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ﻗﺎﻧون اﻟري
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ:ﻟﺟﻧﺔ اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻷھوار

ﻗﺎﻧون اﻟري

اﻟﺗﺻوﯾت

اﻟﻘراءة اﻻوﻟﻰ

ﺑﺄﺳم اﻟﺷﻌب
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗره ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد )أوﻻً( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (61واﻟﺑﻧد ) ﺛﺎﻟﺛﺎً( ﻣن اﻟﻣﺎدة
) (73ﻣن اﻟدﺳﺗور
:ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ
رﻗم ) ( ﻟﺳﻧﺔ 2017
ﻗﺎﻧون
اﻟري
اﻟﻣﺎدة ــــ  1ــــ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻵﺗﯾﺔ ﻷﻏراض ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ إزاؤھﺎ :ــــ
 .أوﻻًـــــ اﻟوزارة :وزارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
.ﺛﺎﻧﯾﺎًــــ اﻟوزﯾر :وزﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
.ﺛﺎﻟﺛﺎًــــ اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ :اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻛل ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ
راﺑﻌﺎًــــ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻻﻧﮭﺎر واﻟﺑﺣﯾرات واﻷھوار وﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎه اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﺳﻘﻲ أو ﻟﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ أو ﻣﯾﺎه اﻟﺑزل
واﻟﻣﺟﺎري اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷؤھﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺧزن اﻟﻣﯾﺎه أو ﺗوزﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺻرﯾﻔﮭﺎ وﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﺎري أو ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎھﮭﺎ أو ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﮭﺎ
.ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه أو ﺿﺑطﮭﺎ أو ﺗوزﯾﻌﮭﺎ أو ﻣوازﻧﺗﮭﺎ أو ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟري واﻟﺑزل
اﻟﻣﺎدة ــــ  2ــــ أوﻻًــــ ﺗﻠﺗزم اﻟوزارة ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗرﻣﯾﻣﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وإداﻣﺗﮭﺎ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ وإﻧﺷﺎء أو ﺻﯾﺎﻧﺔ أو
.ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻧﮭﺎر واﻟﺟدأول واﻟﻣﺑﺎزل واﻟﺳداد واﻟﺳدود واﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﺧزاﻧﺎت واﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻊ ﻣﺣرﻣﺎﺗﮭﺎ
.ﺛﺎﻧﯾﺎًــــ ﯾﻠﺗزم ﺻﺎﺣب اﻷرض ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄرﺿﮫ وﻟﻠداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣﻖ اﻷﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ
.ﺛﺎﻟﺛﺎًـــــ ﻟﻠوزﯾر أن ﯾﻘرر ﻋ ﱠد أي ﻋﻣل ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮫ اﻟوزارة أو اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
.اﻟﻣﺎدة ــــ  3ــــ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟوزارة أو اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻣﺎدة ـــ  4ــــ أوﻻًـــ أ ــــ ﺗﺣدد اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣواﻗﻊ وأﺑﻌﺎد اﻟﺟداول واﻟﻣﺑﺎزل واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺳداد واﻟطرق وﻣﻧﺷﺂت اﻟري واﻟﻣوارد
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى وﻣﺣرﻣﺎﺗﮭﺎ واﻷرض اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻔﻊ ﻣﻧﮭﺎ وﻣواﻗﻊ ﺣﻖ اﻟﺷرب واﻟﻣﺟرى واﻟﻣﺳﯾل اﻟﺛﺎﺑت رﺳﻣﺎ ً وﻣﺳﺎﺣﺔً ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت
.اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ً
ب ــــ ﯾﺻدر اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﺧوﻟﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﻣﺣرﻣﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ(
.ﻣن ھذا اﻟﺑﻧد وﻟﮫ أن ﯾﻐﯾر ﻣواﻗﻊ ھذه اﻟﺣﻘوق إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك
ﺛﺎﻧﯾﺎًــــ ﻟﻠداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )أوﻻً( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻋﻧد اﻟﺿرورة
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.وﻻ ﺗوﻗف ھذه اﻹﺟراءات إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟوزﯾر أو ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﻛﺗﺳب درﺟﺔ اﻟﺑﺗﺎت
اﻟﻣﺎدة ــــ  5ــــ أوﻻً ـــــ أــــ اذا وﺟدت اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﺟب إﻧﺷﺎؤه أو
ﺻﯾﺎﻧﺗﮫ أو ﺗرﻣﯾﻣﮫ أو ﻏﻠﻘﮫ أو رﻓﻌﮫ أو ﺗطﮭﯾره ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻧذر اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ﻣﻧﮫ أو ﺻﺎﺣب اﻷرض ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺧﻼل ) (10ﻋﺷرة اﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
 .اﻟﺗﺑﻠﻎ ﺑﺎﻹﻧذار
ب ــــ اذا أﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ أو ﺻﺎﺣب اﻷرض أو ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺑﺎ ً أو ﻣﺟﮭول ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل
 .واﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ أو ﺻﺎﺣب اﻷرض ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ
ﺟـ ــــ ﺗﻌﻔﻰ اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن اﻻﻧذار ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﯾرھﺎ ﺿرر ﺑﺎﻷﻧﻔس أو اﻷﻣوال أو
.أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
ﺛﺎﻧﯾﺎًــــ إذا أﺣدث ﺿرر ﺑﻌﻣل ﻋﺎم ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻣﺟﮭوﻻً ﺗﻘوم اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
.ﺑﺈﺻﻼﺣﮫ وﺗﻌود ﺑﻛﻠﻔﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن
:اﻟﻣﺎدة ــــ  6ــــ ﻟﻠداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗطﻊ اﻟﻣﯾﺎه ﻣؤﻗﺗﺎ ً ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ
.أوﻻًــــ ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ
.ﺛﺎﻧﯾﺎًـــــ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ
 .ﺛﺎﻟﺛﺎًــــ إﺗﻘﺎء ﺿرر ﺣﺎل أو ﯾﺧﺷﻰ ﺣﻠوﻟﮫ ﺑﺎﻷﻧﻔس أو اﻷﻣوال أو أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
.راﺑﻌﺎًـــــ ﻧﻘص ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه
.ﺧﺎﻣﺳﺎًـــ إﺳﺎءة اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء أو اھﻣﺎل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﮫ ﺑﺻورة ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺑذﯾره
.ﺳﺎدﺳﺎًــــ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﻣر أو اﻹﻧذار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون
.اﻟﻣﺎدة ــــ  7ــــ أوﻻًــــ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻐﯾر اﻻﻏراض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ
.ﺛﺎﻧﯾﺎًـــــ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻊ أن ﯾﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻧﮫ ﺣدوث ﺿرر ﺑﺣﻖ اﻻﺧرﯾن
اﻟﻣﺎدة ــــ  8ــــ أوﻻًــــ ﻻ ﯾﺟوز ﻧﺻب ﻣﺿﺧﺔ أو أي آﻟﺔ راﻓﻌﺔ أو ﺳﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ إﻻّ ﺑﺈﺟﺎزة ﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،
وﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﺟﺎزة ﻟﻐﯾر ﻣن ﺻدرت ﺑﺎﺳﻣﮫ أو ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺣل اﻟذي أﺟﯾز ﻧﺻب اﻵﻟﺔ اﻟراﻓﻌﺔ أو اﻟﺳﺎﺣﺑﺔ ﻓﯾﮫ أو ﻟﻐﯾر اﻟﻐرض اﻟذي
.ﺧﺻﺻت اﻵﻟﺔ ﻟﮫ ،وﺗﺣدد اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗوة اﻟﻣﺣرك وﺣﺟم اﻟﻣﺿﺧﺔ
.ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ـــ ﺗﺣدد ﺷروط ﻣﻧﺢ اﻻﺟﺎزة ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﯾﺻدرھﺎ اﻟوزﯾر
:اﻟﻣﺎدة ــــ  9ــــ ﻟﻠداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻐﺎء اﻹﺟﺎزة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (8ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ورﻓﻊ اﻵﻟﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ
.أوﻻًــــ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎﺣب اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ
.ﺛﺎﻧﯾﺎًــــ ﻧﻘص ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ اﻵﻟﺔ اﻟراﻓﻌﺔ أو اﻟﺳﺎﺣﺑﺔ
ﻣﺿرا ً ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
.ﺛﺎﻟﺛﺎًــــ ﺣدوث ﺳﺑب ﯾﺟﻌل ﺑﻘﺎء اﻵﻟﺔ اﻟراﻓﻌﺔ أو اﻟﺳﺎﺣﺑﺔ
ّ
.راﺑﻌﺎًــــ ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﺟﺎزة ﺧﻼل ﻣدة ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺣﮭﺎ
اﻟﻣﺎدة ــــ10ــــ أوﻻًـًـــ اذا ﺗﻌرﺿت أي ﺟﮭﺔ اﻟﻰ ﺧطر ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻧﮫ ﺣدوث ﺿرر ﻋﺎم ﺑﺎﻷﻧﻔس أو اﻷﻣوال ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾﺿﺎن أو اﻟﺳﯾول
ﻓﻠرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟوزﯾر أن ﯾﻘرر ھدم أو ﻛﺳر أي ﻣﻧﺷﺄ إذا اﻗﺗﺿت ذﻟك ﺿرورة درء اﻟﺧطر واﺧطﺎر اﻟﺳﯾد رﺋﯾس
 .ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﯾﻘرر ھدم أي ﻣﻧﺷﺄ وﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﺿرر اﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮫ ﻣن ﺿرر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ــــ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أو اﻟوزﯾر أن ﯾﺧول ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )أوﻻً ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أو
 .اﻟﻣﺣﺎﻓظ أو أﺣد ﻣوظﻔﻲ اﻟوزارة ﻣﻣن ﻻ ﺗﻘل درﺟﺗﮫ ﻋن ﻣدﯾر ﻋﺎم
ً
اﻟﻣﺎدة ــــ11ــــ أوﻻًــــ ﻻ ﯾﺟوز ﻷﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ أن ﯾﺣدﺛوا ﺑﻐﯾر أذن ﻣن اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (4ﻣن
 .ھذا اﻟﻘﺎﻧون أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻌرﯾض أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺧطر
ﺛﺎﻧﯾﺎًــــ ﻟﻠداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗراه ﺿرورﯾﺎ ً ﻟوﻗﺎﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻧﺻوص
.ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد)أوﻻً( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة وان ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﮭﺎ اﻷﺗرﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌوض أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ً ﻋﺎدﻻً
.ﺛﺎﻟﺛﺎًــــ ﻟﻠداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ دﺧول أﯾﺔ اراﺿﻲ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﯾﮭﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺎدة ــــ  12ــــ إذا ﺗﻌطل ﻣرﻛب أو ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﮭر أو ﺟدول أو ﻣﺑزل أو ﻏرق ﻓﯾﮫ ﻓﻌﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﮫ إﺧراﺟﮫ وإزاﻟﺔ أﻧﻘﺎﺿﮫ ﺧﻼل ) (7ﺳﺑﻌﺔ
 .أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﺑﺧﻼﻓﮫ ﺗﻘوم اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺧراﺟﮫ وإزاﻟﺔ أﻧﻘﺎﺿﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣرﻛب أو اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺎدة ــــ 13ــــ أوﻻًـــــ ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ) (1000000ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ
 (5000000):ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ارﺗﻛب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯾﺔ.أــــ اﻹﺿرار ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾﮭﺎ
.ب ــــ اﻟﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺎﺋـﯾﺔ اﻟﻣﻘررة دون ﻣواﻓﻘﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺟـ ــــ إھﻣﺎل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺳﻘﻲ اﻷرض أو ﻋدم أﺧذ اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻼزم ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺑذﯾرھﺎ إذا أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑطرﯾﻖ ﻋﺎم أو ﻋﻣل
.ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
.دــــ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻐﯾر اﻟﻐرض اﻟذي ﺧﺻﺻت ﻟﮫ دون ﻣواﻓﻘﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
.ھـ ــــ اﻟﺗدﺧل ﺑﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣﯾﺎه ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻟﮭﺎ
ﻣﻘرر ﻟﮭﺎ
ھو
ﻟﻣﺎ
ﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻏﯾر
ﺗﻛون
.وــــ ﺗﻠوﯾث اﻟﻣﯾﺎه أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﻛ ّﻣﺎ ً أو ﻧوﻋﺎ ً ﺑﺣﯾث
ّ
.ز ــــ ﻧﺻب آﻟﺔ راﻓﻌﺔ أو ﺳﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه ﺑدون إﺟﺎزة ﻣن اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
.ﺛﺎﻧﯾﺎًـــــ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻟﻣن ﺗﻛررت أو اﺳﺗﻣرت ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد )أوﻻً( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة
.اﻟﻣﺎدة ــــ  14ــــ ﯾﺻدر اﻟوزﯾر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون
 :اﻟﻣﺎدة ــــ  15ــــ ﯾﻠﻐﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
أوﻻًــــ ﻗرار ﻣﺟﻠس ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة )اﻟﻣﻧﺣل( رﻗم ) (587ﻓﻲ  ،5/5/1981وﺗﺑﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻧﺻب وﺷراء واﻣﺗﻼك اﻟﻣﺿﺧﺎت رﻗم
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ﻗﺎﻧون اﻟري – ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ

2/21/2018

 (3883).ﻟﺳﻧﺔ  1981اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻧﺎﻓذة ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺣﯾن ﺻدور ﻣﺎ ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ أو ﯾﻠﻐﯾﮭﺎ
 .ﺛﺎﻧﯾﺎًــــ ﻗﺎﻧون اﻟري رﻗم ) (6ﻟﺳﻧﺔ 1962
 .اﻟﻣﺎدة ــــ  16ــــ ﯾﻧﻔذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑﺔ
ﻟﻐرض اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﻟﻌدم ﻣواءﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟري رﻗم ) (6ﻟﺳﻧﺔ  1962ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر
وﻟﻐرض إﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣﺟﻠس ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة اﻟﻣﻧﺣل رﻗم )  (587ﻟﺳﻧﺔ 1981
.ﺷرع ھذا اﻟﻘﺎﻧون
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