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    الرتخيص حبفر بئر جىيف ببألراضى الصحراويت اجلديدة

: جهة الترخيص         اإلدارة العامة للمياه الجوفية  

: يشارك بالرأي في طلب الترخيص 

. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة - 

.  بوزارة الموارد المائية و الري معهد بحوث المياه الجوفية- 

 3تعريفـــــبث

 : مفهوم األراضي الجديدة

تعتبر أرضا جديدة كل أرض لم يسبق الترخيص برييا من مجارى مياه النيل أو من المياه الجوفية 
أو من مياه الصرف الزراعي أو الصحي أو المياه المخموطة بأي منيا وسواء كانت ىذه األراضي 

داخل الوادي أو الدلتا أو في أرض أخرى ومتوفر ليا موارد مائية في خطة الدولة التي تقررىا وزارة 
. الموارد المائية والري 

  

: املستنداث املطلىبت

  طمب مذكور بو اسم مقدم الطمب وعنوانو ورقم التميفون إلى اإلدارة العامة لممياه
الييئة  )الجوفيةالتابع ليا، و مبينا فيو المساحة المطموبة و الجية المالكة لألرض 

 (المحافظة – مصمحة األمالك األميرية – العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية 

  (1مرفق رقم )  

                                                 

. يل االسترشادي لمخدمات التي تقدميا وزارة الموارد المائية والري لمجماىيرلالد -1
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  صورة طبق األصل من مستند ممكية يعتد بو في حالة الترخيص لبئر قائم أو خطاب من
 .الجية الحكومية المخول ليا التصرف باألراضي معتمد ومختوم في حالة الترخيص بحفر بئر

  التقرير الفني لمبئر القائم معتمد من مقاول التنفيذ أو استشاري متخصص، يوضح  البيانات
 .األساسية لمبئر 

  ( نسخ3)التصميم المقترح لمبئر الغير قائم. 

  اقرار تراضى من باقى المنتفعين عمى البئر أو االبار المطموب الترخيص بيا أو   بحفرىا
 .معتمد ومختوم من االدارة الزراعية المختصة 

  أو ثالث صور من خريطة معتمدة موقعة من 2500 :1 خريطة مساحية مقياس3عدد 
:  ميندس نقابي مستوفاة التمغة اليندسية محدد عمييا ما يمي 

 موقع البئرالمقترح  .1
موقع اآلبار الحالية القائمة و المجاورة لو من كل الجيات سواء أكانت مرخصة  .2

. أوغيرمرخصة و ذلك بعد اعتمادىا من إدارة الري المختصة 

  (ري بالرش أو ري بالتنقيط  )دراسة لتصنيف التربة و طريقة الري المتطورة المقترحة  

  الحوالة أو القسيمة الدالة عمى سداد الرسوم. 

: الرسىم
 ( :- 1984 لسنة 12قانون  ) الرسوم المقررة والواردة بقانون الرى والصرف :اوال 

 200جنيو     أداء تأمين مؤقت   .
 10 (تورد لخزينة اإلدارة العامة لممياه الجوفية أو بحوالة بريدية) جنيو     رسم نظر . 

 20 جنية     رسم ترخيص . 

 10 جنيو     دمغة نوعية . 

  2 جنية تنمية موارد . 

 0.40قرش دمغة ايصال . 

 1.10 قيمة نسخة الرخصة . 

  جنية 243.5اإلجمالى  

                                                 
1

 ..1984 لسٌت 12 بإصذار الالئحت التٌفيذيت لماًىى الزي والصزف رلن  1987  لسٌت14717لزار وسيز الزي رلن - 

2- 2
 .الوزجغ ًفسه-  
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 :حتصيل فئبث هقببل هتببعت وتقيين كويت ونىعيت امليبة ببخلساى اجلىفى لألغراض السراعيت :   ثبنيب 

 ( :- 8/10/2012 بتاريخ 2012 لسنة 486القرار رقم  ) -
 جنية لكل دان تحصل مرة واحدة فى حالة الترخيص أو التجديد تؤؤل لصندوق الرسوم 50

. والغرامات 
 -:حتصيل نسبت اإلشراف على األعوبل السراعيت : ثبلثب 

 ( :-  11/1/2010 بتاريخ 2010 لسنة 7القرار رقم  )  -
 (المياه الجوفية  ) المادة الثانية 

 3  %  نسبة اإلشراف عمى التنفيذ من بدء العمل حتى نيايتة .
 1 %  جنية ويعفى منيا 1000نسبة المعاينة والمراقبة لمتراخيص أو تجديدىا بحد أدنى 

.  فدان 5صغار المنتفعين إذا كانت األعمال تخدم مساحة ال تزيد عن 
 2  % مقابل االشراف عمي التنفيذ من بدء العمل و حتي            )من قيمة تكاليف البئر

 .(نيايتو 

 3  %  تصميم األعمال و عمل الرسومات اليندسية و المواصفات و االشتراطات الفنية و كذا
 .(االشراف عمي التنفيذ من بدء العمل و حتي نيايتو 

. حتصيل فئبث هتببعت وتقيين كويت ونىعيت امليبة ببخلساى اجلىفى لألغراض الغري زراعيت : رابعب 
  ( :-8/12/2010 بتاريخ 2010 لسنة 393قرار رقم  ) -

  محطات التحمية ومياة الشرب وحقن الصرف الصحى المعالج واالنشطة الصناعية واالنشطة
 .نشاء البئر حقن ‘من إجمالى تكمفة  % 3األخرى 

  من إجمالى تكمفة إنشاء البئر  % 7تعبئة مياة الشرب. 

: اإلجراءاث
عمى المنتفع استيفاء المستندات المطموبة و تقديميا إلى اإلدارة العامة  -

لممياه الجوفية التابع ليا تقديم الطمب، ثم تحدد اإلدارة موعد لممنتفع 

                                                 
2

 .الوزجغ ًفسه -  
2

 .الوزجغ السابك -  



 

 4 

إلجراء معاينة عمى الطبيعة لمراجعة واستكمال البيانات المقدمة وممئ 
 .نموذج المعاينة

 عرض الطمبات المستوفاة ونماذج المعاينة المعتمدة من المدير العام  -
عمى اجتماع لجنة مديري العموم  الشيري وعمى أن تصل إلى رئاسة 

القطاع قبل االجتماع الشيري بأسبوع، ثم تقوم اإلدارة المركزية لمدراسات 
بمراجعة الطمبات ودراستيا لمعرض عمى المجنة العميا لممياه الجوفية 

 .بالتنسيق مع اإلدارة المختصة

 عرض المستوفى من الطمبات عمى المجنة العميا في اجتماعيا الشيري  -
المنعقد بعد اجتماع مديري العموم بأسبوع عمى األقل لمبت في الطمبات 

 .واعتماد النتيجة من معالي الوزير

وبناًء عمى إسقاط الموقع عمى خرائط إمكانات المياه الجوفية الخاصة  -
بالمنطقة وخصم كمية المياه المطموب التصريح بيا من اإلمكانات 
المتاحة ومراعاة خصم ما سبق ترخيصو والمثبت في قاعدة بيانات 

التراخيص والتقنين باإلدارة المختصة وقطاع المياه الجوفية طبًقا لخطة 
 :التوسع األفقي سيتبع الطمب أحد الحاالت التالية

  بيا اإلمكانات عالية أومتوسطة وغير 2017مناطق داخل خطة التوسع حتى عام  .أ 
. القانونية    مستكفاة يصرح بحفر البئر مع استيفاء البيانات والشروط 

مناطق داخل خطة التوسع ومتوسطة إلى منخفضة اإلمكانات مستكفاة والبئر قائم قبل حصر  .ب 
 يستوفي البيانات والشروط الموضحة بالقانون وتقوم اإلدارة التابع ليا البئر 1995عام 

 مع أخذ تعيد عمى الطالب 1995بالمعاينة عمى الطبيعة والتأكد من أن البئر قائم قبل حصر 
 .بعد مسئولية الوزارة عن تدىور المياه الجوفية بالمنطقة كًما ونوًعا

مناطق منخفضة إلى عديمة أو غير محددة اإلمكانات أو خارج مخطط المياه الجوفية يمتزم  .ج 
مقدم الطمب بعمل دراسة ىيدروجيولوجية توضح تواصل مصدره وعدم تأثره وتأثيره عمى اآلبار 

وال مانع من حفر بئر اختياري ُيحول إلى بئر إنتاجي عند جدوى . المجاورة بالمنطقة المطموبة
 .ذلك لدم نتائج الدراسة

  الصندوق الخاص بإعادة الشئ إلي أصمو: 
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أنشئ الصندوق الخاص بإعادة الشئ إلي أصمو بغرض الصرف منو عمي إعادة الشئ إلي أصمو في 
حالة استمرار المستفيدين من مخالفة أحكام قوانين الري والصرف في عدم اإللتزام بتطبيق تمك األحكام، 

و تشرف عميو مصمحة الري، حيث ال يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود األمالك العامة ذات 
الصمة بالري و الصرف أو إحداث تعديل فييا إال بترخيص من وزارة الري و الموارد المائية و طبقا 

لمشروط التي تحددىا، و عمي المرخص لو صيانة العمل و حفظو في حالة جيدة و يمتزم بإجراء كل 
ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورتو و ذلك في الموعد الذي تعينو لو و طبقا لممواصفات التي تقررىا و 

 .إال كان لموزراة أن تقوم بذلك عمي نفقة المخالف 

 

 :حدد رأسمال الصندوق بمبمغ سبعمائة ألف جنيو، و تتكون موارد الصندوق مما يمى
. حصيمة رسوم إصدار و تجديد الترخيص- 1
.  حصيمة الغرامات و المبالغ المحكوم بيا ضد المخالفين- 2
.  االعانات التي تخصص في الموازنة العامة لمدولة و لدعم الصندوق- 3
. اليبات و التبرعات و الوصاية التي يقبميا مجمس إدارة الصندوق- 4
 
. ما يسترد من مصاريف إعادة الشئ إلي أصمو من المخالفين- 5
. التأمينات الدائمة المحصمة نظير الترخيص بأعمال داخل منافع الري- 6
حصيمة مقابل انتفاع مرور الوحدات السياحية و النيرية خالل األىوسة المالحية عمي طول نير - 7

. النيل و فرعيو
 

 (2)يتضح الييكل التنظيمي لقطاع المياه الجوفية في الشكل الموضح في مرفق 

 
: االشرتاطبث والضىابط

                                                 
1

. بشأى ًظام الصٌذوق الخاص بإػادة الشئ إلي أصله طبما لماًىى الزي و الصزف 19851985 لسٌت 86لزار وسيز الزي رلن -  

. 

 .
1

          103 بتٌظين الوٌشأ بالوادة 1986 لسٌت 124 بتؼذيل المزار الىساري رلن 1992 لسٌت 147لزار وسيز االشغال الؼاهت و الوىارد الوائيت رلن – 

 .1984 لسٌت 12     هي لاًىى الزي و الصزف رلن 
2

 .الوزجغ ًفسه- - 
3

 . بشأى حصيلت همابل اًتفاع هزور الىحذاث السياحيت و الٌهزيت2005 لسٌت 11 لزار وسيز الزي و الوىارد الوائيت رلن - 

. 
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  بعمل بئر مراقبة لكل خزان جوفي  (ألف فدان) 1000يمتزم طالب الترخيص لمساحة أكبر من
. مستغل حسب تعميمات قطاع المياه الجوفية

  يمتزم طالب الترخيص بحفر بئر بتنفيذ كافة أعمال اآلبار والبنية األساسية لمري تحت اإلشراف
 .المباشر إلدارة المياه الجوفية التابع ليا كشرط أساسي لمترخيص

 
: تىقيتبث إنهبء اخلدهت

مدير عام إدارة المياة الجوفية المختصة بعد استيفاء / يتم إصدار القرار المناسب من السيد الميندس  
كافة مستندات الترخيص والموافقات المطموبة والعرض عمى المجنة العميا لمتراخيص فى مدة أقصاىا 

. ستون يوما 
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(  2)هرفق 
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