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ىف األمالك العامة ذات الصلة بالرى والصرف

الفصل األول

ىف األمالك العامة

: هىمالك العامة ذات الصلة بالرى والصرفاأل-1مادة 
راضى الواقعة بني اجلسور ،ويستثىن وتدخل ىف جمرى النيل مجيع األ،هرى النيل وجسورجم.أ

.و لغريهاأشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة و منأمن ذلك كل أرض 
نشآت راضى واملألالرياحات والترع العامة واملصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها ا.ب

.وكة ملكية خاصة للدولة أو لغريهامل تكن مملالواقعة بني تلك اجلسور ما
ن طغيان املياه أو املنشآت اخلاصة مبوازنة مياه الرى والصرف أو وقاية األراضى أو القرى م.ج

من التآكل ، وكذلك املنشآت الصناعية األخرى اململوكة للدولة ذات الصلة بالرى 
.والصرف واملقامة داخل األمالك العامة 

األراضى الىت تنـزع ملكيتها للمنفعة العامة ألغراض الرى أو الصرف و األراضى اململوكة .د
.للدولة والىت ختصص هلذه األغراض

و الصرف تكون الدولة قائمة أو مصرفا عاما كل جمرى معد للرى أترب ترعة عامة تع-2مادة 
و فروعها ىف تاريخ العمل ذا القانون أويكون مدرجا بسجالت وزارة الرى هبنفقات صيانت

ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها ىف وكذلك اارى الىت تنشئها وزارة الرى بوصفها
.سجالا ذا الوصف

و أو مصرف خاص ترعة عامة أية مسقاة خاصة أن تعترب أجيوز بقرار من وزير الرى -3دة ما
و ذلك املصرف متصال أذا كانت هذة املسقاة إمصرفا عاما ىف حكم املادتني السابقتني وذلك 

.حريةو ببأو مبصرف عام أو بترعة عامة أمباشرة بالنيل 



بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو 1954لسنة 577ومبراعاة أحكام القانون رقم 
التحسني ، جيوز بقرار من وزير الرى نزع ملكية املسطحات األخرى الالزمة الستكمال منافع 

.الترعة أو املصرف العام 

من هذا القانون ) 1(مالك العامة املنصوص عليها ىف املادة تشرف وزارة الرى على األ-4مادة 
حدى الوزارات إىل إمالك األهى جزء من هذأشراف على ن تعهد باإلأارة ومع ذلك جيوز للوز

أو اهليئات العامة ، وال جيوز هلذه اجلهات أن تقيم ) 1(دارة احملليةو وحدات اإلأو املصاحل العامة أ
.منشآت أو تغرس أشجارا ىف هذه األمالك أو أن ترخص ىف ذلك إال بعد موافقة وزارة الرى 

راضى اململوكة ملكية والصرف األللرى غراض العامةخلدمة األةبالقيود اآلتيحتمل-5مادة 
فراد واحملصورة و اململوكة لألأو اخلاصة أتبارية العامة عشخاص االو لغريها من األأخاصة للدولة 

العامة وكذلك األراضى الواقعة خارج جسور النيل و املصارفأو الترع العامة أبني جسور النيل 
ثالثني مترا وخارج منافع الترع واملصارف ملسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد ملسافة

:باإلشراف عليها إىل إحدى اجلهات املشار إليها ىف املادة السابقة 
لوزارة الرى أن تقوم ىف تلك األراضى بأى عمل تراه ضروريا لوقاية اجلسور أو .أ

ك األراضى األتربة الالزمة ن تأخذ من تلاملنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأ
.لذلك على أن يعوض أصحاا تعويضا عادال 

لوزارة الرى أن تلقى ناتج تطهري الترع العامة واملصارف العامة ىف تلك األراضى مع .ب
.تعويض أصحاا تعويضا عادال 

وز بغري ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل باألراضى املذكورة أو إحداث ال جي.ج
شأنه تعريض سالمة اجلسور للخطر أو التأثري ىف التيار تأثريا يضر ذه حفر ا من

.  اجلسور أو بأراضى أو منشآت أخرى 
ملهندسى وزارة الرى دخول تلك األراضى للتفتيش على ما جيرى ا من أعمال فإذا .د

تبني هلم أن أعماال أجريت أو شرع ىف إجرائها خمالفة لألحكام السابقة كان هلم 
املخالف بإزالتها ىف موعد مناسب وإال جاز هلم وقف العمل وإزالته إداريا تكليف

.على نفقته



وال خيل بتطبيق األحكام املتقدمة إشراف أية جهة من اجلهات املشار إليها باملادة السابقة 
.على جزء من األمالك العامة املشار إليها 

و املنشآت الواقعة ىف جمرى أراضى لألال مسئولية على الدولة عما حيدث من ضرر -6مادة 
هذا تغري منسوب املياه بسبب ما تقتضيإو مصرف عام أو جمرى ترعة عامة أو مساطيحه أالنيل 

.و بسبب طارىءأا او موازنأعمال الرى والصرف أ

و داخل جسور أراضى اململوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل ال جيوز زراعة األ-7مادة 
ال بترخيص من وزارة الرى وطبقا إى غرض و استعماهلا ألأالعامة واملصارف العامة الترع 

.للشروط الىت حتددها

و ىف أو ىف داخلها أو تزرع ىف اجلسور العامة أشجار والنخيل الىت زرعت تعترب األ-8مادة 
راضى األمالك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ملكا ملالك اارى العامة وغريها من األ

أو قلعها بترخيص من مدير عام الرى املختص ن يتصرف بقطعهاأوله هاملواجهة هلا كل جتاه أرض
:وبالشروط اآلتية 

.أن يكون قد مضى على غرسها مدة ال تقل عن عشر سنوات -1
أن يقوم املالك بغرس أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من األشجار املغروسة -2

.ور الترع واملصارف املستخدمة طرقا رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتهاعلى جانىب جس

وتضع اإلدارات العامة للرى كل ىف دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة األشجار على 
.اارى املائية

أو وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة املياه أو تعطيل املالحة أو إعاقة تطهري أو توسيع رى
اإلضرار باجلسور أو عرقلة املرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت 

الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها ىف املوعد الذى تعينه وإال قامت هى بذلك وتولت بيعها 
.ودفع مثنها إىل صاحبها بعد خصم نفقات اإلزالة أو القطع



الفصل الثاين
الصلة بالري والصرفاألمالك العامة ذاتصة داخل يف األعمال اخلا

مالك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ى عمل خاص داخل حدود األأجراء إال جيوز -9مادة 
ال بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط الىت حتددها ومينح الترخيص إحداث تعديل فيها إو أ

أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى قابلة للتجديد بعدملدة ال تزيد على عشر سنوات
.على أال جياوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على جتديد الترخيص 

ليها ىف إعمال املشار ى عمل من األأن تشترط للترخيص ىف أجيوز لوزارة الرى -10مادة 
مالك الدولة أوقت خالهلا من ىأو ىف أاء مدة الترخيص إعند العمل املادة السابقة اعتبار ذلك 

أنه إذا أزيل العمل أو غري التخصيص قبل اية مدة الترخيص يعوض العامة بغري تعويض على
املرخص له عن نفقات العمل بنسبة املدة الباقية للترخيص إال قامت احلكومة بتدبري من شأنه 

. االستغناء عن العمل املرخص فيه 

ن العمل املرخص به رى أرض أو صرف املياه منها جاز لوزارة ذا كان الغرض مإ-11مادة 
و حلائزيها االنتفاع من ذلك أخرى اضى األرالرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح ملالك األ

.ا من تكاليف إنشائه حيدده مدير عام الرى دائهم جزءا مناسبأالعمل بعد 
.العمل املرخص فيهوجيب أن ينص ىف الترخيص على مساحة األراضى املنتفعة ب

. ويستمر انتفاع األراضى به ولو تغري حائزوها

و أجراء كل ترميم إعلى املرخص له صيانة العمل وحفظه ىف حالة جيدة ويلتزم ب-12مادة 
ال إله وطبقا للمواصفات الىت تقررها وهتعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك ىف املوعد الذى تعين

على نفقته وإذا كان الترخيص صادرا إىل أشخاص متعددين اعتربوا ذلكن تقوم بأكان للوزارة 
.متضامنون ىف التنفيذ

.هو تعديلأذن كتاىب من وزارة الرى ترميم العمل إال جيوز للمرخص له بغري -13مادة 



ذا وقعت إزالته إو ألغاء الترخيص ومنع االنتفاع بالعمل إجيوز بقرار من وزارة الرى - 14مادة 
ى حتدده له ذزالتها ىف املوعد الإو أة ألحد شروط الترخيص ومل يقم املرخص له مبنعها خمالف

.موصى عليه بعلم الوصول الوزارة بكتاب

جراء عمل ميكن به االستغناء عن العمل املرخص به إذا قامت احلكومة بإيلغى الترخيص - 15مادة 
.دون تعويض ىف احلالتنيهزالتإو بأاء العمل بقإن تصدر قرارا بأوىف هذه احلالة جيوز لوزارة الرى 

ىل إعمال الىت كانت حمال للترخيص ذا مل جيدد الترخيص ومل تقرر الوزارة ضم األإ- 16مادة 
صلية ىف ىل حالته األإعادة امللك العام إزالتها وإعمال صحاب هذه األأمالك الدولة وجب على أ

.ك على نفقتهملوزارة الرى وإال قامت بذاملوعد الذى تعينه

نشائها إو مصرف عام تصبح مبجرد أالكبارى اخلاصة الىت تنشأ فوق ترعة عامة -17مادة 
.مالك العامة الىت تشرف عليها وزارة الرىوبغري تعويض من األ

الباب الثاىن
اخلاصةاملساقى واملصارفىف 

خذ املياه منها وبنسبة مساحة ما راضى الىت تنتفع مبسقاة واحدة مملوكة هلم أملالك األ-18مادة 
.ضى ه األراميلكه كل منهم من هذ

راضى الىت ختضع هلذا النظام ويتوىل رجال قليم املختص جداول املطارفة لألويضع مفتش رى اإل
من قرارات مفتشى رى اإلقليم إىل مدير عام الرى ويكون التظلم. شرافه إدارة تنفيذها حتت اإل

. بقرار ائيالذى يفصل ىف التظلم 

كما خيتص مدير عام الرى بالفصل ىف كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق االنتفاع 
.املذكور



راضى املنتفعة باملساقى اخلاصة واملصارف اخلاصة تطهريها جيب على حائزى األ-19مادة 
فيها وصيانتها وحفظ زالة نبات اهلاينست وغريه من النباتات واحلشائش املعوقة لسري املياهإو

.جسورها ىف حالة جيدة

و شكوى أقليم املختص بناء على تقرير من مفتش رى اإل-جيوز ملدير عام الرى -20مادة 
دارة لتكليف احلائزين بتطهري ن خيطر رجال اإلأ-من ذوى الشأن عن خمالفة املادة السابقة 

أو و ترميم جسورهاأو صيانتها أن عوائق زالة ما يعترض سري املياه مإو أو املصرف أاملسقاة 
إعادة إنشاء اجلسور ىف موعد معني وإال قامت اإلدارة العامة للرى بإجراء ذلك ويتم حتصيل 

التكاليف الفعلية بالطرق اإلدارية من احلائزين ، كل بنسبة مساحة ما حيوزه من األراضى الىت 
يف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد تنتفع باملسقاة أو املصرف ، وحيسب ضمن هذه التكال

.شغلت بسبب التطهري 

و مصرف خاص ىف حيازة أراضى الواقعة على جانىب مسقاة خاصة ذا كانت األإ-21مادة 
عمال أىل إو املصرف حدا فاصال بني ما حيوزون بالنسبة أشخاص متعددين اعترب حمور املسقاة أ

.ف ذلكالتطهري والصيانة ما مل يقم دليل على خال

و مصرف خاص حمملة حبق ارتفاق أراضى الىت متر فيها مسقاة خاصة تعترب األ-22مادة 
و بذلك املصرف ما مل يقم دليل على خالف أخرى الىت تنتفع بتلك املسقاة راضى األلصاحل األ

.ذلك

ى بسبب دارة العامة للرىل اإلإو مستأجرها شكوى أو حائزها أرض ذا قدم مالك األإ-23مادة 
راضى ى من األأو من دخول أو مصرف خاص أعاقته بغري حق من االنتفاع مبسقاة خاصة إو أمنعه 
أن أرض ذا ثبتإام الرى عيهما جاز ملدير أو لترميم أو املصرف أزمة لتطهري تلك املسقاة الال

ارا مؤقتا الشاكى كانت تنتفع باحلق املدعى به ىف السنة السابقة على تقدمي الشكوى أن يصدر قر
بتمكني الشاكى من استعمال احلق املدعى به مع متكني غريه من املنتفعني من استعمال حقوقهم على 

.أن يتضمن القرار القواعد الىت تنظم استعمال هذه احلقوق 



ويصدر القرار املذكور ىف مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى ملدير عام الرى 
.   لى نفقة املشكو ويستمر تنفيذه حىت تفصل احملكمة املختصة ىف احلقوق املذكورة ويتم تنفيذه ع

و استعمال أنشاء إال بإو صرفها على وجه كاف أرضه أحد املالك رى أذا تعذر على إ-24مادة 
االتفاق مع مالكها فيعرض شكواه على هرض غريه وتعذر عليأو مصرف خاص ىف أمسقاة خاصة 

ات الىت ن تطلب مجيع اخلرائط واملستندأدارة رى املختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى اإلمدير عام ال
يستلزمها حبث الطلب ىف مدة ال جتاوز أسبوعني من تاريخ وصول الطلب إىل مدير عام الرى ويتوىل 
مفتش رى اإلقليم إجراء التحقيق ىف موقع املسقاة أو املصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم

الوصول كل ذى شأن ورئيس اجلمعية التعاونية الزراعية املختصة باملكان واملوعد اللذين حيددمها قبل 
االنتقال إىل املوقع املذكور بأربعة عشر يوما على األقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام 

ين من تاريخ الرى ليصدرقرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه وجيب أن يصدر القرار خالل شهر
استيفاء تلك اخلرائط واملستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، 

وتسرى األحكام املتقدمة ىف حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغري عند مأخذ املياه أو مصبها ، 
.وكذلك ارى الالزم هلا لرى أو صرف أرض منفصلة عن املأخذ أو املصب 

و قطع عنها ذلك أو صرفها أرض أعمال املنافع العامة طريق رى أذا تغري بسبب إ-25مادة 
و الصرف طبقا أخر للرى آنشاء طريق إن يصدر قرارا بأالطريق وجب على مدير عام الرى 

.جراءات املادة السابقة  إل

.ىت أحدثت التغيريهة الو الصرف وعلى نفقة اجلأويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى 

داء تعويض أحكام املادتني السابقتني بالطريق االدارى بعد ينفذ القرار الصادر وفقا أل- 26مادة 
.شخاص الذين حلقهم ضرر منه جلميع األ

ن يشمل التعويض أو مصرف خاص موجود جيب أجاز القرار االنتفاع مبسقاة خاصة موجودة أواذا 
قرير االنتفاع حمسوبا بنسبة مساحة األرض الىت تنتفع من نشاء وقت تجزءا مما تساويه تكاليف اإل

.أيهما 



. حة األراضى الىت تنتفع بأى منهماوتكون مصروفات صيانة املسقاة أو املصرف بنسبة مسا

وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض املقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش املختص 
ع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعترب اإليداع ىف حكم حلساب ذوى الشأن م

.أداء التعويض

إذا صدر قرار لصاحل أكثر من شخص جاز لإلدارة العامة للرى أن ترخص لواحد منهم –27مادة 
ىف أو أكثر ىف تنفيذ القرار نيابة عن اآلخرين وملن نفذ القرار الرجوع على الباقني مبا خيص كال منهم

.التكاليف بنسبة مساحة أرضه

صبح بغري فائدة لوجود طريق أو مصرفا خاصا أخاصة ةن مسقاأى مدير عام الرى أذا رإ- 28مادة 
.هءلغاإو أن يقرر سده أهو الصرف فلأخر للرى آ

ن يتخذ التدابري أو مصرف خاص أكما خيتص مدير عام الرى ىف حالة ثبوت ضرر من مسقاة 
.الضررالالزمة ملنع

رى بتنفيذ القرار ىف املوعد الذى حيدده وإال كان لإلدارة العامة للرى إجراء صحاب اأويلتزم 
.ذلك على نفقتهم

ىل وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير عام الرى ما إن يتظلم أن ألكل ذى ش- 29مادة 
تظلم خالل مخسة عشر يوما من ويقدم ال18،23حكام املادتني عدا القرارات الصادرة طبقا أل

.عالن صاحب الشان بالقرارإتاريخ 

.يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلةتنفيذ القرار ما ملفويترتب على تقدمي التظلم وق

ويتم البت ىف التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ وصوله إىل مكتب الوزير فإذا مل يبت فيه خالل 
.لتظلم مرفوضاهذه املدة اعترب ا



الباب الثالث
ىف املصارف احلقلية

كل وحدة عبارة ، ىل وحداتإراضى الزراعية من حيث الصرف املغطى تقسم األ-30مادة 
والىت تصرف ، و املكشوفة أةرض تزود بشبكة من املصارف احلقلية املغطاعن مساحة من األ

جيمعها مصب واحد على املصرف و سلسلة من امعاتأو رئيسى أعلى مصرف عمومى فرعى 
.العمومى 

الرى بقرار منه نزع ملكية األراضى الالزمة إلنشاء شبكة املصارف العامة الرئيسية ولوزير
والفرعية واملباىن السكنية الالزمة ألعمال الصيانة واحلراسة ، ولوزير الرى االستيالء مؤقتا على 

شوفة أو املغطاة ، وذلك وفقا ألحكام القانون رقم األراضى الالزمة إلنشاء شبكة املصارف املك
. املشار إليه1954لسنة 577

ن حتسني وصيانة أىف ش1976لسنة 38حكام القانون رقم أخالل بمع عدم اإل-31مادة 
و املكشوفة واملصارف أنشاء شبكة املصارف احلقلية املغطاة إراضى الزراعية تقوم وزارة الرى باأل

راضى الداخلة ىف نطاق وحدة الصرفن تتصل مجيع األأو املكشوفة على أةاامعة املغط
بسلسلة من املصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء شبكة الصرف املغطى 

.وملحقاا على مجيع األراضى الواقعة ىف وحدة الصرف 

اليتذلك التعويضات يفاحلقلية مبا نشاء املصارف إيفتعد وزارة الرى بيانا مبا ينفق -32مادة 
مقابل املصروفات % 10املبالغ ههذيلإمن هذا القانون ويضاف 30حتملتها وفقا حلكم املادة 

تحمل قيمة راضى الداخلة ىف وحدة الصرف ويدارية مث يبني ما خص الفدان الواحد من األاإل
مالكا أم منتفعا أم مستأجرا التكاليف إنشاء شبكة املصارف احلقلية حائز األرض سواء كان

. ويتحملها احلائز واملالك معا إذا كان استغالل األرض بطرق املزارعة

ويؤدى احلائز املبالغ املشار إليها ىف الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية حبيث 
سط عن جنيه واحد يتم أداء مجيع التكاليف ىف مدة ال جتاوز عشرين سنة وحبيث ال تقل قيمة الق

.   ويبدأ حتصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ



وعلى وزارة الرى أن ترسل إىل اجلهات املختصة بيانا باألحواض اليت تشملها وحدة الصرف 
ويصدر قرار من وزير املالية بتحصيل هذه املبالغ يف . وقيمة املبالغ املطلوب حتصيلها عن الفدان 

. صيل ضريبة األطيان ويكون هلا االمتياز املقرر هلذه الضريبةاملواعيد املقررة لتح

ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات مبقر اجلمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعالنات 
املركز أو نقطة الشرطة اليت تقع األطيان ىف نطاق اختصاصها، وذلك ملدة أسبوعني على األقل ، 

وعده ومكانه ىف الوقائع املصرية، و لذوى الشأن خالل الثالثني ويسبق هذا العرض إعالن عن م
يوما التالية النتهاء مدة العرض حق املعارضة يف قيمة النفقات و إال أصبح تقدير النفقات ائيا 

وتقدم املعارضة إىل تفتيش املساحة املختص وتفصل فيها جلنة تشكل برئاسة مفتش املساحة 
ثل عن الزراعة واجلمعية التعاونية وموظف فين من تفتيش املساحة املختص أو وكيله وعضوية مم

.    وأحد مهندسي الري
ويكون قرارها قابال للطعن أمام احملكمة االبتدائية املختصة وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ 

.القرار 

و أنشاء شبكة الصرف املغطى إتقوم وزارة الرى خالل سنة واحدة من تاريخ -33مادة 
نشات ا ألىت ى ااضرار مصلحة الضرائب العقارية عن اآلخطإاملكشوف وشبكة الصرف العام ب

.عادة تقدير الضريبة عليهاالشبكة إل

ملذا إرض املنتفعة باملصارف احلقلية املكشوفة بتطهريها وصيانتها فيلتزم زارع األ-34مادة 
يامليعاد الذو صيانته يفأاملصرف ن يكلفه بتطهريأيقم بذلك كان ملدير عام الرى املختص 

.دارة العامة للرى املختصة بذلك على نفقته  ال قامت اإلإحيدده و

ة املختصة بوزارة الري صيانة املصارف املغطاة على أن تتحمل وزارة الري نفقات داروتتوىل اإل
.الصيانة الدورية ويتحمل زارع األرض ما عدا ذلك من نفقات

عمال الصناعية لشبكة املصارف احلقلية بنوعيها راضى التعرض لألزراع األلى تنع عمي-35مادة 
و أو ردمها أو اختالسها أجزائها أعمدة الغسيل واملصبات سواء كان ذلك باتالف أكغرف التفتيش و



ناعى ا أو و الصأى شبكات للصرف الصحى أو توصيل أو صرف مياه الرى فيها ألقاء خملفات ا إ
.أى منشآت عليهاإقامة 

ومع عدم اإلخالل باألحكام املنصوص عليها ىف قانون العقوبات جيب على املهندس املختص إثبات 
أية خمالفة حلكم هذه املادة وله تكليف املخالف بإعادة الشئ إىل أصله ىف مدة زمنية قصرية حيددها 

ال قامت اإلدارة العامة للصرف وذلك ىف احلاالت اليت يترتب فيها على فعل املخالف ضرر بالغري وإ
.املختصة بالتنفيذ على نفقته

الباب الرابع
يف توزيع املياه
الفصل األول
يف تقسيم املياه

يا كان نوعها على املآخذ اخلاصة أتتوىل وزارة الرى توزيع مياه الرى باارى العامة -36مادة 
.رض الزراعيةوهلا تعديل نظام الرى والصرف مبا يتناسب وطبيعة األ

وحتدد الوزارة مواعيد املناوبات على اختالف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها ىف 
دائرة اختصاصها بالطرق رية كما تعلن ذلك تفصيال كل إدارة عامة للرى ىفالوقائع املص

.اإلدارية

منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع ينظم وزير األشغال العامة واملوارد املائية بقرار- )مكررا36(مادة 
.بنظم الرى احلقلى املتطور ىف األراضى القدمية اليت تنفذ فيها هذه النظم 

ينشأ صندوق خاص يتوىل إتاحة التمويل الالزم ملشروعات تطوير وصيانة –) مكررا36(مادة 
.دام املياه املساقى املطورة واإلشراف على تنفيذها والعمل على رفع الوعى ىف جمال استخ

وتتكون موارد الصندوق من املبالغ اليت ختصص له املوازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض 
.واهلبات واألقساط اليت يؤديها املنتفعون مبشروعات التطوير ، وعائد استثمار أموال الصندوق 



صندوق ونظامه املاىل وتشكيل ويصدر وزير األشغال العامة واملوارد املائية قرارا بالقواعد املنظمة لل
.جملس إدارته 

خذ املياه من ترعة أدوار العمالة مبنع أى وقت ولو خالل أمر ىف أن يأملدير عام الرى -37مادة 
راضى مياها تزيد على عطاء األإو ملنع أوذلك لضمان توزيع املياه توزيعا عادال ، كثر أو أعامة 

.لحة العامةاملصهى ظرف طارىء تقتضيو ألأحاجتها 

أن تتخذ اإلجراءات الالزمة ملنع وقوع أية خمالفة للقرارات اليت تصدر تنفيذا دارة العامة للرىلإلو
ألحكام الفقرة السابقة وهلا بصفة خاصة أن متنع بالطرق اإلدارية مرور املياه يف إحدى املساقى أو 

.فروعها وهلا أن تعطل رفع املياه بالوسيلة املناسبة

رز ىف غري املناطق الىت حتددها وزارة الرى سنويا وال جيوز زراعته ىف غري حيظر زراعة األ-38مادة 
ال بترخيص من إمن املصارف العامة أو بار االرتوازية آلراضى الىت تروى من ااملناطق وكذلك ىف األ

.دارة العامة للرى املختصة وطبقا للشروط الىت حتددهااإل

الفصل الثاىن
ىف مآخذ املياه ومصبات املصارف

ال بترخيص من إو جسور الترع العامة أخذ للمياه ىف جسور النيل آنشاء مإال جيوز -39مادة 
عمال الواقعة حتت جسور النيل جراء مجيع األإوزارة الرى وطبقا للشروط الىت حتددها ويكون 

.دارة العامة للرى وعلى نفقة املرخص لهبواسطة اإل

خذ املياه اخلاصة املعدة للرى و الواقعة ىف آن تصرف مأدارة العامة للرى ذا تبني لإلإ-40مادة 
دارة بعد تعرف رض املخصصة هلا فلإلو ينقص عن حاجة األأحدى الترع العامة يزيد إجسور 

يعها و توسأو زيادا أاملآخذ عدد نقاص إن تقوم بأراضى ىف جلسة حتددها وجهات نظر مالك اآل



يقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه مبا حيقق الغرض منها وذلك على نفقة احلكومة أو تضي
ويعتمد التعديل النهائي من مدير عام الرى على أن ينفذ ىف املواعيد املناسبة للزراعة ، وإذا طلب 

.املالك من اإلدارة العامة للرى إجراء تعديالت أخرى فلإلدارة أن تقوم ا على نفقته 

حد مآخذ املياه اخلاصة الواقعة ىف أن أجراء حتقيق إدارة العامة للرى بعد ذا تبني لإلإ-41مادة 
و يلحق ضررا بالغري أو ارى أحدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر إو جسر أجسر النيل 

ميم املأخذ أو دارة بترسباب فتقوم اإلو لغري ذلك من األأمهال صيانته إو أهنشائإبسبب عيب ىف 
.دة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغيريات على نفقة املالكإعا

و ىف أخذ املياه اخلاصة الواقعة ىف جسر النيل آحد مأن أدارة العامة للرى ذا تبني لإلإ-42مادة 
و أزالته بإن أو صاحب الشأن تكلف املالك أحدى الترع يسبب خطرا للجسر جاز هلا إجسر 

املالك أو دارة العامة للرى بتنفيذ ذلك على نفقةال قامت اإلو إبه سده ىف موعد مناسب يعلن 
دولة قبل قطع طريق الصاحب الشأن بعد أن تدبر اإلدارة وسيلة أخرى لرى أرضه على نفقة 

. الرى

ن أراضى كثر من طريق لرى مساحة األأذا تبني هلا وجود إدارة العامة للرى جيوز لإل- 43مادة 
لغاء و على نصيبها من املياه ويكون اإلأاه زائدا على حاجة املساحة املذكورة بطال ما ترإمر بأت

.ن بهأعالن ذووى الشإعلى نفقة الدولة بعد 

حدى إو من أذا قامت الدولة على نفقتها باختاذ الوسائل الالزمة لتوصيل املياه من النيل إ- 44مادة 
حدى إو ىف جسور أخلاصة والواقعة ىف جسور النيل خذ املياه اآحد مأرض تروى من الترع العامة أل

.أو إزالتها على نفقة الدولة لغاء املآخذ اخلاصةإمر بأن تأدارة العامة للرى الترع العامة جاز لإل

و ىف جسور أحكام هذا الفصل على الفتحات الىت تنشأ ىف جسور النيل أتسرى - 45مادة 
.حد املصارف العامةأو ىف أالنيل املصارف العامة لتصريف مياه الصرف ىف 



الفصل الثالث
ىف املياه اجلوفيه ومياه الصرف

ال إراضى اجلمهورية أو عميقة داخل أية آبار للمياه اجلوفية سطحية أحيظر حفر - 46مادة 
راضى وىف حالة حفر اآلبار ىف اآل، بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط الىت حتددها 

راضى الصحراوية يصدر الترخيص ن اآلأىف ش1981لسنة 143القانون رقم حكاماخلاضعة أل
.ري بعد أخذ موافقة اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية من وزارة ال

و جتاوز أخمالفة الترخيص باستغالل البئر ينتاجإال جيوز للمرخص له ىف بئر -47مادة 
.ضخهامعدالت وكميات املياه املصرح ب

ال بترخيص من وزارة الرى وطبقا إيغراض الرال جيوز استخدام مياه املصارف أل- 48مادة 
.للشروط الىت حتددها

الفصل الرابع
يف آالت رفع املياه

ى جهاز من أو أدارة طلمبة إو أقامة إيدارة العامة للرال جيوز بغري ترخيص من اإل- 49مادة 
لرفع املياه لرى ) امليكانيكية(لية حدى الطرق اآلإو متنقلة تدار بأثابتة ةحتركها آلجهزة اليتاأل
.و لصرفها أراض آ

.وال تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد 

وجيوز ملدير عام الرى أن يرخص بصفة مؤقتة يف إقامة جمموعات الطلمبات املتنقلة خلف 
.حباس النهائية عند الضرورة الفتحات أو أخذا من جمارى املياه باأل

.ويصدر وزير الري قرارا باإلجراءات والبيانات والشروط الالزمة للترخيص 



ويستحق على الترخيص كما يستحق على جتديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على 
. أال جياوز مقداره عشرين جنيها 

رض أى منها ستقام ىف أو ملحقات أاحملركة ةلو اآلأو اجلهاز أذا كانت الطلمبة إ- 50مادة 
ذا إما أرض من مالك األن كتايبإذاحلصول على هغري مملوكة لطالب الترخيص وجب علي

و املصارف اخلاصة ذات االنتفاع املشترك فيصدر الترخيص أقامتها على املساقى اخلاصة إكانت 
دارة العامة للري خالل مدة الترخيص شرط أال خيل املرخص له حبقوق باقي املنتفعني ويكون لإلب

احلق يف وقف الطلمبة أو اجلهاز مدة معينة ملصلحة باقي املنتفعني بغري أن يكون للمرخص له احلق 
.يف املطالبة بتعويض

و اجلهاز أو الطلمبة أاحملركة ةلجيب احلصول على ترخيص جديد عند استبدال اآل-51مادة 
.لتصرف وكذلك عند تغيري املوقع اتغيري يفيلإذلك يدأذا إ

و الطلمبة دون تغيري ىف التصرف أو اجلهاز أاحملركة ةلو استبدال األأحالة انتقال امللكية ما يفأ
ذلك على الرخصة ويظل املالك القدمي مسئوال مع املالك اجلديد عن تنفيذ شري بأفيكتفى بالت

. أحكام هذا القانون إىل أن يتم التأشري على الرخصة

و الصرف املذكورة أجهزة املخصصة لرفع مياه الرى جيب على من يتجرون ىف األ- 52مادة 
و أن خيطروا كال من مصلحة امليكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى عن كل بيع أ49ىف املادة 

ن أك خالل مخسة عشر يوما من تاريخ التصرف ىف اجلهاز وجيب وذلجهزة تصرف ىف األ
.بيانات اليت صدر ا قرار من وزير الري تضمن اإلخطار الي

و غريها أو التوابيت أيقامة السواقإيدارة العامة للرال جيوز بغري ترخيص من اإل- 53مادة 
و اخلاصة ذات أحد اارى العامة أو من أتدار باملاشية لرفع املياه من النيل الت اليتمن اآل

أو يف البحريات حد املصارف العامةأو يفأالنيل و لتصريف مياه الصرف ىفأاالنتفاع املشترك 
.وال يقيد الترخيص يف هذه اآلالت مبدة معينة 



ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذى حيدده وزير الري بقرار منه حبيث ال جياوز جنيهني ، وتعني 
، وجيوز اإلدارة العامة يف الترخيص موقع اآللة الرافعة والشروط الالزمة إلقامتها وإدارا

الترخيص يف إقامة اآلالت املذكورة يف املنافع العامة أو يف جسور الترع العامة واملصارف العامة ، 
ويكون لوزارة الري يف أي وقت أن تصدر أمرا بنقل أية آلة من هذا النوع تكون موجودة يف 

ألرض املنتفعة املنافع واجلسور املذكورة ، وهلا كذلك أن تأمر بإزالتها وذلك كله إذا وجد ل
باآلالت املذكورة طريق آخر للري أو للصرف ، وتكون نفقات النقل وإعادة التركيب واإلزالة 

.على مالك اآللة أو املنتفع ا، أما مصروفات إنشاء الفتحة املغذية لآللة فتتحملها الدولة

ت والطنابري دارة الشواديف والنطاالإجيوز بغري ترخيص من وزارة الرى تركيب و- 54مادة 
الت داخل املنافع العامة ال تقام هذه اآلأالت الرافعة للمياه الىت تدار باليد بشرط وسائر اآل

.واملصارف العامة وجسور النيل

حكام هذا القانون من وجوب احلصول على قامة آلة طبقا ألإال يعفى الترخيص ىف - 55مادة 
.خرىى ترخيص تقضى به القوانني األأ

جريت أصرفها أوخذ املياه ضافية ضرورية ألإعمال أذا اقتضى الترخيص القيام بإ- 56مادة 
.على نفقة طالب الترخيص

راضى و الصرف بتمكني مستغلى مجيع األأقامة آلة للرى إيلتزم املرخص له ىف - 57مادة 
.لة حمل الترخيص و صرفها من اآلأالداخلة ىف املساحة املبينة ىف الترخيص من ريها 

رض الغري ويكون أى حق ىف مرور املياه ىف أعطاء الترخيص إال يترتب على - 58مادة 
ذا حتول النيل عن جمراه إو،و عمل يسبب ضررا للغريأى تصرف أاملرخص له وحده مسئوال عن 

قامتها فيكون إرض مقام عليها آلة رافعة مرخص ىف أو طرح ر جتاه أوختلف عن ذلك جزيرة 
حلق يف حفر مسقاة يف األرض اجلديدة إليصال املياه إىل تلك اآللة دون أداء أى ه اللمرخص ل

.تعويض



و تغيري موقع بئر أو جهاز مرخص فيه أو طلمبة ألة آية أن تقرر نقل ألوزارة الرى - 59مادة 
خر ملنع اخلطر آىل موقع إى من ذلك أجل أنشئت من أعمال الىت و نقل األأارتوازى مرخص فيه 

ات عمال قائمة ذأو تعديل أعمال جديدة أنشاء و إلأخرى ت الرى األآو عن منشأجلسور عن ا
.منفعة عامة ، وذلك كله على نفقة الدولة

حكام هذا القانون لة تدار باملخالفة ألآية أن يوقف عند الضرورة أملدير عام الرى -60مادة 
.لفصل ىف املخالفةوذلك دون انتظار نتيجة ا،ليهاإمينع وصول املياه أو 

ية أذا وقعت إلغاء الترخيص إن يصدر قرار مسببا بأو من يفوضه ألوزير الرى - 61مادة 
.خمالفة لشروطه

الفصل اخلامس
يدةاألراضى اجلديف رى

رض مل يسبق هلا الترخيص أحكام هذا الفصل كل أتعترب أراض جديدة ىف تطبيق - 62مادة 
ى أو ىف أراضى داخل حوض ر النيل القانون سواء كانت هذه اآلحكام هذا ىف الرى وفقا أل

.ىف خطة الدولةةخرى داخل مجهورية مصر العربية وتتوافر هلا موارد مائيأرض أ

ى وزارة أخذ رأفقى اجلديد قبل راض للتوسع الزراعى األأية أجيوز ختصيص ال–63مادة 
.لريهاكد من توفر مصدر مائى حتدده الوزارة أالرى للت

دارة العامة للرى املختصة ويلتزم املرخص راضى اجلديدة من اإليصدر الترخيص برى األ- 64مادة 
.حدى طرق الرى الىت حتدد له ىف الترخيص إله باتباع 

وىف حالة خمالفة طريقة الرى املرخص ا يكون للوزارة احلق ىف تنفيذ شبكة الرى املتطور على نفقة 
من هذا 32ز حبسب األحوال ، وحتصل قيمتها بالطريقة املنصوص عليها يف املادة ئو احلاأاملالك 
.القانون



رض دارة العامة للرى املختصة متضمنا مساحة األن يقدم طلبا لإلأعلى طالب الترخيص - 65مادة 
املطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الرى املقترح استخدامها وطريقة الرى والدورة

.الزراعية املقترحة

ذا ثبت إدارة العامة للرى املختصة مراجعة البيانات املقدمة من طالب الترخيص فتتوىل اإل- 66مادة 
رض حمل طلب هلا صحتها تقوم بتحديد طريقة الرى الواجب استخدامها واملقنن املائى املقرر لأل

.ستندات كاملةاريخ تقدمي املكثر من تالترخيص وختطر بذلك مقدم الطلب خالل شهرين على األ

ن يتقدم أليه ىف املادة السابقة إخطار املشار لإلهجيب على طالب الترخيص عقب تسلم- 67مادة 
.دارة العامة للرى املختصة بالتزامه بطريقة الرى واملقنن املائى والدورة الزراعيةىل اإلإبتعهد كتاىب 

ليه باملادة إسبوع من تقدمي التعهد املشار أصة خالل دارة العامة للرى املختتقوم اإل- 68مادة 
صدار الترخيص املطلوب متضمنا طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر املياه واحلصة املائية إالسابقة ب

.املصرح باستخدامها سنويا

الىت يلتزم املرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وباحلصول على املياه طبقا للربامج - 69مادة 
.دارة العامة للرى املختصةحتددها اإل

راضى اجلديدة ن رى األأحكام خاصة ذا القانون ىف شأفيما عدا ما نص عليه من - 70مادة 
.خرى املنصوص عليها ىف هذا القانونحكام األراضى كافة األن رى هذه األأتسرى ىف ش

وضاع الترخيص أرى حيدد شروط وحكام هذا الفصل قرار من وزير الأيصدر بتنفيذ - 71مادة 
.جور توصيل وتوزيع املياهأراضى اجلديدة وتكاليف وبرى األ



الباب اخلامس
رفالري والصيف أجور 

راضى وصرف املياه منها بواسطة طلمبات جور رى األأحتدد بقرار من وزير الرى - 72مادة 
و أراضى بالرى طيان انتفاع األة األوذلك ما مل يكن قد روعى ىف تقدير ضريب، الا آالدولة و

.الصرف بغري مقابل

و على النيل أبار االرتوازية الت املقامة على اآلجور الرى باآلأحتدد بقرار من وزير الرى - 73مادة 
جر أجيوز اقتضاء وال،الت الرافعةجور الصرف باآلأو املساقى اخلاصة ، وكذلك و الترع العامةأ

بات هذه الزيادة جبميع ويكون اث، جور ددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه األجور احمليزيد على األ
.طرق اإلثبات أيا كانت قيمة النـزاع

غراض الزراعية والىت ترفع و صرفها لغري األأيلتزم من يرخص له ىف استخدام املياه - 74مادة 
د والفئات الىت يصدر بتحديدها قرار داء مقابل رفع املياه طبقا للقواعآمياهها بالطلمبات احلكومية ب

.من وزير الرى

ا اراضى املنتفعة ن ميتنعوا عن رى اآلأالت الرافعة بار االرتوازية واآلال جيوز ملستغلى اآل- 75مادة 
و أار بن يوقفوا استغالل تلك اآلأكما ال جيوز هلم ، و عن صرف املياه أو الواردة ىف الترخيص أ

.سباب جديةال ألإور الت للغرض املذكاآل

و أدارة البئر إن يعهد بأحكام املادتني السابقتني ملدير عام الرى ىف حالة وقوع خمالفة أل- 76مادة 
ولصاحب .وذلك على نفقة املرخص له، ىل شخص يعني هلذا الغرض إالرافعة بصفة مؤقتة ةلاآل
ما وإال اعترب التظلم لم خالل ثالثني يوىل وزير الرى ويفصل ىف التظإن يتظلم من هذا القرار أن أالش

.مرفوضا



الباب السادس
والشواطئالري واملالحةيف محاية 

الفصل األول
ب املياهأخطار ارتفاع مناسييف دفع 

ذا ارتفعت مناسيب املياه ارتفاعا غري إن يعلن قيام حالة اخلطر ألوزير الرى بقرار منه - 77مادة 
.وقاية عاجلةعمالأجراء إعادى يقتضى 

ليها ىف املادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال إملدير عام الرى ىف حالة اخلطر املشار - 78مادة 
شتراك ىف خفارة ومالحظة جسور النيل عمارهم بني الثامنة عشر واخلمسني وذلك لإلأالذين تتراوح 

ملذكورة وكذلك يف إجراء جلسور اوالترع العامة واملصارف العامة وىف سد ما حيدث من قطع ىف ا
األعمال الالزمة لوقاية اجلسور ومنشآت الري األخرى من اخلطر ، ويتخذ مديرو األمن باحملافظات 

.ع الىت خيشى عليها من طغيان املياهمجع هؤالء األشخاص ونقلهم للمواقاإلجراءات الالزمة لتيسري

.كلفني باملعاونةوحيدد وزير الري بقرار منه األجور املناسبة للم

شراف على ىف حالة احتمال وقوع خطر من طغيان املياه جيوز لكل مهندس منوط به اإل- 79مادة 
شخاص طبقا من باحملافظة استدعاء األن يطلب فورا من مدير األأعمال خفارة اجلسور ومالحظتها أ

اخلطر ويبلغ الوزارة قيام حالةىل صدور قرار من وزير الرى بإملا نصت عليه املادة السابقة بغري حاجة 
.بذلك

وجيوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع اخلطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر بإستدعاء 
األشخاص املذكورين املوجودين يف بلده للقيام باملعاونة املطلوبة لدرء اخلطر عن بلد جماور على أن 

ة ومأمور املركز أو القسم واإلدارة العامة للري واليت عليها أن يبلغ األمر فورا إىل مدير األمن باحملافظ
.تبلغ الوزارة بذلك



و أرض أية أن يستوىل على أجيوز لكل مهندس خمتص بالعمل وفقا لنص املادة السابقة - 80مادة 
و يقلع املزروعات وذلك بقدر الضرورة أشجار و يقطع األأو يهدم املباىن أى حفر أو جيرى أدوات أ

.و وقفه ، وذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الرىأالالزمة ملنع اخلطر 

الفصل الثاين
والشواطئاملياه ورفع معوقات الري واملالحةيف محاية 

:ال جيوز بغري ترخيص من وزارة الري–81مادة 
.الصرف يف ترعة عامة-1
األعمال الصناعية التابعة مرور إحدى اآلالت املتحركة أو األمحال الثقيلة على اجلسور أو-2

.لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك اإلضرار باجلسور أو األعمال الصناعية

:حيظر القيام بأى من األفعال اآلتية–82مادة 
تبديد مياه الري بصرفها يف مصرف خاص أو عام أو يف أراض غري منـزرعة أو غري مرخص -1

. بريها
ور ترعة عامة أو مصرف عام أو ىف قاع أيهما أو يف جسور وضع أوتار لربط شباك يف جس-2

حوض إحدى القناطر أو األهوسة أو الكباري أو يف السدود املقامة يف النيل أو يف أى ترعة أو 
.مصرف عام

إعاقة سري املياه يف ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل يكون من شأنه اإلخالل -3
. باملوازنات

ق أى هويس أو قنطرة أو غريها من األعمال املعدة ملوازنة سري املياه اجلارية واملنشآت فتح أو إغال-4
يف الترع العامة أو املصارف العامة أو املخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو 

.املصارف العامة
احلقلى املغطى احلاق أى تلف بأحد األعمال الصناعية التابعة ملصلحة الري أو لشبكات الصرف-5

. أو لشبكات الري بالرش أو غريها من طرق الري احلديثة واملتطورة
.قطع جسور النيل أو الترع العامة أو املصارف العامة-6



احلفر يف جسور النيل أو الترع العامة أو املصارف العامة أو يف قاع أى منهما أو يف ميول أو -7
.مسطح أى جسر من هذه اجلسور

ة أو أحجار أو غري ذلك من املواد واملهمات األخرى من جسور النيل أو من جسور أخذ أترب-8
الترع العامة أو املصارف العامة أو من األعمال الصناعية أو أى عمل آخر داخل يف األمالك العامة 

.ذات الصلة بالري والصرف
ر أيهما أو على جسور القاء طمى أو أتربة أو أية مادة يف ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسو-9

.النيل

ال جيوز لصاحب املركب أو صاحب شحنته مطالبة احلكومة بتعويض عن أى تأخري –83مادة 
بسبب اقفال إحدى القناطر العامة املقامة على النيل أو إحدى الترع العامة أو املصارف العامة أو 

. بسبب نقص املياه يف أى جمرى من اارى املذكورة

إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السري بسبب نقص املياه سواء كان ذلك يف –84مادة 
النيل أو يف ترعة أو يف مصرف وجب على مالكه أو قائده ابالغ ذلك فورا إىل أقرب نقطة شرطة 

لتقوم بتحرير حمضر اثبات حالة املركب وشحنته ويرسل هذا احملضر إىل اإلدارة العامة للري املختصة 
توىل ابالغ صاحب املركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج املركب أو إزالة أنقاضه اليت ت

يف موعد ال يتجاوز ثالثة أيام وإال قامت اإلدارة بذلك على أنه إذا رأت إدارة الري أن املصلحة 
.ابقةالعامة تقتضي اخراج املركب أو إزالة أنقاضه فورا كان هلا ذلك دون التقيد باإلجراءات الس

وال جيوز مطالبة الدولة بالتعويض عن األضرار اليت قد تلحق باملركب أو شحنته أثناء اخراجه بواسطة 
اإلدارة العامة للري، ويف مجيع األحوال يكون صاحب املركب وصاحب الشحنة مسئولني بالتضامن 

احلق يف حبس املركب عن أداء نفقات االخراج أو اإلزالة إىل اإلدارة العامة للري ويكون لإلدارة 
وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خالل املدة اليت حتددها وإال كان هلا بيع املركب أو شحنته أو 

.كليهما باملزاد العلين

ال جيوز للجهات املختصة اعطاء تراخيص يف رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة –85مادة 
رع العامة أو املصارف العامة أو أى جمرى عام أو يف تشغيل أخرى على شاطئ النيل أو فروعه أو الت

.معديات للنقل إال بعد موافقة وزارة الرى يف كل حالة وطبقا للشروط اليت تضعها لذلك



حيظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمايل من البالد املطلة على البحر األبيض –86مادة 
ة للجمهورية حىت احلدود الشرقية هلا ملسافة مائيت متر إىل املتوسط على امتداده من احلدود الغربي

.الداخل من خط املياه الساحلي

تقوم اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ بتحديد خط احلظر النهائي من واقع دراستها –87مادة 
أية منشآت ، يف هذا الشأن ويصبح هذا اخلط بعد حتديده هو اخلط النهائي الذي حيظر جتاوزه بإقامة

ساريا حىت يتم حتديد اخلط النهائي مبعرفة اهليئة وإخطار مجيع 86ويستمر احلظر الوارد باملادة 
). 86( اجلهات املعنية لاللتزام به وبعدها يلغى اخلط الوارد باملادة 

يف حاالت الضرورة القصوى اليت تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل –88مادة 
يشترط احلصول مسبقا على موافقة اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ 86شار إليه باملادة احلظر امل

.وعليها تضمني موافقتها على اقامة املنشأ حتديد اعمال احلماية الالزمة له

الباب السابع
يف العقوبات

قانون آخر يعاقب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى–89مادة 
.على خمالفة هذا القانون بالعقوبات املبينة يف املواد التالية

ويف املواد ) 5(من املادة ) ج(يعاقب على كل خمالفة كل حكم مما نص عليه يف البند –90مادة 
.بغرامة ال تقل عن ثالثني جنيها وال تزيد على مائة جنيه82من املادة 2والبند 81و54و19و7

48و39و18و9يعاقب على خمالفة كل حكم مما نص عليه يف املواد - 91ة ماد
.بغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تزيد على مائيت جنيه82من املادة 1والبند 53و52و51و

بقطع األشجار والنخيل دون احلصول على ترخيص 8يعاقب على خمالفة نص املادة –92مادة 
بغرامة ال تقل عن ثالثني جنيها وال تزيد على مائيت جنيه ويعاقب على خمالفة بذلك من وزارة الري



من املادة املذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال 2البند 
.ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة املخل بتعهده. تزيد على مائيت جنيه

35،37،45،49، 24، 23يعاقب على خمالفة كل حكم مما نص عليه ىف املواد –93مادة 
60والقرارات الصادرة وفقا للمادة 82من املادة 9و8و7و6و5و4و3والبنود 73،75، 57،

.بغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تزيد على ثالمثائة جنيه

جنيها وال تزيد على مائة 30تقل عن بغرامة ال38يعاقب على خمالفة حكم املادة –94مادة 
.جنيه عن الفدان أو كسور الفدان

بغرامة ال تقل عن مائيت جنيه وال تزيد على ألف جنيه 46يعاقب على خمالفة حكم املادة - 95مادة
وال . جنيها وال تزيد على مائيت جنيه50بغرامة ال تقل عن 47ويعاقب على خمالفة أحكام املادة 

حبق وزارة الري ىف إعادة الشئ إىل أصله على 47و 46العقوبات بسبب خمالفة املادتني خيل توقيع
.نفقة املخالف

بغرامة ال تتجاوز ألف جنيه سواء كان املخالف مالكا 64يعاقب على خمالفة حكم املادة - 96مادة
ني جنيها وال تزيد بغرامة ال تقل عن مخس69أو حائزا أو واضع يد ويعاقب على خمالفة حكم املادة 

على مائة جنيه ولوزراة الري إلغاء الترخيص أو وقف العمل به حلني إزالة أسباب املخالفة حبسب 
.األحوال

يكون ملهندسي الري أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق - 97مادة
ئم املنصوص عليها يف هذا القانون واليت مع وزير الري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إىل اجلرا

تقع يف دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسي اهليئة العامة حلماية الشواطئ بالنسبة للجرائم املنصوص 
.من هذا القانون88و87و86عليها يف املواد 

ملهندس الري املختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من - 98مادة
التعدي بإعادة الشئ ألصله يف ميعاد حيدده وإال قام بذلك على نفقته ويتم إخطار املستفيد هذا 



خبطاب مسجل ويف احلاالت العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة املختص واثبات هذه 
. اإلجراءات يف حمضر املخالفة الذي حيرره مهندس الري

يف املوعد احملدد يكون ملدير عام الري املختص اصدار قرار فإذا مل يقم املستفيد بإعادة الشئ ألصله 
وخيطر املستفيد . بإزالة التعدي إداريا ، وذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبات املقررة يف هذا القانون 

بقيمة تكاليف إعادة الشئ ألصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خالل شهر من تاريخ إخطاره ا وإال 
.يلها بطريق احلجز اإلداريقامت وزارة الري بتحص

من هذا القانون باحلبس وبغرامة ال جتاوز عشرة 88و87و86يعاقب على خمالفة املواد - 99مادة 
وجيب يف مجيع األحوال ودون انتظار احلكم . آالف جنيه وال جيوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة

قة املخالف، وضبط اآلالت واألدوات يف الدعوى وقف األعمال املخالفة بالطريق اإلداري على نف
.واملهمات املستعملة، وتتم مصادرا يف حالة احلكم باإلدانة

مع عدم اإلخالل بالعقوبات املقررة ذا القانون يلتزم املخالف لشروط الترخيص لري - 100مادة
صرح ا ، وذلك األراضي اجلديدة بأداء تعويض عن كميات املياه اليت تستخدم بالزيادة عن الكمية امل

.وفقا للقواعد اليت يضعها وزير الري

.وجيوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق اإلداري

الباب الثامن
اميةكام العامة واخلتيف األح

عمال الصناعية اخلاصة بالرى والصرف ن حيافظوا على األأعلى العمد ومشايخ البالد -101مادة 
ن يبلغوا اجلهات أىت يتفق عليها بني وزارتى الرى والداخلية وعليهم وضاع الليهم وفقا لألإالىت تسلم 
.ى فقد فيها فور اكتشافهأاملختصة ب

ليه خيتص بالفصل إاملشار 1954لسنة 577حكام القانون رقم أمع عدم االخالل ب-102مادة 
ظة برئاسة قاض ىف منازعات التعويضات املنصوص عليها ىف هذا القانون جلنة تشكل بدائرة كل حماف



ل تفتيش املساحة دارة العامة للرى ووكييندبه رئيس احملكمة االبتدائية ىف احملافظة وعضوية وكيل اإل
ووكيل مديرية الزراعة باحملافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن احملافظة خيتاره احملافظ املختص وال 

.على األقل يكون انعقادها صحيحا إال حبضور رئيسها وعضوين من أعضائها 

.وتصدر اللجنة قرارها خالل شهر من تاريخ أول جلسة

ويصدر القرار بأغلبية األصوات وعند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس ويكون قرار 
. اللجنة قابال للطعن فيه أمام احملكمة االبتدائية املختصة وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار

عادة إجنيه للصرف منه على 700000س مال مقدارة أينشأ صندوق خاص بر-103مادة 
ىل الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات إصله ىف حالة عدم قيام املستفيد بذلك وتؤول أىل إالشىء 

.حكام هذا القانونأواملبالغ احملكوم ا وفق 

.لس إدارته ونظامه املايللصندوق وتشكيل جمويصدر وزير الرى قرارا بالقواعد املنظمة ل

موال أحكام هذا القانون يكون هلا امتياز على أمجيع املبالغ الىت تستحق للدولة مبقتضى -104مادة
تى ىف الترتيب بعد املصروفات أن تأمن القانون املدىن على 1399حكام املادة املدين وفقا أل

.دارىالقضائية وحتصل بطريق احلجز اإل



رة الرى وزا
1987لسنة 14717قرار رقم 

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الرى والصرف
1984لسنة 12بالقانون رقم الصادر 

وزير الرى
بإصدار قانون نظام احلكم احمللي ،1979لسنة 43بعد اإلطالع على القانون رقم 

يف شأن األراضى الصحراوية،1981لسنة 143وعلى القانون رقم 
يف شأن محاية ر النيل وااري املائية من التلوث،1982لسنة 48ى القانون رقم وعل

بإصدار قانون الري والصرف،1984لسنة 12وعلى القانون رقم 
بإعادة تنظيم وزارة الري،1980لسنة 653وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم 
ئة املصرية العامة حلماية الشواطئ، بإنشاء اهلي1981لسنة 261وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم 

باعتبار جمرى ر النيل من املرافق ذات 1982لسنة 918رئيس جملس الوزراء رقم وعلى قرار
الطبيعة اخلاصة،

1982لسنة 48بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 1983لسنة 8وعلى قرار وزير الري رقم 
املشار إليه،

س الدولة،جملهوبناء على ما ارتآ
:قرر

)مادة أوىل( 
.يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الري والصرف املشار إليه املرفقة

)مادة ثانية( 
.ينشر هذا القرار بالوقائع املصرية، ويعمل به من تاريخ نشره

وزير الري
عصام راضي/مهندس 



الالئحة التنفيذية لقانون الرى والصرف
الباب األول

ك العامة ذات الصلة بالرى والصرفاألمال
الفصل األول
األمالك العامة

أينما " والترخيص من وزارة الرى" "وقرار وزارة الرى" "موافقة وزارة الرى"يقصد بعبارة -1مادة 
وردت ىف قانون الرى والصرف موافقة أو قرار أو الترخيص من مدير عام الرى املختص 

0ما مل ينص صراحة على خالف ذلك

:األمالك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى-2مادة 
جمرى ر النيل وجسوره بدأت من احلدود الدولية مع السودان حىت مصب فرعى دمياط )أ(

ورشيد ىف البحر األبيض املتوسط ، وتدخل ىف جمرى النيل مجيع األراضى الواقعة بني 
كية خاصة للدولة أو اجلسور، ويستثىن من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة مل

0لغريها
الرياحات والترع العامة واملصارف العامة وجسورها ، وتدخل فيها األراضى واملنشآت )ب(

0الواقعة بني تلك اجلسور ما مل تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغريها
املنشآت اخلاصة مبوازنة مياه الرى والصرف أو وقاية األراضى أو القرى من طغيان املياه )ت(

و من التآكل ، وكذلك املنشآت الصناعية األخرى اململوكة للدولة ذات الصلة بالرى أ
0والصرف واملقامة داخل األمالك العامة

راضى لعامة ألغراض الرى أو الصرف واألاألراضى الىت تنـزع ملكيتها للمنفعة ا)ث(
0اململوكة للدولة والىت ختصص هلذه األغراض

ة للرى منح أية تراخيص بإقامة أية منشآت أو أعمال على مساطيح ال جيوز لإلدارت العام-3مادة 
ر النيل أو اجلزر أو السواحل إال بعد احلصول على موافقة رئيس مصلحة الرى ىف كل 

0حالة



جيوز بقرار من وزير الرى أن يعهد باإلشراف على أى جزء من األمالك العامة ذات الصلة -4مادة 
وزارات أو املصاحل العامة أو وحدات اإلدارة احمللية أو اهليئات بالرى والصرف إىل إحدى ال

0العامة

وال جيوز هلذه اجلهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا ىف هذه األمالك أو أن ترخص ىف ذلك إال 
بعد موافقة مدير عام الرى املختص أو تغرس أشجارا ىف هذه األمالك أو أن ترخص ىف ذلك إال بعد 

عام الرى املختص باعتماده للرسومات، وتلتزم هذه اجلهات اتباع الشروط الفنية الىت موافقة مدير
0يقررها ىف كل حالة

وعلى اجلهة الىت يعهد إليها باإلشراف اصدار التراخيص الالزمة الستغالل هذه األمالك أو بعضها بعد 
اخيص وحتصيل قيمة مقابل موافقة مدير عام الرى املختص وعلى تلك اجلهة موافاته بصورة من التر

0االنتفاع املستحق من املرخص له باستغالل هذه األمالك طوال مدة سريان الترخيص
من قيمة املنشآت أو األعمال املرخص ا يودع لدى % 20ويلتزم املرخص له بآداء تأمني مقداره 

الالزمة إلصدار الترخيص اإلدارة العامة للرى ويعترب اإليصال الدال على آداء التأمني أحد املستندات
، وخيصم منه نفقات إصالح وصيانة ما يصيب املنافع العامة من تلف من جراء العمل املرخص به ، 
وأية مبالغ مستحقة عند خمالفة شروط الترخيص، وعلى املرخص له بآداء ما خيصم من التأمني خالل 

0سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك

راضى اململوكة للدولة الواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع ال جيوز زراعة األ-5مادة 
العامة واملصارف العامة أو استعماهلا ألى غرض إال بترخيص من مدير عام الرى املختص 

يتعني االلتزام ا وبصفة يع الشروط واملواصفات الفنية الىتوجيب أن يتضمن الترخيص مج
:خاصة ما يأتى 

0صادر من أجله الترخيصغرض االنتفاع ال.1
مدة سريان الترخيص مع بيان ما إذا كان ملرة واحدة أو قابال للتجديد على أن يكون احلد .2

.األقصى ملدة سريان الترخيص ثالث سنوات ىف املرة الواحدة
0قيمة مقابل االنتفاع طوال سريان الترخيص.3
0صرف ومحايتها من التلوثالشروط الفنية الىت جيب اتباعها لضمان سالمة جمارى الرى وال.4
القيود املقررة خلدمة األمالك العامة املرخص باالنتفاع ا، وحيصل عند طلب الترخيص رسم .5

0نظر مقداره عشرة جنيهات



ملدير عام الرى املختص أن يرخص بالتصرف ىف األشجار والنخيل املزروعة ىف األمالك -6مادة 
0العامة ذات الصلة بالرى والصرف 

:يتأطلب الترخيص إىل مهندس الرى املختص مرفقا به ما يويقدم 
مبني عليها حدود األرض اململوكة لطالب 1/2500خريطة مساحية مبقياس رقم .1

0الترخيص وموقع عليها من مهندس نقاىب
0سند ملكية الترخيص لألرض الواقعة جتاه األشجار املطلوب الترخيص بالتصرف فيها.2
0وات على األقل على غرس هذه األشجارما يثبت أنه قد مضى عشر سن.3
تعهد بالتزامه بتنفيذ الشروط الىت تضعها اإلدارة العامة للرى مع توريد تأمني مقداره عشرة .4

0جنيهات عن كل شجرة يراد قطعها
0سداد رسم الدمغة املستحقة.5

0ويصدر الترخيص خالل شهر من تاريخ استيفاء املستندات الالزمة
0ملختص مراقبة تنفيذ شروط الترخيص وإصدار قرار إزالة كل خمالفة لهوعلى مدير عام الرى ا

الفصل الثاىن
األعمال اخلاصة داخل األمالك العامة

ذات الصلة بالرى والصرف

ال جيوز إجراء أعمال خاصة داخل حدود األمالك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو - 7مادة
0ترخيص بذلك من مدير عام الرى املختصإحداث تعديل فيها إال بعد احلصول على 

:ويقدم طلب الترخيص مستوفيا رسم الدمغة إىل اإلدارة العامة للرى املختصة مرفقا به ما يأتى

من ثالث صور أو رسم مشسى مأخوذ من خريطة موقع 2500:1خريطة مبقياس رقم .1
0على واحدة منها من مهندس نقاىب موضح عليها موقع العمل املقترح 

0رص االنتفاع من العمل املطلوب الترخيص بهف.2
من قيمة العمل املطلوب للترخيص به بشرط أال يقل % 20إيداع تأمني دائم ىف حدود .3

0عن مائىت جنيه



0تعهد بسداد مقابل االنتفاع املقرر.4

0وحيصل عند طلب الترخيص رسم نظر مقداره عشرة جنيهات

ستندات الل شهر من تاريخ استيفاء املويصدر الترخيص من مدير عام الرى املختص خ
0املطلوبة

:يشترط للترخيص بانشاء سحارة أو بدالة على جمارى الرى والصرف ما يأتى -8مادة 

0تقدمي طلب الترخيص مستوفيا رسم الدمغة إىل مهندس رى املركز املختص.1
من ثالث صور أو رسم مشسى مأخوذ من 2500:1تقدمي خريطة مبقياس رسم .2

0ة موقع على واحدة منها من مهندس نقاىب موضح عليها موقع العمل املقترحخريط
0آداء رسم نظر مقداره عشرة جنيهات.3
0من قيمة العمل املطلوب الترخيص به% 20إيداع تأمني دائم ىف حدود .4
تقدمي مستندات ملكية األرض املستفيدة بالبدالة أو السحارة أو كشف من اجلمعية .5

األرض همعتمد من مديرية الزراعة يفيد ملكية الترخيص هلذالتعاونية الزراعية
0ومساحتها

ويصدر الترخيص من مدير عام الرى املختص خالل شهر من تاريخ استيفاء املستندات 
0املطلوبة

جيب أن يتضمن الترخيص الصادر بإنشاء سحارة أو بدالة على جمارى الرى -9مادة 
ىت يتعني االلتزام ا وعلى وجه اخلصوص ما والصرف مجيع االشتراطات الفنية ال

:يأتى
0غرض االنتفاع الصادر من أجله الترخيص.1
0مساحة األرض املنتفعة بالعمل املرخص به.2
0استمرار انتفاع األرض بالعمل املرخص به ولو تغري مالكها .3
0حتديد مدة سريان الترخيص حبيث ال تزيد على ثالث سنوات.4



ديد الترخيص ىف إدخال أية تعديالت إذا رأت أن حق وزارة الرى عند طلب جت.5
0الظروف الىت صدر الترخيص ىف ظلها قد تغريت

حتديد مدة تنفيذ العمل املرخص به حبيث يعترب الترخيص الغيا إذا مل يتم تنفيذ .6
0العمل املرخص به خالهلا

رقم د مقابل االنتفاع املستحق عن العمل املرخص به وفقا ملا هو مبني باجلدوليحتد.7
0املرفق) 2(

:يشترط للترخيص بإنشاء كبارى خاصة على جمارى الرى والصرف ما يأتى- 10مادة 
0تقدمي طلب الترخيص مستوفيا رسم الدمغة ملهندس رى املركز املختص.1
من ثالث صور أو رسم مشس مأخوذ 2500:1تقدمي خريطة مبقياس رسم .2

وضح عليها موقع العمل من خريطة موقع على واحدة منها من مهندس نقاىب م
0املقترح

0أداء رسم نظر مقداره عشرة جنيهات.3
0تقدمي رسم تصميمى ومقايسة للكوبرى املطلوب الترخيص بإنشائه.4
0من قيمة العمل املطلوب الترخيص به% 20إيداع تأمني مؤقت ىف حدود .5

ويصدر الترخيص من مدير عام الرى املختص خالل شهر من تاريخ استيفاء 
:ات وجيب أن يتضمن الترخيص به ما يأتىاملستند

0املوقع الكيلو مترى للكوبرى املرخص به.1
0املواصفات اهلندسية األساسية للكوبرى.2
0الشروط واملواصفات الفنية الىت يتعني االلتزام باتباعها.3



الباب الثاىن
املساقى واملصارف اخلاصة

قى اخلاصة واملصارف اخلاصة تطهريها وصيانتها جيب على حائزى األرض املنتفعة باملسا- 11مادة 
وإزالة ما يعترض سري املياه ا وإال قامت اإلدارة العامة للرى بذلك على نفقتهم وفقا 

ري هللقانون، وإذا رغب احلائزون املنتفعون باملسقاة أو الصرف ىف قيام وزارة الرى بالتط
:وجب مراعاة ما يأتى

مستوفيا رسم الدمغة إىل مدير الرى املختص موضحا به اسم يقدم املنتفعون أوبعضهم طلبا .1
0املسقاة أو املصرف والزمام والناحية ورغبتهم ىف قيام وزارة الرى بالتطهري

يطلب مفتش رى اإلقليم من اجلمعية التعاونية الزراعية الرأى ىف قيامها بإجراء التطهري .2
قيام اجلمعية بسداد التكاليف مسبقا، مبعرفتها أو موافقتها على قيام إدارة الرى بذلك مع 

على أن تتوىل اجلمعية حتصيل التكاليف من احلائزين بنسبة ما حيوز كل منهم من األراضى 
املنتفعة باملسقاة أو باملصرف، على أن حيسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل 

0أرض تكون قد شغلت بسبب التطهري

الل أسبوع من تاريخ وروده اجلمعية التعاونية الزراعية بسداد ويعرض مفتش رى اإلقليم تقريرا خ
0التكاليف على مدير عام الرى املختص ليصدر قراره ىف هذا الشأن

إذا قدم مالك األرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إىل اإلدارة العامة للرى - 12مادة 
ف خاص أو من بسبب منعه أو إعاقته بغري حق من االنتفاع مبسقاة خاصة أو مصر

لتطهري املسقاة أو املصرف أو لترميم أيهما وجب اتباع الالزمةدخول أى من األراضى
:تيةاالجراءات اآل

تقدم الشكوى مستوفية رسم الدمغة إىل مفتش رى اإلقليم مبينا ا اسم املسقاة اخلاصة .1
0أو املصرف اخلاص موضوع الشكوى والزمام والناحية

ملنطقة أو العمدة الواقع مبنطقته النـزاع واسم دالل املساحة يذكر الشاكى اسم شيخ ا.2
0وأمساء اجلريان ممن هلم حق االرتفاق على ارى اخلاص

إذا ثبت من املعاينة أو من التحقيق الذى جيريه مفتش رى اإلقليم أن أرض الشاكى .3
عام كانت تنتفع باحلق املدعى به ىف السنة السابقة على تقدمي الشكوى يصدر مدير



الرى قرارا مؤقتا بتمكني الشاكى من استعمال احلق املدعى به مع متكني غريه من 
املنتفعني من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد واألساليب الىت تنظم 

0استعمال هذه احلقوق
ويصدر هذا القرار ىف فترة ال جتاوز مخسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى ملدير عام .4

رى ويتم تنفيذ القرار على نفقة املشكو ويستمر تنفيذه حىت تفصل احملكمة املختصة ىف ال
0احلقوق املذكورة

اجراءات طلب اصدار من قانون الرى والصرف، تكون24مع مراعاة حكم املادة - 13مادة 
قاة خاصة أو مصرف خاص ىف أرض للغري أو الشكوى من تعذر االتفاق قرار انشاء مس

:سقاة أو املصرف اخلاص كما يأتىاملمع مالك 

يقدم الطلب من مالك األرض مستوفيا رسم الدمغة إىل مفتش رى اإلقليم موضحا به .1
0األرض املطلوب ريها أو صرفها وأسباب حرماا أو تعذر ريها أو صرفها

ى مأخوذ و رسم مشسأمن ثالث صور 2500:1يرفق بالطلب خريطة مبقياس رسم .2
ا من مهندس نقاىب وموضح عليها موقع املسقاة أو املصرف ى إحداهمن خريطة موقع عل

0املطلوب متريره ىف أرض الغري واألرض املطلوب ريها أو صرفها
تقدم عقود امللكية لألرض املطلوب ريها أو صرفها أو كشف معتمد من اجلمعية .3

0التعاونية الزراعية بتحديد مالك هذه األرض ومساحتها
0سداد قيمة إنشاء العمل املطلوبتقدمي إقرار بقبول .4
0بيان أمساء املالك الذين سوف متر بأرضهم املسقاة أو املصرف وحمل إقامة كل منهم.5
إقرار من مقدم الطلب بقبول آداء التعويض الذى يقدر جلميع املالك الذين سوف متر .6

0بأرضهم املسقاة أو املصرف
شهرين من تاريخ استيفاء اخلرائط وعلى مدير عام الرى أن يصدر قرارا ىف الطلب خالل

0واملستندات املطلوبة
من قانون الرى والصرف املشار اليه ينفذ القرار 27،26خالل حبكم املادتني ومع عدم اإل

0بالطريق االدارى



الباب الثالث
املصارف احلقلية

مثاىن من1/2500تعد اإلدارة العامة ملشروعات الصرف املختصة خرائط مبقياس - 14مادة 
ملصارف احلقلية مكشوفة اصور موضحا عليها ختطيط املصارف الرئيسية والفرعية أو 

ومغطاه وحتدد عليها أراضى وحدة الصرف الىت يتقرر صرفها على مصرف حقلى أو 
مغطى أو سلسلة من املصارف املذكوة جيمعها مصرف واحد على املصرف العمومى، 

0رائطويعتمد وزير الرى أو من يفوضه هذه اخل

لسنة ) 577(وتنـزع ملكية العقارات الالزمة لتنفيذ هذه املشروعات وفقا ألحكام القانون رقم 
0ىف شأن نزع ملكية العقارات الالزمة للمنفعة العامة أو التحسني1954

0وختطر مصلحة الضرائب العقارية لرفع الضريبة عن هذه األراضى

اختاذ اجراءات حصر مساحات 1984لسنة 192ى رقم وتتوىل اللجان املشكلة بقرار وزير الر
الزراعة التالفة نتيجة مشروعات الرى والصرف املكشوف واملغطى وصرف قيمة 
التعويضات الىت تقدر عنها وفق جدول فئات تقرير تعويضات احملاصيل الزراعية 

واخلضروات وأشجار الفاكهة التالفة من تنفيذ مشروعات الرى والصرف الذى يصدر 
0بقرار من وزير الرى

حتصل تكاليف إنشاء مشروعات الصرف املغطى واملكشوف من املنتفعني على الوجه - 15مادة 
:اآلتى

تعد اإلدارات العامة للصرف خرائط مساحية مبقياس رسم مناسب موضحا عليها .1
املساحات الىت مت تزويدها بشبكات الصرف املغطى واملكشوف وترسل هذه اخلرائط اىل 

0ريات املساحة املختصةمدي
تعد اإلدارات العامة للصرف كشوف حسابات ختامية إلمجاىل تكاليف كل مشروع .2

للصرف املغطى واملكشوف مت تنفيذه، وتتضمن هذه التكاليف قيمة تعويض نزع ملكية 



% 10العقارات الىت دخلت ىف تنفيذ املشروع واملزروعات الىت تلفت مضافا إليها نسبة 
0مصروفات إدارية) ئةعشرة ىف املا(

وترسل مجيع هذه الكشوف إىل مديريات املساحة الىت تقوم بدورها بإرساهلا إىل مأموريات 
0الضرائب العقارية املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل هذه التكاليف

ترسل مأموريات الضرائب العقارية شهريا املبالغ احملصلة من املنتفعني إىل اهليئة العامة.3
ملشروعات الصرف مع إرفاق كشف برقم وتاريخ وقيمة املبلغ احملصل عن كل مساحة 

0جممعة

تتوىل اإلدارات العامة لصيانة الصرف بوزارة الرى صيانة املصارف املغطاة الصيانة - 16مادة 
الدورية املعتادة وفق الربنامج الزمىن الذى تقرره الستمرار آداء الشبكة لعملها بكفاءة 

وزارة الرى نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زراع األرض املنتفعة من املصارف وتتحمل
0املغطاة ما عدا ذلك من نفقات

الباب الرابع
املياه اجلوفية

:يقصد خبزانات املياه اجلوفية-17مادة
اخلزانات الرسوبية بالدلتا ووادى النيل وهى االمتدادات الطبيعية للطبقات احلاملة للمياه )أ(

صلة بنهر النيل وفروعه واارى املائية، وحدود هذه اخلزانات بالدلتا هى البحر املت
املتوسط مشاال ، وقناة السويس شرقا ومنخفص وادى النطرون ووادى الفارغ وامتداد 

0طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى غربا ، طريق السويس جنوبا
د الطبقات احلاملة للمياه اجلوفية ملسافة حنو أما حدود هذه اخلزانات بالوجه القبلى فهى امتدا

مخسة كيلو مترات إىل الشرق والغرب خارج األراضى املزروعة حاليا على امتداد وادى 
0النيل جنوب القاهرة حىت أسوان

اخلزانات اجلوفية باألراضى الصحراوية، وهى املمتدة جبميع األراضى الىت خترج عما ) ب(
0)أ(ورد بالبند 



أو أية جهة حكومية أو غري ) 1(جيوز ألجهزة الدولة أو أجهزة اإلدارة احمللية ال- 18مادة 
حكومية أو األفراد التصريح أو القيام حبفر أية آبار للمياه اجلوفية سطحية كانت أو 

عميقة داخل مجيع أراضى اجلمهورية إال بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط الىت 
0حتددها

أصحاب آبار املياه اجلوفية الىت مت حفرها قبل العمل بقانون الرى والصرف يلتزم - 19مادة 
املشار إليه ، بإخطار وزارة الرى خالل سنة من تاريخ العمل ذه الالئحة أو اإلعالن 
بالصحف أيهما احلق بالبيانات اخلاصة بالبئر أو اآلبار الىت حيوزوا، ويستثىن من ذلك 

:يتضمن اإلخطار على األخص ما يأتىعلى بوصتني وجيب أن اآلبار الىت ال يزيد قطرها
0اسم صاحب البئر وعنوانه.1
.2500:1موقع البئر على خريطة مساحية مبقياس رسم .2
البيانات اخلاصة بالبئر من حيث قطر البئر وأقطار وأطوال املواسري املستخدمة املصمتة .3

فها ومتوسط عدد ساعات واملخرسة ونوع الطلمبة املركبة على البئر وقطرها وتصر
0التشغيل اليومية

0تاريخ حفر البئر وتاريخ بدء الضخ وسحب املياه.4
0درجة ملوحة املياه والتحليل الكيمائى هلا إن وجد.5
0الغرض من استغالل مياه البئر.6
0املساحة املرتب ريها على البئر ونوع احملاصيل املزروعة.7
0الترخيص الصادر حبفر البئر إن وجد.8
0ملائى املصرح بسحبه من البئرالتصرف ا.9

ويتم االخطار بكتاب مسجل أو بتسليمه مبوجب ايصال إىل مهندس رى املركز الذى يقع 
0البئر ىف دائرة اختصاصه

تنشىء وزارة الرى سجالت على مستوع هندسات مراكز الرى تتضمن بيانات - 20مادة 
0باآلبار الىت يرخص حبفرها



كما ) 19(مراجعة دورية لإلخطارات املقدمة إليها وفقا للمادة جترى وزارة الرى - 21مادة 
تقوم بإجراء املعاينة الالزمة لآلبار وإبداء مالحظاا على كل موقع وإرسال صورة من 
البيانات الواردة إليها ونتيجة املعاينة إىل معهد حبوث املياه اجلوفية التابع ملركز البحوث 

0بداء الرأى النهائى ىف شأااملائية بوزارة الرى للدراسة وإ

ال جيوز ملدير عام الرى إصدار الترخيص للبئر القائم أو جتديده إال بعد موافقة معهد - 22مادة 
0حبوث املياه اجلوفية

ىف حالة عدم موافقة معهد حبوث املياه اجلوفية أو طلبه إجراء بعض التعديالت ىف - 23مادة 
د ملياهه وجب على مدير عام الرى إخطار صاحب مكونات البئر أو إجراء تعديل جدي

البئر بكتاب مسجل الستكمال ما هو مطلوب خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره 
وتقدمي ما يفيد قيامه بذلك إىل مهندس رى املركز وجيب عرض األمر على معهد حبوث 

0املياه اجلوفية للدراسة وإبداء الرأى النهائى

لرى سحب ترخيص البئر أو رفض جتديده ووقف الضخ منه بالطريق على مدير عام ا- 24مادة 
اإلدارى إذا مل يستجب صاحب البئر الجراء التعديالت الىت طلبها معهد حبوث املياه 

اجلوفية خالل املدة املشار إليها ىف املادة السابقة أو إذا أثبتت املعاينة والدراسة عدم 
0صالحية ما قام به صاحب البئر من أعمال

تقدم طلبات احلصول على الترخيص حبفر اآلبار بأراضى الدلتا ووادى النيل الواردة - 25مادة 
إىل مفتش رى اإلقليم الذى يقع البئر املقترح ىف دائرة ) 17(من املادة ) أ(بالبند 

اختصاصه ويكون الطلب مستوفيا رسم الدمغة متضمنا البيانات ومرفقا به املستندات 
:اآلتية

0الترخيص وعنوانهاسم طالب .1
0من ثالث صور2500:1موقع البئر املقترح على خريطة مساحية مبقياس رسم .2
0صورة من مجيع الدراسات والتحاليل والتصميمات اخلاصة بالبئر إن وجدت.3
0الغرض من استغالل مياه البئر.4
0املساحة املرتب ريها على البئر إن كان لغرض الرى.5



بالبئر أو كشف معتمد من اجلمعية التعاونية مستندات ملكية األرض املستفيدة.6
0الزراعية يفيد ملكيته هلذه األرض أو قرار ختصيص األرض املطلوب ريها

0)مائتا جنيه(جنيه 200آداء تـأمني مؤقت مقداره .7
على صاحب البئر موافاة هندسة الرى التابع هلا بنتائج حتاليل طبقات ومياه البئر .8

ام احلفر وىف حالة عدم التزامه بذلك ال يرد إليه التأمني الذى مت التصريح به بعد إمت
0من ذات املادة7املؤقت الوارد ىف الفقرة رقم 

يتوىل تفتيش الرى املختص دراسة طلب الترخيص من حيث مدى حاجة املوقع - 26مادة 
ت للمياه اجلوفية وأوجه االستخدام املطلوبة وحتديد التصرف املناسب للوفاء باالحتياجا

0املقترحة

حييل مدير الرى طلب الترخيص ومرفقاته مشفوعا برأيه من واقع الدراسة إىل معهد - 27مادة 
حبوث املياه اجلوفية للدراسة التفصيلية للمشروع وتقرير مدى صالحية املوقع الستغالل 

املياه اجلوفية، وحتديد التصرفات املتاح استغالهلا واالشتراطات واملواصفات الفنية 
لواجب اتباعها، ويتم الرد على طالب الترخيص خالل مدة ال جتاوز شهرين من تاريخ ا

تقدمي طلبه مستوفيا رسم الدمغة وذلك إما بإعطائه ترخيصا ائيا أو تصرحيا مؤقتا حلفر 
بئر اختبارى واستكمال الدراسات الالزمة عليه، على أن يتم تنفيذ ذلك مبعرفة طالب 

ئوليته وعلى طالب الترخيص تقدمي صورة من مجيع البيانات الترخيص وعلى نفقته ومس
0اخلاصة بالبئر إىل مفتش الرى املختص ليصدر مدير عام الرى الترخيص النهائى للبئر

حيظر على مقاوىل حفر اآلبار والشركات العامة واخلاصة حفر آبار املياه اجلوفية - 28مادة 
ة احمللية أو اهليئات العامة أو شركات لوزارات احلكومة ومصاحلها أو وحدات اإلدار

القطاع العام أو اخلاص أو األفراد إال إذا كان البئر مرخصا به من وزارة الرى وعليها 
0قبل القيام بأية أعمال تنفيذية االطالع على الترخيص وإال كانوا مسئولني عن ذلك

رى املركز الذى يقع ىف دائرته وجيب تقدمي صورة من نتائج حفر أية آبار بعد امتامها إىل مهندس 
0البئر



:جيب أن يتضمن الترخيص البيانات اآلتية- 29مادة 

0رقم الترخيص
0اسم املرخص له وعنوانه

0موقع البئر املرخص به
0الغرض من االنتفاع بالبئر

0عمق البئر
0أقطار املواسري وأطواهلا املنفذة للبئر ونوع الطلمبة املصرح باستخدامها وقطرها

0)اليوم/3م(التصرف املرخص بسحبه من البئر 
0مدة سريان الترخيص

ال جيوز أن تزيد مدة الترخيص على ثالث سنوات ويقدم طلب جتديده قبل انتهاء - 30مادة 
0مدته بشهرين على األقل وينتهى الترخيص بانقضاء مدته دون جتديده

ياه اجلوفية باألراضى الصحراوية ىف حالة طلب احلصول على ترخيص حبفر آبار امل- 31مادة 
من ) ب(املشار إليه والواردة بالبند 1981لسنة 143اخلاضعة ألحكام القانون رقم 

يقدم طلب الترخيص إىل اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية، ) 17(املادة 
ات املشار إليها ويكون الطلب مستوفيا رسم الدمغة ومتضمنا البيانات ومرفقا به املستند

0من هذه الالئحة، على أن يكون التأمني املؤقت حلساب وزارة الرى) 25(ىف املادة 

تتوىل اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية إجراء الدراسات الالزمة خالل - 32مادة 
ع فترة ال جتاوز ستة أشهر من تاريخ تقدمي طلب الترخيص إليها وإخطار رئيس قطا

الرى بوزارة الرى بصورة من مجيع البيانات والدراسات واملواصفات واالشتراطات الىت 
0متت ىف شأن طلب الترخيص املقدم مشفوعة برأيها النهائى

حييل رئيس قطاع الرى بوزارة الرى أوراق طلب الترخيص إىل معهد حبوث املياه - 33مادة 
الترخيص الالزم بعد موافقة اهليئة العامة اجلوفية مث إىل مدير عام الرى املختص إلصدار

0ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية ومعهد حبوث املياه اجلوفية



على وزارة األشغال العامة واملوارد املائية ىف حالة عدم املوافقة على طلب الترخيص - 34مادة 
مي إخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بأسباب الرفض خالل شهرين من تاريخ تقد
الطلب وملقدم الطلب احلق ىف التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ إخطاره برفض 

0الترخيص

يقدم التظلم إىل وزارة الرى وعليها حبثه والفصل فيه خالل ثالثني يوما من تاريخ - 35مادة 
0تسليمها التظلم ، ويكون قراراها ىف هذا الشأن ائيا

من قانون الرى والصرف 95املنصوص عليها ىف املادة مع عدم االخالل بالعقوبة- 36مادة 
يكون التعويض ىف حالة جتاوز معدالت وكميات املياه املصرح بضخها بواقع ثالثة 

0قروش للمتر املكعب من كميات املياه الزائدة

:ترسل صورة من الترخيص إىل كل من - 37مادة 

0معهد حبوث املياه اجلوفية.1
ت التعمري والتنمية الزراعية فيما خيتص باآلبار الىت يرخص ا اهليئة العامة ملشروعا.2

0ىف األرض الصحراوية

ىف حالة فقد أو تلف الترخيص جيب إبالغ اإلدارة العامة للرى الصادر منها - 38مادة 
0الترخيص فورا للحصول على بدل فاقد أو تالف

الباب اخلامس
مياه الصرف

املصارف الزراعية ىف أغراض الرى إال بترخيص من وزارة ال جيوز استخدام مياه- 39مادة 
0الرى وطبقا لألحكام املبينة ىف املواد التالية



تقدم طلبات احلصول على ترخيص استخدام مياه أحد املصارف ألغراض رى - 40مادة 
األراضى إىل مدير عام الرى املختص ويقدم الطلب مستوفيا رسم الدمغة متضمنا 

:ا به املستندات اآلتيةالبيانات ومرفق
0اسم طالب الترخيص وعنوانه.1
من ثالث صور موضح عليها املصرف املفتوح 2500:1خريطة مساحية مبقياس رسم .2

استخدام مياهه واملوقع الكيلو مترى املطلوب التغذية عنده واملساحة املطلوب ريها مبياه 
0الصرف

ف من اجلمعية التعاونية مستندات ملكية األرض املطلوب ريها من املصرف أو كش.3
0معتمد من مديرية الزراعة املختصة يفيد ملكيته هلذه األرض ومساحتها

0احملاصيل املقترح زراعتها مبا ال يتعارض مع األحكام املنظمة للدورة الزراعية.4
صورة من مجيع الدراسات والتحاليل والتصميمات اخلاصة باملشروع من مكتب هندسى .5

التربة وحتليل مياه الصرف وأنواع احملاصيل تفصيال ودرجة متخصص متضمنة من نوع 
مقاومة كل منها للملوحة وكيفية استخدام مياه الصرف للرى مباشرة أو بعد خلطها 

باملياه العذبة واسم جمرى املياه العذبة الذى سيتم اخللط به ونسبة اخللط وذلك 
ذه الالئحة واخلاصة مبقياس املرفق ) 1(باالسترشاد بالبيانات املوضحة بامللحق رقم 
0تقسيم املياه حسب درجة صالحيتها للرى

0)ثالمثائة جنيه(جنيه 300آداء تأمني مؤقت مقداره .6

تتوىل إدارة الرى دراسة طلب الترخيص من حيث كفاءة جمارى الرى والصرف - 41مادة 
بيان أية باملوقع املقترح وحتديد التصرف املناسب للوفاء باحتياجات رى املساحة و

مشروعات أخرى مقررة أو مرتبط ا الستخدام مياه الصرف املقترح لريها وعليها 
0لى رئيس قطاع الرىعإحالة الطلب 

حييل رئيس قطاع الرى طلب الترخيص ومرفقاته والقطاعات الطولية والعرضية - 42مادة 
نية إىل رئيس قطاع للصرف املقترح استخدام مياهه مع بيان رأيه من واقع املعاينة امليدا

مشروعات التوسع األفقى وتطوير الرى بوزارة الرى الختاذ خطوات الدراسة التفصيلية 
0للطلب



:                                                                         يتبع ىف دراسة طلبات الترخيص برى األراضى اجلديدة ما يأتى- 43مادة 
عات التوسع األفقى وتطوير الرى صورة من طلب الترخيص يرسل قطاع مشرو.1

والبيانات واملستندات املرفقة به إىل كل من اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية 
0الزراعية ومعهد حبوث الصرف لدراسته وموافاته بالرأى خالل ثالثة أشهر

ث ملكية األرض املطلوب على اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية حب.2
0ريها من مياه الصرف

يتوىل معهد حبوث الصرف التابع ملركز البحوث املائية بوزارة الرى تقدير مدى .3
صالحية مياه الصرف ألغراض رى األراضى املقترح ريها واحملاصيل املقرر زراعتها 

كتب ومدى مناسبة موقع التغذية ونسبة اخللط الواردة بالدراسة املقدمة من امل
اهلندسى رفق طلب الترخيص وحتديد املواصفات والشروط الفنية الىت جيب تنفيذها 

0مع حتديد التصرف املطلوب وعدد ساعات التشغيل وفتراا
يعد قطاع مشروعات التوسع األفقى وتطوير الرى بعد الوقوف على رأى كل من .4

وث الصرف مذكرة اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية، ومعهد حب
شاملة بنتائج دراسة طلب الترخيص لعرضها على جلنة التنسيق املشتركة للرى 

واستصالح األراضى، على أن تتضمن املذكرة حتديد طريقة الرى الواجب اتباعها 
واملقنن املائى املقرر والدورة الزراعية ومصدر الرى وكمية املياه الالزمة ونسبة 

0اخللط املقترحة
موافقة جلنة التنسيق املشتركة على املذكرة املعروضة يتوىل قطاع مشروعات ىف حالة.5

التوسع األفقى وتطوير الرى إخطار قطاع الرى بصورة من هذه املذكرة وموافقة 
0اللجنة عليها إلصدار الترخيص

:يتضمن الترخيص البيانات اآلتية- 44مادة 
0رقم الترخيص.1
0اسم املرخص له وعنوانه.2
املركز –الناحية -احلوض(احة املستفيدة من استخدام مياه الصرف لديها موقع املس.3

0)احملافظة–
0اسم املصرف املرخص باستخدام مياهه، وموقع التغذية.4
التصرف املائى املرخص باستخدامه من مياه الصرف وفترات استخدامه على مدار .5

0العام



0نسبة اخللط باملياه العذبة إن وجدت.6
0ملصرح باستخدامها وتصرفها وأقطار مواسري املص والطردقوة آلة الرفع ا.7
0مدة سريان الترخيص.8

ال جيوز أن تزيد مدة الترخيص على ثالث سنوات ويقدم طلب جتديده قبل انتهاء - 45مادة 
0مدته بشهرين على األقل وينتهى الترخيص بانقضاء مدته دون جتديد

قة على طلب الترخيص إخطار مقدم الطلب على وزارة الرى ىف حالة عدم املواف- 46مادة 
بكتاب مسجل بأسباب الرفض خالل ستة أشهر من تاريخ تقدمي الطلب ، وملقدم 

0الطلب احلق ىف التظلم خالل شهر من تاريخ اخطاره برفض الترخيص

يقدم التظلم إىل وزارة الرى وعليها حبثه والفصل فيه خالل ثالثني يوما من تاريخ - 47مادة 
0التظلم ويكون قرارها ىف هذا الشأن ائياتسلمها

:ترسل صورة من الترخيص إىل كل من- 48مادة 
0معهد حبوث الصرف التابع ملركز البحوث املائية.1
0اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية.2

الرى والصرف من قانون 91مع عدم االخالل بالعقوبة املنصوص عليها ىف املادة -49مادة 
لوزارة الرى احلق ىف إلغاء الترخيص ىف حالة خمالفة الشروط الواردة به، وإلدارة الرى 
حتصيل تعويض عن كميات املياه اليت تستخدم بالزيادة على الكمية املصرح ا بواقع 

0ثالثة قروش عن كل متر مكعب



الباب السادس
آالت رفع املياه

إقامة أو إدارة طلمبة أو أى جهاز من األجهزة الىت حتركها آلة يشترط للترخيص ىف-50مادة
لرفع املياه لرى األراضى أو ) امليكانيكية (ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق اآللية 

:لصرفها ما يأتى

0تقدمي طلب الترخيص مستوفيا رسم الدمغة إىل مفتش رى اإلقليم-أ
صور موقع على احداها من مهندس من ثالث 2500:1تقدمي خريطة مبقياس رسم - ب

0نقاىب وموضح عليها موقع الطلمبة أو اجلهاز
0آداء رسم نظر مقداره عشرة جنيهات -ج
تقدمي مستندات ملكية األرض املستفيدة من الطلمبة أو اجلهاز ومستندات ملكية اآللة أو -د

من كشف معتمد من اجلمعية الزراعية املختصة يفيد اتفاق أصحاب الزمام املستفيد
0اآللة

وصف عام للجهاز وقدرة اآللة باحلصان والتصرف اخلاص بالطلمبة بيان قطر الطلمبة أو-ه
0أو اجلهاز

جيب على من يتجرون ىف األجهزة املخصصة لرفع مياه الرى والصرف أن خيطروا -51مادة 
األجهزة تفتيش اآلالت املختص واإلدارة العامة للرى باحملافظة عن كل بيع أو تصرف ىف 

وذلك خالل مخسة عشر يوما من تاريخ التصرف ىف اجلهاز وجيب أن يتضمن االخطار 
:البيانات اآلتية

0اسم املتجر الذى باع اجلهاز أو الطلمبة وعنوانه.1
اسم املشترى ومالك اآللة ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية واجلهة الصادرة .2

0منها والعنوان اخلاص ما
0اجلهاز أو الطلمبةالغرض من شراء .3
0اجلهة الىت يتم تشغيل اآللة ا.4
0ماركة اآللة ورقمها واجلهة املنتجة.5



قطر ماسورة املص وقطر ماسورة الطرد، أو وصف عام للجهاز وقدرة اآللة .6
.باحلصان والتصرف اخلاص بالطلمبة أو اجلهاز

رفع املياه على الوجه من قانون الرى والصرف حيدد مقابل 74تنفيذا حلكم املدة - 52مادة 
:اآلتى

نصف قرش عن كل متر مكعب من املياه الىت تؤخذ ألغراض استغاللية من مياه الرى .1
0املرفوعة بالطلمبات احلكومية

قرش عن كل متر مكعب من املياه الىت تلقيها املصانع بعد معاجلتها ىف املصارف الىت .2
0تصرف مياها بالطلمبات احلكومية

بديد مياه الرى بصرفها ىف مصرف خاص أو عام أو ىف أرض غري منـزرعة حيظر ت- 53مادة 
أو غري مرخص بريها أو ىف زراعة أرز بدون ترخيص ، وحيصل مبلغ سبعة قروش عن 
كل متر مكعب من املياه قام زراع األرض بسحبها زيادة على ما هو مقرر لرى أرضه 

0أو تسبب ىف تبديدها

عقوبات املنصوص عليها ىف قانون الرى والصرف يلتزم املخالف مع عدم االخالل بال-54مادة 
بآداء مقابل االنتفاع عن املدة الىت تعدى فيها على منافع الرى والصرف وحتصل إدارة 

0املرفق ذه الالئحة) 2(الرى املختصة مقابل االنتفاع وفقا ملا هو وارد بامللحق رقم 

رخص ا لرى األراضى اجلديدة والىت ترتب عليها يلتزم من خيالف طريقة الرى امل-55مادة 
سحب كميات من املياه زيادة على ما هو متبع ىف طريقة الرى املرخص ا لرى أرضه ، 

0بآداء ثالثة قروش عن كل متر مكعب من املياه مت سحبه بالزيادة طوال فترة املخالفة



الباب السابع
جراءات محاية الشواطىءإ

وز بغري موافقة اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطىء إقامة أية منشآت ىف ال جي- 56مادة 
من قانون الرى ) 86(ادة األراضى الىت تدخل ىف نطاق احلظر املشار إليه ىف امل

.والصرف

وملهندسى اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطىء ممن هلم صفة مأمورى الضبط القضائى دخول 
إليها واملنشآت املقامة عليها للتفتيش على ما جيرى ا من أعمال فإذا األراضى املشار 

تبني هلم أن أعماال خمالفة أجريت أو شرع ىف إجرائها كان هلم وقف هذه األعمال 
0بالطريق اإلدارى على نفقة املخالف وضبط اآلالت واألدوات واملهمات املستعملة

من هذه الالئحة تقدمي ) 56(ر إليها ىف املادة يشترط للحصول على املوافقة املشا- 57مادة 
طلب مستوف رسم الدمغة إىل مدير عام محاية الشواطىء املختص ويرفق بالطلب ما 

:يأتى

من ثالث صور ورسم هندسى 5000:1أو 2500/ 1خريطة مساحية مبقياس رقم .1
ح ا مأخوذ من خريطة مبني عليها حدود األراضى اململوكة لطالب املوافقة وموض

املوقع واألطوال املساحية للعمل املطلوب إقامته وموقع على إحدى هذه الصور من 
0مهندس نقاىب

سند ملكية األراضى املطلوب املوافقة على إقامة املنشآت عليها إذا كانت مملوكة ملكية .2
0خاصة أو قرار التخصيص ىف هذه احلالة

0إقامتهابيان االنتفاع من املنشآت املطلوب املوافقة على .3
0رسم تصميمى تفصيلى ومقايسة تقديرية عن املنشآت املطلوب املوافقة على إقامتها.4
بيان املواصفات اهلندسية األساسية والشروط واملواصفات الفنية اخلاصة باملنشآت .5

0املطلوب املوافقة عليها



اطىء وعدم تعهد بااللتزام بتنفيذ الشروط الىت تضعها اهليئة املصرية العامة حلماية الشو.6
اخلروج على هذه الشروط واملواصفات الفنية اخلاصة باملنشآت املطلوب املوافقة على 

0اقامتها
وتصدر املوافقة من رئيس اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطىء خالل شهرين من تاريخ 

ر استيفاء املستندات املطلوبة وجيب أن يتم إخطار مقدم الطلب املوافقة املمنوحة له فو
0صدورها

0ويراقب مهندسو االدارات العامة حلماية الشواطىء املختصون تنفيذ شروط املوافقة

وىف حالة عدم املوافقة على إقامة أى من املنشآت املشار إليها خيطر مقدم الطلب 
0بكتاب موصى عليه بأسباب الرفض خالل شهرين من تاريخ تقدمي الطلب



)1(ملحق رقم 
عند دراسة استخداممعلومات استرشادية

الريالصرف ألغراض مياه 

:بالنسبة إىل مياه الصرف-أوال
تبعا حملتواها من األمالح مقاييس تقسيم املياه حسب درجة صالحيتها للري)أ(

.الذائبة ا
أى ( 5م25سم عند /ملليموز0.75مياه الصرف أقل من ملوحة إذا كانت درجة -1

ميكن استخدامها يف ري مجيع )ىف املليونجزء500لذائبة أقل من جمموع األمالح ا
.أنواع األراضي مباشرة بدون خلط

سم عند /ملليموز1.75إىل 0.75من ملوحة مياه الصرف إذا كانت درجة -2
ميكن ) جزء ىف املليون1100إىل 500ما بني أى جمموع األمالح الذائبة ( 5م25

1:1لصرف مع خلطها مبياه الري العذبة بنسبة جيدة ااستخدامها يف ري األراضي 
.جزء يف املليون700إذا جتاوز جمموع األمالح الذائبة 

( 5م25سم عند /ملليموز2.4إىل 1.75ن مإذا كانت درجة ملوحة مياه الصرف -3
ميكن ) جزء ىف املليون1500إىل 1100بني ماأى جمموع األمالح الذائبة

.1:1العذبة بنسبة ريالصرف مع خلطها مبياه الجيدة استخدامها يف األراضي
( 5م25سم عند /ملليموز2.75إىل 2.4إذا كانت درجة ملوحة مياه الصرف من -4

ميكن ) جزء ىف املليون1750إىل 1500أى جمموع األمالح الذائبة ما بني 
. 3:1خلطها مبياه الري العذبة بنسبة استخدامها يف األراضي جيدة الصرف مع

جة صالحيتها للري طبقا لدرجة امتصاص س تقسيم املياه حسب درمقايي)ب(
:الصوديوم املعدلة

.تستخدم يف مجيع أنواع األراضي بدون حدوث مشاكل نفاذية9أفل من -1
خفيفة القوام بدون حدوث مشاكل نفاذية، وإذا تستخدم يف األراضي 15إىل 2-9

.استخدمت يف األراضي الطبيعية جيب إجراء إضافات جبسية



وعند استخدامها جيب دراسة ال تستخدم يف األراضي الثقيلة القوام15أكثر من -3
.مجيع الظروف األخرى احمليطة ومراعاة اإلضافات اجلبسية

:بالنسبة إىل احملاصيل- ثانيا
بامليلليموز ) درجة التوصيل الكهريب( تقسم النباتات من حيث درجة حتملها للملوحة-1

: املشبعة إىلملستخلص عجينة التربة 
.نباتات تتحمل امللوحة) أ(
.نباتات متوسطة التحمل) ب(
.نباتات حساسة) ج(

:وذلك طبقا للجدول اآلتى
)1(جدول رقم 

4نباتات حساسة حىت 
سم/ميلليموز

8-4نباتات متوسطة التحمل 
سم/ملليموز

أو 8نباتات مقاومة للملوحة 
أكثر

–اخلضروات والبقوليات 
والفواكه ذات -تفاحال-املواحل

النواة احلجرية والعنب 
-الفول السوداين-والربسيم

الذرة-األرز

فول -القطن-الشعري-القمح 
نباتات املراعي والكتان-الصويا

بنجر السكر–خنيل البلح 

لتر وإال / ملليجرام 2يراعى عدم زيادة البورون املتحري على املياه املستخدمة للري عند -2
:هذه املياه غري صاحلة إال للمحاصيل املقاومة للسمية طبقا للجدول اآليتأصبحت

)2(جدول رقم 
نباتات حساسة أقل من جزء 

يف املليون
2-1نباتات متوسطة التحمل 

جزء يف املليون
4-2نباتات مقاومة للملوحة 

جزء يف املليون
تفاح أشجار -مواحل-عنب

ذات النواة
–قطن - ذرة-شعري-قمح

ض اخلضرواتبع
–لفت -كرنب–جزر 
النخيل- بنجر السكر- برسيم 



)2(ملحق رقم 
فاعت مقابل االنتفئا

نوع االنتفاع                                                                     الفئة املقررة
:املنافع لغري االستغالل مثل تشوين املهمات واملوادشغل -أوال

عشرون قرشا سنويا..........................جمالس املدن للمتر املسطحداخل نطاق .1
عشرة قروش سنويا............خارج نطاق جمالس املدن للمتر املسطح.2

:شغل املنافع بقصد االستغالل مثل املصانع وماكينات الطني وحمطات البرتين–ثانيا 
قرش سنويامائة..........................داخل نطاق جمالس املدن للمتر املسطح.1
سنويااقرشمخسون ............املدن للمتر املسطحخارج نطاق جمالس.2

:ألغراض إجتماعية أو بقصد الترفيهشغل املنافع –ثالثا 
قرش سنويامائة..........................داخل نطاق جمالس املدن للمتر املسطح.1
سنويااقرشمخسون ............املدن للمتر املسطحخارج نطاق جمالس.2

:زهات وحدائق الزينة اخلاصةـجتميل املوقع مثل املتنشغل املنافع بقصد –رابعا
قرش سنويامخسون..........................جمالس املدن للمتر املسطححدودداخل .1
سنويااقرشة وعشرون مخس............املدن للمتر املسطحجمالسحدودخارج .2

واسطة شركات املالحة وشركات الكراكاتملنافع بشغل ا–خامسا
وما مياثلها بشرط أال تشمل مباين ثابتة للمتر املسطح                     مخسون قرشا سنويا

الفئة املقررةنوع االنتفاع

:سريشغل املنافع بوضع موا-سادسا
حيصل مقابل انتفاع مرة واحدة عن املواسري اليت توضع -1

:ألغراض الري والصرف ومياه الشرب حسب الفئات اآلتية
ثالثون جنيها.........................................مترا50مواسري حىت طول ) أ(
ن جنيهامخسو......................متر100مترا لغاية 50مواسري تزيد على ) ب(
مائة جنيه.......................................متر100مواسري تزيد على ) ج(



:لسابقة على النحو اآليتاحيصل مقابل انتفاع عن املواسري الىت توضع لغري األغراض -2
جنيه واحد سنويا.........................متر 50عن كل متر طويل لغاية ) أ(
مخسون قرشا سنويا...................متر100مترا لغاية 50يزيد على يل عن كل متر طو)ب(
ثون قرشا سنوياثال............متر 500ولغاية مترا100عن كل متر طويل يزيد عن ) ج(
عشرون قرشا سنويا..........متر لغاية ألف متر 500عن كل متر طويل يزيد على )د(
عشرة قروش سنويا............األلف متر مهما كان الطول عن كل متر طويل يزيد على )هـ(

ع بوضع خطوط ديكوفيل عن كل كيلو مترشغل املناف-سابعا
مخسون جنيها...............................................أو جزء منه للخط الواحد



قرار رئيس مجهورية مصر العربية
1987لسنة 449رقم 
وزارة األشغال العامة واملوارد املائيةىف شأن اختصاصات

رئيس اجلمهورية
:بعد االطالع على الدستور

،1984لسنة 12وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 
،بإعادة تنظيم وزارة الرى1980لسنة 653وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم 
،لوزارةبتشكيل ا1987لسنة 428وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم 

قـــرر

متارس وزارة األشغال العامة واملوارد املائية ذات االختصاصات الىت كانت خمولة لوزارة - 1مادة 
0الرى 

أينما وردت ىف ) وزارة األشغال العامة واملوارد املائية(اسم ) وزارة الرى(تستبدل باسم -2مادة 
0القوانني واللوائح وقرارات رئيس اجلمهورية

0ينشر هذا القرار ىف اجلريدة الرمسية-3مادة 

0)1987أكتوبر سنة 15(1408صفر سنة 22صدر برئاسة اجلمهورية ىف 



وزارة الري
1986لسنة 124قرار 

من قانون الري والصرف103بتنظيم الصندوق املنشأ باملادة 
1984ة لسن12ون رقم الصادر بالقان

وزير الري
بشأن املوازنة العامة للدولة والئحته التنفيذية،1973لسنة 53قانون رقم بعد االطالع على ال
بشأن احملاسبة احلكومية والئحته التنفيذية،1981لسنة 127وعلى القانون رقم 

،1984لسنة 12وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 
وبناءا على ما ارتآه جملس الدولة،

:قرر
من قانون الري والصرف 103الري على الصندوق املنشأ طبقا للمادة تشرف مصلحة- 1مادة

.املشار إليه

:يتوىل إدارة الصندوق جملس يشكل على النحو اآليت -2مادة 
رئيسا............................................رئيس قطاع الري مبصلحة الري

عضوا.................................للري مبحافظة اجليزةرئيس اإلدارة املركزية 
أحد رؤساء اإلدارات املركزية باهليئة املصرية العامة ملشروعات الصرف خيتاره رئيس 

عضوا...................................................................اهليئة
تاره رئيس خيحلماية الشواطئ أحد رؤساء اإلدارات املركزية باهليئة املصرية العامة 

عضوا...................................................................اهليئة
عضوا.............................أحد مساعدي وزير اخلارجية خيتاره الوزير

عضوا....عضو من إدارة الفتوى لوزارة الري مبجلس الدولة خيتاره رئيس اإلدارة 
عضوا....................................تاره وزير املاليةممثل لوزارة املالية خي



عضوا وأمينا عاما للصندوق......رئيس اإلدارة املركزية للشئون املالية واإلدارية مبصلحة الري

جملس إدارة الصندوق هو السلطة املهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من - 3مادة
:زما لتحقيق األهداف اليت أنشئ من أجلها ، وله على األخص القرارات ما يراه ال

.رسم سياسة الصندوق وتوجيه نشاطه يف إطار اخلطة املقررة) أ(
.تنظيم العمل بالصندوق واإلشراف علي شئونه) ب(
.املوافقة على مشروع املوازنة السنوية للصندوق وإقرار حسابه اخلتامي) ج(
.ية اليت تقدم عن سري العمل يف الصندوق ومركزه املايلالنظر يف التقارير الدور) د(
.  املوافقة على ندب العاملني للعمل بالصندوق) ه(

جيتمع جملس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وكلما - 4مادة
.دعت احلاجة إىل ذلك

قبل املوعد احملدد وتوجه الدعوى إىل األعضاء مصحوبة جبدول األعمال حلضور االجتماع
لالنعقاد بوقت كاف ، وال يكون انعقاد الس صحيحا إال حبضور أغلبية أعضائه ، وتصدر 
القرارات مبوافقة أغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ، ويف حالة التساوي يرجح اجلانب الذي 

.  منه الرئيس

.الريوال تكون قرارات الس نافذة إال بعد التصديق عليها من وزير

تدون حماضر جلسات جملس اإلدارة وقراراته يف سجل خاص ويوقعها كل من رئيس -5مادة
.اجللسة والقائم بأعمال السكرتارية

.ويتوىل أمني عام الصندوق إبالغ قرارات جملس اإلدارة إىل اجلهات املختصة

:يتوىل رئيس جملس إدارة الصندوق مباشرة االختصاصات اآلتية–6مادة 
.متابعة تنفيذ قرارات جملس اإلدارة.1



النظر يف املوضوعات اليت هلا صفة االستعجال ، واختاذ اإلجراءات الالزمة، على أن .2
.يعرضها على جملس اإلدارة يف أول اجتماع له العتمادها

.إصدار القرارات الالزمة حلسن سري العمل بالصندوق.3
.    عادة الشئ إىل أصلهمتابعة اإلجراءات اليت تتخذها اجلهات املختصة إل.4

ويف حالة غياب رئيس جملس اإلدارة ألى سبب من األسباب يتوىل ممارسة اختصاصه أقدم رئيس 
.إدارة مركزية للري من بني أعضاء جملس اإلدارة

يتوىل أمني عام الصندوق اإلشراف على النواحي املالية واإلدارية للصندوق وإعداد -7مادة 
.حساباته وميزانيته

يفتح حساب خاص للصندوق بالبنك املركزي املصري بعد موافقة وزارة املالية ويكون - 8مادة 
أو دارة أوال من رئيس جملس اإلتوقيعا من هذا احلساب مبوجب شيكات موقعةالصرف

مصلحة مني عام الصندوق، وتوقيعا ثانيا من مندوب وزارة املالية مدير حسابات من أ
0و وكيلهالرى أ

تشرف الوحدة احلسابية ملصلحة الرى على موارد واستخدامات الصندوق وختصص هلذه -9مادة
حكام الباب الرابع من الالئحة دامات دفاتر مستقلة وتسرى عليها أاملوارد واالستخ

0ليهإالتنفيذية لقانون احملاسبة احلكومية املشار 

داراية وجيوز ىف اجلهات اإلويستخدم الصندوق املطبوعات احلسابية ذات القيمة املقررة
خرى الىت دارة الصندوق استخدام النماذج والدفاتر والسجالت األإبقرار من رئيس جملس 

شكاهلا وبياناا وطريقة استعماهلا ووسائل الرقابة أتتناسب وطبيعة عمل الصندوق وحتديد 
0عليها

0للدولة وتنتهى بانتهائهاة يتبدأ السنة املالية للصندوق مع بداية السنة املال- 10مادة 

:تتكون موارد الصندوق من- 11مادة 



:تى أليه واملبينة فيما يإحكام قانون الرى والصرف املشار املبالغ احملصلة تطبيقا أل.1
0صدار التراخيص الواردة بالقانون ورسوم جتديدهاإحصيلة رسوم )أ(
0حصيلة الغرامات واملبالغ احملكوم ا ضد املخالفني)ب(
0صله من املخالفنيمن مصاريف إعادة الشىء إىل أما يسترد)ت(
.)1(عمال داخل منافع الرى أالتأمينات الدائمة احملصلة نظري الترخيص ب)ث(
دارة وتوافق غراض الصندوق ويقبلها جملس اإلوالتربعات والوصايا الىت تتفق وأاملنح واهلبات.2

0عليها اجلهات املختصة

يما خيصه بتحصيل الرسوم ومصاريف إعادة ملختصة كل فتقوم مصلحة الرى واجلهات ا-12مادة 
دارة إليه وموافاة ا لقانون الرى والصرف املشار إصله والغرامات احملكومالشىء إىل أ

، للتحصيلوىل من الشهر التاىلاحملصل شهريا وذلك خالل العشرة أيام األالصندوق بقيمة
0يداعها ىف احلساب اخلاص بالصندوقوذلك إل

مصلحة الرى واجلهات املختصة ىلصله، تتوأىل ىف حالة عدم قيام املخالف بإعادة الشئ إ- 13مادة
تعرض بعد ىل ما كانت عليه، وإعداد مقايسة تقديرية إلعادة احلالة إكل فيما خيصه 

رسال شيك بالقيمةلصندوق العتمادها واملوافقة على إدارة االدراسة على رئيس جملس إ
تسوية بدفاترها بالغ حبساب مبالغ دائنة حتت الاملختصة الىت تقوم بتعلية املىل اجلهة إمانة كأ

ال الصرف على املبلغ املودع كأمانة إال يزيد والصرف منها على إزالة املخالفة، وجيب أ
0دارةمبوافقة مسبقة من رئيس جملس اإل

العامة دارات ن يفوض مديرى العموم املختصني باإلدارة أوجيوز لرئيس جملس اإل
0ليهاماد املقايسات التقديرية املشار إباحملافظات، ىف اعت

ليها ىف املادة السابقة صله تقوم اجلهات املختصة املشار إأىل بعد انتهاء إعادة الشىء إ-14مادة 
ن إمبوافاة الصندوق باحلساب اخلتامى لتسوية القيمة بدفاتر الصندوق مع رد املبالغ املتبقية 

لصندوق باحلساب اخلتامى لتسوية القيمة بدفاتر الصندوق مع رد املبالغ وجدت، ويقوم ا
ن وجدت، ويقوم الصندوق بقيد املصروفات الفعلية حبساب الديون املستحقة إاملتبقية 

طرف الغري ومتابعة قيام تلك اجلهات بتحصيلها وتوريدها لتسوية هذا احلساب ويتعني 



الديون ومتابعة حتصيلها وتوريدها على هذه اجلهات مسك سجالت مبفردات هذه
0للصندوق

عمال الىت يكلفون ا والىت و بعض الوقت للقيام باألأجيوز ندب بعض العاملني كل -15مادة 
ليها الصندوق ، وتتم املوافقة على ندم وحتديد املكافأة الشهرية بقرار من السلطة إحيتاج 

0ظمة لذلكحكام القوانني واللوائح املناملختصة طبقا أل

دارة الصندوق وبدل الرى قرارا بتحديد مكآفات رئيس وأعضاء جملس إيصدر وزير -16مادة 
.1965لسنة 71حكام قرار رئيس اجلمهورية رقم حضور جلساته طبقا أل

اإليرادات واملصروفات وتعرض على مشروع املوازنة بعد تقدير مني عام الصندوق يعد أ-17مادة 
قرارها واعتمادها من وزير إلبل بداية السنة املالية بوقت كاف قوق الصندجملس إدارة 

0الرى وتبليغها لوزارة املالية لتضمينها مشروع موازنة وزارة الرى

ىل دارة ويبلغ إعداد احلساب اخلتامى ىف اية السنة املالية ويعتمد من جملس اإلإويتم 
ليه والئحته املشار إ1973لسنة 53لقانون رقم حكام اأاجلهات املختصة مع مراعاة 

0التنفيذية

لسنة 53حكام القانون رقم أيعمل فيما بعد مل يرد بشأنه نص خاص ىف هذا النظام ب-18مادة 
والئحته التنفيذية املشار 1981لسنة127والئحته التنفيذية ، والقانون رقم 1973

0ول امحكام املعليها ومجيع القوانني واللوائح واألإ

0ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية - 19مادة 
وزير الرى

عصام راضى/ مهندس 



شغال العامةوزارة األ

1989لسنة 2قرار وزارى رقم 

1/1/1989الصادر بتاريخ 

شغال العامة واملوارد املائيةوزير األ

رف،ن الرى والصأبش1984لسنة 12بعد االطالع على القانون رقم 

شغال العامة واملوارد ن تنظيم وزارة األبشأ1980لسنة 653ر اجلمهورى رقم اروعلى الق

املائية،

عادة تنظيم مصلحة الرى،بشأن إ1981لسنة 95على قرارانا رقم و

رئيس مصلحة الرى بشأن التوسع الزراعى - ول الوزارةأوكيل / وعلى ما عرضه السيد املهندس 

غال العامة شعمال تدخل ىف اختصاص وزارة األأوما يترتب على ذلك من ىف املناطق الصحراوية 

:يادة ىف استخدام املياه اجلوفية ىف مناطق التوسع الزراعىواملوارد املائية والز

قرر

)املادة األوىل(

شغال وزارة األعمال الىت تدخل ىف اختصاص تى بياا باألدارات العامة للرى اآلميتد اختصاص اإل

ة واملوارد املائية ىف املناطق الصحراوية ومنح تراخيص اآلبار اجلوفية ىف مناطق التوسع العام

:الزراعى على النحو التاىل

:داراة العامة لرى اجليزةاإل.1

من 65جنوب الكيلو ) سكندريةإ-مصر(ىل غرب الطريق الصحراوى إميتد الزمام 

0القاهرة

:دارة العامة لرى غرب البحريةاإل.2

.80اىل الكيلو65من الكيلو ) سكندريةإ-مصر(لزمام غرب الطريق الصحراوى ميتد ا



:دارة العامة لرى النوباريةاإل.3

.100ىل الكيلو إ80من الكيلو ) إسكندرية-مصر(ميتد الزمام غرب الطريق الصحراوى 

)املادة الثانية(

0ذا القراررئيس مصلحة الرى تنفيذ ه–ول الوزارة أوكيل / على السيد املهندس

شغال العامة واملوارد املائية وزير األ

عصام راضى/مهندس 



شغال العامة واملوارد املائيةوزارة األ
1991لسنة 14867قرار رقم 

ن تعديل بعض فئات مقابل االنتفاع باملنافع العامةأبش
1987لسنة 14717رى ر النيل الواردة  بالقرار رقم 

ة التنفيذية لقانون الرى والصرفصدار الالئحإب
1984لسنة 12رقم 

شغال العامة واملوارد املائيةوزير األ
صدار قانون نظام احلكم احمللى، إب1979لسنة 43بعد االطالع على القانون رقم 

راضى الصحراوية ،ن األىف شأ1981لسنة 143وعلى القانون رقم 
جري العقارات اململوكة للدولة ملكية خاصة أبتنظيم ت1964لسنة 100وعلى القانون رقم 

والتصرف فيها،
ىف شأن محاية ر النيل واارى املائية من التلوث،1982لسنة 48وعلى القانون رقم 
صدار قانون الرى والصرف،إب1984لسنة 12وعلى القانون رقم 

رى،عادة تنظيم وزارة الإب1980لسنة 653رقم وعلى قرار رئيس اجلمهورية 
باعتبار جمرى ر النيل من املرافق ذات 1982لسنة 918وعلى قرار رئيس جملس الوزراء رقم 

الطبيعة اخلاصة،
لسنة 48لقانون رقم صدار الالئحة التنفيذية لإب1983لسنة 8وعلى  قرار وزير الرى رقم 

ليه،املشار إ1982
12حة التنفيذية للقانون رقم صدار الالئإب1987لسنة 14717وعلى قرار وزير الرى رقم 

ليه،إاملشار 1984لسنة 
تغيري اسم وزارة الرى لوزارة بشأن1987لسنة 449وعلى قرار السيد رئيس اجلمهورية رقم 

شغال العامة واملوارد املائية،األ
ورقم 20/11/1989بتاريخ 361ورقم 26/9/1989بتاريخ 123وعلى قرارنا رقم 

بشأن تشكيل اللجنة العليا للنيل للتنسيق بني حمافظة القاهرة 9/12/1989بتاريخ 276
وحمافظة اجليزة ومصلحة الرى الستخدام مساطيح ر النيل،

ن تعديل فئات مقابل بشأ5/8/1990نيل املذكورة بتاريخ وعلى حمضر اجتماع اللجنة العليا لل
،12/8/1990االنتفاع لشغل املنافع العامة رى ر النيل واملعتمد بتاريخ



قــرر
)املادة األوىل(

:تكون فئات مقابل االنتفاع بشغل املنافع العامة رى ر النيل على النحو التايل
:شغل املنافع العامة لتشوين املهمات واملواد: أوال 

0جنيهات للمتر املربع سنويا10.00ق املناطق السياحيةداخل نطا.1
0"     "      ""     4.00كردون املدن"   .2
0"     "      "  جنيها        2.00القرى"     "     .3

قامة املصانع وماكينات الطحني وحمطات التموين واملساكن شغل املنافع العامة إل: ثانيا
:وغريها

:داخل نطاق السياحة.1
0جنيها للمتر املربع سنويا25.00للمساحات املغلقة)أ(
0"     "     "     "   15.00للمساحات املفتوحة)ب(
:داخل كردون املدن.2

0للمتر املربع سنوياتجنيها10.00للمساحات املغلقة)أ(
0"     "     "     "   6.00للمساحات املفتوحة)ب(
:داخل كردون القرى.3

0جنيها للمتر املربع سنويا5.00للمساحات املغلقة)أ(
0"   "     "     "  3.00للمساحات املفتوحة)ب(
":مراسى- مالهى- مطاعم-كازينوهات"راض الترفيهية غشغل املنافع العامة لأل: ثانيا
:داخل نطاق املناطق السياحية.1

0جنيها للمتر املربع سنويا35.00للمساحات املغلقة)أ(
0"     "     "     "   15.00للمساحات املفتوحة)ب(
:داخل كردون املدن.2

0جنيها للمتر املربع سنويا14.00للمساحات املغلقة)أ(
0"     "     "     "   6.00للمساحات املفتوحة)ت(
:داخل كردون القرى.1

0جنيها للمتر املربع سنويا7.00للمساحات املغلقة)أ(



0"     "     "     "   3.00للمساحات املفتوحة)ب(
:ة واجلمعيات والنقاباتغراض اجتماعية كالنوادى الرياضيشغل املنافع العامة أل: رابعا 
0جنيه للمتر املربع سنويا 1.00داخل نطاق املناطق السياحية.1
0"      "    "     "    0.500كردون املدن"    .2
0"   "     "    "    0.250القرى"       "    .3

:غراض املشاتل واملغروسات واملنتزهات اخلاصة شغل املنافع أل: خامسا
0جنيه للمتر املربع سنويا 4.00ق املناطق السياحيةداخل نطا.1
0"      "    "     "    2.00كردون املدن"    .2
0"     "    "    "1.00القرى"       "    .3

:يراد إشغل املنافع بعمل منتزهات تدر : سادسا
0سنويا جنيه للمتر املربع0.500داخل نطاق املناطق السياحية.1
0"     "    "     "    0.250كردون املدن"    .2
0"     "     "    "    0.150القرى"       "    .3
:و الثابتة رسو البواخر السياحية املتحركة أشغل املنافع لغرض: سابعا
.جنيه للمتر الطوىل من املرسى سنويا 50داخل نطاق املناطق السياحية.1
0" "     "    "     "     "25ن املدنكردو"    .2
0"     "     "     "     "      " 12القرى             "       "    .3
:و املراكب الشراعية واملعدات  املنافع لغرض رسو مراكب الرتهة أشغل: ثامنا
.اجنيه للمتر الطوىل من املرسى سنوي15داخل نطاق املناطق السياحية.1
0"    "    "      "     "       " 10كردون املدن"    .2
0"     "     "     "     "      " 5القرى"       "    .3

:شغل املنافع عن الرسو املؤقت للبواخر السياحية : تاسعا 
.جنيها يوميا للباخرة الواحدة 30.00داخل نطاق املناطق السياحية.1
0"    "    "      "     " 20.00ن املدنكردو"    .2
0"     "     "     "    " 10.00القرى"       "    .3

:غراض التجارية  أو الثابتة لألشغل املنافع عن رسو الوحدات النهرية املتحركة : عاشرا
نويا جنيها للمتر الطوىل من املرسى س20داخل نطاق املناطق السياحية.1
0"    "      "     "       " جنيهات 10كردون املدن"    .2
0"     "     "     "     "      " 5القرى"       "    .3



:شغل املنافع عن رسو العائمات السكنية الثابتة: حادى عشر
.جنيها للمتر الطوىل من املرسى سنويا20داخل نطاق املناطق السياحية.1
0"    "      "     "       " جنيهات 10كردون املدن"    .2
0"     "     "     "     "      " 5القرى"       "    .3

:شغل املنافع بوضع خطوط ديكوفيل: ثاىن عشر
0و جزء منه سنوياأجنيه للكيلو متر الواحد 200.00
كات العامة ألغراض الرى أو كابالت للشبشغل املنافع بوضع مواسري : ثالث عشر

:و التليفوناتأو الكهرباء والصرف أو الشرب أ
0جنيها وحتصيل مرة واحدة 50.00و جزء منهاأوىل متر األ1.50.00
0"      "     "    جنيها   75.00"   "    "متر الثانية  2.50.00
0"      "     "    جنيه   100.00"    "    "متر الثالثة 3.50.00
0"      "     "    جنيها  150.00"   "    " متر الرابعة 4.50.00
0"       "     "    جنيه  200.00و جزء منها أمتر الباقية 50لكل .5

غراض غراض السابقة ولألو كابالت لغري األبوضع مواسري أشغل املنافع –رابع عشر 
:و اخلاصةأو التجارية أالصناعية 

جنيها سنويا عن كل متر 1.500جزء منهاوأوىل متر األ1.50
0طوىل

0"      "     "   "   "    "   1.00"   "    "متر الثانية  2.50
0"    "     "   "   "    "   0.750"    "    "متر الثالثة 3.50
"    "     "   "   "    "   0.500"   "    " متر الرابعة 4.50

0
"    "     "   "   "    "   0.250و جزء منها أر الباقية مت50لكل .5

0



)مادة ثانية(
12/8/1990على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ 

)مادة ثالثة(
0ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية

شغال العامة واملوارد املائيةوزير األ

)اضىعصام ر/ مهندس (



شغال العامة واملوارد املائيةوزارة األ

1993لسنة 72قرار وزارى رقم 

3/4/1993والصادر بتاريخ 

شغال العامة واملوارد املائيةوزير األ

صدار قانون الرى والصرف، وعلى إب1984لسنة 12بعد االطالع على القانون رقم 

التنفيذية لقانون الرى صدار الالئحة بإ1987لسنة 14717ر الوزارى رقم القرا

طالق اسم ترعة الشيخ إب1991لسنة 320والصرف، وعلى القرار الوزارى رقم 

لف فدان بشبه أ400ة السالم واملخصصة الستصالح املرحلة الثانية من ترعجابر على

جزيرة سيناء،

قــرر

)املادة االوىل(

:ين كل منهاتية كما هو موضح قريعدل مسمى الترع واملصارف واحملطات اآل

املسمى املعدلاملسمى احلاىلم

1

2

3

4

5

ترعة الشيخ جابر

مصرف التينة مشال سهل الطينة

مصرف الكاب جبنوب سهل الطينة

حمطة صرف التينة املقامة على قناة السويس

حمطة صرف الكاب املقامة على قناة السويس

ترعة الشيخ جابر الصباح

مصرف الفرما

مصرف بالوظة

صرف الفرماحمطة 

حمطة صرف بالوظة



)املادة الثانية(

تية على حمطات الرفع الرئيسية على طول ترعة الشيخ جابر الصباح والىت تقع خبلف مساء اآلطلق األت

:السحارة حتت قناة السويس حىت بئر العبد

املسمىرقم احملطة وموقعهام

1

2

3

4

مبنطقة سهل الطينة) 1(حمطة الرفع رقم 

24.5كيلو ) 2(ة الرفع رقم حمط

46.750كيلو ) 3(حمطة الرفع رقم 

مبنطقة بئر العبد) 4(حمطة الرفع والضخ رقم 

حمطة رفع سهل الطينة

حمطة رفع بالوظة

حمطة رفع قاطية

حمطة رفع بئر العبد

)املادة الثالثة(

0ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

شغال العامة واملوارد املائيةزير األو

)عصام راضى/ مهندس (



وزارة األشغال العامة واملوارد املائية
1995لسنة 14900قرار رقم 

ىف شأن تنفيذ بعض أحكام قانون الري والصرف
1994لسنة 213املعدل بالقانون رقم 

وزير األشغال العامة واملوارد املائية
املعدل بالقانون 1984لسنة 12طالع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم بعد اال

،1994لسنة 213رقم 
لسنة 14717وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الرى والصرف الصادرة بقرار وزير الرى رقم 

1987،
وبناء على ما ارتآه جملس الدولة،

:قـــرر
الفصل األول

صارف اخلصوصية ىف تطهري املساقى وامل

ينشأ سجل لتطهري املساقى واملصارف على مستوى هندسة رى املركز يدون فيه -1مادة 
املساقى واملصارف اخلصوصية الىت يعترض سري املياه ا عوائق ، أو الىت تكون حباجة 
للصيانة أو ترميم جسورها، وإنشاء جسور هلا، ويشمل القيد بيان املنتفعني باملساقى 

ويدون ذا السجل الشكاوى الواردة خبصوص 0رف اخلصوصية وحيازمواملصا
املسائل سالفة الذكر، ويشمل القيد تاريخ ورود الشكوى واسم الشاكى وموضوع 

.الشكوى، وختصص بالسجل خانة لبيان اإلجراءات الىت اختذت بشأن الشكوى

ادة السابقة وإجراء املعاينات يتوىل مهندس رى املركز حبث الشكاوى املقدمة وفقا للم-2مادة 
الالزمة والعمل على إزالة أسباب الشكوى مبعرفة احلائزين، وحيرر حمضرا مبوضوع 

الشكوى وما اختذ فيها من إجراءات وختطر اجلمعية التعاونية الزراعية وجهة اإلدارة 
0عالناتبصورة من احملضر للصقه بلوحة اإل



لترميم مبعرفة احلائزين خالل أسبوع فعلى مهندس رى املركز وإذا مل يتم التطهري أو الصيانة أوا
0تقدمي تقرير بشأن الشكوى ملفتش رى اإلقليم املختص خالل األسبوع التاىل

وملفتش الرى خالل أسبوع من رفع األمر إليه تقدمي تقرير ملدير عام الرى مبوضوع الشكوى 
لة الىت يلزم أن يتم فيها التطهري ورأيه فيها وذلك كله مع عدم اإلخالل باحلاالت العاج

0أو الصيانة أو الترميم على وجه السرعة 

يتوىل مدير عام الرى خالل أسبوع على األكثر من عرض األمر عليه وفقا للمادة -3مادة 
السابقة إخطار رجال اإلدارة لتكليف احلائزين بتطهري املسقة أواملصرف أو إزالة ما 

أو صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء اجلسور ىف يعترض سري املياه من عوائق
موعد حيدده هلم على أن يتضمن اإلخطار أنه ىف حالة عدم إجراء التطهري ستتوىل اإلدارة 

0العامة للرى إجراءه على نفقتهم

0وعلى اجلهة اإلدارية تعليق قرار مدير عام الرى ىف اللوحة اخلاصة باإلعالنات

استجابة كل أو بعض احلائزين لتنفيذ األعمال املطلوبة ىف الوقت احملدد وىف حالة عدم 
0تتوىل اإلدارة العامة للرى تنفيذ أعمال التطهري أو الصيانة أو الترميم على نفقة احلائزين

يتم متويل أعمال التطهري والصيانة من صندوق تطوير وصيانة املساقى بوزارة األشغال -4مادة 
0املائيةالعامة واملوارد

تعد اإلدارة العامة للرى كشوفا باحلسابات اخلتامية إلمجاىل تكاليف أعمال التطهري -5مادة 

والصيانة اليت يتم تنفيذها، وتتضمن التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد 

من % 10شغلت بسبب التطهري أو الصيانة مضافا إليها املصروفات اإلدارية بنسبة 

.التطهري أو الصيانةتكاليف أعمال 



وترسل كشوف احلسابات املذكورة إىل مأموريات الضرائب العقارية الختاذ اإلجراءات الالزمة 
. لتحصيلها

وعلى مأموريات الضرائب العقارية توريد املبالغ احملصلة من احلائزين إىل صندوق تطوير وصيانة 
.ك خالل شهر من تاريخ التحصيلاملساقي بوزارة األشغال العامة واملوارد املائية وذل

الفصل الثاين
يف ري األراضي اجلديدة

تعترب أرضا جديدة يف تطبيق أحكام الفصل اخلامس من قانون الري والصرف املشار -6مادة 
إليه كل أرض مل يسبق الترخيص هلا من جماري مياه النيل أو من املياه اجلوفية أو من مياه الصرف 

املياه املخلوطة بأي منها وسواء كانت هذه األراضي داخل الوادي أو الزراعي أو الصحي أو
الدلتا أو يف أرض أخرى داخل مجهورية مصر العربية ومتوافر هلا موارد مائية يف خطة الدولة اليت 

.تقررها وزارة األشغال العامة واملوارد املائية 

رق الري املتطور ومنها الري ال جيوز الترخيص بري األرض اجلديدة إال باتباع ط-7مادة 
بالرش والري بالتنقيط، أو بأى أسلوب آخر للري تقره وزارة األشغال العامة يف ضوء طبيعة 

.التربة والدورة الزراعية املقترحة

يلتزم املرخص له باتباع أسلوب الري املتطور الذي حيدد له يف الترخيص ويعترب -8مادة 
له طريقة الري املرخص له ا ومل يقم بإزالة أسباب املخالفة الترخيص الغيا إذا خالف املرخص 

.خالل ثالثني يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

يقدم طلب الترخيص بري األرض اجلديدة إىل اإلدارة العامة للري املختصة على أن -9مادة 
:يتضمن الطلب البيانات اآلتية

.ته وحمل إقامتهاسم طالب الترخيص وصف) أ(
.سند مقدم الطلب يف حيازته لألرض موضوع طلب الترخيص)ب(



، وموقع ى خرائط مساحية مبقياس رسم مناسبمساحة األرض املطلوب ريها وموقعها عل)ج(
.  عليها من مهندس نقايب

.تصنيف كامل للتربة من جهة متخصصة)د(
. مصدر املياه املقترح للري)ه(
.ر املقترحةطريقة الري املتطو)و(
.الدورة الزراعية املقترحة) ز(

تتوىل اإلدارة العامة للري املختصة فحص طلب الترخيص ومستنداته ، وجيب على اإلدارة - 10مادة 
أن تصدر قرارها يف الطلب خالل شهرين على األكثر من تاريخ تقدمي املستندات كاملة وإخطار 

.الطالب بذلك

ها على الترخيص بالري أن حتدد يف الترخيص طريقة الري الواجب وعلى اإلدارة يف حالة موافقت
.اتباعها

على املرخص له قبل تسلمه الترخيص بالري أن يقدم تعهدا كتابيا متضمنا علمه بكافة - 11مادة 
مستلزمات طريقة الري املقررة بالترخيص وأسلوب تنفيذها ، وبالدورة الزراعية املقترحة وبالتزامه 

ت الري املتطور داخل األرض املرخص ا وذلك خالل املدة اليت حيددها يف تعهده ووفقا بتنفيذ شبكا
.للمواصفات الفنية وكذلك بالتزامه بتشغيلها وصيانتها وإصالح ما يلحقها من أعطال

الترخيص املرخص له خالل أسبوع من تاريخ تقدمي على اإلدارة العامة للري أن تسلم- 12مادة 
إليه يف املادة السابقة، وعلى املرخص له إخطار اإلدارة العامة للري بتنفيذه لشبكة الري التعهد املشار

.املتطور املرخص له ا، وطلب معاينتها متهيدا لتوصيلها مبصدر الري املقرر

وعلى مهندس الري املختص معاينة شبكة الري املنفذة خالل أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك 
الشبكة يف حالة ثبوت السالمة الظاهرية هلا وذلك دون إخالل مبسئولية املرخص واعتماد تنفيذ هذه

. له عن كفاءة تشغيلها وما يكون ا من عيوب خفية



إذا أخل املرخص له يف تنفيذ شبكة الري املتطور وفقا لشروط الترخيص، أو أخل بإجراء - 13مادة 
املقرر بالترخيص يقوم مهندس الري املختص الصيانة الالزمة أو اإلحالل أو خالف أسلوب الري 

.بعمل حمضر بإثبات أوجه املخالفة

وخيطر املخالف خالل أسبوع من تاريخ حترير حمضر املخالفة إلزالة أسباا وااللتزام بشروط الترخيص 
.مبعرفته خالل شهر على األكثر من تاريخ إخطاره

ا ىف الفقرة السابقة بناء على ما يقدمه املرخص له من و لإلدارة العامة للرى مد املهلة املشار إليه
0أسباب مربرة 

إذا مل يقم املرخص له بتنفيذ شبكة الرى املتطور ىف املدة الىت حددها بتعهده وفقاً لـنص  -14مادة 
جاز لإلدارة العامة للرى مد هذه املدة بناء على ما يقدمه املرخص من أسباب تربر عدم ) 11(املادة 
0الشبكة ىف موعده تنفيذ

دون تنفيذ الشبكة تقوم اإلدارة العامة –أصال و امتدادا –و ىف حالة انتهاء املدة املمنوحة للمرخص له 
و ىف هذه احلالة تتوىل .للرى بعمل حمضر إثبات حالة يتضمن وجه املخالفة و ما مت فيها من إجراءات 

0حبسب األحوال دارة تنفيذ الشبكة على نفقة املالك أو احلائز اإل

لإلدارة العامة للرى أو للمشروعات أو للتطوير املختصة عمل املعاينات و املباحث اخلاصة -15مادة 
بتنفيذ شبكات الرى املطلوبة و ذلك بعد اإلطالع على كافة أوراق الترخيص ، و هلا تقدمي مقايسة 

كافة املصروفات و التكاليف مضافاً ابتدائية للتكاليف الالزمة لتنفيذ شبكات الرى املطلوبة شاملة
.مصاريف إدارية % 10إليها 

0و خيطر املرخص له بصورة من مقايسة التكاليف االبتدائية خالل أسبوع من إعدادها 

بيانا مبا خيص الفدان الواحد -بعد انتهاء تنفيذ شبكة الرى املتطور -تعد اإلدارة املختصة - 16مادة 
0ية إلنشاء شبكة الرى املتطور بكافة مشتمالا من التكاليف النهائ



و يتم أداء مجيع التكاليف لتنفيذ شبكة الرى املتطور إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية ال جتاوز 
عشرين سنة ، و تتوىل اإلدارة العامة للرى حتديد عدد األقساط و قيمة كل قسط ىف ضوء املبالغ 

0املطالب ا 

األرض مالكا كان أو منتفعا أو مستأجرا بقيمة القسط السنوى من تلك و يتحمل حائز
0و يتحملها احلائز و املالك معا إذا كان استغالل األرض بطريق الزراعة . التكاليف 

يعرض كشف بنصيب كل منتفع من التكاليف املشار إليها مبقر اجلمعيات التعاونية الزراعية - 17مادة 
ايخ و لوحة إعالنات املركز و نقطة الشرطة التابع هلا الزمام و مبقر احتادات و مقر العمد و املش

و يسبق هذا العرض إعالن من موعده و مكانه ىف . مستخدمى املياه و ذلك ملدة أسبوعني على األقل 
0الوقائع املصرية 

ضة ىف قيمة النفقات و لذوى الشأن خالل الثالثني يوما التالية النتهاء مدة العرض حق املعار- 18مادة 
ياً ، و تقدم املعارضة إىل اإلدارة العامة املختصة و تفصل فيها جلنة تشكل ئإال أصبح تقديرها ا

برئاسة مدير عام اإلدارة املختصة أو وكيله و عضوية ممثل عن الزراعة و املساحة و اجلمعية التعاونية 
0مى املياه ىف حالة وجوده الزراعية و أحد مهندسى الرى و ممثل عن احتاد مستخد

تقوم وزارة األشغال العامة و املوارد املائية بإرسال بيان إىل اجلهات املختصة بتحصيل ضريبة - 19مادة 
األطيان يتضمن املساحات و األحواض الىت تشملها شبكات الرى املتطور الىت قامت الوزارة بتنفيذها و 

و يتم حتصيل هذه املبالغ ىف املواعيد املقررة لتحصيل ضريبة . قيمة املبالغ املطلوب حتصيلها عن الفدان 
0األطيان و تورد حلساب صندوق مشروعات تطوير و صيانة املساقى 

يلتزم حائز األرض بصيانة شبكات الرى املتطور املرخص ا و إصالح ما يلحقها من أعطال و - 20مادة 
ها له مهندس الرى املختص ، فإذا ختلف عن إمتام الصيانة و خيطر احلائز بتنفيذ الصيانة ىف املدة الىت حيدد

مل يطلب مهلة جديدة لتنفيذ االلتزام بالصيانة يكون لإلدارة العامة للرى أو املشروعات أو التطوير تنفيذ 
الصيانة و اإلصالح املطلوب و يتحمل حائز األرض بالتكاليف الفعلية للصيانة أو اإلصالح مضافاً إليها 

اريف إدارية و يلتزم حائز األرض بأداء التكاليف املطلوبة دفعة واحدة و ذلك خالل ثالثني مص% 10
0يوما من تاريخ إخطار احلائز بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 



مع عدم اإلخالل بأحكام املواد السابقة يكون لوزارة األشغال العامة و املوارد املائية تنفيذ - 21مادة 
ى املتطور ىف األراضى الىت أعدا الدولة لالستزراع و نفذت هلا البنية القومية ، و ذلك ىف شبكات الر

حالة عجز املالك أو احلائز عن تنفيذ هذه الشبكات و ما يترتب عليه من عدم استزراع هذه األراضى 
0بعد إنشاء البنية القومية هلا 

يهما معا بناء على طلب يقدم إىل اإلدارة املختصة من و يتم تنفيذ شبكات الرى أو الصرف الداخلية أو كل
اجلمعية التعاونية الزراعية أو املالك أو احلائز لإلدارة املختصة بعد تقدمي إقرار كتاىب بطريقة السداد الىت 

% 20يتفق عليها من حيث عدد األقساط و قيمة كل منها و قيمة الدفعة املقدمة حبيث ال تقل عن 
0بدئية لتنفيذ شبكات الرى و الصرف الداخلية من التكاليف امل

و ىف حالة عدم التزام املالك أو احلائز أو اجلمعية بالتقدم بالطلب و اإلقرار املنصوص عليها ىف الفقرة السابقة 
، يكون إلدارة الرى املختصة خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبالغ املالك أو احلائز أو اجلمعية بذلك 

مصحوب بعلم الوصول أن ختطر اجلهة الىت أصدرت قرار التخصيص هلذه األراضى بكتاب موصىعليه 
للنظر ىف إلغاء ختصيصها و التصرف فيها مبا حيقق اهلدف من التخصيص و اإلستفادة بالبنية القومية الىت 

0مت تنفيذها ىف األراضى اجلديدة 

الفصل الثالث 
احتادات مستخدمى املياه

ةىف األراضى اجلديد

خاصة أو مصدر دات ملستخدمى املياه على كل مسقاةحتاتنشأ ىف األراضى اجلديدة ا- 22مادة 
مائى خاص أو مشترك سواء كان بئراً أو خط مواسري أو بوستر أو غري ذلك يطبق أسلوب الرى 

0املتطور ، و ذلك إذا جتاوز عدد املنتفعني مخسة أشخاص يكون له الشخصية اإلعتبارية 
اخلاصة أو املصدر املائى ةتمد ىف ريها على املسقافعا صاحب احليازة الزراعية الىت تعرب منتو يعت

0اخلاص أو املشترك 

اخلاصة أو املصدر املائى ةيكون لإلحتاد اسم خيتاره املنتفعون مشتق من اسم املسقا-23مادة 
0اخلاص أو املشترك أو أى اسم ختتاره اجلمعية العمومية لإلحتاد 

0و يقيد االحتاد ىف سجل خاص يعد هلذا الغرض باإلدارة العامة للرى 



اخلاصة أو املصدر املائى اخلاص أو ةيكون مقر اإلحتاد بأحد املواقع القريبة من املسقا- 24مادة 
املشترك و جيوز أن يكون املقر سكنا أو مكتبا أو حمال جتاريا أو صناعيا لرئيس االحتاد أو أحد 

0أعضائه

يهدف االحتاد إىل ضمان تنظيم مشاركة املنتفعني ىف إدارة و صيانة حمطة ضخ املياه و - 25مادة 
0مسار املياه املشترك مبا حيقق عدالة توزيع املياه بني أعضاء اإلحتاد و فقا الحتياجات اإلنتاج الزراعى 

ةضى املنتفعة بالرى من املسقاتتكون اجلمعية العمومية لإلحتاد من مجيع احلائزين لألرا- 26مادة 
0اخلاصة أو البئر أو املصدر املائى اخلاص أو املشترك سواء كان احلائز مالكا أو منتفعا أو مستأجرا 

تدعى اجلمعية العمومية لالنعقاد بناء على دعوة من رئيس االحتاد أو بناء على طلب ثلث - 27مادة 
أو من زمام اإلحتاد أو بناء على من زمام املسقاة%30حيازم عن عدد األعضاء حبيث ال تقل

و جيب تسليم الدعوة ألعضاء االحتاد أو من ميثلوم قانونا باليد مع –طلب مهندس الرى املختص 
إال ىف حالة الضرورة –توقيعهم مبا يفيد االستالم و ذلك قبل موعد االنعقاد بثالثة أيام على األقل 

جتماع اجلمعية العمومية ىف مقر االحتاد و حيدد ىف الدعوة جدول القصوى و يعلن عن الدعوة ال
طر إدارة الرى املختصة بالدعوة وجدول األعمال قبل ختاألعمال و مكان االنعقاد و موعده ، و 
0موعد انعقاد اجلمعية العمومية بثالثة أيام 

نيب عنه عضوا آخر بتوكيل و لعضو االحتاد أن حيضر اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد بنفسه أو ي
0عرىف مكتوب ، و ال جيوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد 

0و حيضر اجتماعات اجلمعية العمومية مهندس الرى املختص بصفته مراقبا 

ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية صحيحا إال حبضور نصف عدد أعضاء اإلحتاد علـى  -28مادة 
يتوافر هـذا  ملفإذا 0من زمام االحتاد% 50ما ىف حيازم من أراضى عن األقل و بشرط أال يقل

النصاب تأجل انعقاد اجلمعية العمومية الجتماع ثان تدعى إليه خالل األسبوع التاىل و يعترب انعقادها 
0أيا كانت نسبة حيازم من أراضى االحتاد أيا كان عدد األعضاء احلاضرين والثاىن صحيحا

.قرارات اجلمعية العمومية باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين و تصدر

يعد رئيس االحتاد حماضر جلسات اجلمعية العمومية و يدون فيها زمان و مكان االنعقاد - 29مادة 
و عدد أعضاء االحتاد و عدد األعضاء احلاضرين و املعتذرين و الغائبني وأمسائهم ، و األرض الىت ىف 



دد األصوات الىت حازها كل قرار ، و تبلغ صور هذه احملاضر إىل إدارة الرى املختصة حوزم ، و ع
0خالل أسبوع على األكثر من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 

باالنتخاب املباشر –مث كل عامني –ختتار اجلمعية العمومية لالحتاد ىف أول اجتماع هلا - 30مادة 
:عضاء و ينتخب جملس اإلدارة من بني أعضائه جملس إدارة لالحتاد من مخسة أ

.رئيسا لالحتاد و يكون املمثل القانوىن لالحتاد أمام الغري –1
.أمينا للصندوق -2
.سكرتريا و يكون مسؤال عن الشئون اإلدارية لالحتاد -3

:اآلتى خيتص جملس إدارة االحتاد ب- 31مادة 
إذا كانت ) البوستر ( و حمطات الضخ املقامة عليها أو حمطة الضخ ةإدارة و تشغيل املسقا-1

.على ترعة رئيسية 
.ةإعداد جداول توزيع املياه بني املنتفعني على املسقا-2
حالة جيدة اخلاصة أو املصدر املائى اخلاص املشترك و احلفاظ على مكوناا ىفةصيانة املسقا-3

.
.و القيام بعمليات اإلحالل و التجديد ) البوستر ( صيانة وحدات الضخ -4
حتديد تكاليف رى الفدان بالطريقة الىت يتفق عليها االحتاد سواء بالساعة أو الفدان أو باملوسم -5

.للفدان أو باحملصول 
.ل و الصيانة التعامل بالشراء و البيع و االتفاق على أعمال التشغي-6
.احلصول على أفضل صور االئتمان لتنمية أهداف االحتاد -7
.فض املنازعات بني أعضاء االحتاد -8
.التعاون مع األجهزة املركزية و احمللية و الشعبية و التنفيذية -9

.معاونة اإلدارة العامة للرى املختصة ىف تدريب أعضاء اللجان وقادة املساقى - 10
.فتح حساب خاص بإسم االحتاد بأحد البنوك تودع به حسابات االحتاد و أمواله -11

ملباشرة االختصاصات هجيتمع جملس إدارة االحتاد مرة على األقل شهريا بدعوة من رئيس- 32مادة 
.املبنية ذا القرار 



كون لكل من املنتفعني و تصدر قرارات االحتاد جملس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين و ي
احلق ىف احلصول على صورة من قرارات جملس اإلدارة و تبلغ قرارات الس إىل كل من مهندس رى 

0املركز و مدير عام الرى 

بإمجاع آراء املنتفعني و ) املطارفة ( تصدر قرارات االحتاد ىف شأن توزيع مناوبات املياه - 33مادة 
و تعذر صدور قرار من االحتاد يتوىل مهندس رى املركز بناء على ىف حالة االختالف ىف الرأى 

شكوى من أى من أعضاء االحتاد تنظيم توزيع املناوبات و يكون قراره نافذا و ىف حالة عدم استجابة 
0يعرض األمر على مدير عام الرى الذى يكون قراره ائيا و نافذا ىف املوضوع –االحتاد 

:جملس إدارة االحتاد مباشرة االختصاصات اآلتية يتوىل رئيس - 34مادة 
إعداد جدول أعمال اجلمعية العمومية و اختاذ إجراءات دعوا لالجتماع و انعقادها و تنفيذ -1

.قراراا 
و التأكد من انتهاء ةاإلشراف على تنفيذ إجراءات الصيانة و التطهري و تنظيم الرى على املسقا- 2

.آخراإلنتقال إىل حبس الرى ىف احلبس قبل
اإلشراف على أعمال االحتاد اإلدارية و املالية و يعترب حلقة الوصل بني االحتاد و بني إدارة الرى - 3

. املختصة و تلقى توجيهاا و عرضها على اجلمعية العمومية و اإلشراف على تنفيذها 
وجه اإلنفاق املطلوبة خالل السنة املالية و إعداد امليزانية التقديرية لالحتاد و الىت تشمل حتديد أ- 4

.مصادر التمويل املقترحة إلقرارها من جملس اإلدارة و عرضها على اجلمعية العمومية العتمادها 
اإلشراف على حتصيل تكاليف التشغيل و الصيانة و اإلحالل و التجديد و ميثل االحتاد ىف - 5

توافق عليها اجلمعية العمومية ، أو ما تفوضه فيه اجلمعية التوقيع على مجيع العقود و االتفاقات الىت
.العمومية 

.التوقيع على الشيكات و األوراق املالية مع أمني الصندوق - 6
و حمطات الضخ و عرضها ةتلقى مالحظات مهندس رى املركز خبصوص تطهري و صيانة املسقا- 7

.تنفيذها و إبالغه بالتنفيذ على جملس اإلدارة ، و اختاذ ما يلزم من إجراءات ل
.تقدمي تقرير سنوى عن نشاط االحتاد ىف اية كل سنة مالية للجمعية العمومية - 8
.متثيل االحتاد و النيابة أمام اجلهات اإلدارية و القضائية - 9

ةاملسقاو لرئيس جملس اإلدارة ىف األحوال العاجلة أو الطارئة أن يقوم من تلقاء نفسه مبا يلزم حلفظ
أو حمطات الضخ و صيانتها و يعرض األمر على جملس اإلدارة ىف أول إجتماع تال ةأو حمطات املسقا

.



:يتوىل أمني صندوق االحتاد مباشرة االختصاصات اآلتية - 35مادة 
حتصيل موارد االحتاد من تكاليف الرى و اإلدارة و اإلشتراكات و احلراسة من املزارعني و - 1

.يصاالت مبا مت حتصيله إعطاء إ
.إيداع األموال ىف البنك أو صندوق التوفري الذى حتدده اجلمعية العمومية -2
. الصرف من السلفة املستدمية و السلفة املؤقتة الىت تكون ىف عهدته وفق قرار اجلمعية العمومية - 3
.التوقيع على أذون الصرف و الشيكات مع رئيس جملس اإلدارة -4
.مسك الدفاتر و األذونات و املستندات اخلاصة بالتحصيل و الصرف -5
.إعداد امليزانية التقديرية و احلساب اخلاص باالشتراكات مع رئيس جملس اإلدارة -6
مسك دفتر يسجل فيه إيرادات و مصروفات االحتاد ، و خيضع هذا الدفتر لرقابة اجلمعية - 7

.لرى املختص العمومية لالحتاد و ملهندس ا

:يتوىل سكرتري االحتاد مباشرة االختصاصات اآلتية - 36مادة 
.تسجيل أعمال الس و قراراته ىف سجل خاص -1
إخطار مهندس املركز باجتماعات و بقرارات اجلمعية العمومية و جملس اإلدارة خالل أسبوع -2

.على األكثر 
.اد و أعضائه و حيازم حفظ مجيع البيانات املتعلقة باالحت-3
.حترير حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية و جملس اإلدارة -4
.القيام جبميع األعمال اإلدارية اخلاصة باالحتاد -5

ملهندس رى املركز االعتراض على أى من قرارات االحتاد خالل أسبوع من تاريخ - 37مادة 
االعتراض على قرارات االحتاد خالل شهرين من تاريخ إبالغه إبالغه ا كما يكون ملدير عام الرى

.ا 

:تتكون املوارد املالية لالحتاد من - 38مادة 
مسامهات أعضاء االحتاد كل حبسب حيازته و بالقيمة الىت حتددها اجلمعية العمومية عند بداية -1

.تكوين االحتاد 
تكاليف الرى و التشغيل و صيانة الطلمبات و االشتراكات الىت حتصل من كل عضو ملواجهة - 2

.أو البئر أو خط املواسري ةاملسقا



.عوائد أموال االحتاد املودعة بالبنك - 3
.أى تربعات أو منح من أعضاء االحتاد أو غريهم - 4

دأ على أن تبديسمرب من كل سنة31ر و تنتهى ىف تبدأ السنة املالية لالحتاد ىف أول يناي- 39مادة 
.ديسمرب من السنة التالية 31السنة األوىل من تاريخ قيد االحتاد و تنتهى ىف 

إذا امتنع عضو االحتاد عن أداء االشتراكات أو االلتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو - 40مادة 
قبل هلذا النظام ، يكون لرئيس االحتاد أن يتخذ اإلجراءات الالزمة حلماية حقوق أعضاء االحتاد

.املخالف 

:ينقضى االحتاد ألحد السببني اآلتيني - 41مادة 
.تعديل سند احليازة حبيث يقل عدد املنتفعني عن ستة -1
.انتفاء الغرض من االحتاد - 2

.تتوىل اجلمعية العمومية لالحتاد تصفيته ىف حالة انقضائه وفقا للقواعد الىت تقررها -42مادة 

الفصل الرابع
ارة و انتفاع الزراع بنظم الرى احلقلى املتطورإد

باألراضى القدمية

تسرى أحكام هذا الفصل على األراضى القدمية ، و الىت ال تعترب أرضا جديدة و فقا - 43مادة 
) .6( لنص املادة 

تخدام يقوم نظام الرى احلقلى املتطور ىف األراضى القدمية على تطوير املساقى اخلاصة باس- 44مادة 
أحد أساليب الرى املتطور ، و من ذلك تركيب طلمبة أو جمموعة طلمبات رى عند مأخذ املسقاة 

املطورة و الىت يتم رفعها و تبطينها ىل املسقاةاخلاصة من الترعة الفرعية أو الرئيسية و ضخ مياه الرى إ
سقاة داخل خط مواسري رسانة و عمل فتحات جتاه كل مروى لرى أرض زراعية أو بإمرار مياه املخلبا



مدفون حتت مستوى األرض و توزيع املياه من اخلط بواسطة حمابس جتاه كل مروى لرى أرض 
.زراعية أو بأى أسلوب تقىن آخر توافق عليه وزارة األشغال العامة و املوارد املائية 

عمل التسوية –راعة بعد أخذ رأى وزارة الز–و جيوز لوزارة األشغال العامة و املوارد املائية 
.الدقيقة الىت تلزم لبعض األراضى الزراعية املطلوب تطويرها و ذلك ىف حالة عدم تنفيذ املزارع هلا 

تكوين رابطة لتشغيل و صيانة طلمبات الرفع . املطورة على املسقاةعلى مجيع املزارعني - 45مادة 
حتصيلها من املزارعني و تنظيم أوقات ووسائل الرى اخلاصة و حتديد تكاليف الرى و ةو املسقا

التشغيل و عمل املطارفة بينهم و حتديد مسئوليات املشغل للطلمبة أو الطلمبات و احلارس و أعمال 
.الصيانة الالزمة و غريها من املهام املنبثقة عن وجود مسقاة خاصة مطورة 

تطويرها خبالف طلمبة أو و ال يسمح بتشغيل أى طلمبات لرفع مياه الرى إىل املساقى الىت مت
0طلمبات الرابطة 

بناء على عرض اإلدارة العامة لتطوير الرى –يصدر وزير األشغال و املوارد املائية - 46مادة 
و يكون ملهندس –قرارا بتحديد املناطق الىت سيصري تنفيذ أسلوب الرى احلقلى املتطور ا–املختصة 

عمال التطوير للمساقى و تصرف التعويضات الالزمة عن تالف الوزارة احلق ىف التنفيذ الفورى أل
0الزراعة 

بالتخطيط الذى تعتمده الوزارة ) املساقى ( و يلتزم املنتفعون مبشروعات تطوير الرى احلقلى 
لتنفيذ أسلوب الرى احلقلى املتطور ، و خاصة حتديد مسار املسقاة املطورة سواء كانت مواسري 

ملزارع أو مساقى مبطنة باخلرسانة مرفوعة ، أو غربها من الوسائل املطورة و مدفونة حتت أرض ا
مواقع احملابس و الفتحات ، و كشوف و خرائط تعديل الفتحات ، و حتديد املساحات املرتب ريها 
من كل حمبس أو فتحة ، و مجيع ما يلزم هلذه املساقى من بيارات سحب و أحواض تغذية و مآوى 

ا من األعمال الالزمة للتطوير و خيتص مدير عام التطوير باعتماد ختطيط أسلوب للطلمبات و غريه
0الرى احلقلى املتطور 

:ىف املناطق الىت تقرر الوزارة تطويرها تتخذ اخلطوات اآلتية - 47مادة 
التقابل باملنطقة و معاونوه من مشرىف املساقى املعينني ذه املناطق بيقوم مهندس التوجيه املائى) أ ( 

على املتطورالرى احلقلىمع املزارعني على كل مسقى خاصة و إعالمهم بقرار الوزارة القيام بتنفيذ
املسقاة اخلاصة م و شرح أهداف و أسلوب تطوير الرى للمسقاة و توضيح العائد من ذلك على 

0املزارعني و التكاليف التقديرية لتطوير الرى لكل فدان و كيفية حتصيله 



يتوىل مهندس التوجيه املائى دعوة مجيع املزارعني على كل مسقاة خاصة مدرج تطويرها ىف ) ب ( 
خطة الوزارة لالجتماع و على أن يكون هذا االجتماع إما مبوقع املسقى أو مبقر أحد املزارعني على 

0املزارعني املسقاة أو مبقر اجلمعية الزراعية أو العمدية و يعلن عن مكان االجتماع و موعده إىل 
يشكل املدعوون اجلمعية العمومية لرابطة املسقاة املطورة و يتولون ىف أول اجتماع هلم اختيار ) ج ( 

عدد ال يقل عن مخسة من بني أعضاء اجلمعية العمومية باالنتخاب احلر املباشر كمجلس لرابطة 
ى شيخ املسقاة و يعاونه املسقاة و ينتخب هذا الس من بني أعضائه اخلمسة رئيسا للرابطة يسم

ثالثة من جملس الرابطة أحدهم نائبا لشيخ املسقاة و الثاىن أمينا للصندوق و الثالث سكرتريا و إذا قل 
0عدد أعضاء اجلمعية العمومية عن عشرة يكتفى بانتخاب شيخا للمسقاة و أمينا للصندوق

املختصة لقيده ىف سجل خاص بذلك و خيتار جملس الرابطة إمسا هلا و يتقدم بطلب إلدارة الرى) د ( 
0إعطاء الرابطة شهادة بالقيد و رقمه 

يتم حتصيل تكاليف أعمال التطوير للمساقى اخلاصة املطورة وفقا لألحكام الواردة باملواد - 48مادة 
و يتم حتصيل تكاليف الطلمبة أو الطلمبات الىت يتم توريدها و تركيبها على 19، 18، 17، 16
0اقى املطورة و تكاليف التسوية الدقيقة على الثالثة أقساط السنوية األوىل بالتساوى املس

:يتوىل جملس رابطة املسقاة باألراضى القدمية االختصاصات اآلتية - 49مادة 
انتخاب شيخ املسقاة املطورة من بني أعضائه و كذلك انتخاب نائب لشيخ املسقاة و أمني -1

. ري الرابطة الصندوق و سكرت
التعاون مع مهندس التوجيه املائى ىف اختيار نوع التطوير للمسقاة و حتديد مواقع احملابس أو -2

بوابات املراوى و مواقع املعابر و بوابات احلجز و االتفاق مع باقى األعضاء على مجيع األعمال 
.الالزمة للمسقاة املطورة و متطلباا 

.الوزارة و املقاول ىف تنفيذ أعمال التطوير للمسقاة و التعاون مع مندوىب
و صيانتها مبعرفة استالم املسقاة املطورة بعد تنفيذها مبوجب حمضر خاص و ذلك لتشغيلها-3

) .أعضاء الرابطة ( املنتفعني 
ركبة توزيع املسئوليات على أعضاء جملس الرابطة فيما خيص تشغيل املسقاة و آالت الرى امل-4

على رأس املسقاة و الصيانة الدورية للمسقاة و الطلمبات وكذلك وضع أسس احملاسبة املالية للرابطة 
.و كيفية إدارة هذا احلساب 

تنظيم االجتماعات الدورية الشهرية ملراجعة برامج تشغيل و صيانة املسقاة و الطلمبات و -5
.ك املوقف املاىل مليزانية الرابطة وحساا بالبن



.حل أية مشاكل قد تنشأ بني األعضاء فيما خيتص باملسقى املطورة و أعمال الرابطة-6
تقسيم ميزانية الرابطة و حتديد بنودها و نسبة ما خيص كل بند منها من حصيلة تكاليف رى -7

باملوسم الفدان الىت يتم حتديدها سواء كانت بالرية للفدان أو بساعة التشغيل أو برى احملصول أو 
.الزراعى للفدان على حسب األحوال و ما يتفق عليه بني أعضاء جملس الرابطة 

حتديد التزامات كل من أعضاء املسقاة و خاصة تكاليف الرى و عرضها على اجلمعية العمومية - 8
.للرابطة للموافقة عليها و كذلك حتديد البنك الذى تودع به حسابات الرابطة 

حباس على املسقاة أو قادة املراوى املقابلة لكل حمبس أو بوابة من بني املزارعني اختيار قادة األ- 9
.على هذه املراوى و حتديد اختصاصهم 

وضع جداول املطارفة بني فتحات املراوى أو احملابس املتصلة باملراوى على ضوء مساحات -10
.تعديلها األعضاء و نوع احملاصيل و مراجعة هذه اجلداول شهريا إلمكانية

متابعة تنفيذ جداول املطارفة و التحقق من حصول كل عضو على حصته من مياه الرى طبقا -11
.هلذا اجلدول و ىف املواعيد احملددة به 

التعاون مع مهندس التوجيه املائى و مشرىف احلقول و املساقى و تلقى التدريب الالزم منهم -12
املني معه من األعضاء لنقل اخلربات اجلديدة عن املساقى املطورة فيما خيص أعمال جملس الرابطة و الع

و أسلوب تشغيلها و صيانتها و كذلك الطلمبات و تلقى التدريب الالزم من جهاز التوجيه املائى 
فيما خيص صيانة شبكات الصرف املغطى ، و إعداد ميزانية الرابطة و تقسيم بنودها الرئيسية بني 

.التشغيل و الصيانة 
.إعداد خطة سنوية لصيانة الطلمبة و املسقاة و تنفيذها مبساعدة مهندس التوجيه املائى املختص- 13
العمل على نقل املعلومات الفنية و تبادهلا بني املزارعني أعضاء الرابطة فيما خيص مياه الرى و -14

.جيه املائى احملافظة عليها من التلوث و نشر الوعى الصحى و البيئى مبساعدة جهاز التو
اختاذ القرار املناسب حلسم أى خالف قد ينشأ بني املزارعني على أى حبس أو مروى يرفع له - 15

من قائد احملبس أو املروى ، و يكون قرار جملس الرابطة ائيا و ملزما إذا صدر بأغلبية أصوات أعضاء 
.جملس الرابطة 

الفرعية املشتركني معها ىف مصدر التغذية ىف التنسيق مع جمالس الروابط األخرى على الترعة- 16
إعداد جداول املطارفة بني املساقى على نفس الترعة الفرعية ، و تعرض على مهندس التوجيه املائى 

.املختص لالعتماد 

.يتعارض مع أحكام البنود السابقةو تسرى أحكام الفصل الثالث من هذه الالئحة فيما ال



:املسقاة مباشرة االختصاصات اآلتية يتوىل شيخ - 50مادة 
.رئاسة جملس رابطة املسقاة و حتديد مواعيد اجتماعاته الشهرية -1
و اإلعداد ) ألعضاء املسقاة ( حتديد مواعيد االجتماعات السنوية للجمعية العمومية للرابطة -2

.ألى اجتماع طارىء للجمعية العمومية للرابطة 
.لفنية لس الرابطة و املزارعنيمهندس التوجيه املائى و نقل املعلومات االتعاون مع -3
.متابعة تنفيذ جداول املطارفة الشهرية -4
رقابة قادة احملابس أو املراوى للتحقق من قيامهم بواجبام و مساعدم ىف حل أى مشاكل -5

. قد تنشأ على املراوى 
.متثيل الرابطة قبل الغري-6

.و يقوم نائب شيخ املسقاة مبعاونة شيخ املسقاة ىف تأدية مهامه و حيل حمله ىف حالة غيابه 

: يتوىل أمني صندوق الرابطة مباشرة االختصاصات اآلتية - 51مادة 
عطاء إيصاالت بكل مبلغ يتسلمه على أن يوضح أجور الرى من أعضاء الرابطة و إحتصيل-1

.املبلغ واسم العضو واملساحة املطلوب ريها ونوع احملصول وتاريخ  الرى باإليصال قيمة 
دفع مجيع مصاريف التشغيل اليومية وغريها من زيوت ووقود و أجور املشغل واحلارس -2

. للطلمبات الشهرية و غريها من املصاريف الىت يقرها جملس الرابطة 
يرادات و املصروفات اليومية و يكون حتت طلب أى مسك دفتر أو دفاتر يسجل ا مجيع اإل-3

.من أعضاء الرابطة لالطالع إذا ما أراد ذلك 
إيداع املبالغ املتحصلة و الباقية لديه ىف حساب الرابطة بالبنك أسبوعيا أو شهريا بعد -4

.مراجعته من جملس الرابطة 
ات و اإليرادات اليومية لقيدها لديه ىف تزويد سكرتري الرابطة جبميع البيانات عن املصروف-5

.سجله اخلاص 
كذلك التقرير داد امليزانية الشهرية للرابطة ومعاونة سكرتري الرابطة و شيخ املسقاة ىف إع-6

.السنوى الذى يعرض على اجلمعية العمومية للرابطة 
.من حساب الرابطةالتوقيع مع شيخ املسقاة على الشيكات البنكية باملبالغ املسحوبة-7

:يتوىل سكرتري الرابطة مباشرة اإلختصاصات اآلتية - 52مادة 



االحتفاظ جبميع بيانات املسقاة من عدد أعضاء الرابطة و مساحام الكلية و استالم مجيع -1
اإليصاالت من مشغل الطلمبات و قيدها ىف سجل خاص به و متكني أى من أعضاء الرابطة لالطالع 

ها و يشمل هذا السجل اإليراد اليومى و الشهرى و مجيع املبالغ املنصرفة على التشغيل و الصيانة علي
.و مساحات األراضى الىت مت ريها و أنواع حماصيلها و الزمن املستغرق  ىف الرى يوميا و شهريا 

الصندوق و مشغل إعداد املوقف املاىل الشهرى للرابطة من واقع البيانات الىت ميدها به أمني-2
الطلمبات موضحا به جمموع اإليرادات و املصروفات الشهرية و مجلة احلساب لدى البنك و ذلك 

.تماعه الشهرىبإشراف مهندس التوجيه املائى املختص و عرض هذا املوقف على جملس الرابطة ىف اج

: يتوىل قادة املراوى و احملابس االختصاصات اآلتية - 53مادة 
عرض املشاكل أو الطلبات على شيخ املسقاة وىف حالة عدم االتفاق يعرض األمر على جملس -1

.الرابطة حبضور قائد املروى أو احملبس إلصدار القرار الالزم 
وضع جدول املطارفة على احملبس أو املروى باالتفاق مع مجيع املزارعني املرتبة رى أراضيهم -2

.ئول عنها على احملبس أو املروى املس
االتفاق مع باقى قادة املراوى أو احملابس املشتركني معه ىف احلبس على جداول املطارفة لكل -3

.حمبس أو مروى حبيث ال يتأثر أى منهم باآلخر 
و ضع برنامج صيانة املروى و احملبس أو البوابة بالتعاون مع األعضاء املرتبة رى أراضيهم -4

.على املروى 
املساعدة ىف حل أى مشاكل قد تنشأ بني املزارعني على املروى قيادته و له طلب مساعدة -5

و . شيخ املسقاة أو طلب العرض على جملس الرابطة الختاذ قرار ىف حسم ما قد يثار من مشاكل 
.يلتزم بتطبيق قرارات جملس الرابطة ىف هذا اخلصوص 

:االختصاصات اآلتية يتوىل مشغل الطلمبة أو الطلمبات- 54مادة 
.ال على سداد قيمة الرى و تارخيهتشغيل الطلمبة ألى عضو عند تسلمه اإليصال الد-1
استالم كميات الزيوت و الوقود الالزم لتشغيل الطلمبة أو الطلمبات أو الشراء مبعرفته باملبالغ -2

.الىت يتسلمها من أمني صندوق الرابطة هلذا الغرض 
على سالمة تشغيل الطلمبات و مراقبة الزيوت و الوقود و مياه التربيد و قيد ساعات العمل -3

.عضاء املستفيدين و أنواع احملاصيل و مساحتها التشغيل وكميات الوقود و األ



الفصل اخلامس

صندوق مشروعات تطوير و صيانة املساقى

صندوق متويل خاص يسمى صندوق ينشأ بوزارة األشغال العامة و املوارد املائية- 55مادة 
.مشروعات تطوير وصيانة املساقى و مقره مدينة القاهرة ويتبع وزير األشغال العامة و املوارد املائية 

:يهدف الصندوق املنصوص عليه ىف املادة السابقة إىل حتقيق األغراض اآلتية - 56مادة 
.ساقى املطورة و التسوية الدقيقةنة املإتاحة التمويل الالزم ملشروعات تطوير و صيا) أ ( 
.اإلشراف على تنفيذ املشروعات املذكورة ) ب ( 
.العمل على رفع الوعى ىف جمال استخدام املياه ) ج ( 

:يتوىل إدارة الصندوق جملس إدارة يشكل على الوجه اآلتى - 57مادة 
رئيسا ...................رئيس جملس إدارة الصندوق 

:عضوية كل من و
.نائب رئيس جملس إدارة الصندوق - 1
.رئيس إدارة الفتوى لوزارة األشغال العامة و املوارد املائية مبجلس الدولة - 2
:ممثلني عن وزارة األشغال العامة و املوارد املائية و هم - 3

.رئيس قطاع التوسع األفقى و مشروعات التطوير -
.رئيس قطاع الرى -
.رئيس اإلدارة املركزية ملشروعات تطوير الرى -
.رئيس اإلدارة املركزية ملشروعات التوسع األفقى -
.مدير معهد حبوث توزيع املياه و طرق الرى -

:ممثلني عن وزارة الزراعة و مها - 4
.رئيس هيئة التعمري و املشروعات الزراعية -
.ة للتعاون و االئتمان الزراعى رئيس اإلدارة املركزي-

ممثل لكل من وزارة املالية ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدوىل ال تقل درجة و ظيفته عن -5
.رئيس إدارة مركزية 



ويصدر بتعيني رئيس . اثنني من الشخصيات العامة خيتارمها وزير األشغال العامة و املوارد املائية - 6
.نائبه قرار من السلطة املختصة جملس إدارة الصندوق و

جملس إدارة الصندوق هو السلطة املهيمنة على شئونه و تصريف أموره و له أن يتخذ - 58مادة 
:من القرارات ما يراه الزما لتحقيق األهداف الىت أنشىء من أجلها و على األخص 

.تنظيم العمل بالصندوق -1
.وجبها املوافقة على القروض و تنفيذ م-2
.تنظيم أقساط القروض ىف ضوء االلتزامات الواردة و االتفاقيات أو العقود -3
إصدار القرارات و اللوائح الداخلية الىت تتضمن القواعد الىت جيرى عليها الصندوق ىف إدارة -4

.شئونه الفنية و اإلدارية و املالية 
. ندوق و حسابه اخلتامى املوافقة على مشروع املوازنة السنوية للص-5
.النظر ىف التقارير الدورية الىت تقدم عن سري العمل ىف الصندوق و مركزه املاىل -6

جيتمع جملس إدارة الصندوق مرة كل شهر على األقل بناء على طلب رئيسه أو بناء على - 59مادة 
ء مصحوبة جبدول األعمال حلضور طلب من وزير األشغال و املوارد املائية و توجه الدعوة إىل األعضا

جتماع قبل املوعد املعني لالنعقاد بسبعة أيام على األقل و جيوز ىف حاالت الضرورة القصوى عدم اال
.التقيد ذا امليعاد و ال يكون انعقاد الس صحيحا إال حبضور أغلبية أعضائه 

والقائم من رئيس اجللسةو تدون حماضر جلسات الس و قراراته ىف سجل خاص و يوقعها كل 
بأعمال سكرتارية جملس اإلدارة و تصدر قرارات الس بأغلبية آراء احلاضرين و ىف حالة التساوى 

يرجح اجلانب الذى منه الرئيس و تكون قرارات الس نافذة مامل يعترض عليها وزير األشغال العامة 
.و املوارد املائية خالل أسبوعني من تاريخ إخطاره ا 

جيوز لس اإلدارة أن يشكل من بني أعضائه أو من غريهم من اخلرباء والفنيني جلانا - 60مادة 
استشارية وتنظم هذه اللجان وحتدد اختصاصها بقرار من الس وجيوز للمجلس أن يشكل من بني 

.أعضائهأعضائه جلنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو أن يفوض فيها رئيس الس أو أحد

من أعضاء جملس رجملس جملس اإلدارة أن يفوض يف بعض اختصاصاته واحدا أو أكثوجيوز لرئيس
.اإلدارة



: تتكون موارد الصندوق من - 61مادة 
.املبالغ الىت ختصص له ىف املوازنة العامة للدولة -1
.حصيلة القروض واهلبات -2
.تفعون مبشروعات التطوير و الصيانة و التسوية الدقيق األقساط الىت يؤديها املن-3
من قانون ) 20(املبالغ احملصلة من تكاليف تطهري املساقى أو املصارف وفقا لنص املادة -4

.الرى و الصرف 
.عائد استثمار أموال الصندوق -5

ألموال العامة ااملتعلقة بو تعترب أموال الصندوق أمواال عامة و تسرى عليها القواعد و األحكام
.والرقابة عليها 

يكون للصندوق موازنة خاصة ىف إطار موازنة وزارة األشغال العامة و املوارد املائية - 62مادة 
.وتبدأ السنة املالية له ببداية السنة املالية للدولة وتنتهى بانتهائها 

ه موارده و يرحل فائض احلساب ويكون للصندوق حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام تودع في
.من سنة مالية إىل أخرى 

.وفقا للقانونريق احلجز اإلدارىللصندوق أن حيصل مستحقاته لدى الغري بط- 63مادة 

يتكون اجلهاز اإلدارى للصندوق من بني العاملني مبصلحة الرى الذين يندم رئيس - 64مادة 
.صندوق وذلك حلني إقرار اهليكل التنظيمى للصندوق املصلحة باالتفاق مع رئيس جملس إدارة ال

.يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القرار - 65مادة 

0ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره - 66مادة 
وزير األشغال العامة  
و املوارد املائية      

حممد عبد اهلادى راضى0د 



وزارة األشغال العامة واملوارد املائية
1996لسنة402وزاري رقم قرار 

وزير األشغال العامة واملوارد املائية
بإصدار قانون الري والصرف،1984لسنة 12بعد االطالع على القانون رقم 

لسنة 12بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 1987لسنة 14717وعلى قرار وزير الري رقم 
1984،

بإعادة تقدير مثن تالف الزراعة 1990لسنة 289وعلى حمضر اللجنة املشكلة بالقرار الوزاري رقم 
الناجتة عن تنفيذ مشروعات الري والصرف،

بشأن حتديد وتقدير تالف الزراعة،1991سنة ل36وعلى قرار وزير األشغال العامة رقم 
رئيس جملس إدارة اهليئة املصرية العامة ملشروعات الصرف،/ وعلى ما عرضه علينا السيد املهندس 

وعلى موافقتنا،
:قرر

تشكل جلنة أو أكثر على مستوى كل من اإلدارات العامة للصرف واملشروعات التابعة -املادة األوىل
:العامة ملشروعات الصرف، على النحو التايلللهيئة املصرية 

مهندس اإلدارة العامة املختص بتنفيذ 
مقررا.................................................ملشروعا

ممثل عن شركة املقاوالت أو املقاول املتويل عملية تنفيذ 
عضوا...............................املشروع

التابع لوزارة الزراعة واملسئول عن منطقة مدير اجلميعة الزراعية
عضوا.........................شروعامل

عضو جملس إدارة اجلمعية الزراعية واملرشح من قبل إدارة 
عضوا...............................اجلمعية

شيخ الناحية اليت تتبعه منطقة 
عضوا.........................................................املشروع



:ختتص اللجان املشار إليها باملادة األوىل مبا يلي-املادة الثانية

.حتديد مساحات الزراعات املختلفة اليت تلفت نتيجة تنفيذ مشروعات الصرف املغطى) أ(
تقدير تعويض تالف الزراعة املستحق صرفه للزراع طبقا لفئات تقدير تعويضات احملاصيل ) ب(

.اخلضروات وأشجار الفاكهة التالفة املبينة باجلدول املرفق ذا القرارالزراعية و
تكلف اللجنة شركة املقاوالت أو املقاول على مسئوليته خالل شهر على األكثر من تاريخ ) ج(

اإلتالف تقدمي كشوف للجنة حيدد فيها أصحاب الزراعة التالفة واملساحة اليت ختص كل منهم ونوع 
وتاريخ اإلتالف ، وللمقاول االشتراك يف هذا الشأن مع اجلمعية الزراعية وشيخ الزراعات التالفة
.الناحية املختص

يتم اإلعالن عن مناطق تالف الزراعة طبقا للكشوف املقدمة للجنة مبينا ا مساحة كل حائز ) د(
.دسة ومقر العمديةوامسه والقيمة املستحقة ملدة شهر وذلك بلوحة إعالنات اجلمعية الزراعية ومبقر اهلن

خالل شهر من ) د(لذوى الشأن تقدمي االعتراضات على هذه الكشوف املشار إليها بالفقرة ) هـ(
تاريخ اإلعالن عنه وتبحث االعتراضات خالل الشهر التايل من انتهاء شهر اإلعالن مبعرفة اللجنة 

.املنصوص عليها باملادة األوىل

أى اعتراضات أو رفض االعتراض تصبح كشوف تعويض تالف يف حالة عدم تقدمي-املادة الثالثة
الزراعة ائية بعد اعتمادها من اللجنة املختصة وتتوىل اإلدارة املختصة اختاذ اإلجراءات اليت تكفل 

صرف تعويض تالف الزراعة ملستحقيها يف مقر اجلمعية الزراعية أو مقر العمدية بناء على هذه 
.واملشرف الزراعيالكشوف يف حضور شيخ الناحية

:املادة الرابعة
تطبق فئات التعويضات الواردة باجلدول املرفق ذا القرار على تعويضات تالف الزراعة ) أ(

.ملشروعات الصرف املغطى
تعرض احلاالت األخرى اليت مل يرد بشأا فئة باجلدول املرفق على جملس إدارة اهليئة املصرية ) ب(

.لتحديد الفئة املناسبة للتعويضالعامة ملشروعات الصرف 



.يتم صرف التعويضات يف مدة أقصاها ثالثة أشهر من حدوث إتالف الزراعة-املادة اخلامسة 
يف حالة تعذر صرف تالف الزراعة لعدم حتديد املستحق قانونا أو لوجود نزاع بني –املادة السادسة 

لكل منهم يودع مبلغ التعويض باألمانات أصحاب الشأن سواء يف أصل االستحقاق أو قيمة املستحق 
.على ذمة إاء النـزاع بني ذوى الشأن وحلني حسم النـزاع وديا أو قضائيا

يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القرار ، وعلى السادة املختصني مباشرة تنفيذه كل -املادة الثامنة
.فيما خيصه

.رية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشرهينشر هذا القرار بالوقائع املص-املادة التاسعة

نائب رئيس جملس الوزراء 
ووزير الزراعة واستصالح األراضي
والقائم بأعمال وزير األشغال العامة واملوارد املائية

يوسف وايل/ر تواألستاذ الدك


