي شبكة صرؼ مغطى أو باستخداميا فمقتضي في مصرؼ خاص أو عاـ أو ف
أو  ير مرخص برييا أو باستخداميا في أ راض  ير مرخص  يأراضي  ير مقررة الر 

 .تخداـ طريقة الري  ير المرخص بيابيا أو باس
بكة صرؼ مغطي أو إعاقة  سير المياه في نير النيؿ وفرعيو أو المجاري المائية أو ش  .3

 .يكوف مف شأنو اإلخبلؿ بالموازناتمخر سيؿ أو إجراء عمؿ 
 يىويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الر  يتمؼ بأ يفتح أو إ بلؽ أو إلحاؽ ا .3

والصرؼ التابعة لموزارة أو  يرىا مف األعماؿ المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة 
 .ؿ أو جسور إحدى المجارى المائيةقة جسور النيفي المجاري المائية أو المختر 

وضع أوتاد لربط الشباؾ في نير النيؿ وفرعيو أو جسور المجاري المائية أو في قاعيا أو  .1
 في جسور حوض إحدى القناطر أو األىوسة أو الكباري.

إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيؿ وفرعيو وحتى خمسة كيمو مترات  .9
 .والبحيرات العذبةحات والترع العامة اقناطر إدفينا وسد وىويس دمياط وكذا الريخمؼ 

أو في المجاري المائية الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره  .1
 .أو مخرات السيوؿ أو عمى جسور أي منيا أو في شبكة صرؼ مغطي

 
 
 
 .تغذية المزارع السمكية إستخداـ المياه العذبة في .1
 .ع جسور النيؿ أو المجاري المائيةقط .9

 انفصم انثبَٙ
 محبٚخ ادلٛبِ ٔسفغ يؼٕلبد انش٘ ٔانصشف

 (39ادلبدح )أصهٓب ( 29يبدح )
 يحظر القياـ بأى فعؿ مف األفعاؿ اآلتية : 

 (ْٕ)كًب                                       .0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ْٕ)كًب                                   .2
 

 (  ْٕ)كًب                                        .3
 

 
   (ْٕكًب  )                                .1
 
وأقفاص التربية السمكية في مجري النيؿ وفرعيو وحتى خمسة كيمو مترات  إقامة المزارع .9

 .بحيرة ناصرحات والترع العامة و اخمؼ قناطر إدفينا وسد وىويس دمياط وكذا الري
مخرات  في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره أو وخبلفو الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة)أ(  .1

 .السيوؿ
في المجاري المائية أو عمى جسور أي منيا الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة وخبلفو  )ب( 

 أو في شبكة صرؼ مغطي.
 (ْٕ)كًب                       .            1
   (ْٕ)كًب .                                  9
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الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو  ير ذلؾ مف المواد والميمات األخرى مف جسور النيؿ وجوانبو  .5

ومساطيحو أو مف جسور المجارى المائية أو مخرات السيوؿ أو مف منشآت ومعدات الري 
 .عامة ذات الصمة بالموارد المائيةال والصرؼ أو أي عمؿ آخر داخؿ في األمبلؾ

ر النيؿ إقامة أحواض آلالت رفع المياه الخاصة والمواسير الممحقة بيا عمى جسو  .01
 .وفرعيو والمجارى المائية

 

   (ْٕ)كًب .                                  5
 

 

 
 

  (ْٕ)كًب    .                              01
 

 وتزاؿ بالطريؽ اإلداري عمى نفقة المخالؼ كؿ مخالفة ألحكاـ ىذه المادة.

 : 94يبدح 
بمياه  القياـ بالريال يجوز بغير ترخيص مف الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكاف  - أ

 .أو الصناعي المعالجة الصرؼ الصحي
 :الوزارة القياـ باألعماؿ اآلتية مفال يجوز بغير ترخيص  - ب
 .مخر سيؿ أو شبكة صرؼ مغطى أو في أو مصرؼ عاـالصرؼ في ترعة عامة  .0
 الزراعي.الري بمياه الصرؼ  .3
مرور إحدى اآلالت المتحركة ذات األحماؿ الثقيمة عمى الجسور أو منشآت الري  .3

خطار السيوؿ التابعة لموزارة إذا كاف مف شأف ذلؾ اإلضرار أوالصرؼ ومنشآت الحماية مف 
 .والصرؼ والحماية مف أخطار السيوؿبالجسور أو منشآت الري 

 (49ادلبدح ) أصهٓب( 39يبدح )
 لمحاصيؿ الزراعيةري اال يجوز بغير ترخيص مف الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكاف  - أ

 .الصرؼ الصحى أو الصناعي المعالجةبمياه 
 :الوزارة القياـ باألعماؿ اآلتية ال يجوز بغير ترخيص مف - ب

 الصرؼ في ترعة عامة أو شبكة صرؼ مغطى أو في مخر سيؿ. .0
 إذا لـ يتوافر لو مصدر ري آخر.الري بمياه الصرؼ الزراعي  .3
 (ْٕ)كًب                              .3

 

 انفصم انثبنش
 إداسح ٔمحبٚخ انشٕاطئ انجحشٚخ

 :95يبدح 
مع عدـ اإلخبلؿ بما ىو منصوص عميو مف أحكاـ فى أية قوانيف سارية، تشكؿ لجنة عميا 
لمنظر فى الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى تراخيص بأعماؿ أو إشغاالت داخؿ منطقة 

وكذا لمسافة مائتي متر مف خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة الحظر لمشواطئ البحرية 
الجيات المعنية ذات الصمة مف  ممثمىمف ظر ليا لممناطؽ التي لـ يتـ تحديد خط الح

مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة  قرار شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ ويصدر

 انفصم انثبنش
 إداسح ٔمحبٚخ انشٕاطئ انجحشٚخ

 (59ادلبدح ) أصهٓب (49يبدح )
مع عدـ اإلخبلؿ بما ىو منصوص عميو مف احكاـ أية قوانيف سارية، تشكؿ لجنة عميا 

بأعماؿ أو إشغاالت داخؿ  جديدةلمنظر فى الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى تراخيص 
ذات الصمة مف شا مى الدرجة منطقة الحظر لمشواطئ البحرية مف ممثمى الجيات المعنية 

ف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة ونظاـ عمميا عمى األقؿ، ويصدر قرار م العالية
 وتحديد إختصاصاتيا.
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 .اختصاصاتياونظاـ عمميا وتحديد 

ويعتبر اعتماد الوزير ألعماؿ المجنة ممزما لمجيات  العتمادىاوترفع المجنة توصياتيا لموزير 
 الشأف.ىذا  يلجاف مشكمة بالمحافظات و يرىا ف ياإلدارية األخرى وتمغى ا

 
عتمػػػاد الػػػوزير ألعمػػػاؿ المجنػػػة ممزمػػػػًا توصػػػياتيا لمػػػوزير العتمادىػػػا، ويعتبػػػػر اوترفػػػع المجنػػػة 

وتػنظـ لمجيات اإلدارية األخرى وتمغى أى لجاف مشػكمة بالمحافظػات و يرىػا فػى ىػذا الشػأف 
 .القانوف اإلجراءات والشروط الواجب إتباعياالبلئحة التنفيذية ليذا 

 :96بدح ادل
مائتي متر مف  عف ؿال تقإقامة أيو منشآت عمى الشواطئ البحرية لمدولة لمسافة  ال يجوز

 الوزارة.خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة إال بعد موافقة 

 (69ادلبدح ) أصهٓب( 59يبدح )
عمى الشواطئ البحرية لمدولة لمسافة مائتى متر مف خط  عماؿو أأإقامة اية منشآت  يحظر

 .ووزارة البيئةبعد موافقة الوزارة  الشاطئ إلى داخؿ اليابسة إال
 :97بدح ادل

في ىذا الشأف والذي يحظر تجاوزه بإقامة  تياادراستقـو الوزارة بتحديد خط الحظر مف واقع 
ساريًا فى المناطؽ التي لـ يتـ تحديد خط  (51رقـ )اية منشآت ويستمر العمؿ بالمادة 

خطار جميع الجيات المعنية   بو. لبللتزاـالحظر ليا بمعرفة الوزارة وا 

 (79ادلبدح ) أصهٓب (69يبدح )
فى ىذا  الدراساتمف واقع  النيائىبتحديد خط الحظر  بالتنسيؽ مع وزارة البيئةتقـو الوزارة 

مف  (95)، ويستمر العمؿ بالمادة أو أعماؿالشأف والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت 
 ووزارة البيئةساريًا فى المناطؽ التى لـ يتـ تحديد خط الحظر ليا بمعرفة الوزارة  ىذا القانوف

خطار جميع الجيات المعنية لبللتزاـ بو.  وا 
 :98يبدح 

عدا تمؾ المقامة عمى  – 51يجوز لموزارة تقنيف وضع المخالفات المحررة طبقًا لممادة 
وذلؾ إذا تبيف وقوعيا خارج منطقة الحظر  –أراضي ذات صمة بالموارد المائية والري 

النيائية لمشواطئ البحرية المحددة في المادة السابقة، شريطة تقديـ ما يفيد سداد أي 
 .المجنة العميا المختصة ة المختصة وحسب الحالة، وبعد إعتماد رأيمستحقات لجيات الوالي

 (89ادلبدح ) أصهٓب  (79يبدح )
ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي  تقتضيو اعتبارات المصمحة العامة، وبناء عمى ما ،لموزارة

المخالفات يصدر بيا قرار مف رئيس مجمس الوزراء لمتصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع عمى 
لممنشآت واألعماؿ التى وقعت داخؿ منطقة الحظر النيائية  0/5/3101القائمة قبؿ 

لغيرىا مف  لمشواطئ البحرية والمقامة عمى األراضى الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو
األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو االفراد، التصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع 

 :بالشروط اآلتية
 سداد أية مستحقات لجيات الوالية المختصة. -0
 التقدـ بطمب التصالح والتقنيف لموزارة خبلؿ عاـ مف تاري  إصدار ىذا القانوف. -3
 إعتماد المجنة العميا المختصة لمتصالح والتقنيف بمقابؿ اإلنتفاع. -3

 وذلؾ وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية في ىذا الشأف.
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 : 99يبدح 

عمااًل مخالفة لممواد السابقة بالشواطئ البحرية لمدولة أإذا تبيف لمميندس المختص أف ىناؾ 
عادة الشيء ألصمو  يحؽ لو إتخاذ اإلجراءات القانونية البلزمة لوقؼ العمؿ واإلزالة الفورية وا 

 عمى نفقة المخالؼ وتحصيؿ قيمة تكاليؼ اإلزالة بالطرؽ اإلدارية.

 (99ح )ادلبد أصهٓب( 89يبدح )
اذا  البيئة، في شأف بإصدار قانوف 0551لسنة  1رقـ مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف 

ة بالشواطئ البحرية لمدولة عمااًل مخالفة لممواد السابقأتبيف لمميندس المختص اف ىناؾ 
عادة الش إدارياً البلزمة لوقؼ العمؿ واإلزالة الفورية  ةاتخاذ اإلجراءات القانوني يحؽ لو ئ وا 

 اإلزالة بالطرؽ اإلدارية.تكاليؼ خالؼ وتحصيؿ قيمة مألصمو عمى نفقة ال

 : 111يبدح 
أو منشآت لمنفع العاـ داخؿ منطقة الحظر المشار  خاصة ال يجوز إقامة منشآت ذات صفة

إال في حاالت الضرورة التي تقتضى ذلؾ وبشرط الحصوؿ مسبقًا  51و 51إلييا بالمادتيف 
المجنة العميا مف الوزير وعمى أف تتضمف الموافقة  توصيةعمى موافقة الوزارة بعد إعتماد 

تحديد أعماؿ الحماية البلزمة ليا بناءًا عمى الدراسات المتخصصة فى ىذا الشأف مف جية 
بإصدار  0551لسنة  1اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ  إستشارية توافؽ عمييا الوزارة مع عدـ

 .شأف البيئة قانوف في
تحت إشراؼ الوزارة، عمى أف يتحمؿ صاحب الشأف تكاليؼ  المطموبةوتنفذ أعماؿ الحماية 

وتنظـ البلئحة التنفيذية اإلجراءات والشروط الواجب  .الدراسات واإلشراؼ وتنفيذ ىذه األعماؿ
 تباعيا في ىذا الشأف.

 (111ادلبدح )أصهٓب ( 99يبدح )
ة الحظر المشار ال يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت لمنفع العاـ داخؿ منطق

إال فى حاالت الضرورة التي تقتضى ذلؾ وبشرط  ( مف ىذا القانوف15، 95)إلييا بالمادتيف
بعد اعتماد المجنة العميا مف الوزير وعمى أف  ووزارة البيئةالحصوؿ مسبقًا عمى موافقة الوزارة 

عمى الدراسات المتخصصة فى ىذا  بناءعماؿ الحماية البلزمة ليا أتتضمف الموافقة تحديد 
لسنة  1رقـ الشأف مف جية استشارية توافؽ عمييا الوزارة مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف 

 البيئة. في شأف بإصدار قانوف  0551
الدراسات عماؿ الحماية تحت إشراؼ الوزارة، عمى أف يتحمؿ صاحب الشأف تكاليؼ أوتنفذ 

 اتباعيااإلجراءات والشروط الواجب  ةعماؿ، وتنظـ البلئحة التنفيذيواإلشراؼ وتنفيذ ىذه األ
 فى ىذا الشأف.

 :111يبدح 
البحر أو  يحظر إجراء أي عمؿ يؤثر عمى المسار الطبيعى لمشاطئ أو يعدلو دخواًل في مياه

ليذا مف الوزير وتنظـ البلئحة التنفيذية  إعتماد توصية المجنة العمياعنو إال بعد  اً إنحسار 
 .روط الواجب اتباعيا فى ىذا الشأفاإلجراءات والش القانوف

 (111ادلبدح )أصهٓب ( 111يبدح )
يحظر إجراء أى عمؿ يؤثر عمى المسار الطبيعى لمشاطئ أو يعدلو دخوال فى مياه البحر 

موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض عمى المجنة العميا المختصة أو انحسار عنو إال بعد 
مف الوزير، وتنظـ البلئحة التنفيذية اإلجراءات والشروط الواجب إتباعيا واعتماد توصياتيا 

 ا الشأف.فى ىذ
 

 : 112يبدح 
 القياـ بأي فعؿ مف األفعاؿ اآلتية : يحظر

 (211ادلبدح )أصهٓب ( 111يبدح )
 :إال بترخيص مف الوزارةالقياـ بأى فعؿ مف األفعاؿ اآلتية  اليجوز
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نقؿ أي رماؿ مف الكثباف الرممية و يرىا المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية  .0

، ويمتـز المرخص لو بإستعواض الكميات المستغمة بكميات إال بترخيص مف الوزارة
 نفس ىيئة الرماؿ المستغمة.مع تشوينيا وتكوينيا عمى خرى مماثمة فى الحجـ أ
 

تغيير طبو رافية األرض مف حفر أو ردـ داخؿ منطقة الحظر لمشواطئ البحرية  .3
 .التي تحددىا الوزارة

نقؿ أي رماؿ مف الكثباف الرممية و يرىا المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويمتـز  .0
 المرخص لو باستعواض الكميات المستغمة بكميات أخرى مماثمة في الحجـ.

 
 تغيير طبو رافية األرض مف حفر أو ردـ داخؿ منطقة الحظر لمشواطئ البحرية. .3
 

المختصة واعتماد توصياتيا مف الوزير، وتحدد البلئحة وذلؾ بعد العرض عمى المجنة العميا 
 التنفيذية الشروط والضوابط البلزمة.

 انفصم انشاثغ
 احلًبٚخ يٍ أخطبس األيطبس ٔانغٕٛل

 :113يبدح 
يحظر القياـ بأي عمؿ مف شأنو التأثير عمى مخرات السيوؿ ومنشآت الحماية إال في حاالت 

ط التي الحصوؿ عمى ترخيص منيا وفقًا لمضوابط والشرو  الضرورة التى تقدرىا الوزارة وبعد
 .تحددىا البلئحة التنفيذية

 انفصم انشاثغ
 احلًبٚخ يٍ أخطبس األيطبس ٔانغٕٛل

 (311ادلبدح ) أصهٓب (211يبدح )
 

 (ْٗ)كًب   

 : 114يبدح 
تمتـز الشركات واألفراد والجيات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة  
أخرى بتنفيذ أعماؿ الحماية البلزمة لحمايتيا مف أخطار األمطار والسيوؿ عمى نفقتيا وذلؾ 
بعد الحصوؿ عمى التراخيص البلزمة مف الوزارة وفقًا لمضوابط والشروط التى تحددىا 

 .ئحة التنفيذيةالبل

 (411ادلبدح ) أصهٓب( 311يبدح )
تمتػػػـز الشػػػركات واألفػػػراد والجيػػػات وأصػػػحاب المنشػػػآت السػػػياحية أو أي منشػػػآت أو أنشػػػطة  

لحمايتيػػا مػػف أخطػػار األمطػػار والسػػيوؿ والبلزمػػة الخاصػػة بيػػا أخػػرى بتنفيػػذ أعمػػاؿ الحمايػػة 
ط عمى نفقتيا وذلؾ بعػد الحصػوؿ عمػى التػراخيص البلزمػة مػف الػوزارة وفقػًا لمضػوابط والشػرو 

 .ة التنفيذيةالتى تحددىا البلئح

 : 115يبدح 
و  ير حكومية أو أي شخصية إعتبارية أو طبيعية إقامة أو جية سواء حكومية أال يجوز ألى فرد 

أى منشآت أو أعماؿ لحجز مياه األمطار والسيوؿ الجارية فى األودية الطبيعية والتى مف شأنيا 
تصريؼ مياه األمطار والسيوؿ أو تحويميا عف مسارىا الطبيعى إال بترخيص مف الوزارة وفقًا 

 التنفيذية.  لمضوابط والشروط التى تحددىا البلئحة

 

 (511ادلبدح ) أصهٓب (411يبدح )
 

 (ْٗ)كًب  
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 :116يبدح 

نسيؽ مع جيات الوالية األخرى حافظات جميورية مصر العربية بالتتمتـز كؿ محافظة مف م
وجميع الجيات الحكومية بوضع الخطط والسياسات البلزمة لحماية األرواح والبنية التحتية 
والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤىا بالمحافظة مف أخطار األمطار 

 .لوزارةمف ا واعتمادىاوالسيوؿ مع تقديـ الدراسات الفنية وخطط الحماية إلقرارىا 

 (611ادلبدح ) أصهٓب( 511يبدح )
تمتـز كؿ محافظة مف محافظات جميورية مصر العربية بالتنسيؽ مع جيػات الواليػة األخػرى 
وجميع الجيات الحكوميػة بوضػع الخطػط والسياسػات البلزمػة لحمايػة األرواح والبنيػة التحتيػة 
والمنشػػػػآت العامػػػػة والخاصػػػػة القائمػػػػة أو المزمػػػػع إنشػػػػاؤىا بالمحافظػػػػة مػػػػف أخطػػػػار األمطػػػػار 

إلقرارىػا واعتمادىػا  وآليػات االسػتفادة منيػالدراسات الفنيػة وخطػط الحمايػة والسيوؿ مع تقديـ ا
 مف الوزارة.

 : 117يبدح  
تـ بدوف  يصدر المدير العاـ المختص قرار بإزالة أى منشأ أو وقؼ أي نشاط أو أى إجراء

عمى مخرات السيوؿ أو منشآت الحماية وتصريؼ األمطار ترخيص مف شأنو التأثير 
 .و وفقًا لمقتضيات المصمحة العامةوذلؾ كموالسيوؿ، 

 (711ادلبدح ) أصهٓب( 611)يبدح 
 

 (ْٗ)كًب  

 انجبة انزبعغ
 فٗ األحكبو انؼبيخ ٔاخلزبيٛخ

 :118يبدح  
يصدر بتحديدىـ قرار مف وزير  المكمؼ بعممو كؿ فيما يخصو والذيف لمميندس المختص أو

العدؿ باإلتفاؽ مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائـ المنصوص 
 .نوف والتي تقع في دوائر اختصاصيـعمييا في ىذا القا

 انجبة انزبعغ
 فٗ األحكبو انؼبيخ ٔاخلزبيٛخ

 (811ادلبدح ) أصهٓب (711يبدح )
 (ْٗكًب ) 

 
 :119يبدح 

اإلدارة المحمية وتحت المتابعة واإلشراؼ مف المحافظ  يرجاؿ اإلدارة ومسئوليمتـز  
المختص، بمعاونة اإلدارات العامة المختصة بالوزارة لممحافظة عمي نير النيؿ والمجاري 
المائية ومخرات السيوؿ وجسورىا ومرافقيا والمنشآت والمعدات ذات الصمة بالري والصرؼ 

خطار اإلدارة العامة المختصة عف أي تعديات أو مخالفات تيدد كفاءة إ مف أي تعديات مع 
دارية تطبيقا والمشاركة في تنفيذ القرارات اإل ميدىا،ىذه المجارى والمنشآت والمعدات فى 

 .ألحكاـ ىذا القانوف

 
 

 (911ادلبدح ) أصهٓب (811يبدح )
 

 

 (ْٗ)كًب 
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 :111يبدح 

عمى مخرات السيوؿ الغير تابعة لموزارة مداومة تطيير تمتـز كافة الجيات صاحبة الوالية 
وصيانة ىذه المخرات ومرافقيا وتقوية جسورىا ووضع الخطط لنقؿ أى تجمعات سكنية أو 

 .تعديات تقع فى نطاؽ ىذه المخرات أى منشآت أخرى أو إزالة أى
صوؿ لح، اتنمية فى نطاؽ كافة مخرات السيوؿوفى حاؿ ر بة أى جية تنفيذ أى مشروعات 

 .عمى موافقة مسبقة مف الوزارة

 (111ادلبدح ) أصهٓب (191يبدح )
 

 (ْٗ)كًب     
 

 
 : 111يبدح 

لمميندس المختص أو المكمؼ بعممو عند وقوع تعد عمي األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد 
أو بأى طريقة أخرى  شفوياالمائية والري أف يكمؼ المتعدي أو المستفيد مف ىذا التعدي 

ثبات ىذه اإلجراءات في محضر المخالفة فإذا لـ يتـ إعادة  بإعادة الشئ ألصمو فورا  وا 
الشئ إلى أصمو فيتـ إخطار رجاؿ اإلدارة إليقاؼ المخالفة وحراستيا لحيف تنفيذ اإلزالة ، 

قيمة مقابؿ ويكوف لممدير العاـ المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالؼ ب
اإلنتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليؼ إعادة الشئ إلي أصمو ويمتـز بأداء ىذه القيمة خبلؿ 

ال قامت اإلدارة العامة المخت صة بتحصيميا بطريؽ الحجز شير مف تاري  إخطاره بيا وا 
 .اإلداري

 (111ادلبدح ) أصهٓب( 111يبدح )
لمميندس المختص أو المكمؼ بعممو عند وقوع تعد عمي األمبلؾ العامة ذات الصمة 

أو بأى  وتمغرافياً شفويا بالموارد المائية والري أف يكمؼ المتعدي أو المستفيد مف ىذا التعدي 
ثبات ىذه اإلجراءات في محضر المخالفة فإذا لـ  طريقة أخرى بإعادة الشئ ألصمو فورا  وا 

ئ إلى أصمو فيتـ إخطار رجاؿ اإلدارة إليقاؼ المخالفة وحراستيا لحيف تنفيذ يتـ إعادة الش
اإلزالة ، ويكوف لممدير العاـ المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالؼ 
بقيمة مقابؿ اإلنتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليؼ إعادة الشئ إلي أصمو ويمتـز بأداء ىذه 

ال قامت اإلدارة العامة المخت القيمة خبلؿ شير مف صة بتحصيميا تاري  إخطاره بيا وا 
 .بطريؽ الحجز اإلداري

 :112يبدح 
 0591لسنة  03يستمر العمؿ بصندوؽ إعادة الشئ ألصمو القائـ حاليا والمنشأ بالقانوف رقـ 

، وفى حالة زيادة  ( مميوف جنية )عشرة مميوف جنية(01)مع تعديؿ قيمة رأس مالو إلى 
اإليرادات المحصمة عف المقدر يكوف الصرؼ بترخيص وزير المالية مع ترحيؿ فائض 
الحصيمة وال يجوز إستخدامو إال بترخيص وزير المالية أو مف يفوضو، ويختص ىذا 
الصندوؽ بالمساىمة في تمويؿ نفقات صيانة او تأىيؿ المجارى المائية ومرافؽ الري 

عادة الشئ ألصمو في حالة عدـ، وكذا تكاوالصرؼ قياـ المخالؼ  ليؼ إزالة المخالفات وا 
 .ت الخاصة بالموارد المائية والرى، وكذلؾ نفقات البحث العممى والدراسابذلؾ طبقا لمقانوف

 (211ادلبدح )أصهٓب ( 111يبدح )
لسنة  03يستمر العمؿ بصندوؽ إعادة الشئ ألصمو القائـ حاليا والمنشأ بالقانوف رقـ 

، وفى حالة زيادة اإليرادات جنيوعشرة مبلييف مع تعديؿ قيمة رأس مالو إلى  0591
وزير المالية مع ترحيؿ فائض الحصيمة  مف المحصمة عف المقدر يكوف الصرؼ بترخيص

وال يجوز إستخدامو إال بترخيص وزير المالية أو مف يفوضو، ويختص ىذا الصندوؽ 
كذا بالمساىمة في تمويؿ نفقات صيانة او تأىيؿ المجارى المائية ومرافؽ الري والصرؼ ، و 

عادة الشئ ألصمو في حالة عدـ ، قياـ المخالؼ بذلؾ طبقا لمقانوف تكاليؼ إزالة المخالفات وا 
وتؤوؿ إلى الصندوؽ  ت الخاصة بالموارد المائية والرىوكذلؾ نفقات البحث العممى والدراسا
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بعد العرض مف  –وتعتبر أمواؿ الصندوؽ أمواال عامة ويصدر رئيس مجمس الوزراء 
قرارا بالقواعد المنظمة لمصندوؽ وتشكيؿ مجمس إدارتو ونظامو األساسى والئحتو  -الوزير
 المالية.

 .  مات والمبالغ المحكـو بيا وفؽ أحكاـ ىذا القانوفاحصيمة الرسـو والغر 
 ،بعد العرض مف الوزير ،الصندوؽ أمواال عامة ويصدر رئيس مجمس الوزراءوتعتبر أمواؿ 

 قرارا بالقواعد المنظمة لمصندوؽ وتشكيؿ مجمس إدارتو ونظامو األساسى والئحتو المالية.

 :113يبدح 
يصدر الوزير قرارا بنسبة المساىمة فى تكاليؼ اإلنشاء والتشغيؿ والصيانة لمجيات المستفيدة 

المشروعات المائية والمنشآت المتعددة األ راض المقامة عمى نير النيؿ وفرعيو مف 
والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية مف أخطار األمطار والسيوؿ 
ومشروعات المياه الجوفية ، وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات المستفيدة بعد إعتماد توصيات 

 المجاف العميا كؿ فيما يخصو.

 (311ادلبدح ) أصهٓب (211ح )بدي
 

 (ْٗ)كًب 

 :114يبدح 
لممنفعة العامة  الممكيةبشأف نزع  0551لسنة01مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ 

والئحتو التنفيذية يختص بالفصؿ في منازعات التعويضات المنصوص عمييا في ىذا القانوف 
لجنة تشكؿ بدائرة كؿ محافظة برئاسة قاضى يندبو رئيس المحكمة اإلبتدائية بالمحافظة 
وعضوية مدير عاـ اإلدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية 

لزراعة المختص وممثؿ مف المحافظة يختاره المحافظ المختص وال يكوف إنعقادىا صحيحا ا
إال بحضور رئيسيا وعضويف مف أعضائيا عمى األقؿ وتصدر المجنة قرارىا خبلؿ شير مف 
تاري  إيداع األوراؽ أمانة المجنة ويصدر القرار بأ مبية األصوات وعند تساوى األصوات 

الرئيس ويكوف قرار المجنة قاببل لمطعف فيو اماـ المحكمة اإلبتدائية  يرجح الجانب الذى منو
 .التنفيذ لحيف الفصؿ فى الطعفوقؼ ويترتب عمى الطعف المختصة 

 
 

 (411ادلبدح ) أصهٓب (311يبدح )
لممنفعػػة  ممكيػػة العقػػاراتبشػػأف نػػزع  0551لسػػنة 01مػػع عػػدـ اإلخػػبلؿ بأحكػػاـ القػػانوف رقػػـ 

العامة والئحتو التنفيذية يختص بالفصؿ في منازعات التعويضات المنصوص عمييا في ىػذا 
القػػػانوف لجنػػػة تشػػػكؿ بػػػدائرة كػػػؿ محافظػػػة برئاسػػػة قاضػػػى يندبػػػو رئػػػيس المحكمػػػة اإلبتدائيػػػػة 
بالمحافظػػة وعضػػوية مػػدير عػػاـ اإلدارة العامػػة المختصػػة ومػػدير مديريػػة المسػػاحة المخػػتص 

زراعػػة المخػػتص وممثػػؿ مػػف المحافظػػة يختػػاره المحػػافظ المخػػتص وال يكػػوف ومػػدير مديريػػة ال
إنعقادىػػا صػػحيحا إال بحضػػور رئيسػػيا وعضػػويف مػػف أعضػػائيا عمػػى األقػػؿ وتصػػدر المجنػػة 
قرارىػػا خػػبلؿ شػػير مػػف تػػاري  إيػػداع األوراؽ أمانػػة المجنػػة ويصػػدر القػػرار بأ مبيػػة األصػػوات 

الػرئيس ويكػوف قػرار المجنػة قػاببل لمطعػف فيػو وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منػو 
 .وال يترتب عمى الطعف وقؼ تنفيذ القراراماـ المحكمة اإلبتدائية المختصة 
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 :511يبدح 

لتغذية  ةراعى والمياه الجوفية شبو المالحبإستخداـ مياه الصرؼ الز  الموافقةيجوز لموزارة 
المزارع السمكية الحاصمة عمى موافقة الزراعة واستصبلح األراضى مع اشتراط الحصوؿ 
عمى موافقة مسبقة مف وزاراتي الصحة والبيئة عمى صبلحية المياه ، ويكوف الترخيص لمدة 

ئحة التنفيذية مع أداء رسـ ال بلقابمة لمتجديد وحسب الشروط التى تحددىا ال ثبلث سنوات
خيص في حالة ثبوت عدـ صبلحية المياه ، ويتـ إلغاء التر وسوف ألؼ جنيخميجاوز 

المستخدمة لتغير نوعيتيا او ألى سبب آخر وطبقا لتحاليؿ دورية معتمدة مف وزارة الصحة ، 
عمى أف يتـ تحصيؿ مقابؿ ما تتكمفو الوزارة مف نفقات أعماؿ إعادة التأىيؿ والتشغيؿ 

و الخاصة أو اآلبار التى تخدـ ىذه المزارع ووفقا والصيانة لشبكات الصرؼ العامة أ
لممعايير والضوابط التى يصدر بيا قرار مف الوزير ، وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى 

 مف ىذا القانوف. (003) صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة

 (115ادلبدح ) أصهٓب( 114يبدح )
بإستخداـ مياه الصرؼ الزراعى والمياه الجوفية شبو المالحو لتغذية  الترخيصيجوز لموزارة 

الزراعة واستصبلح األراضى مع اشتراط  وزارةالمزارع السمكية الحاصمة عمى موافقة 
الصحة والبيئة عمى صبلحية المياه ، ويكوف  وزارتيالحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف 

الشروط التى تحددىا االئحة التنفيذية مع قابمة لمتجديد وحسب  خمس سنواتالترخيص لمدة 
، ويتـ ويستحؽ نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيصأداء رسـ ال يجاوز خمسوف ألؼ جنية 

إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدـ صبلحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتيا او ألى سبب 
يؿ مقابؿ ما تتكمفو آخر وطبقا لتحاليؿ دورية معتمدة مف وزارة الصحة ، عمى أف يتـ تحص

الوزارة مف نفقات أعماؿ إعادة التأىيؿ والتشغيؿ والصيانة لشبكات الصرؼ العامة أو 
الخاصة أو اآلبار التى تخدـ ىذه المزارع ووفقا لممعايير والضوابط التى يصدر بيا قرار مف 

فى  الوزير، وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو
 مف ىذا القانوف. (000) المادة

 :116يبدح 
إعتبارات المصمحة العامة وعمى مدى توافر كمية  يجوز لموزير بناء عمى ما تقتضيو .0

الموافقة عمى دراسة تقنيف وضع  -ومصدر/مصادر المياه وكذا توافر مخرج الصرؼ
، ولذوى رد المائيةمآخذ المياه المخالفة القائمة وبما ال يتعارض مع الخطة القومية لمموا

الشأف التقدـ لموزارة بطمبات دراسة التقنيف خبلؿ ميمة ال تتجاوز ستة شيور مف تاري  
نشر البلئحة التنفيذية ليذا القانوف، عمى أف يرفؽ بالطمب موافقة جية الوالية أو جية 
اإلختصاص التي أجازت النشاط الذي يزاولو مقدـ الطمب ، وأف يرفؽ بالطمب إقرار 

موافقة عمى أداء أي تعويضات عف كميات المياه الميدرة والمستغمة سابقا، وأي بال
تكاليؼ أخري لتعديؿ أو تأىيؿ شبكات ومرافؽ الري والصرؼ ، وكذا تكاليؼ إنشاء أي 
عادة استخداـ مياه الصرؼ الزراعي، وكذا تكاليؼ  أبار جوفية أو أعماؿ لمعالجة وا 

ـ وطرؽ الرى بزماـ مر وتكاليؼ تطوير نظإذا تطمب األإنشاء أى منشآت جديدة 

 (611ادلبدح ) أصهٓب (511ح )يبد
 (ْٕ)كًب                                           .0
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مساوي لمزماـ المخالؼ أو زماـ معادؿ لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة لؤلنشطة 
األخري  ير الزراعية وكؿ ذلؾ لممساىمة في توفير المصادر المائية لتوفير كؿ أو 

 جزء مف متطمبات ىذه المآخذ المخالفة .
يتـ إخطار ذوي الشأف بالمآخذ أو  المختصة،بعد الدراسة المبدئية مف أجيزة الوزارة    .3

بعضيا التي يمكف تقنيف أوضاعيا، والتكاليؼ التقديرية المطموبة سواء لمدراسات 
التفصيمية البلزمة أو لتنفيذ األعماؿ المطموبة وكذا قيمة التعويضات وخبلفو وتحديد 

ة ىذه المبالغ إلى الصندوؽ المخصص ليا الذي يحدده ميمة لمسداد، وتؤوؿ حصيم
  التنفيذية.الوزير، وفقا لما تحدده البلئحة 

ويكوف التقنيف وفقا لمشروط واإلجراءات والرسـو التي تحددىا الوزارة وفقا ألحكاـ ىذا  .3
القانوف والقرار الذى يصدره الوزير فى ىذا الشأف وبعد موافقة جيات الوالية وبعد أداء 

 .وإلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصم مائو ألؼ جنيو يؤوؿـ ال يجاوز رس
 
خبلؿ الميمة تزاؿ جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لـ يتـ تقنيف أوضاعيا  .1

أو لـ يسددوا الشأف بطمبات دراسة تقنينيا  ي( أو التي لـ يتقدـ ذو 0المحددة بالفقرة )
 المواعيد المحددة. يالتكاليؼ المطموبة ف

 
 
 
 (ْٕ)كًب                                                .3
 
 
 
 
 
 
 
 

ويكوف التقنيف وفقا لمشروط واإلجراءات والرسـو التي تحددىا الوزارة وفقا ألحكاـ ىذا . 3
القانوف والقرار الذى يصدره الوزير فى ىذا الشأف وبعد موافقة جيات الوالية وبعد أداء رسـ 

 أو كسر الفداف يوافؽ عمى تقنيف ريو مف ىذا المأخذمائو جنيو عف كؿ فداف ال يجاوز 
 .وإلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصم ىذه الرسـو وتؤوؿ حصيمة

أو التي لـ جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لـ يتـ تقنيف أوضاعيا  إدارياً تزاؿ . 1
أو التي لـ يسددوا ( 0) بالبندالشأف بطمبات دراسة تقنينيا خبلؿ الميمة المحددة  ذوويتقدـ 

 المحددة.المطموبة فى المواعيد والرسـو التكاليؼ 
 :117يبدح 

أمواؿ  يتستحؽ لمدولة بمقتضي أحكاـ ىذا القانوف يكوف ليا امتياز عم يجميع المبالغ الت
الترتيب بعد  يعمى أف تأتى ف يمف القانوف المدن 0035المديف وفقا ألحكاـ المادة 

 المصروفات القضائية وديف النفقة، وتحصؿ بكافة الطرؽ القانونية.

 (711ادلبدح ) أصهٓب (611يبدح )
 

 (ْٗ)كًب 

 :118 يبدح
يصدر الوزير قرار تحديد مقابؿ اإلشراؼ عمى األعماؿ التى يتـ تنفيذىا بترخيص مف أجيزة 

جراءات تحصيمو وفقا لما تحدده  الوزارة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف،  ئحةالبلوقواعد وضوابط وا 
 التنفيذية.

 (811ادلبدح ) أصهٓب (711يبدح )
 

 (ْٗ)كًب 
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 انجبة انؼبشش

 انؼمٕثبد
 :119يبدح  

مع عدـ اإلخبلؿ بحؽ الوزارة في إعادة الشئ ألصمو عمى نفقة المخالؼ أو بأية عقوبة أشد 
مخالفة أي حكـ مف أحكاـ ىذا القانوف  يينص عمييا في أي قانوف آخر، يعاقب عم

 بالعقوبات المبينة في المواد التالية.

 انجبة انؼبشش
 انؼمٕثبد

 (911ادلبدح ) أصهٓب (811يبدح )  
 

 (ْٗ)كًب 

 :121يبدح 
بغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو وال تزيد عمى خمسة  5يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة رقـ 

 آالؼ جنيو عف الشجرة الواحدة أو النخمة الواحدة.

 (211ادلبدح ) أصهٓب( 191يبدح )

 (ْٗ)كًب 

 :121يبدح 
 9( مف البند رقـ )ب( مف المادة 3يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد: الفقرة )

، 33، 05، 09أرقاـ )والمواد  53( مف المادة 01والبند رقـ ) 1( مف المادة 3والبند رقـ )
بغرامة ال تقؿ عف ألفيف جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنية وتضاعؼ  (10، 30، 31

 تكرار المخالفة.العقوبة في حالة 

 (112ادلبدح ) أصهٓب (112يبدح )
( 9) ( مف البند )ب( مف المادة3يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد: الفقرة )

 (11، 13، 90، 10)والمواد  (35) ( مف المادة01والبند ) (1) ( مف المادة3والبند )
وتضاعؼ العقوبة في حالة  وجنيجنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ  بغرامة ال تقؿ عف ألفي

 تكرار المخالفة.

 :122يبدح 
( مف 3) رقـ( والبند 15، 11، 03) أرقاـيعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد 

ألؼ جنيو، وتضاعؼ  عشروفبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى  11المادة 
 العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 (212ادلبدح ) أصهٓب (112يبدح )

( مف 3( والبند )91، 31، 33، 33 ،03أي حكـ مف أحكاـ المواد )يعاقب كؿ مف يخالؼ 
ألؼ جنيو،  فعشريآالؼ جنيو وال تزيد عمى بغرامة ال تقؿ عف خمسة  (31)المادة 

 وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 :123ح يبد
بغرامة ال  (51، 91، 99، 90، 39) أرقاـيعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد 

تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى ثبلثوف ألؼ جنيو، وتضاعؼ العقوبة في حالة 
 تكرار المخالفة.

 (312ادلبدح ) أصهٓب( 212يبدح )
بغرامة ال تقؿ  (53 ،91، 91، 91، 31)يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد 

ألؼ جنيو، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار  رة آالؼ جنيو وال تزيد عمى ثبلثيفعف عش
 المخالفة.
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 :124يبدح 

، 11 رقـ ( مف المادة3) رقـوالبند  35يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد: 
بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو  53( مف المادة 1، 1، 0والبنود أرقاـ ) (99)والمادة 

 ألؼ جنيو، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة. خمسوفوال تزيد عمى 

 (412ادلبدح ) أصهٓب (312يبدح )
، والمادة (31) ( مف المادة3) ( والبند93) يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد:

عشرة آالؼ جنيو وال بغرامة ال تقؿ عف ( 35) ( مف المادة1، "ب" 1، 0والبنود ) (19)
 ألؼ جنيو، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة. فخمسيتزيد عمى 

 :125يبدح 
ستة أشير وبغرامة ال تقؿ  عفبالحبس مدة ال تزيد  33يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة 

جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو عف الفداف أو كسر الفداف أو بإحدى ىاتيف  ألفيفعف 
 العقوبتيف، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 (512ادلبدح ) أصهٓب (412يبدح )
ستة أشير وبغرامة ال  عمىبالحبس مدة ال تزيد  (03)يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة 

جنيو عف الفداف أو كسر الفداف أو  ؼالعشرة آجنيو وال تزيد عمى ثبلثة آالؼ تقؿ عف 
 بإحدى ىاتيف العقوبتيف، وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 :126يبدح 
( 5، 9، 9، 1، 3) أرقاـوالبنود  33، 01يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد: 

بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ  019والمادة  53مف المادة 
جنيو وال تزيد عمى خمسوف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، وتضاعؼ العقوبة في 

 حالة تكرار المخالفة.

 (612ادلبدح ) أصهٓب( 512يبدح )
( 5، 9، 9، 1، 3والبنود ) (33، 01 ) يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد:

بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة  (101) والمادة (53) مف المادة
آالؼ جنيو وال تزيد عمى خمسوف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، وتضاعؼ العقوبة 

 في حالة تكرار المخالفة.

 :127يبدح 
لؼ جنيو وال تزيد عمى أيعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيور وبغرامة ال تقؿ عف مائة 

 أرقاـلؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يخالؼ حكـ مف أحكاـ البنود أخمسمائة 
( مف المادة 3) رقـ، والبند 19( مف المادة 3) رقـ، والبند 11( مف المادة 1،1،1،3،3،0)

 وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. 013،013،010،51،51 رقاـأ، والمواد 53

 (712ادلبدح ) أصهٓب( 612يبدح )
لؼ جنيو وال تزيد عمى أيعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيور وبغرامة ال تقؿ عف مائة 

لؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يخالؼ حكـ مف أحكاـ البنود أخمسمائة 
( مف " أ" 1، 3) يف، والبند(11) ( مف المادة3، والبند )(15) ( مف المادة1،1،1،3،3،0)

وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار  (59،51،011،010،013)والمواد، (53) المادة
 .المخالفة

 :128يبدح 
والبنديف  11( مف المادة 3،3،0) رقاـأيعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ البنود 

لؼ أبغرامة ال تقؿ عف عشروف  011،011،91،91، والمواد 19( مف المادة 3،0) رقاـأ

 (812ادلبدح ) أصهٓب( 712يبدح )
( 3،0والبنديف ) (19) ( مف المادة3،3،0يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ البنود )

لؼ جنيو وال أبغرامة ال تقؿ عف عشروف  (013، 55، 99، 93) ، والمواد(11) مف المادة
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 ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػهّٛ انهجُخانُص يف  انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ
حالة تكرار المخالفة، مع ضبط  يلؼ جنيو وتضاعؼ العقوبة فأجنيو وال تزيد عمى مائتى 

اآلالت والميمات المستخدمة، وفي حالة الحكـ باإلدانة يجوز لممحكمة المختصة الحكـ 
 بمصادرتيا.

لؼ جنيو وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، مع ضبط اآلالت أتزيد عمى مائتى 
المستخدمة، وفي حالة الحكـ باإلدانة يجوز لممحكمة المختصة الحكـ  والميمات

 بمصادرتيا.
 :129يبدح 

 عمىبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد  9يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة 
 عشروف ألؼ جنيو عف الفداف أو كسر الفداف. وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

 (912ادلبدح ) أصهٓب( 812يبدح )
 

 (ْٗ)كًب 

 :131يبدح 
بالحبس وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال  13حكـ المادة يعاقب كؿ مف يخالؼ 

وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار  .مائة ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف عفتزيد 
 .المخالفة

 (311ادلبدح ) أصهٓب (291يبدح )
 (31) والمػػػادة ،(13) ( مػػػف المػػػادة3الفقػػػرة )أي حكػػػـ مػػػف أحكػػػاـ يعاقػػػب كػػػؿ مػػػف يخػػػالؼ 

مائػػػة ألػػػؼ جنيػػػو أو بإحػػػدى  عمػػػىبػػػالحبس وبغرامػػػة ال تقػػػؿ عػػػف عشػػػرة آالؼ جنيػػػو وال تزيػػػد 
 وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. .ىاتيف العقوبتيف

 :131بدح ادل
مخالفة ألي حكـ مف أحكاـ المواد فى جميع االحواؿ السابقة يعاقب بذات العقوبة قريف كؿ 

كما يعاقب  .السابقة كؿ مف يستأنؼ عمبًل مف األعماؿ التي سبؽ وقفيا بالطريؽ اإلداري
بذات العقوبة المقاوؿ أو أي شخص يتولى التنفيذ لصالح ذي الشأف متي كانت األعماؿ قد 

الفة أو قرار الوقؼ، أقيمت أو تقاـ بدوف ترخيص مف الوزارة أو بالمخالفة لو متي عمـ بالمخ
لموزارة ضبط اآلالت واألدوات والميمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتيا 

 في حالة الحكـ باإلدانة.

 (113ادلبدح ) أصهٓب (311يبدح )

 
 (ْٗكًب )

 

 :132يبدح 
 مع عدـ اإلخبلؿ بالعقوبات المقررة بيذا القانوف يمتـز المخالؼ بأداء تعويض عف كميات
المياه المبددة أو التى تستخدـ بالزيادة عف الكميات المصرح بيا وذلؾ وفقا لمقواعد التى 

 تحددىا البلئحة التنفيذية، ويجوز اقتضاء ىذا التعويض بالطريؽ االدارى.

 (213ادلبدح ) أصهٓب (113يبدح )
 

 (ْٗ)كًب 

 


