
 

  ١٩٨٤لسنة  ١٢قانون رقم 

  صدار قانون الرى والصرف 

  

  سم الشعب

  رئيس اجلمهورية 

ه:   قرر جملس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدر

  

  (املادة األوىل)

  

حكام القانون املرفق ىف شأن الرى والصرف.    يعمل 

  

  (املادة الثانية) 

  

ىف شأن األراضى   ١٩٨١لسنة  ١٤٣من القانون رقم  ٢١بشأن الرى والصرف واملادة  ١٩٧١لسنة  ٧٤يلغى القانون رقم 
  الصحراوية، كما يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون. 

  

  (املادة الثالثة) 

  

ام اللجان املنصوص عليها فيه خالل يعتمد وزير الرى القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واإلجراءات الىت تتبع أم
ا حاليا فيما ال   للوائح والقرارات املعمول  ريخ العمل به، وإىل أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل  ستة أشهر من 

  يتعارض مع أحكام هذا القانون. 



 

  

  (املادة الرابعة) 

  

ريخ   نشره. ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية، ويعمل به بعد شهرين من 

  يبصم هذا القانون خبامت الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

سة اجلمهورية ىف   ) ١٩٨٤فرباير سنة  ٢٢( ١٤٠٤مجادى األوىل سنة   ٢٠صدر بر



 

  قانون الرى والصرف 

  الباب األول 

لرى والصرف    ىف األمالك العامة ذات الصلة 

  الفصل األول

  ىف األمالك العامة

  

لرى والصرف هى:األمالك ال -  ١مادة    عامة ذات الصلة 

( أ ) جمرى النيل وجسوره، وتدخل ىف جمرى النيل مجيع األراضى الواقعة بني اجلسور، ويستثىن من ذلك كل أرض أو منشأة 
  تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغريها.

حات والرتع العامة واملصارف العامة وجسورها، وتدخل فيها األراضى وا ملنشآت الواقعة بني تلك اجلسور ما مل  (ب) الر
  تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغريها.

(جـ) املنشآت اخلاصة مبوازنة مياه الرى والصرف أو وقاية األراضى أو القرى من طغيان املياه أو من التآكل، وكذلك 
لرى والصرف واملقامة د   اخل األمالك العامة.املنشآت الصناعية األخرى اململوكة للدولة ذات الصلة 

(د) األراضى الىت تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ألغراض الرى أو الصرف واألراضى اململوكة للدولة والىت ختصص هلذه 
  األغراض. 

تعترب ترعة عامة أو مصرفا عاما كل جمرى معد للرى أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا   -  ٢مادة 
ارى الىت تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعا عامة أو بسجالت وزار  ذا القانون وكذلك ا ريخ العمل  ة الرى أو فروعها ىف 

ذا الوصف.  ا    مصارف عامة ويدرجها ىف سجال

جيوز بقرار من وزير الرى أن تعترب أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما ىف حكم املادتني  -  ٣مادة 
لنيل أو برتعة عامة أو مبصرف عام أو ببحرية.الس   ابقتني وذلك إذا كانت هذه املسقاة أو ذلك املصرف متصال مباشرة 

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسني، جيوز بقرار من وزير   ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧ومبراعاة أحكام القانون رقم 
  ستكمال منافع الرتعة أو املصرف العام. الرى نزع ملكية املسطحات األخرى الالزمة ال



 

) من هذا القانون ومع ذلك جيوز للوزارة أن ١تشرف وزارة الرى على األمالك العامة املنصوص عليها ىف املادة ( -  ٤مادة 
إلشراف على أى جزء من هذه األمالك إىل إحدى الوزارات أو املصاحل العامة أو وحدات احلكم احمللى أو اهليئا  ت تعهد 

العامة، وال جيوز هلذه اجلهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا ىف هذه األمالك أو أن ترخص ىف ذلك إال بعد موافقة وزارة  
  الرى. 

لقيود اآلتية خلدمة االغراض العامة للرى والصرف األراضى اململوكة ملكية خاصة للدولة أو لغريها من  -  ٥مادة  حتمل 
أو اخلاصة أو اململوكة لألفراد واحملصورة بني جسور النيل أو الرتع العامة أو املصارف العامة  األشخاص االعتبارية العامة 

وكذلك األراضى الواقعة خارج جسور النيل ملسافة ثالثني مرتا وخارج منافع الرتع واملصارف ملسافة عشرين مرتا ولو كان قد 
إلشراف عليها إىل إحدى اجلهات املشار إليها ىف امل   ادة السابقة:عهد 

ى عمل تراه ضرور لوقاية اجلسور أو املنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن  ( أ ) لوزارة الرى أن تقوم ىف تلك األراضى 
ا تعويضا عادال.   خذ من تلك األراضى األتربة الالزمة لذلك على أن يعوض أصحا

تج تطهري الرتع العامة واملص ا تعويضا عادال.(ب) لوزارة الرى أن تلقى    ارف العامة ىف تلك االراضى مع تعويض أصحا

ا من شأنه تعريض سالمة  ألراضى املذكورة أو إحداث حفر  (جـ) ال جيوز بغري ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل 
راضى أو منشآت أخرى.  ذه اجلسور أو  ثريا يضر    اجلسور للخطر أو التأثري ىف التيار 

ا من أعمال فإذا تبني هلم أن أعماال أجريت أو شرع  (د) ملهندسى وزارة الرى دخول تلك األراضى للتفتيش على ما جيرى 
زالتها ىف موعد مناسب وإال جاز هلم وقف العمل وإزالته  ىف إجرائها خمالفة لألحكام السابقة كان هلم تكليف املخالف 

  إدار على نفقته. 

ملادة السابقة على جزء من األمالك العامة وال خيل بتطبيق األحكام املتقد مة إشراف أية جهة من اجلهات املشار إليها 
  املشار إليها.

ال مسئولية على الدولة عما حيدث من ضرر لألراضى أو املنشآت الواقعة ىف جمرى النيل أو مساطيحه أو جمرى  -  ٦مادة 
ا أو بسبب طارئ.ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغري منسوب املياه بسبب ما ت   قتضيه أعمال الرى والصرف أو مواز

ال جيوز زراعة األراضى اململوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الرتع العامة واملصارف العامة  -  ٧مادة 
  واملصارف العامة أو استعماهلا ألى غرض إال برتخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط الىت حتددها. 



 

ارى العامة وغريها من   -  ٨ة ماد تعترب األشجار والنخيل الىت زرعت أو تزرع ىف اجلسور العامة أو ىف داخلها أو ىف ا
لرى والصرف ملكا ملالك األراضى املواجهة هلا كل جتاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها  األمالك العامة ذات الصلة 

لشر    وط اآلتية:برتخيص من مدير عام الرى املختص و

  أن يكون قد مضى على غرسها مدة ال تقل عن عشر سنوات. -  ١

أن يقوم املالك بغرس ثالث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من األشجار املغروسة على جانىب جسور   -  ٢
  الرتع واملصارف املستخدمة طرقا رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتها. 

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

جلسور أو عرقلة  رى أو اإلضرار  وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة املياه أو تعطيل املالحة أو إعاقة تطهري أن توسيع 
زالتها أو قطع فروعها ىف املوعد الذى تعينه  املرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها

  وإال قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع مثنها إىل صاحبها بعد خصم نفقات اإلزالة أو القطع. 

  

  الفصل الثاىن 

لرى والصرف    ىف األعمال اخلاصة داخل األمالك العامة ذات الصلة 

  

لرى والصرف أو إحداث تعديل فيها  ال جيوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود األمالك -  ٩مادة  العامة ذات الصلة 
إال برتخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط الىت حتددها ومينح الرتخيص ملدة ال تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد 

ديد  أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على أال جياوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على جت
  الرتخيص. 

جيوز لوزارة الرى أن تشرتط للرتخيص ىف أى عمل من األعمال املشار إليها ىف املادة السابقة اعتبار ذلك العمل  -  ١٠مادة 
عند انتهاء مدة الرتخيص أو ىف أى وقت خالهلا من أمالك الدولة العامة بغري تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غري  

اية مدة  الرتخيص يعوض املرخص له عن نفقات العمل بنسبة املدة الباقية للرتخيص إال إذا قامت احلكومة  التخصيص فبل 
  بتدبري من شأنه االستغناء عن العمل املرخص فيه. 



 

إذا كان الغرض من العمل املرخص به رى أرض أو صرف املياه منها جاز لوزارة الرى أن تقيد الرتخيص بشرط   -  ١١مادة 
اضى األخرى أو حلائزيها االنتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه حيدده مدير  السماح ملالك األر 

  عام الرى. 

لعمل املرخص فيه.   وجيب أن ينص ىف الرتخيص على مساحة األراضى املنتفعة 

  ويستمر انتفاع األراضى به ولو تغري حائزوها.

جراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته على املرخص له صيانة العمل و  -  ١٢مادة  حفظه ىف حالة جيدة ويلتزم 
وذلك ىف املوعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات الىت تقررها وإال كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذا كان الرتخيص 

  صادرا إىل أشخاص متعددين اعتربوا متضامنون ىف التنفيذ. 

  مرخص له بغري إذن كتاىب من وزارة الرى ترميم العمل أو تعديله. ال جيوز لل -  ١٣مادة 

لعمل أو إزالته إذا وقعت خمالفة ألحد شروط الرتخيص  -  ١٤مادة  جيوز بقرار من وزارة الرى إلغاء الرتخيص ومنع االنتفاع 
  ه بعلم الوصول. ومل يقم املرخص له مبنعها أو إزالتها ىف املوعد الذى حتدده له الوزارة بكتاب موصى علي

جراء عمل ميكن به االستغناء عن العمل املرخص به وىف هذه احلالة جيوز  -  ١٥مادة  يلغى الرتخيص إذا قامت احلكومة 
زالته دون تعويض ىف احلالتني. بقاء العمل أو    لوزارة الرى أن تصدر قرارا 

ىت كانت حمال للرتخيص إىل أمالك الدولة وجب على  إذا مل جيدد الرتخيص ومل تقرر الوزارة ضم األعمال ال -  ١٦مادة 
أصحاب هذه األعمال إزالتها وإعادة امللك العام إىل حالته األصلية ىف املوعد الذى تعينه وزارة الرى وإال قامت بذلك على 

  نفقتهم.

ويض من األمالك الكبارى اخلاصة الىت تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح مبجرد إنشائها وبغري تع -  ١٧مادة 
 العامة الىت تشرف عليها وزارة الرى.



 

  الباب الثاىن 

  ىف املساقى واملصارف اخلاصة 

  

ملالك األراضى الىت تنتفع مبسقاة واحدة مملوكة هلم أخذ املياه منها وبنسبة مساحة ما ميلكه كل منهم من هذه   -  ١٨مادة 
  األراضى.

لألراضى الىت ختضع هلذا النظام ويتوىل رجال اإلدارة تنفيذها حتت إشرافه.  وبضع مفتش رى االقليم املختص جداول املطارفة 
ائى.    ويكون التظلم من قرارات مفتشى رى االقليم إىل مدير عام الرى الذى يفصل ىف التظلم بقرار 

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

ملساقى اخلاصة واملصارف اخلاصة تطهريها وإزالة نبات اهلايسنت وغريه من جي -  ١٩مادة  ب على حائزى االراضى املنتفعة 
ت واحلشائش املعوقة لسري املياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها ىف حالة جيدة.    النبا

من ذوى الشأن عن خمالفة املادة   جيوز ملدير عام الرى بناء على تقرير من مفتش رى اإلقليم املختص أو شكوى -  ٢٠مادة 
السابقة أن خيطر رجال اإلدارة لتكليف احلائزين بتطهري املسقاة أو املصرف أو إزالة ما يعرتض سري املياه من عوائق أو  

جراء ذلك بعد احلصول  صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء اجلسور ىف موعد معني وإال قامت اإلدارة العامة للرى 
لطرق اإلدارية من احلائزين كل بنسبة مساحة ما  على التكاليف الالزمة من األجهزة احمللية املختصة والىت تقوم بتحصيلها 

ملسقاة أو املصرف وحيسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد   حيوز من األراضى الىت تنتفع 
  شغلت بسبب التطهري.

الواقعة على جانىب مسقاة خاصة أو مصرف خاص ىف حيازة اشخاص متعددين اعترب حمور   إذا كانت األراضى -  ٢١مادة 
لنسبة اىل أعمال التطهري والصيانة ما مل يقم دليل على خالف ذلك.    املسقاة أو املصرف حدا فاصال بني ما حيوزون 

فاق لصاحل األراضى األخرى الىت تعترب األراضى الىت متر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص حمملة حبق ارت -  ٢٢مادة 
  تنتفع بتلك املسقاة أو بذلك املصرف ما مل يقم دليل على خالف ذلك.

إذا قدم مالك األرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إىل اإلدارة العامة للرى بسبب منعه أو إعاقته بغري حق   -  ٢٣مادة 
راضى الالزمة لتطهري تلك املسقاة أو املصرف أو  من االنتفاع مبسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من األ

حلق املدعى به ىف السنة السابقة على تقدمي   لرتميم أيهما جاز ملدير عام الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع 



 

ال الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكني الشاكى من استعمال احلق املدعى به مع متكني غريه من املنتفعني من استعم
  حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد الىت تنظم استعمال هذه احلقوق.

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

نشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو   إذا -  ٢٤مادة  تعذر على أحد املالك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إال 
لتحقيق  مصرف خاص ىف أرض غريه وتعذر عليه االتفاق مع مالكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى املختص ليأمر 

ريخ  فيها وعلى اإلدارة أن تطلب مجيع اخلرائط واملستندات الىت يستلزمها حبث  الطلب ىف مدة ال جتاوز أسبوعني من 
وصول الطلب إىل مدير عام الرى ويتوىل مفتش رى االقليم إجراء التحقيق ىف موقع املسقاة أو املصرف بعد أن يعلن بكتاب  

ملكان واملوعد اللذين حيددمها قبل   موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس اجلمعية التعاونية الزراعية املختصة 
ربعة عشر يوما على األقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قرارا مسببا   االنتقال إىل املوقع املذكور 
ريخ استيفاء تلك اخلرائط واملستندات ويعلن القرار لكل  جابة الطلب أو رفضه وجيب أن يصدر القرار خالل شهرين من 

ول، وتسرى األحكام املتقدمة ىف حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغري عند  ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوص 
رى الالزم هلا لرى أو صرف أرض منفصلة عن املأخذ أو املصب.    مأخذ املياه أو مصبها، وكذلك ا

ى مدير عام إذا تغري بسبب أعمال املنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب عل -  ٢٥مادة 
نشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقا إلجراءات املادة السابقة.   الرى أن يصدر قرارا 

  ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى أو الصرف وعلى نفقة اجلهة الىت أحدثت التغيري.

لطرق اإلدارى بعد أداء  -  ٢٦مادة  تعويض جلميع األشخاص الذين  ينفذ القرار الصادر وفقا ألحكام املادتني السابقتني 
  حلقهم ضرر منه.

وإذا أجاز القرار االنتفاع مبسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود جيب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف 
  اإلنشاء وقت تقرير االنتفاع حمسو بنسبة مساحة األرض الىت تنتفع من أيهما.

ى منهما.وتكون مصروفات صيانة املسقاة أو املصر    ف بنسبة مساحة األراضى الىت تنتفع 

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



 

كثر من شخص جاز لإلدارة العامة للرى أن ترخص لواحد منهم أو أكثر ىف تنفيذ القرار  إذا صدر قرار لصاحل أ -  ٢٧مادة 
  نيابة عن اآلخرين وملن نفذ القرار الرجوع على الباقني مبا خيص كال منهم ىف التكاليف بنسبة مساحة أرضه. 

ود طريق آخر للرى أو الصرف إذا رأى مدير عام الرى أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغري فائدة لوج  -  ٢٨مادة 
  فله أن يقرر سده أو إلغاءه.

  كما خيتص مدير عام الرى ىف حالة ثبوت ضرر من مسقاة أو مصرف خاص أن يتخذ التدابري الالزمة ملنع الضرر. 

رى بتنفيذ القرار ىف املوعد الذى حيدده وإال كان لإلدارة العامة للرى إجراء ذلك على نفقتهم.   ويلتزم أصحاب ا

لكل ذى شأن أن يتظلم إىل وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير عام الرى ما عدا القرارات الصادرة طبقا  -  ٢٩مادة 
لقرار.  ٢٣، ١٨ألحكام املادتني   ريخ إعالن صاحب الشأن    ويقدم التظلم خالل مخسة عشر يوما من 

  صا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة.ويرتتب على تقدمي التظلم وقف تنفيذ القرار ما مل يكن منصو 

ريخ وصوله إىل مكتب الوزير فإذا مل يبت فيه خالل هذه املدة اعترب التظلم  ويتم البت ىف التظلم خالل ثالثني يوما من 
 مرفوضا. 

  الباب الثالث 

  ىف املصارف احلقلية

  

بارة عن مساحة من األرض تزود  تقسم األراضى الزراعية من حيث الصرف املعطى إىل وحدات، كل وحدة ع -  ٣٠مادة 
بشبكة من املصارف احلقلية املغطاة أو املكشوفة، والىت تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئيسى أو سلسلة من  

معات جيمعها مصب واحد على املصرف العمومى.   ا

الفرعية واملباىن السكنية الالزمة  ولوزير الرى بقرار منه نزع ملكية االراضى الالزمة إلنشاء شبكة املصارف العامة الرئيسية و 
ألعمال الصيانة واحلراسة، ولوزير الرى االستيالء مؤقتا على األراضى الالزمة إلنشاء شبكة املصارف املكشوفة أو املغطاة، 

  املشار إليه.  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧وذلك وفقا ألحكام القانون رقم 

حكام القانون رقم  -  ٣١مادة  ىف شأن حتسني وصيانة االراضى الزراعية تقوم وزارة   ١٩٧٦لسنة  ٣٨مع عدم اإلخالل 
معة املغطاة أو املكشوفة على أن تتصل مجيع االراضى   نشاء شبكة املصارف احلقلية املغطاة أو املكشوفة واملصارف ا الرى 



 

شبكة الصرف املغطى الداخلة ىف نطاق وحدة الصرف بسلسلة من املصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء 
ا على مجيع األراضى الواقعة ىف وحدة الصرف.   وملحقا

تعد وزارة الرى بيا مبا يتفق ىف إنشاء املصارف احلقلية مبا ىف ذلك التعويضات الىت حتملتها وفقا حلكم املادة  -  ٣٢مادة 
يبني ما خص الفدان الواحد من األراضى  مقابل املصروفات اإلدارية مث  ٪ ١٠من هذا القانون ويضاف إىل هذه املبالغ  ٣٠

الداخلة ىف وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف إنشاء شبكة املصارف احلقلية حائز األرض سواء كان مالكا أم منتفعا أم 
  مستأجرا ويتحملها احلائز واملالك معا إذا كان استغالل األرض بطريق املزارعة. 

الفقرة السابقة أما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية حبيث يتم أداء مجيع التكاليف ىف ويؤدى احلائز املبالغ املشار إليها ىف 
  مدة ال جتاوز عشرين سنة وحبيث ال تقل قيمته القسط عن جنيه واحد ويبدأ حتصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ. 

ألحواض الىت تشملها و  حدة الصرف وقيمتة املبالغ املطلوب حتصيلها وعلى وزارة الرى أن ترسل إىل اجلهات املختصة بيا 
عن الفدان. ويصدر قرار من وزير املالية بتحصيل هذه املبالغ ىف املواعيد املقررة لتحصيل ضريبة االطيان ويكون هلا االمتياز 

  املقرر هلذه الضريبة.

ت املركز أو نقطة الشرطة الىت تقع  ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات مبقر اجلمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعال
األطيان ىف نطاق اختصاصها، وذلك ملدة أسبوعني على األقل، ويسبق هذا العرض إعالن عن موعده ومكانة ىف الوقائع 

املصرية، ولذوى الشأن خالل الثالثني يوما التالية النتهاء مدة العرض حق املعارضة ىف قيمة النفقات وإال أصبح تقدير  
سة مفتش املساحة املختص أو  النفقا ائيا وتقدمي املعارضة إىل تفتيش املساحة املختص وتفصل فيها جلنة تشكل بر ت 

  وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة واجلمعية التعاونية وموظف فىن من تفتيش املساحة وأحد مهندسى الرى.

  رتتب على الطعن وقف تنفيذ القرار. ويكون قرارها قابال للطعن أمام احملكمة االبتدائية املختصة وال ي

ريخ إنشاء شبكة الصرف املغطى أو املكشوف وشبكة الصرف العام  -  ٣٣مادة  تقوم وزارة الرى خالل سنة واحدة من 
ا الشبكة إلعادة تقدير الضريبة عليها.   خطار مصلحة الضرائب العقارية عن االراضى الىت أنشأت 

ملصارف احلقلية املكشوفة بتطهريها وصيانتها فإذا مل يقم بذلك كان ملدير عام الرى  يلتزم زارع االرض امل -  ٣٤مادة  نتفعة 
املختص أن يكلفه بتطهري املصرف أو صيانته ىف امليعاد الذى حيدده وإال قامت اإلدارة العامة للرى املختصة بذلك على  

  نفقته.

طاة على أن تتحمل وزارة الرى نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع وتتوىل اإلدارة املختصة بوزارة الرى صيانه املصارف املغ
  االرض ما عدا ذلك من نفقات. 



 

ميتنع على زراع األراضى التعرض لألعمال الصناعية لشبكة املصارف احلقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة  -  ٣٥مادة 
تالف أجزائها أو اختالسها أو ر  ا أو صرف مياه الرى فيها أو الغسيل واملصبات سواء كان ذلك  دمها أو إلقاء خملفات 

ا أو إقامة أى منشآت عليها.   توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى 

ت جيب على املهندس املختص إثبات أية خمالفة حلكم هذا  ألحكام املنصوص عليها ىف قانون العقو ومع عدم اإلخالل 
عادة الشىء إىل أصله ىف مدة زمنية قصرية حيددها وذلك ىف احلاالت الىت يرتتب فيها على فعل املخالف  املادة وله تكليف 

لتنفيذ على نفقته. لغري وإال قامت اإلدارة العامة للصرف املختصة   ضرر 

  الباب الرابع 

  ىف توزيع املياه 

  الفصل األول

  ىف تقسيم املياه 

  

ارى العامة أ كان نوعها على املآخذ اخلاصة وهلا تعديل نظام الرى  تتوىل وزارة الرى توزيع مياه الرى  -  ٣٦مادة 
  والصرف مبا يتناسب وطبيعة األرض الزراعية. 

ت على اختالف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها ىف الوقائع املصرية كما تعلن ذلك   وحتدد الوزارة مواعيد املناو
لطرق اإلدارية. تفصيال كل إدارة عامة للرى ىف دائرة اخت   صاصها 

مر ىف أى وقت ولو خالل أدوار العمالة مبنع أخذ املياه من ترعة عامة أو أكثر، وذلك   -  ٣٧مادة  ملدير عام الرى أن 
لضمان توزيع املياه توزيعا عادال أو ملنع إعطاء األراضى مياها تزيد على حاجتها أو ألى ظرف طارئ تقتضيه املصلحة  

  العامة.

العامة للرى أن تتخذ اإلجراءات الالزمة ملنع وقوع أية خمالفة للقرارات الىت تصدر تنفيذا ألحكام الفقرة السابقة وهلا  ولإلدارة 
لوسيلة املناسبة.  لطرق اإلدارية مرور املياه ىف إحدى املساقى أو فروعها وهلا أن تعطل رفع املياه    بصفة خاصة أن متنع 

غري املناطق الىت حتددها وزارة الرى سنو وال جيوز زراعته ىف غري املناطق وكذلك ىف    حيظر زراعة األرز ىف -  ٣٨مادة 
ر االرتوازية أو من املصارف العامة إال برتخيص من اإلدارة العامة للرى املختصة وطبقا للشروط  األراضى الىت تروى من اآل

  الىت حتددها.



 

  

  الفصل الثاىن 

  ىف مآخذ املياه ومصبات املصارف

  

ال جيوز إنشاء مآخذ للمياه ىف جسور النيل أو جسور الرتعة العامة إال برتخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط  -  ٣٩ادة م
  الىت حتددها ويكون إجراء مجيع األعمال الواقعة حتت جسور النيل بواسطة اإلدارة العامة للرى وعلى نفقة املرخص له.

أن تصرف مآخد املياه اخلاصة املعدة للرى والواقعة ىف جسور إحدى الرتع العامة إذا تبني لإلدارة العامة للرى  -  ٤٠مادة 
يزيد أو ينقص عن حاجة األرض املخصصة هلا فلإلدارة بعد تعرف وجهات نظر مالك األراضى ىف جلسة حتددها أن تقوم  

ا أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه مبا د حيقق الغرض منها وذلك على   نقاص عدد املآخذ أو ز
نفقة احلكومة ويعتمد التعديل النهائى من مدير عام الرى على أن ينفذ ىف املواعيد املناسبة للزراعة، وإذا طلب املالك من 

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

راء حتقيق أن أحد مآخذ املياه اخلاصة الواقعة ىف جسر النيل أو جسر  إذا تبني لإلدارة العامة للرى بعد إج -  ٤١مادة 
لغري بسبب عيب ىف إنشائه أو إمهال صيانته أو لغري  رى أو يلحق ضررا  إحدى الرتع العامة يسبب خطرا للجسر أو ا

  تغيريات على نفقة املالك. ذلك من األسباب فتقوم اإلدارة برتميم املآخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من ال

إذا تبني لإلدارة العامة للرى أن أحد مآخذ املياه اخلاصة الواقعة ىف جسر النيل أو ىف جسر إحدى الرتع يسبب  -  ٤٢مادة 
زالته أو سده ىف موعد مناسب يعلن به وإال قامت اإلدارة  خطرا للجسر جاز هلا أن تكلف املالك أو صاحب الشأن 

يذ ذلك على نفقة املالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر اإلدارة وسيلة أخرى لرى أرضه على نفقة الدولة  العامة للرى بتنف
  قبل قطع طريق الرى.

بطال ما تراه زائدا   -  ٤٣مادة  مر  جيوز لإلدارة العامة للرى إذا تبني هلا وجود أكثر من طريق لرى مساحة األراضى أن 
  ى نصيبها ىف املياه ويكون اإللغاء على نفقة الدولة بعد إعالن ذوى الشأن به. على حاجة املساحة املذكورة أو عل

ختاذ الوسائل الالزمة لتوصيل املياه من النيل أو من إحدى الرتع العامة ألرض  -  ٤٤مادة  إذا قامت الدولة على نفقتها 
لرتع العامة جاز لإلدارة العامة للرى أن تروى من أحد مآخذ املياه اخلاصة والواقعة ىف جسور النيل أو ىف جسور إحدى ا

لغاء املآخذ اخلاصة أو إزالتها على نفقة الدولة.   مر 



 

تسرى أحكام هذه الفصل على الفتحات الىت تنشأ ىف جسور النيل أو ىف جسور املصارف العامة لتصريف مياه  -  ٤٥مادة 
  الصرف ىف النيل أو ىف أحد املصارف العامة.

  

  الفصل الثالث 

  املياه اجلوفية ومياه الصرف ىف 

  

ر للمياه اجلوفية سطحية أو عميقة داخل أراضى اجلمهورية إال برتخيص من وزارة الرى وطبقا  -  ٤٦مادة  حيظر حفر أية آ
ر ىف األراضى اخلاضعة ألحكام القانون رقم  ىف شأن األراضى  ١٩٨١لسنة  ١٤٣للشروط الىت حتددها، وىف حالة حقر اآل

  صدر الرتخيص من وزارة الرى بعد أخذ موافقة اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية.الصحراوية ي

ستغالل البئر أو جتاوز معدالت وكميات املياه املصرح   -  ٤٧مادة  ال جيوز للمرخص له ىف بئر إنتاجى خمالفة الرتخيص 
  بضخها.

  ى برتخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط الىت حتددها. ال جيوز استخدام مياه املصارف ألغراض الر  -  ٤٨مادة 

  

  الفصل الرابع 

  ىف آالت رفع املياه

  

بتة  -  ٤٩مادة  ال حيوز بغري ترخيص من اإلدارة العامة للرى إقامة أو إدارة طلمبة أو أى جهاز من األجهزة الىت حتركها آلة 
حدى الطرق اآللية (امليكانيكية) لرفع امليا   ه لرى أراض أو لصرفها.متنقلة تدار 

  وال تزيد مدة الرتخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد. 

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

ت إلجراءات والبيا   والشروط الالزمة للرتخيص. ويصدر وزير الرى قرارا 



 

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

إذا كانت الطلمبة أو اجلهاز أو اآللة احملركة أو ملحقات أى منها ستقام ىف أرض غري مملوكة لطالب الرتخيص  -  ٥٠مادة 
صول على إذن كتاىب من مالك االرض، أما إذا كانت إقامتها على املساقى اخلاصة أو املصارف اخلاصة ذات  وجب عليه احل

قى املنتفعني ويكون لإلدارة العامة للرى خالل مدة  االنتفاع املشرتك فيصدر الرتخيص بشرط أال خيل املرخص له حبقوق 
قى املنتفعني بغري أن يكون للمرخص له احلق ىف املطالبة  الرتخيص احلق ىف وقف الطلمبة أو اجلهاز مدة معينة مل صلحة 

  بتعويض. 

جيب احلصول على ترخيص جديد عند استبدال اآللة احملركة أو الطلمبة أو اجلهاز إذا أدى ذلك اىل تغيري ىف  -  ٥١مادة 
  التصرف وكذلك عند تغيري املوقع. 

لتأشري بذلك على أما ىف حالة انتقال امللكية أو استبدال اآللة احملر  كة أو اجلهاز أو الطلمبة دون تغيري ىف التصرف فيكتفى 
  الرخصة ويظل املالك القدمي مسئوال مع املالك اجلديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إىل أن يتم التأشري على الرخصة. 

أن خيطروا كال  ٤٩ىف املادة   جيب على من يتجرون ىف االجهزة املخصصة لرفع مياه الرى أو الصرف املذكورة -  ٥٢مادة 
ريخ   ء ومصلحة الرى عن كل بيع أو تصرف ىف األجهزة وذلك خالل مخسة عشر يوما من  من مصلحة امليكانيكا والكهر

ا قرار من وزير الرى.  ت الىت يصدر    التصرف ىف اجلهاز وجيب أن يتضمن اإلخطار البيا

ملاشية ال جيوز بغري ترخيص من اإلدارة الع -  ٥٣مادة  امة للرى إقامة السواقى أو التوابيت أو غريها من اآلالت الىت تدار 
ارى العامة أو اخلاصة ذات االنتفاع املشرتك أو لتصريف مياه الصرف ىف النيل أو ىف أحد   لرفع املياه من النيل أو من أحد ا

  معينة. املصارف العامة أو ىف البحريات وال يقيد الرتخيص ىف هذه اآلالت مبدة 

ويؤدى طالب الرتخيص الرسم الذى حيدده وزير الرى بقرار منه حبيث ال جياوز جنيهني، وتعني اإلدارة العامة ىف الرتخيص 
ا، وجيوز الرتخيص ىف إقامة اآلالت املذكورة ىف املنافع العامة أو ىف جسور   موقع اآللة الرافعة والشروط الالزمة إلقامتها وإدار

صارف العامة، ويكون لوزارة الرى ىف أى وقت أن تصدر أمرا بنقل أية آلة من هذه النوع تكون موجودة ىف الرتع العامة وامل
آلالت املذكورة طريق آخر للرى   زالتها وذلك كله إذا وجد لألرض املنتفعة  مر  املنافع واجلسور املذكورة، وهلا كذلك أن 

ا، أما مصروفات إنشاء الفتحة املغذية  أو للصرف، وتكون نفقات النقل وإعادة الرتكيب وا  إلزالة على مالك اآللة أو املنتفع 
  لآللة فتتحملها الدولة.

جيوز بغري ترخيص من وزارة الرى تركيب وإدارة الشواديف والنطاالت والطنابري وسائر اآلالت الرافعة للمياه الىت  -  ٥٤مادة 
ليد بشرط أال تقام هذه اآلالت داخل املناف   ع العامة واملصارف العامة وجسور النيل. تدار 



 

ال يعفى الرتخيص ىف إقامة آلة طبقا ألحكام هذا القانون من وجوب احلصول على أى ترخيص تقضى به  -  ٥٥مادة 
  القوانني األخرى. 

عمال إضافية ضرورية ألخذ املياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الرتخ -  ٥٦مادة    يص.إذا اقتضى الرتخيص القيام 

يلتزم املرخص له ىف إقامة آلة للرى أو للصرف بتمكني مستغلى مجيع األراضى الداخلة ىف املساحة املبينة ىف   -  ٥٧مادة 
  الرتخيص من ريها أو صرفها من اآللة حمل الرتخيص.

وال عن أى  ال يرتتب على إعطاء الرتخيص أى حق ىف مرور املياه ىف أرض الغري ويكون املرخص له وحده مسئ -  ٥٨مادة 
ر جتاه أرض مقام عليها آلة  تصرف أو عمل يسبب ضررا للغري، وإذا حتول النيل عن جمراه وختلف عن ذلك جزيرة أو طرح 
رافعة مرخص ىف إقامتها فيكون للمرخص له احلق ىف حفر مسقاة ىف األرض اجلديدة اليصال املياه إىل تلك اآللة دون أداء  

  أى تعويض. 

لرى أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيري موقع بئر ارتوازى مرخص فيه أو نقل لوزارة ا -  ٥٩مادة 
األعمال الىت أنشئت من أجل أى من ذلك إىل موقع آخر ملنع اخلطر عن اجلسور أو عن منشآت الرى األخرى أو إلنشاء 

  قة الدولة. أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة، وذلك كله نف

ملخالفة ألحكام هذا القانون أو مينع وصول املياه إليها،  -  ٦٠مادة  ملدير عام الرى أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار 
  وذلك دون انتظار نتيجة الفصل ىف املخالفة.

لغاء الرتخيص إذا وقعت أية خمالفة لشر  -  ٦١مادة    وطه.لوزير الرى أو من يفوضه أن يصدر قرار مسببا 

  

  الفصل اخلامس 

  ىف رى األراضى اجلديدة 

  

تعترب أراض جديدة ىف تطبيق أحكام هذا الفصل كل أرض مل يسبق هلا الرتخيص ىف الرى وفقا ألحكام هذا  -  ٦٢مادة 
ر النيل أو ىف أى أرض أخرى داخل مجهورية مصر العربية وتتوافر هلا موارد   القانون سواء كانت هذه األراضى داخل حوض 

  ائية ىف خطة الدولة.م



 

ال جيوز ختصيص أية أراضى للتوسع الزراعى األفقى اجلديد قبل أخذ رأى وزارة الرى للتأكد من توفر مصدر   -  ٦٣مادة 
  مائى حتدده الوزارة لريها.

تباع إحدى طرق ا -  ٦٤مادة  لرى  يصدر الرتخيص برى هذه األراضى من اإلدارة العامة للرى املختصة ويلتزم املرخص له 
لرتخيص.   الىت حتددها له وزارة الرى 

على طالب الرتخيص أن يقدم طلبا لإلدارة العامة للرى املختصة متضمنا مساحة األرض املطلوب ريها  -  ٦٥مادة 
  وتصنيف كامل للرتبة ومصدر مياه الرى املقرتح استخدامها وطريقة الرى والدورة الزراعية املقرتحة. 

ت املقدمة من طالب الرتخيص فإذا ثبت هلا صحتها تقوم   تتوىل اإلدارة -  ٦٦مادة  العامة للرى املختصة مراجعة البيا
بتحديد طريقة الرى الواجب استخدامها واملقنن املائى املقرر لألرض حمل طلب الرتخيص ختطر بذلك مقدم الطلب خالل 

ريخ تقدمي املستندات كاملة.   شهرين على األكثر من 

طالب الرتخيص عقب تسلمه لإلخطار املشار إليه ىف املادة السابقة أن يتقدم بتعهد كتاىب إىل  جيب على -  ٦٧مادة 
لتزامه بطريقة الرى واملقنن املائى والدورة الزراعية.    اإلدارة العامة للرى املختصة 

ملا -  ٦٨مادة  صدار الرتخيص تقوم اإلدارة العامة للرى املختصة خالل أسبوع من تقدمي التعهد املشار إليه  دة السابقة 
. ستخدامها سنو   متضمنا طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر املياه واحلصة املائية املصرح 

حلصول على املياه طبقا للربامج الىت حتدها اإلدارة العامة للرى   -  ٦٩مادة  يلتزم املرخص له بتنفيذ واتباع شروط الرتخيص و
  املختصة. 

ذا القانون ىف شأن رى األراضى اجلديدة تسرى ىف شأن رى هذه فيما ع -  ٧٠مادة  دا ما نص عليه من أحكام خاصة 
  األراضى كافة األحكام األخرى املنصوص عليها ىف هذا القانون.

يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الرى حيدد شروط وأوضاع الرتخيص برى األراضى اجلديدة   -  ٧١مادة 
 ور توصيل وتوزيع املياه.وتكاليف وأج



 

  الباب اخلامس 

  ىف أجور الرى والصرف 

  

ا، وذلك ما مل  -  ٧٢مادة  حتدد بقرار من وزير الرى أجور رى األراضى وصرف املياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآال
لرى أو الصرف بغري مقابل.   يكن قد روعى ىف تقدير ضريبة األطيان انتفاع األراضى 

ر االرتوازية أو على النيل أو الرتع العامة واملساقى حت -  ٧٣مادة  آلالت املقامة على اآل دد بقرار من وزير الرى أجور الرى 
آلالت الرافعة، وال جيوز اقتضاء أجر يزيد على األجور احملددة، ويرد ما حصل زائدا على  اخلاصة، وكذلك أجور الصرف 

دة جبم   يع طرق اإلثبات أ كانت قيمة النزاع.هذه األجور، ويكون إثبات هذه الز

لطلمبات احلكومية  -  ٧٤مادة  يلتزم من يرخص له ىف استخدام املياه أو صرفها لغري األغراض الزراعية والىت ترفع مياهها 
  داء مقابل رفع املياه طبقا للقواعد والفئات الىت يصدر بتحديدها قرار من وزير الرى. 

ا أو الواردة ىف الرتخيص ال حيوز ملستغل -  ٧٥مادة  ر االرتوازية واآلالت الرافعة أن ميتنعوا عن رى األراضى املنتفعة  ى اآل
ر أو اآلالت للغرض املذكور إال ألسباب جدية.    أو عن صرف املياه، كما ال جيوز هلم أن يوقفوا استغالل تلك اآل

دارة البئر أو اآللة الرافعة بصفة مؤقتة ملدير عام الرى ىف حالة وقوع خمالفة ألحكام املا -  ٧٦مادة  دتني السابقتني أن يعهد 
إىل شخص يعني هلذا الغرض، وذلك على نفقة املرخص له. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إىل وزير الرى ويفصل 

  ىف التظلم خالل ثالثني يوما وإال اعترب التظلم مرفوضا.

  

  الباب السادس 

  حة والشواطئىف محاية الرى واملال

  الفصل األول

  ىف دفع أخطار ارتفاع مناسيب املياه

  



 

لوزير الرى بقرار منه أن يعلن قيام حالة اخلطر إذا ارتفعت مناسيب املياه ارتفاعا غري عادى يقتضى إجراء   -  ٧٧مادة 
  أعمال وقاية عاجلة.

ة استدعاء القادرين من الرجال الذين ترتاوح أعمارهم ملدير عام الرى ىف حالة اخلطر املشار إليها ىف املادة السابق -  ٧٨مادة 
بني الثامنة عشر واخلمسني وذلك لالشرتاك ىف خفارة ومالحظة جسور النيل والرتع العامة واملصارف العامة وىف سد ما 

خلطر، حيدث من قطع ىف اجلسور املذكورة وكذلك ىف إجراء األعمال الالزمة لوقاية اجلسور ومنشآت الرى األخرى من ا
حملفظات اإلجراءات الالزمة لتيسري مجع هؤالء األشخاص ونقلهم للمواقع الىت خيشى عليها من طغيان  ويتخذ مديرو األمن 

  املياه.

ملعاونة.   وحيدد وزير الرى بقرار منه األجور املناسبة للمكلفني 

به اإلشراف على أعمال خفارة اجلسور   ىف حالة احتمال وقوع خطر من طغيان املياه جيوز لكل مهندس منوط -  ٧٩مادة 
حملافظة استدعاء األشخاص طبقا ملا نصت عليه املادة السابقة بغري حاجة إىل  ومالحظتها أن يطلب فورا من مدير األمن 

  صدور قرار من وزير الرى بقيام حالة اخلطر ويبلغ الوزارة بذلك.

ستدعاء األشخاص املذكورين وجيوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع اخلطر وعدم و  مر  جود موظف أعلى منه أن 
حملافظة ومأمور   ملعاونة املطلوبة لدرء اخلطر عن بلد جماور على أن يبلغ األمر فورا إىل مدير األمن  املوجودين ىف بلده للقيام 

  املركز أو القسم واإلدارة العامة للرى والىت عليها أن تبلغ الوزارة بذلك. 

لعمل وفقا لنص املادة السابقة أن يستوىل على أية أرض أو أدوات أو جيرى أى   -  ٨٠مادة  جيوز لكل مهندس خمتص 
حفر أو يهدم املباىن أو يقطع األشجار أو يقلع املزروعات، وذلك بقدر الضرورة الالزمة ملنع اخلطر أو وقفه، وذلك كله  

  مقابل تعريض تؤديه وزارة الرى. 

  

  الفصل الثاىن 

  ة املياه ودفع معوقات الرى واملالحة والشواطئىف محاي

  

  جيوز بغري ترخيص من وزارة الرى:  -  ٨١مادة 

  الصرف ىف ترعة عامة. -  ١



 

مرور إحدى اآلالت املتحركة أو األمحال الثقيلة على اجلسور أو األعمال الصناعية التابعة لوزارة الرى إذا كان من شأن  -  ٢
جلسور أو األعمال    الصناعية. ذلك اإلضرار 

ى من األفعال اآلتية: -  ٨٢مادة    حيظر القيام 

  تبديد مياه الرى بصرفها ىف مصرف خاص أو عام أو ىف أراض غري منزرعة أو غري مرخص بريها. -  ١

ر لربط شباك ىف جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو ىف قاع أيهما أو ىف جسور حوض إحدى القناطر أو -  ٢   وضع أو

  كبارى أو ىف السدود املقامة ىف النيل أو ىف أى ترعة أو مصرف عام.األهوسة أو ال

ت. -  ٣ ملواز   إعاقة سري املياه ىف ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل يكون من شأنه اإلخالل 

 الرتع العامة أو فتح أو إغالق أى هويس أو قنطرة أو غريها من األعمال املعدة ملوازنة سري املياه اجلارية واملنشآت ىف -  ٤
  املصارف العامة املخرتقة جسور النيل أو جسور إحدى الرتع العامة أو املصارف العامة.

حد األعمال الصناعية التابعة ملصلحة الرى أو لشبكات الصرف احلقلى املغطى أو لشبكات الرى   -  ٥ إحلاق أى تلف 
  لرش أو غريها من طرق الرى احلديثة واملتطورة. 

  جسور النيل أو الرتع العامة أو املصارف العامة.قطع  -  ٦

احلفر ىف جسور النيل أو الرتع العامة أو املصارف العامة أو ىف قاع أى منها أو ىف ميول أو مسطح أى جسر من هذه   -  ٧
  اجلسور. 

عامة أو املصارف  أخذ أتربة أو أحجار أو غري ذلك من املواد واملهمات األخرى من جسور النيل أو من جسور الرتع ال -  ٨
لرى والصرف.   العامة أو من األعمال الصناعية أو أى عمل آخر داخل ىف األمالك العامة ذات الصلة 

  إلقاء طمى أو أتربة أو أية مادة ىف ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل. -  ٩

خري بسبب إقفال إحدى ال جيوز لصاحب املركب أو صاحب شحنته مطالبة  -  ٨٣مادة  احلكومة بتعويض عن أى 
ارى  القناطر العامة املقامة على النيل أو إحدى الرتع العامة أو املصارف العامة أو بسبب نقص املياه ىف أى جمرى من ا

  املذكورة.

ىف ترعة أو ىف  إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السري بسبب نقص املياه سواء كان ذلك ىف النيل أو  -  ٨٤مادة 
مصرف وجب على مالكه أو قائده إبالغ ذلك فورا إىل أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير حمضر إثبات حالة املركب وشحنته 

ويرسل هذا احملضر إىل اإلدارة العامة للرى املختصة الىت تتوىل إبالغ صاحب املركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم  



 

م وإال قامت اإلدارة بذلك على أنه إذا رأت إدارة الرى أن خراج املركب أو إزالة أنقاضه  ىف موعد ال يتجاوز ثالثة أ
إلجراءات السابقة.   املصلحة العامة تقتضى إخراج املركب أو إزالة أنقاضه فورا كان هلا ذلك دون التقيد 

ملركب أو شحنته أثن لتعويض عن األضرار الىت قد تلحق  اء إخراجه بواسطة اإلدارة العامة للرى، وال جيوز مطالبة الدولة 
لتضامن عن أداء نفقات اإلخراج أو اإلزالة إىل   وىف مجيع األحوال يكون صاحب املركب وصاحب الشحنة مسئولني 

اإلدارة العامة للرى ويكون لإلدارة احلق ىف حبس املركب وشحنته ضما لتحصيل هذه النفقات خالل املدة الىت حتددها  
ملزاد العلىن.وإال كان    هلا بيع املركب أو شحنته أو كليهما 

ال جيوز للجهات املختصة إعطاء تراخيص ىف رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ  -  ٨٥مادة 
ت للنقل إال بعد موافقة و  زارة الرى ىف  النيل أو فروعه أو الرتع العامة أو املصارف العامة أو أى جمرى عام أو ىف تشغيل معد

  كل حالة وطبقا للشروط الىت تضعها لذلك.

حيظر إقامة أية منشآت على الساحل الشماىل من البالد املطلة على البحر األبيض املتوسط على امتداده من  -  ٨٦مادة 
  احلدود الغربية للجمهورية حىت احلدود الشرقية هلا ملسافة مائىت مرت إىل الداخل من خط املياه الساحلى.

تقوم اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ بتحديد خط احلظر النهائى من واقع دراستها ىف هذا الشأن ويصبح  -  ٨٧مادة 
ملادة  قامة أية منشآت، ويستمر احلظر الوارد  سار حىت  ٨٦هذا اخلط بعد حتديده هو اخلط النهائى الذى حيظر جتاوزه 

ملادة (يتم حتديد اخلط النهائى مبعرفة اهل   ). ٨٦يئة وإخطار مجيع اجلهات املعنية لاللتزام به وبعدها يلغى اخلط الوارد 

ملادة  -  ٨٨مادة  ىف حاالت الضرورة القصوى الىت تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل احلظر املشار إليه 
يها تضمن موافقتها على إقامة املنشأ حتديد  يشرتط احلصول مسبقا على موافقة اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ وعل ٨٦

  أعمال احلماية الالزمة له.

  

  الباب السابع 

ت    ىف العقو

  

ت أو أى قانون آخر يعاقب على خمالفة هذا   -  ٨٩مادة  ية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقو مع عدم اإلخالل 
ت املبينة ىف املواد التالية. لعقو   القانون 



 

 ٢والبند  ٨١، ٥٤، ١٩، ٧) وىف املواد ٥يعاقب على خمالفة كل حكم مما نص عليه ىف البند (جـ) من املادة ( -  ٩٠ مادة
  بغرامة ال تقل عن ثالثني جنيها وال تزيد على مائة جنيه. ٨٢من املادة 

من املادة  ١بند وال  ٥٣،  ٥٢، ٥١، ٤٨،  ٣٩، ١٨، ٩يعاقب على خمالفة كل حكم مما نص عليه ىف املواد  -  ٩١مادة 
  بغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تزيد على مائىت جنيه. ٨٢

بقطع األشجار والنخيل دون احلصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى  ٨يعاقب على خمالفة نص املادة  -  ٩٢مادة 
املادة املذكورة سواء بعدم الغرس من  ٢بغرامة ال تقل عن ثالثني جنيها وال تزيد على مائىت جنيه ويعاقب على خمالفة البند 

لغرس والرعاية على نفقة  أو عدم الرعاية بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تزيد على مائىت جنيه. ولوزارة الرى أن تقوم 
  املخل بتعهده.

نود والب ٧٥، ٧٣، ٥٧، ٤٩، ٤٥، ٣٧، ٣٥، ٢٤، ٢٣يعاقب على خمالفة كل حكم مما نص عليه ىف املواد  -  ٩٣مادة 
بغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تزيد على  ٦٠والقرارات الصادرة وفقا للمادة  ٨٢من املادة  ٩، ٨، ٧،  ٦،  ٥، ٤، ٣

  ثالمثائة جنيه.

جنيها وال تزيد على مائة جنيه عن الفدان أو كسور   ٣٠بغرامة ال تقل عن   ٣٨يعاقب على خمالفة حكم املادة  -  ٩٤مادة 
  الفدان. 

بغرامة ال تقل عن مائىت جنيه وال تزيد على ألف جنيه ويعاقب على خمالفة  ٤٦قب على خمالفة حكم املادة يعا -  ٩٥مادة 
ت بسبب خمالفة املادتني  ٥٠بغرامة ال تقل عن  ٤٧أحكام املادة  جنيها وال تزيد على مائىت جنيه. وال خيل توقيع العقو

  نفقة املخالف.حبق وزارة الرى ىف إعادة الشئ إىل أصلة على  ٤٧، ٤٦

بغرامة ال تتجاوز ألف جنيه سواء كان املخالف مالكا أو حائزا أو واضع يد   ٦٤يعاقب على خمالفة حكم املادة  -  ٩٦مادة 
بغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تزيد على مائة جنية ولوزارة الرى إلغاء الرتخيص أو  ٦٩ويعاقب على خمالفة حكم املادة 

  إزالة أسباب املخالفة حبسب االحوال. وقف العمل به حلني 

التفاق مع وزير الرى صفة   -  ٩٧مادة  يكون ملهندسى الرى أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل 
لنسبة إىل اجلرائم املنصوص عليها ىف هذا القانون والىت تقع ىف دوائر اختصاصهم وكذلك  مأمورى الضبط القضائى 

لنسبة للجرائم املنصوص عليها ىف املواد مهندسى اهليئة ا   من هذا القانون.  ٨٨، ٨٧، ٨٦لعامة حلماية الشواطئ 



 

عادة  -  ٩٨مادة  ملهندس الرى املختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى 
شارة  الشىء ألصله ىف ميعاد حيدده وإال قام بذلك على نفقته، ويتم إخطار امل ستفيد خبطاب مسجل وىف احلاالت العاجلة 

  تبلغ عن طريق مركز الشرطة املختص وإثبات هذه اإلجراءات ىف حمضر املخالفة الذى حيرره مهندس الرى. 

 ، زالة التعدى إدار عادة الشىء ألصله ىف املوعد احملدد يكون ملدير عام الرى املختص إصدار قرار  فإذا مل يقم املستفيد 
داء و  ت املقررة ىف هذا القانون. وخيطر املستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشىء ألصله ويلتزم  لعقو ذلك مع عدم اإلخالل 

ا وإال قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق احلجز اإلدارى.  ريخ إخطاره    هذا القيمة خالل شهر من 

حلبس وبغرامة ال جتاوز عشرة آالف جنيه وال جيوز  من هذا ا ٨٨، ٨٧، ٨٦يعاقب على خمالفة املواد  -  ٩٩مادة  لقانون 
وقف األعمال املخالفة  - احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. وجيب ىف مجيع األحوال ودون انتظار احلكم ىف الدعوى 

ا ىف حالة  إلدانة.لطريق اإلدارى على نفقة املخالف، وضبط اآلالت واألدوات واملهمات املستعملة، وتتم مصادر   احلكم 

داء  -  ١٠٠مادة  ذا القانون يلتزم املخالف لشروط الرتخيص لرى األراضى اجلديدة  ت املقررة  لعقو مع عدم اإلخالل 
ا، وذلك وقفا للقواعد الىت يضعها وزير الرى.  دة عن الكمية املصرح  لز   تعويض عن كميات املياه الىت تستخدم 

  لطريق اإلدارى.  وجيوز اقتضاء هذا التعويض

  

  الباب الثامن 

  ىف األحكام العامة واخلتامية 

  

لرى والصرف الىت تسلم إليهم وفقا  -  ١٠١مادة  على العمد ومشايخ البالد أن حيافظوا على األعمال الصناعية اخلاصة 
ى ف   قد فيها فور اكتشافه. لألوضاع الىت يتفق عليها بني وزارتى الرى والداخلية وعليهم أن يبلغوا اجلهات املختصة 

حكام القانون رقم  -  ١٠٢مادة  لفصل ىف منازعات   ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧مع عدم اإلخالل  املشار إليه خيتص 
سة قاض يندبه رئيس احملكمة االبتدائية ىف  التعويضات املنصوص عليها ىف هذا القانون جلنة تشكل بدائرة كل حمافظة بر

حملافظة أو من يقوم مقامهم وممثل احملافظة وعضوية وكيل اإلدارة ال عامة للرى ووكيل تفتيش املساحة ووكيل مديرية الزراعة 
  عن احملافظة خيتاره احملافظ املختص وال يكون انعقادها صحيحا إال حبضور رئيسها وعضوين من أعضائها على األقل.

ريخ أول جلسة.   وتصدر اللجنة قرارها خالل شهر من 



 

غلبي ة األصوات وعند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابال للطعن فيه ويصدر القرار 
  أمام احملكمة االبتدائية املختصة وال يرتتب على الطعن وقف تنفيذ القرار. 

شئ  جنيه (سبعمائة ألف جنيه) للصرف منه على إعادة ال  ٧٠٠٠٠٠ينشأ صندوق خاص برأس مال مقداره  -  ١٠٣مادة 
ا وفق أحكام  إىل أصلة ىف حالة عدم قيام املستفيد بذلك وتؤول إىل الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات واملبالغ احملكوم 

  هذا القانون.

لقواعد املنظمة للصندوق وتشكيل جملس إدارته ونظامه املاىل.   ويصدر وزير الرى قرارا 

ى أحكام هذا القانون يكون هلا امتياز على أموال املدين وفقا ألحكام مجيع املبالغ الىت تستحق للدولة مبقتض -  ١٠٤مادة 
تى الرتتيب بعد املصروفات القضائية وحتصل بطريق احلجز اإلدارى.  ١١٣٩املادة   من القانون املدىن على أن 



 

  تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة الزراعة والرى ومكتب

  جلنة الشئون الدستورية والتشريعية

صدار قانون الرى والصرف واالقرتاح عن مشر    وع قانون 

  مبشروع قانون املقدم من السيد العضو خمتار عبد احلميد 

  بشأن  ١٩٧١لسنة  ٧٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  )١٩٨٤لسنة  ١٢الرى والصرف (القانون رقم 

  

لس جبلسته املعقودة بتاريخ  صدا  ١٩٨٣من يوليو سنة  ١٦أحال ا ر قانون الرى والصرف اىل جلنة مشرتكة مشروع قانون 
  من جلنة الزراعة والرى ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وتقدمي تقرير عنه للمجلس. 

ومل تنته اللجنة من نظره، وىف دور االنعقاد العادى  ١٩٨٣من يوليو سنة  ١٨، ١٦فعقدت اللجنة لذلك اجتماعني بتاريخ 
، وقد ١٩٨٣نوفمرب سنة  ٢٠نة نظره مرة أخرى الستكمال مناقشته، فعقدت اجتماعا لذلك بتاريخ اخلامس أعادت اللج

حضر هذه االجتماعات مكتب جلنة الزراعة والرى وهم السادة: حممد مهدى شومان، مهندى وليم جنيب سيفني، ايهاب 
  أمني كساب، ابراهيم خليل العزازى.

  لتشريعية السيد/ عبد الغفار أبو طالب أمني سر اللجنة. وحضر من مكتب جلنة الشئون الدستورية وا

  كما حضر هذه االجتماعات كل من السادة: 

  مهندس حممد عبد اهلادى مساحة، وزير الرى.  -  ١

  دكتور يوسف واىل، وزير الدولة للزراعة واألمن الغذائى.  -  ٢

  مهندس وجيه عباس أبو العطا، وكيل أول وزارة الرى.  -  ٣

ؤو  -  ٤   ط، وكيل أول وزارة استصالح األراضى.زكى أر

  حممد أمني خملوف، رئيس هيئة مشروعات الصرف. -  ٥

  حسىن أبو السعود، املستشار القانوىن لوزير الزراعة.  -  ٦



 

  حممود سليمان نور الدين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.  -  ٧

  رة املالية.على فتح هللا حسن، رئيس االدارة املركزية ملوازنة اهليئات بوزا -  ٨

ملوازنة العامة بوزارة املالية. -  ٩   حسن حممود يوسف، مراقب عام 

ملوازنة العامة بوزارة املالية. -  ١٠   عبد احلميد شرف، 

  حممد حممد الشهاوى، مندوب األمانة العامة للحكم احمللى. -  ١١

لس جبلسته املعقودة بتاريخ  اىل جلنة الزراعة والرى االقرتاح مبشروع قانون  ١٩٨٢يناير سنة  ٢٣هذا وقد سبق أن أحال ا
  بشأن الرى والصرف. ١٩٧١لسنة  ٧٤املقدم من السيد العضو خمتار عبد احلميد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

حبضور مكتب جلنة الزراعة والرى وهم السادة: حممد مهدى   ١٩٨٢فرباير سنة  ٢٠فعقدت اللجنة اجتماعا لذلك يوم 
  مهندس وليم جنيب سيفني، دكتور عبد التواب املهندس، ايهاب أمني كساب. شومان، 

  وحضر االجتماع السيد العضو خمتار عبد احلميد مقدم االقرتاح مبشروع قانون، كما حضر االجتماع كل من السادة: 

والسيد حممود سليمان  مهندس حممد عبد اهلادى مساحة وزير الرى، واملهندس وجيه عباس أبو العطا وكيل أول وزارة الرى،
  نور الدين رئيس مصلحة الضرائب العقارية. 

قشت اللجنة االقرتاح مبشروع قانون، وأوضح السيد املهندس وزير الرى أنه اذا أرد حتويل املساقى واملصارف   وقد 
برية ال تستطيع اخلصوصية اىل مساقى ومصارف عمومية فالبد أن ينزع ملكية هذه املساقى، وهذا ىف حد ذاته مشكلة ك

ا تتعلق حبقوق ارتفاق ختضع للمنفعة العامة، خاصة أن أطوال املساقى اخلصوصية ىف مصر يبلغ     ١٠٠الوزارة حتقيقها، أل
مليون جنيه  ١٥٠٠ألف جنيه أى أن العملية حتتاج اىل  ١٥ألف كيلو مرت، يتكلف الكيلو املرت الواحد لنزع ملكيته حنو 

مه أيضا، وأنه ال بد أن يدفع بعضنا   تقريبا، مث ذكر أنه البد دة االنتاج  من اشرتاك الفالح ىف عمليات التطهري ألن ز
البعض ىف احلدية واملشاركة والعمل معا ألنه ال يعقل أن يرتك كل شئ للحكومة ألننا مجيعا جمتمع متكامل نعمل مجيعا ىف 

بعمليات التطهري للمساقى واملصارف اخلصوصية، فقد ذكر السيد احلرييدا واحدة. أما عن كيفية استطاعة وزارة الرى القيام 
  املهندس وزير الرى أنه ليس لوزارة الرى االمكانيات املادية أو البشرية لتنفيذ ذلك. 

لعالج بعض احلاالت ىف ضوء   ١٩٧١لسنة  ٧٤وقد أوضح أن وزارة الرى تقوم حاليا بتعديل قانون الرى والصرف رقم  
فدان  ٥٠٠فدان فأكثر، أو أقل من  ٥٠٠أنه ميكن للوزارة أن تقوم بتطهري الرتع واملصارف الىت تروى التطبيق العملى، و 
  وتروى زمام بلدين.



 

وقد وافقت اللجنة على االقرتاح مبشروع قانون املطروح من حيث املبدأ على أن يؤجل اىل حني مناقشة مشروع القانون 
لرى والصرف والذى تعده وزارة الرى   .اخلاص 

ونظرا التفاق املشروع بقانون، واالقرتاح مبشروع قانون من حيث املبدأ فقد رأت اللجنة دراستهما معا على أن يكون مشروع 
  القانون هو األساس طبقا لالئحة الداخلية للمجلس.

صدار قانون الرى والصرف قد نصت على ال غاء القانون رقم  وتود اللجنة أن تشري اىل أن املادة الثانية من مشروع قانون 
بشأن الرى والصرف وهو القانون الذى تقدم السيد العضو خمتار عبد احلميد بتعديله، وقد اتضح للجنة  ١٩٧١لسنة  ٧٤

ملواد  عن االقرتاح مبشروع قانون أما املادتني   ٤، ٢، ١أن مشروع قانون الرى والصرف املعروض قد تضمن بعض ما ورد 
ا حتمل ميزانية الدولة اعباء كبرية.من االقرتاح فلم يتضمنه ٥، ٣   ما مشروع القانون أل

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون املعروض ومذكرته االيضاحية واالقرتاح مبشروع القانون املقدم من السيد العضو 
  خمتار عبد احلميد واستعادت نظر القوانني اآلتية: 

صدار القانون املدىن، والقانون  ١٩٤٨لسنة  ١٣١ان، والقانون رقم  اخلاص بضريبة األطي  ١٩٣٩لسنة  ١١٣القانون رقم 
ىف شأن  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسني، والقانون رقم  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧رقم 

الرى والصرف،  بشأن ١٩٧١لسنة  ٧٤بشأن الطرق العامة، والقانون رقم  ١٩٦٨لسنة  ٨٤احلجز االدارى، والقانون رقم 
صدار نظام   ١٩٧٩لسنة  ٤٣ىف شأن حتسني وصيانة األراضى الزراعية، والقانون رقم  ١٩٧٦لسنة  ٣٨والقانون رقم 

ىف شأن محاية  ١٩٨٢لسنة  ٤٨ىف شأن األراضى الصحراوية، والقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٤٣احلكم احمللى، والقانون رقم 
ارى املائية من التلوث و  لقانون رقم  ١٩٦٦لسنة  ٥٣قانون الزراعية رقم  النيل وا ، وقرار رئيس  ١٩٨٣لسنة  ١١٦املعدل 

  نشاء اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ.  ١٩٨١لسنة  ٢٦١اجلمهورية رقم 

ا السادة مندوبو احلكومة ومناقشات السادة األعضاء تورد تقريرها  عنهما وبعد أن استمعت اللجنة لاليضاحات الىت أدىل 
  فيما يلى:

دة هذا االنتاج ورفع كفاءته بنظم الرى   ن ز ال شك أن االنتاج الزراعى خيتل مكان الصدارة من الثروة القومية للبالد، وتر
والصرف وما تكفله القوانني من محاية هذه النظم، ولقد أوضحت أحداث التطور العلمى والتكنولوجى متطلبات التنمية 

لقانون رقم االقتصادية ضرورة اع ت جليا أن  ١٩٧١لسنة  ٧٤ادة النظر ىف التنظيم القانوىن للرى والصرف واملقرر  بعد أن 
درت وزارة   لدول املختلفة االهتمام بدراسات أبعد عمقا فقد  قطرة املياه أصبح هلا قيمتها وأمهيتها ىف ميزان التطور مما حدا 

ا وتوفري أكرب قدر من الرى من جانبها بدراسة أكثر الطرق مناسبة حل سن االستفادة من كافة مصادر املياه ومنع االضرار 



 

دة الدخل القومى ووضعت من أجل ذلك اخلطط القومية لتطوير الرى   د الرقعة الزراعية مبصر لز املياه خيدم قضية ازد
  ثري منها:وترشيد استخدام املياه، ورفع كفاءة الرى احلقلى، ونتيجة لذلك فقد استجدت عوامل ك

التوسع ىف مشروعات تزويد األراضى الزراعية بشبكات الصرف املغطى حيث ستمتد هذه املشروعات لتشمل حنو ستة  
الضافة اىل جتديد شبكات الصرف املغطى الىت مضى على تنفيذها أكثر  ماليني فدان، أى مجيع األراضى الزراعية القائمة 

أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية، كما أن حجمها يبلغ من الضخامة حدا مل من ثالثني عاما. وهذه املشروعات تعترب 
  يسبق تنفيذه ىف أى من بلدان العامل وفق تقارير البنك الدوىل لالنشاء والتعمري أحد اجلهات املمولة هلا.

من حيث ارتفاع تكلفة العمالة  تعميم امليكنة العاملة ألعمال تطهري الرتع واملصارف، فتحت الظروف واملتغريات الىت حدثت
ا ىف العمل، قررت وزارة الرى أن تكون مجيع أعمال تطهريات الرتع واملصارف   اليدوية وندرة وجودها، ومع اخنفاض كفاء

ألسلوب امليكانيكى كأحدث ما يكون ووفرت الدولة من أجل ذلك االستثمارات الالزمة والقروض املتاحة الىت استثمرت  
  ت الكراكات واحلفارات والشفاطات وأجهزة حتريك الرتبة.ىف شراء مئا

حباث ودراسات معملية وميدانية طويلة  اجتاه وزارة الرى اىل التوسع ىف استخدام مياه الصرف ألغراض الرى بعد القيام 
ملياه العذبة.    للتأكد من صالحية هذه املياه للرى سواء حبالتها أو بعد خلطها 

  زون املياه اجلوفية ألغراض الشرب والرى. التوسع ىف استغالل خم

حملافظات اىل وزارة الرى وتعترب هذه املسئولية  انتقال مسئولية محاية الشواطئ املصرية من التأكل من أجهزة احلكم احمللى 
 عند  مواجهة مستمرة بني طغيان مياه البحر على الشاطئ الشماىل للبالد وبني أجهزة الرى هذا الشاطئ الذى ميتد غر 

كال ىف بعض أراضى  احلدود مع ليبيا اىل أقصى الشرق حىت رفح وهى مواجهة يومية أحدثت خالل السنوات السابقة 
  الدلتا اخلصبة ىف أقصى الشمال. 

دخال بعض التعديالت منها:   وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون املعروض انتهت 

املعدل  ١٩٦٦لسنة  ٥٣صوص مواد املشروع بقانون وأحكام القانون رقم حىت ال يكون هناك تعارض بني بعض ن -  ١
لقانون رقم  ١٩٦٦لسنة  ٥٣فقد رأت اللجنة اضافة عبارة "وقانون الزراعة رقم   ١٩٨٣لسنة  ١١٦لقانون رقم  املعدل 

  ٣٠، ٣املشار اليه ىف املادتني  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧" عقب عبارة أحكام القانون رقم ١٩٨٣لسنة  ١١٦

  ١١ملا كانت كلمة "واحلائز" اعم وأمشل واوضح من كلمة الزارع فقد رأت اللجنه تعديلها ىف املادة  -  ٢

) على أنه "لوزير الرى بقرار منه نزع ملكية األراضى الالزمة النشاء املصارف احلقلية  ٣٠نصت الفقرة الثانية من املادة ( -  ٣
  املكشوفة". 



 

ت ملكية أراضيهم النشاء تلك املصارف فقد رأت أن يكون ذلك مقابل تعويض وحرصا من اللجنة على مصلحة من نزع
عادل، فقد وافقت اللجنة على اضافة عبارة "مقابل تعويض عادل" بعد عبارة "الالزمة ملرور املواسري ىف املصارف احلقلية 

لقفرة الثانية من املادة (   ). ٣٠املغطاة" الواردة 

  بعد حذف كلمة بنوعيها.  ٣١  أعادت اللجنة صيانة املادة -  ٤

لفقرة   -  ٥ نشاء املصارف احلقلية الواردة  عدلت اللجنة تشكيل اللجنة الىت تفصل ىف املعارضة ىف قيمة النفقات اخلاصة 
سة مفتش املساحة املختص أو وكيله وعضوية ممثل عن  ٣٢الرابعة من املادة   وأصبح نصها كاآلتى "ونفصل فيه جلنة بر

  معية التعاونية وموظف فىن من تفتيش املساحة وأحد مهندسى الرى". الزراعة واجل

الحظت اللجنة تغري اسم مصلحة األموال املقررة اىل مصلحة الضرائب العقارية وبناء عليه، عدل اسم املصلحة الوارد   -  ٦
  من مصلحة الضرائب العقارية كما أعادت اللجنة صياغة املادة. ٣٢ملادة 

عة األرض وحاجتها للمياه ختتلف من أرض ألخرى فقد رأت اللجنة اضافة عبارة "مبا يتناسب وطبيعة ملا كانت طبي -  ٧
اية الفقرة األوىل من املادة    .٣٦األرض الزراعية" اىل 

ملادة  -  ٨ عدلت اللجنة الرسم الذى يفرض على جتديد الرتخيص حبيث يكون عشرين جنيها بدال من ثالثني جنيها الوارد 
٤٩ .  

" فقد حذفت الفقرة األوىل، وعدلت الفقرة الثانية وأصبح نصها كاآلتى ١٠٥أدخلت اللجنة تعديال على املادة " -  ٩
ا الوزارة أن يتحملوا تكاليف انشائها وأن يطلبوا وصل   ملصارف احلقلية الىت أنشأ "ملالك األراضى الذين مل تتصل أراضيهم 

  أراضيهم

لصيغة املعدلة املرفقة.واللجنة اذ توافق على هذا املش لس املوقر املوافقة عليه    روع بقانون املعروض، ترجو ا

  

  رئيس اللجنة املشرتكة

 حممد مهدى شومان



 

  مذكرة ايضاحية 

  ملشروع قانون الرى والصرف املعدل

  )١٩٨٤لسنة  ١٢(القانون رقم 

  

دة هذا االنتاج ورفع كفاءته بنظم الرى  * بتبوأ االنتاج الزراعى مكان الصدارة من الثروة القومية للبالد ن ز ....، وتر
  والصرف وما تكفله القوانني من هلذه النظم. 

* ولقد أوضحت أحداث التطور العلمى والتكنولوجى ومتطلبات التنمية االقتصادية ضرورة اعادة النظر ىف التنظيم القانوىن 
لقانون رقم   ت جليا أن قطرة املياه أصبح هلا قيمتها وأمهيتها ىف ميزان بعد أ ١٩٧١لسنة  ٧٤للرى والصرف واملقرر  ن 

دف حسن استغالل كل قطرة من املياه   لدول املختلفة االهتمام بدراسات أبعد عمقا وأكثر جدوى  التطور مما حدا 
  ومحايتها من سوء االستعمال.

درت وزارة الرى من جانبها بدراسة أكثر الطرق مناسبة حل سن االستفادة من كافة مصادر املياه ومنع االضرار  لذلك.. فقد 
د الرقعة الزراعية مبصر، ووضعت من أجل ذلك اخلطط القومية لتطوير الرى   ا وتوفري أكرب قدر من املياه خيدم قضية ازد

  وترشيد استخدام املياه، ورفع كفاءة الرى احلقلى. 

حىت اآلن، منها على  ١٩٧١لسنة  ٧٤قانون الرى والصرف رقم * وكان أن استجدت عوامل كثرية خالل الفرتة منذ صدور 
تى:   سبيل املثال ما 

التوسع ىف مشروعات تزويد األراضى الزراعية بشبكات الصرف املغطى حيث ستمتد هذه املشروعات لتشمل حنو ستة  -  ١
الضافة اىل جتديد شبكات الصرف ا ملغطى الىت مضت على تنفيذها أكثر ماليني فدان، أى مجيع األراضى الزراعية القائمة 

من ثالثني عاما. وهذه املشروعات تعترب أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية كما أن حجمها يبلغ من الضخامة حدا مل 
  يسبق تنفيذه ىف أى من بلدان العامل وفق تقارير البنك الدوىل لالنشاء والتعمري أحد اجلهات املمولة هلا.

دة االنتاج الزراعى من   ٪٣٠ملشروعات يبلغ عائدها االقتصادى ما يقرب من وملا كانت هذه ا ىف املتوسط متمثال ىف ز
خمتلف احملاصيل وهو ما ميثل اسهاما فعاال ىف حتسني االقتصاد القومى، لذا كان من الضرورى وضع الضوابط الكفيلة حبماية 

ت   الرادعة ملرتكىب هذه املخالفات. منشآت الصرف املغطى من العدوان عليها وتقارير العقو

ألسلوب  - تعميم امليكنة ألعمال تطهري الرتع واملصارف   -  ٢ فبعد أن درجت الوزارة ىف السنوات السابقة على األخذ 
ارى املائية، وحتت الظروف واملتغريات الىت حدثت من حيث ارتفاع تكلفة العمالة اليدوية،   اليدوى ىف بعض تطهريات ا



 

ألسلوب وندرة وج  ا ىف العمل، قررت الوزارة أن تكون مجيع أعمال تطهريات الرتع واملصارف  ودها، ومع اخنفاض كفاء
امليكانيكى كأحدث ما يكون ووفرت الدولة من أجل ذلك االستثمارات الالزمة والقروض املتاحة الىت استثمرت ىف شراء 

مج الضخم الذى مئات الكراكات والشفاطات وأجهزة حتريك الرتبة وهى معد ات حديثة ذات كفاءة عالية استوجبها الرب
  تنفذه وزارة الرى دور كل عام مبكعب يصل اىل حنو مائة مليون مرت مكعب من األتربة.

ارى املائية دون   وحىت تعمل هذه املعدات بكفاءة عالية البد من وضع الشروط والضوابط الىت تكفل تشغيلها على جسور ا
ا لرى مجيع األراضى الزراعية ىف عوائق.. واهل ا دف األساسى هو حتقيق كفاءة عالية ىف تطهري الرتع لتصل املياه اىل 

ا مث اىل  سهولة ويسر، وتطهري املصارف لتحمل فائض مياه الصرف وغسل الرتبة لتخليصها من امللوحة بعيدا اىل مصبا
دف اليه وزارة ال رى هو احلفاظ على املوارد املائية ذات القيمة العالية واستخدامها حيث البحر املتوسط، ومن ذلك غاية ما 

قصى قدر من الكفاءة.   جيب أن تكون 

اجتهت الوزارة اىل التوسع ىف  - أساس احلياة لكل مشروعات التنمية  - وفق اسرتاتيجية وزارة الرى لتنمية املوارد املائية   -  ٣
حباث ودراسات معملية وميدانية طويلة للتأكد من صالحية هذه املياه استخدام مياه الصرف ألغراض الرى بعد الق يام 

ملياه العذبة.    للرى سواء. حبالتها أو بعد خلطها 

حلصة املائية املقررة ملصر من مياه النيل وهى  ١٦ومتثل مياه الصرف قدرا ضخما يبلغ حنو  مليار مرت مكعب اذا قورن 
األساس أقر جملس الوزراء اسرتاتيجية وزارة الرى الستخدام هذا املورد املائى اهلام  مليار مرت مكعب.. وعلى هذا ٥٥ر٥

  ونعىن به مياه الصرف ليعاد استخدامها للر وفق معايري عملية دقيقة.

ستصالح أراضى جديدة حىت عام  ومن أجلها أدرجت  ٢٠٠٠وهذه املياه هى األمل ىف احداث توسع زراعى أفقى 
خلطة اخلمسية االستثمارات الال وأصبح واجبا قوميا ملحا أن  ١٩٨٧/ ٨٢زمة ملشروعات البنية األساسية ىف هذه األراضى 

ال.    يتضمن قانون الرى والصرف األحكام الالزمة ىف هذا ا

حية كأن التوسع ىف استغالل خمزون املياه اجلوفية ألغراض الشرب والرى وهذا املورد املائى يتميز بنوعية عالية من الصال -  ٤
البد أن يتم الرتكيز على التوسع ىف استخدامها خاصة ىف املناطق النائية الىت ال تصل اليها ترع الرى أو ىف املناطق الىت تعاىن 

من عجز ىف مياه الشرب، أو ىف املناطق الىت تعاىن من قصور أو عدم كفاية مياه الرى الحداث توسعات زراعية جديدة 
  بض فيها احلياة.يقوم عليها العمران وتن

عتبارها موردا مائيا عذ يتطلب وضع شروط للحفاظ عليه مبا يكفل رفع   من هنا كان االلتجاء اىل استخدام املياه اجلوفية 
  كفاءة استخدامه.



 

ه  ومع انطالقة تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية كان البد أن يواكبها مشروعات االحالل والتجديد وحتسني األداء. وهذ -  ٥
األعمال متس املنشآت اهليدروليكية على الرتع واملصارف من أفمام، كبارى، قناطر حجز، بداالت، سحارات، هدارات، 

ت املائية، كما متس كذلك احالل وجتديد طلمبات  ت، ومنشآت توزيع املياه واجراء املواز ومنشآت حتكم ىف املياه كالبوا
  . الرى والصرف الىت ينتهى عمرها االفرتاضى

الضافة اىل األعمال املماثلة  ومجيع هذه املشروعات تدخل ضمن التزام وزارة الرى وتتضمنها خططها السنوية وذلك كله 
اجلديدة الىت يتم انشاؤها خلدمة أغراض التوسع الزراعى األفقى اجلديد فكل مساحة جديدة من األراضى يسبق أعمال 

ا حمطات طلمبات الرى والصرف وحمطات احملوالت استصالحها تنفيذ مشروعات الرى والصرف الالز  مة هلا كما ينشأ 
ئية الالزمة لتشغيلها.. وخلف كل مشروعات جديدة يتم تنفيذها تبدأ أعمال الصيانة والتشغيل مث تتلوها بعد سنوات   الكهر

  أعمال التجديد.. وهكذا. 

متويل مشروعات االحالل والتجديد والتطوير ىف قطاع  ولقد استجابت احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية، ووافقت على 
لفعل استخدامها.. ومن هنا لزم أن يتضمن مشروع القانون املقدم األحكام  حتها لوزارة الرى وبدأ  الرى والصرف بقروض أ

  ا بكفاءة عالية.الالزمة للتعامل مع هذه املنشآت اهليدروليكية ضما حلسن استخدامها واستمرارها ىف أداء املطلوب منه

ا البحثية  -  ٦ ومسايرة للتطور التكنولوجى احلديث، وحيث متلك وزارة الرى وسائل أحدث هذه التطور عن طريق أجهز
العلمية والتطبيقية، وضعت الوزارة خطتها لتطوير نظم الرى ونقل املياه واستخدامها.. وأقرت الدولة هذه اخلطة الطموحة منذ  

لنظم احلديثة كالرى  ليبدأ تنفيذ ١٩٧٩عام  ها وفق برامج سنوية حمدودة استهدفت ترشيد استخدام مياه الرى، واألخذ 
جليزة وكفر   لتنقيط وغريها من األساليب املستحدثة واملتطورة وبدأت العمل التنفيذى ىف أكثر من موقع  لرش والرى 

  ا من املواقع.الشيخ، واملنوفية، واملنيا وىف انشاص، وىف وادى النطرون وغريه

ألساليب احلديثة ىف األراضى اجلديدة الىت  لوادى والدلتا اجتهت كذلك لألخذ  وكما أعطيت اهتماما لألراضى املنزرعة 
عتبارها جماال خصبا لنجاح هذه املشروعات بكفاءة عالية.   جيرى استصالحها 

ا كاملواسري والر  ت شبكا شاشات وأجهزة التنقيط واملرشحات وحمطات ضغط املياه وتنفرد نظم الرى احلديثة حبساسية مكو
وحمابس التشغيل والتحكيم واألمان ومن هنا فقد كان من الواجب أن يتضمن التشريع اجلديد أخذ مجيع هذه العناصر ىف 

ا تنظيما ألدائها وحفاظا عليها وصو هلا.    االعتبار عند صياغة األحكام اخلاصة 

حملافظات اىل وزارة الرى.  انتقال مسئولية محاية -  ٧   الشواطئ املصرية من التآكل.. من أجهزة احلكم احمللى 



 

وتعترب هذه املسئولية مواجهة مستمرة بني طغيان مياه البحر على الشاطئ الشماىل للبالد وبني أجهزة الرى. هذا الشاطئ 
وهى مواجهة يومية أحدثت خالل السنوات  الذى ميتد من السلوم غر عند احلدود مع ليبيا اىل أقصى الشرق حىت رفح.

كال ىف بعض أراضى الدلتا اخلصبة ىف أقصى الشمال..    السابقة 

سلوب علمى وفق  عبائها اىل وزارة الرى، حيث بدأ التعامل الفورى مع الشاطئ  وقررت الدولة أن تسند هذه املسئولية 
لرتكيز على املواقع احلساسة واحلر  ا الدولة  جة مث متتد لتشمل الشاطئ كله ومع تنسيق حمكم مع أجهزة احلكم خطة أقر

احمللى للمحافظات الساحلية لوضع أساليب احلماية الالزمة لكل مشروع من مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ملناطق الساحلية    بالغة.وهى مسئولية ضخمة تدرك وزارة الرى مداها وأمهيتها ال - واالنتاجية يتم انشاؤه 

ال اجلديد، فقد تضمن التشريع املعروض األحكام الالزمة ىف هذا الشأن.    وتنظيما للعمل ىف هذا ا

تعديل اهلياكل التنظيمية واملسميات الوظيفية سواء ألجهزة وزارة الرى أو ألجهزة احلكم احمللى والتنظيمات الشعبية اذ  -  ٨
سلوب المركزية التنفيذ وأصبح حملافظات ميارس مسئوليات حمدودة ومفوضا  أخذت الوزارة  هيكلها الوظيفى 

لقانون احلاىل.   الختصاصات الىت متكنه من أداء ذلك واستتبع ذلك أن اختلفت املسميات كثريا كما هو وارد 

من جانب  واتباعا للعرف التقليدى املستقر ىف شأن توقيع عقوبة الغرامة على خمالفات قانون الرى والصرف.. وسريا -  ٩
ت مالية على خمالفة األحكام اجلديدة ومتناسبة مع نوعية كل خمالفة  وان   - الوزارة على هذا النهج، فقد اسنت املشروع عقو

ت أو أى قانون جنائى آخر.  ت األخرى األشد املنصوص عليها ىف قانون العقو   كان ذلك ال خيل بتوقيع احملاكم للعقو

ت املالية املنصوص عليها ىف القانون احلاىل، مل تعد مناسبة جلسامة املخالفات وخطرها وفضال عن ذلك النظر اىل أن  العقو
ت املالية مبا يتناسب مع قدر الفعل املرتكب.    على املصلحة العامة، لذلك رؤى اعادة تقدير العقو

دخال تعديالت على  ستحداث أحكام جديدة أو  النصوص القائمة، أال أنه وقد مت صياغة املشروع املعروض سواء 
لنظر اىل أمهية التكامل اهليكلى للقانون فقد رأت وزارة الرى استصدار قانون معدل للرى والصرف بيسر على املهندسني  

حملافظات من تتبع   واملتعاملني مع قطاع الرى والصرف وهم ماليني الزراع ومجيع األجهزة احمللية على مستوى قرى اجلمهورية 
بدال من تشتيتهم بني كثري من القوانني.. وقد استجابت اللجنة الوزارية لالنتاج لذلك عند عرض مشروع القانون أحكامه 

وأوصت بعقد اجتماع بني املسئولني بوزارة الرى، الزراعة، التعمري واستصالح  ١٩٨٢/ ٩/ ٢٥عليها جبلستها بتاريخ 
  مالحظات. األراضى، لتنسق بعض أحكام املشروع ىف ضوء ما أبدى من

لفعل عقد عدة اجتماعات، ومناقشة وجهات النظر املختلفة ومت التوصل اىل حتقيق ما هو مستهدف وأعد املشروع  وقد مت 
  ىف صورته املعروضة وىف ضوء ما أبدته اجلهات املعنية من مالحظات.



 

ة على هيكلية القانون احلاىل رغم مادة موزعة على سبعة أبواب لوحظ فيها قدر االمكان احملافظ ١٠٩وقد تضمن املشروع 
ما أصاب موضوعه وجوهره، من تطوير وتعديل وذلك تيسريا على املتعاملني به من املهندسني واملزارعني وعامة املواطنني ىف 

  التعرف على مواطن األحكام.. ووفقا ملا يلى:

  

  الباب األول 

لرى والصرف    ىف األمالك ذات الصلة 

  الفصل األول

  اخلاصةىف األمالك 

  

ذه  لرى والصرف وحظرت املادة اخلامسة من اجراء أى عمل  ألمالك العامة ذات الصلة  وقد تناولت مواده التعريف 
ارى املائية للخطر وأعطى  - بغري ترخيص من وزارة الرى  - األراضى  ا من شأنه تعريض سالمة جودة ا أو احداث حفر 

ا من أعمال. ملهندسى الرى حق دخول تلك األراضى لل   تفتيش على ما جيرى 

كما أعطت املادة الثامنة ملالك األراضى املواجهة لألشجار والنخيل املنزرعة أو الىت تزرع ىف اجلسور العامة أو ىف داخلها 
احلق التصرف فيها بقطعها وقلعها برتخيص حمدد الشروط أن يقوم املالك بغرس ثالث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له 

الضافة اىل أن  بقطعها من األشجار املغروسة وذلك حفاظا على الثروة اخلشبية والتشجري املطل للجسور وهو هدف قومى 
لرتع واملصارف. ارى يسهم ىف توقف منو احلشائش املائية    امتداد ظل التشجري على ا

  

  الفصل الثاىن 

  ىف األمالك اخلاصة

  

  ىف املساقى واملصارف اخلاصة.   -الفرع األول 

  ىف األعمال اخلاصة داخل األمالك العامة.  -الفرع الثاىن 



 

لنسبة لألراضى الىت ختضع لنظام املطارفة كأرض الفيوم   أعطى املشروع ىف املادة التاسعة ملفتش رى االقليم املختص 
اه الرى اختصاص عمل جداول املطارفة حىت يكفل جلميع األراضى الىت ختضع لذلك النظام احلصول على حصتها من مي

سلوب منتظم وعادل، كما استخدم املشروع اصطالح احلائزين بدال من املالك لألراضى ىف توضيح احلد الفاصل بني  
لنسبة ألعمال التطهري والصيانة للمساقى اخلاصة واملصارف اخلاصة كما أوضحتها املادة (  م  ) وذلك ألن احلائز ١٢حيازا

عمال تطهريات املساقى واملصارف اخلصوصية الىت هو القائم على زراعة األرض وهلذا ي صبح هو املسئول عن كل ما يتعلق 
  ختدم أرضه وأرض اجليزة من املزارعني.

لرى من مسقى خاصة أو الصرف على مصرف خاص جارى االنتفاع به وقت  جراءات منع االنتفاع  أما فيما خيتص 
ا كان هذا املنع ال يؤثر فقط على الزراعة القائمة بل يتعداها اىل قيمة ) ومل١٤وفق ما نصت عليه املادة ( - تقدمي الشكوى 

حت املادة ألى منهم أن يتقدم   ثري هذا املنع على املالك أو احلائز أو املستأجر، فقد أ األرض نفسها وبذلك يكون 
يوما من  ١٥الشكوى خالل  لشكوى ألن حسمها جيب أن يتم قبل اتالف الزراعة األمر الذى يوجب اصدار القرار بشأن

  ريخ تقدميها.

مبعىن أن الرى أو الصرف قائم ولكن هناك قصور يقتضى انشاء  - أما ىف حالة تعذر رى أو صرف األراضى على وجه كاف 
ا التأثري  - أو استخدام جمارى خاصة ىف أرض الغري مع حتمل الطالب لكافة النفقات أو التعويضات  وهذه احلالة من شأ

يمة األرض تبعا الستكمال أو قصور خدمات الرى أو الصرف هلا وهو األمر الذى يرتبط ارتباطا وثيقا مبالك األرض على ق
ملالك وحده.١٥وعالقته جييز أنه، ومن هنا فقد ربط املشروع هذا األمر ىف املادة (  (  

جراء أعمال خاصة داخل حدود ٢٤كما منعت املادة ( لرى   ) املرخص له من وزارة الرى  األمالك العامة ذات الصلة 
جراء ترميم أو تعديل هذه األعمال اخلاصة اال بعد احلصول على أذن كتاىب من وزارة الرى، وذلك حىت  والصرف أن يقوم 
لغري، ولضمان علم واشراف وزارة الرى هذا   ال تتم هذه الرتميمات أو التعديالت بطريقة عشوائية أو وينتج عنها أى اضرار 

موع.ال   رتميم أو التعديل حفاظا على شبكة الرى والصرف ككل متكامل خيدم ا

  

  الباب الثاىن 

  ىف املصارف احلقلية

  



 

ا تعود على زراع األرض سواء كان ٣٢وختتص املادة ( ) مبن يتحمل قيمة تكاليف إنشاء املصارف احلقلية، وملا كانت فائد
دة على الزارع أ كانت عالقته مبلكية األرض اال ىف حالة استغالل األرض مالكا أو منتفعا أو مستأجرا فقد اقتصرت املا

  بطريق الزراعة فان التكاليف يتحملها الزارع واملالك معا.

وملا كانت مشروعات الصرف املغطى تعترب من أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية اذ يرتتب على تزويد األراضى الزراعية 
دة ىف االنتا  ) امتناع زراع األراضى عن التعرض لألعمال الصناعية لشبكة ٣٥ج الزراعى، لذلك فقد أوجبت املادة (ا ز

التالف أو االختالس هلا أو لبعض  املصارف احلقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل واملصبات وذلك سواء 
ا مما يعطل اس ثبات أية أجزائها.. أو القيام بردمها أو القاء أية خملفات  تخدامها، ونصت على التزام املهندس املختص 

لتكاليف. عادة الشىيء ألصله أو قيام الرى بذلك والعودة عليه    خمالفة حلكم هذه املادة والزام املخالف 

  

  الباب الثالث 

  ىف توزيع املياه 

  

  ىف تقسيم املياه.  -الفصل األول 

  ف.ىف مآخذ املياه ومصبات املصار   -الفصل الثاىن 

  ىف املياه اجلوفية ومياه الصرف. -الفصل الثالث  

  ىف آالت رفع املياه. - الفصل الرابع 

  ىف رى األراضى اجلديدة.  -الفصل اخلامس  

لتعرض عن األضرار الىت قد ترتتب على ما ٣٧ذهب القصد ىف املادة ( مني أجهزة وزارة الرى خماطر الرجوع عليها  ) اىل 
ت أو الصيانة أو غريها.تقوم به ىف أحوال الطوار    ئ الىت تقتضيها املصلحة العامة من أعمال للمواز

ر ىف األراضى  ٤٦وقد حظرت املادة ( ر املياه اال برتخيص من وزارة الرى، أما ىف احلاالت الىت يطلب فيها حفر آ ) حفر آ
عد أخذ موافقة اهليئة العامة ملشروعات اخلاضعة ألحكام قانون األراضى الصحراوية فيصدر الرتخيص كذلك من وزارة الرى ب

  التعمري والتنمية الزراعية. 



 

) على عدم جواز قيام املرخص أو أن يستنزف مياه البئر يتجاوز معدالت السحب املنصوص عليها ٤٧كما نصت املادة (
  لرتخيص. 

) أن حيصل على أذن  ٥٠ت املادة (وىف حالة اقامة طلمبة أو آلة لرفع مياه الرى ىف أرض غري مملوكة لطالب الرتخيص أوجب
كتاىب من مالك األرض.. أما اذا كانت آلة رفع املياه ستقام على مسقى أو مصرف خاص ذو انتفاع مشرتك وجب أن 
رى املائى ووضعت املادة  قى املنتفعني على ا يصدر الرتخيص من وزارة الرى ملزما املخصص له بعدم االخالل حبقوق 

  حقيق ذلك. الضوابط الكفيلة لت

حكام رى األراضى اجلديدة أوجب ىف املقام األول ىف املادة ( ) ضرورة استطالع رأى ٦٣وقد أفرد املشروع فصال كامال 
وزارة الرى قبل ختصيص أية أراضى للتوسع الزراعى األفقى اجلديد للتأكد من توفر املصدر املائى هلا وليس مصدرا مائيا على 

  الوزارة لرى هذه األراضى.اطالقه وامنا الذى حتدده 

تباع طريقة ٦٧كما ألزمت املادة ( لتزامه  ) طالب الرتخيص برى أرض جديدة أن يتعهد كتابه لدى ادارة الرى املختصة 
  الرى واملقنن املائى والدورة الزراعية الىت حددت له. 

ستخدامها.) فان الرتخيص املمنوح جيب أن يتضمن طريقة الرى ومصد٦٨وكما أوضحت املادة (   ر املياه وكميتها املصرح 

  

  الباب الرابع 

  ىف اجور الرى والصرف 

  

ستخدام املياه املرفوعة بطلمبات حكومية لغري أغراض الزراعة أن يؤدى  ٣٤وأوجب املشروع ىف املادة ( ) على من يرخص له 
كانت املياه املرفوعة تستخدم لألغراض   مقابل رفع هذه املياه وذلك اعتبار أن احلكومة تيسر هذه اخلدمة بدون مقابل اذا

  الزراعية، وعلى أن حيدد وزير الرى بقرار منه فئات تكلفه رفع املياه لألغراض األخرى.

  

  الباب اخلامس 

  ىف محاية الرى واملالحة والشواطئ



 

  

  ىف دفع اخطار ارتفاع مناسيب املياه. -الفصل األول 

  ت الرى واملالحة والشواطئ.ىف محاية املياه ودفع معوقا  -الفصل الثاىن 

االت، فقد  وملا كانت وزارة الرى تستهدف دائما وأبدا وىف املقام األول احلفاظ على املوارد املائية عصب التنمية ىف مجيع ا
) تبديد مياه الرى عن طريق تركها تنساب اىل املصارف أو اىل األراضى غري املنزرعة أو غري املرخص ٨٢حظرت ىف املادة (

الضافة اىل األراضى بر  يها ألن ىف ذلك استنزاف للمياه الىت حنرص على أن توجه اىل األراضى املنزرعة فعال ومرخص بريها 
  اجلديدة الىت يتقرر استصالحها.

لقناطر أو األهوسة أو شبكات الرى والصرف أو شبكات الرى   كما حظر تلك املادة كذلك احلاق أى تلف أو اضرار 
ت املالية وعدالة توزيع املياه والتحكم ىف لرش وغريها م ن النظم املتطورة ضما الستمرار عملها بكفاءة خلدمة أعمال املواز

  لتحظر اقامة أى منشآت  ٨٨، ٨٧، ٨٦تصريفها، وتتابعت املواد 

هليئة امل  ٢٠٠على الساحل الشماىل للبالد ملسافة  ط املشروع  صرية العامة حلماية مرت اىل الداخل من خط مياه البحر وأ
قامة أية منشآت وذلك على أساس الدراسات  الشواطئ مسئولية حتديد خط احلظر النهائى الذى مينع جتاوزه على االطالق 

لدولة لاللتزام بذلك اخلط النهائى بعد  الفنية امليدانية الىت جتريها اهليئة وعلى أن يتم اخطار مجيع األجهزة واهليئات املعنية 
  . حتديده

ضرورة احلصول على املوافقة املسبقة للهيئة العامة حلماية الشواطئ ىف حاالت الضرورة القصوى الىت  ٨٨كما اشرتطت املادة 
تستوجب اقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل خط احلظر للساحب الشماىل وعلى اهليئة أن تضمن موافقتها أعمال 

  احلماية الالزمة هلذه املنشآت. 

  

  الباب السادس 

ت ا   لعقو

  



 

ت ىف جرائم كانت عقوبتها هينة ال  كذلك فأنه مراعاة للصاحل العام، ووفق ما أوضحته املمارسة الفعلية، رؤى تشديد العقو
ت الرادعة ملخالفات األحكام  الضافة اىل وضع العقو ثريها على مرافق الرى والصرف وذلك  تتناسب مع خطرها و

  املستحدثة. 

زالة التعدى ١٠٠وملا كانت املادة ( ) قد عاجلت خمالفات التعدى على منافع ومنشآت الرى والصرف بقيام وزارة الرى 
ىف حالة عدم قيام املستفيد من املخالفة بذلك وأن يتم اخطار املستفيد بقيمة التكاليف لاللتزام  - واعادة الشيئ اىل أصله 

ريخ اخطاره، فقد نصت املادة ( على انشاء صندوق خاص ىف مصلحة الرى برأس مال ) ١٠٣دائها خالل شهر من 
قدره سبعمائة ألف جنيه للصرف منه على اعادة الشىء اىل أصله ىف احلاالت املنوه عنها بعاليه وعلى أن تؤول اىل هذا 
الصندوق حصيلة التكاليف والغرامات والتعويضات احملصلة من املستفيدين للصرف منها على أغراضه بعد أن استشرى  

  دوان على أمالك الدولة بصفة عامة.الع

  

  الباب السابع 

  ىف األحكام العامة واخلتامية 

  

طت املادة ( ) االختصاص ىف الفصل ىف منازعات التعويضات املنصوص عليها ىف املشروع اىل جلنة تشكيل ١٠٥كما أ
سة قاضى يندبه رئيس احملكمة االبتدائية ىف احملافظة وعضوية  وكيل االدارة العامة للرى ووكيل تفتيش بدائرة كل حمافظة بر

لس الشعىب احمللى للمحافظة يعينه احملافظ املختص وأن تشكيل  حملافظة وعضو من أعضاء ا املساحة ووكيل مدير الزراعة 
لرى والصرف على هذا النحو من شأنه توفري العدالة، ألن أعضاءها أقرب اىل  اللجنة الىت تفصل ىف املنازعات اخلاصة 
تفهم طبيعة ما يعرض من موضوعات ملعايشتهم هلا.. كما أن الربط بني التنظيمات الشعبية واألجهزة التنفيذية واهليئات  

  القضائية ىف محل أمانة الفصل ىف املنازعات كفيل بسرعة البت على أساس رؤية واضحة.

  ختاذ اجراءات استصداره.  - وافقة ويتشرف وزير الرى بعرض مشروع القانون املرفق، برجاء التفضل ىف حالة امل

  

  وزير الرى 

 (مهندس/ حممد عبد اهلادى مساحة)


