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 الرتخيص برى االراضي اجلديدة
 .اإلدارة العامة للري بوزارة الموارد المائية والري : جهة الترخيص  

 

:  املستندات 

طمب الترخيص بري األراضي الجديدة لإلدارة العامة لمري المختصة                                         - 
 ( 1نموذج طمب الترخيص مرفق رقم  )

 .سند مقدم الطمب في حيازتو لألرض موضوع طمب الترخيص -

 .خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب موقعة من ميندس نقابي معتمد -

سطحي ويحدد اسم الترعة المغذية ،و طريقة - جوفي-إفادة بمصدر الري المقترح  -
 .الري المقترحة

  الرسوم

 10  جنيو       رسم نظر . 

 10     %  مقابل مكافآت               (التي تبمغ تكمفتيا خمسون ألف جنيو  )من تكاليف األعمال
 .           و حوافز اإلشراف عمي األعمال

 5        %  التي تتراوح تكمفتيا بين الخمسين ألف جنيو، و   )من تكاليف األعمال
 .مقابل مكافآت و حوافز اإلشراف عمي األعمال(           الخمسمائة ألف جنيو 

 3       %  التي تبمغ تكمفتيا أكثر من خمسمائة و خمسون ألف      )من تكاليف األعمال
 .مقابل مكافآت و حوافز اإلشراف عمي األعمال (          جنيو 

 

                                                 
       

1
 .2003 لسٌت  516لرار وزير الري و الوىارد الوائيت رلن -   

 .الورجغ ًفسه – 2       

. الورجغ السابك  – 3       
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اإلجراءات   

  تتولى اإلدارة العامة لمري المختصة دراسة الطمب وعمل المعاينة الالزمة عمى الطبيعة
وتوضيح رأييا في إمكانية ري المساحة موضوع الطمب مع بيان ذلك عمى الخريطة 

 .المسحية

 رئيس قطاع الري لمتفضل / تقوم اإلدارة برفع الطمب وجميع مرفقاتو لمسيد الميندس
 .رئيس قطاع التوسع األفقي والمشروعات التخاذ الالزم/ بمخاطبة السيد الميندس

  يقوم قطاع التوسع األفقي والمشروعات عن طريق اإلدارات العامة التابعة لو بفحص
الطمب وتحديد ما إذا كانت األرض محل الطمب داخل أو خارج خطة الدولة الستصالح 

 .األراضي

 تنحصر نتيجة الدراسة التي تتم بمعرفة قطاع التوسع فيما يمي: 

 في حالة أن األرض موضوع الطمب تقع ضمن خطة الدولة، تتم مخاطبة قطاع الري، و     / أ
:    يتم األتي 

 مخاطبة إدارة الري      في حالة أن المجرى المائي يسمح بإضافة الزمام محل الطمب فيتم - 
.        المختصة إلصدار الترخيص

 تم إرجاء الموافقة     يفي حالة أن المجرى المائي ال يسمح بإضافة الزمام ففي ىذه الحالة - 
 .لتوسيع المجرى المائي التعديالت الالزمة       عمى إصدار الترخيص حتى يتم عمل

 :في حالة أن األرض موضوع الطمب تقع خارج خطة الدولة، و يتم األتي / ب

 يتم عرض الطمب ومعو المستندات الالزمة عمى المجنة الفرعية من المجنة المشتركة     - 
     لمتنسيق بين مشروعات استصالح األراضي ومشروعات الري والصرف العامة لدراسة 
     إمكانية إدراجيا بالخطة واستبداليا بمساحة من المساحات المدرجة بالخطة والتي لم 

.     يبدأ العمل بيا
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 ترفع المجنة الفرعية توصياتيا لمجنة العميا لمتنسيق التخاذ القرار الالزم عمًما بأنو ال يتم     - 
 .     العمل بقرارات المجنة العميا إال بعد اعتمادىا من السيد األستاذ الدكتور الوزير

 في حالة الموافقة عمى إدراج مساحة األرض محل الطمب بالخطة فيعامل لطمب كما جاء 
 لألراضي داخل الخطة، في حالة عدم الموافقة عمى إدراج مساحة األرض    (1)    بالبند رقم 

 .يتم رفض الطمب    محل الطمب بالخطة،

  إتباعيا ويقدم  يحدد في الترخيص الذي تصدره اإلدارة طريقة الري المتطور الواجب
 :متضمًنا التزامو باآلتي المرخص لو قبل تسممو الترخيص بالري تعيًدا كتابًيا

 االلتزام بطريقة الري المقررة بالترخيص وأسموب تنفيذىا. 

 االلتزام بالدورة الزراعية المقترحة. 

  االلتزام بتنفيذ شبكات الري المتطور داخل األرض المرخص بيا وذلك خالل المدة التي
 .يحددىا في تعيده ووفًقا لممواصفات الفنية

 صالح ما يمحقيا من أعطال  .االلتزام بتشغيل شبكة الري المتطور وصيانتيا وا 

  يتم تسميم الترخيص لممرخص لو خالل أسبوع من تاريخ تقديم التعيد المشار إليو في
وعمى المرخص لو إخطار اإلدارة العامة لمري بتنفيذه لشبكة الري المتطور . البند السابق

 .وطمب معاينتيا تمييًدا لتوصيميا بمصدر الري المقرر. المرخص لو بيا

  يعاون ميندس الري المختص شبكة الري المنفذة خالل أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك
واعتماد تنفيذ ىذه الشبكة في حالة ثبوت السالمة الظاىرية ليا وذلك دون إخالل 

 .بمسئولية المرخص لو عن كفاءة تشغيميا وما يكون بيا من عيوب

  لإلدارة العامة أو المشروعات أو التطوير المختصة عمل المعاينات والمباحث الخاصة
بتنفيذ شبكات الري المطموبة وذلك بعد اإلطالع عمى كافة أوراق الترخيص، وليا أن تقدم 
مقايسة ابتدائية لمتكاليف الالزمة لتنفيذ شبكات الري المطموبة شاممة كافة المصروفات 

مصاريف إدارية ويخطر المرخص لو بصورة من مقايسة % 10والتكاليف مضاًفا إلييا 
 .التكاليف االبتدائية خالل أسبوع من إعدادىا

  تعد اإلدارة المختصة بعد انتياء تنفيذ شبكة الري المتطور بياًنا بما يخص الفدان الواحد
من التكاليف النيائية إلنشاء شبكة الري المتطور بكافة مشتمالتيا ويتم أداء جميع 

التكاليف لتنفيذ شبكة الري المتطور إما دفعة واحدة أو أقساط سنوية ال تتجاوز عشرين 
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سنة وتتولى اإلدارة العامة لمري تحديد عدد األقساط وقيمة كل قسط في ضوء المبالغ 
يعرض كشف بنصيب كل منتفع من التكاليف المشار إلييا بمقر الجمعيات .المطالب بيا

التعاونية الزراعية ومقر العمد والمشايخ ولوحة إعالنات المركز ونقطة الشرطة التابع ليا 
ويسبق ىذا . الزمام وبمقر اتحادات مستخدمي المياه وذلك لمدة أسبوعين عمى األقل

 .العرض إعالن عن موعده ومكانو في الوقائع المصرية

  ال لذوي الشأن خالل ثالثين يوًما التالية النتياء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات وا 
أصبح تقديرىا نيائًيا، وتقدم المعارضة إلى اإلدارة العامة المختصة وتفصل فييا لجنة تشكل 

برئاسة مدير اإلدارة المختصة أو وكيمو وعضوية ممثل عن الزراعة والمساحة والجمعية 
 .التعاونية الزراعية وأحد ميندسي الري وممثل عن اتحاد مستخدمي المياه في حالة وجوده

  تقوم وزارة الموارد المائية والري بإرسال بيان إلى الجيات المختصة بتحصيل ضريبة األطيان
يتضمن المساحات واألحواض التي تشمميا شبكات الري المتطور التي قامت الوزارة بتنفيذىا 
وقيمة المبالغ المطموب تحصيميا عن الفدان ويتم تحصيل ىذه المبالغ في المواعيد المقررة 

.   لتحصيل ضريبة األطيان
  الصندوق الخاص بإعادة الشئ إلي أصمو: 

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

                                                 
1

 .بشأى ًظام الصٌذوق الخاص بإػادة الشئ إلي أصله طبما لماًىى الري و الصرف 1985 لسٌت 86لرار وزير الري رلن - 
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. 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 الري في الشكل الموضح بمرفق. 

 
 

 الضوابـــــــط و االشرتاطات 

  يشترط موافقة وزارة الموارد المائية والري قبل تخصيص أية أراضى لمتوسع الزراعي األفقي  
. الجديد لمتأكد من توفر مصدر مائي تحدده الوزارة لدييا 

  في حالة مخالفة طريقة الري المرخص بيا يكون لوزارة الموارد المائية والري الحق في تنفيذ
من  (32)شبكة الري المتطور عمى نفقة المالك وتحصل قيمتيا طبقا لمطريقة الموضحة بالمادة 

 . 1984 لسنة 12القانون رقم 
  ال يجوز الترخيص برى األرض الجديدة إال بإتباع طرق الري المتطور ومنيا الري بالرش والري

بالتنقيط ، أو بأي أسموب آخر لمري تقره وزارة الموارد المائية والري في ضوء طبيعة التربة 
. والدورة الزراعية المقترحة 

  يمتزم المرخص لو بإتباع أسموب الري المتطور الذي يحدد لو في الترخيص ويعتبر الترخيص
الغيا إذا خالف المرخص لو طريقة الرى المرخص بيا ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة خالل 

 .ثالثين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عميو بعمم الوصول 

                                                 
1

          103 بتٌظين الوٌشأ بالوادة 1986 لسٌت 124 بتؼذيل المرار الىزاري رلن 1992 لسٌت 147 لرار وزير االشغال الؼاهت و الوىارد الوائيت رلن –

 .1984 لسٌت 12     هي لاًىى الري و الصرف رلن 
2

 .الورجغ ًفسه- - 
3

 . بشأى حصيلت همابل اًتفاع هرور الىحذاث السياحيت و الٌهريت2005 لسٌت 11 لرار وزير الري و الوىارد الوائيت رلن -

 .
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  إذا أخل المرخص لو في تنفيذ شبكة الري المتطور وفقا لشروط الترخيص ، أو أخل بإجراء
الصيانة الالزمة أو اإلحالل أو خالف أسموب الري المقرر بالترخيص يقوم ميندس الري 

. المختص بعمل محضر بإثبات أوجو المخالفة 

ويخطر المخالف خالل أسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة إلزالة أسبابيا وااللتزام بشروط 
. الترخيص بمعرفتو خالل شير عمى األكثر من تاريخ إخطاره 

ولإلدارة العامة لمري مد الميمة المشار إلييا في الفقرة السابقة بناء عمى ما يقدمو المرخص لو 
. من أسباب مبررة 

  إذا لم يقم المرخص لو بتنفيذ شبكة الري المتطور في المدة التي حددىا بتعيده جاز لإلدارة
العامة لمرى مد ىذه المدة بناء عمى ما يقدمو المرخص من أسباب تبرر عدم تنفيذ الشبكة فى 

. موعدىا 
 دون تنفيذ الشبكة تقوم اإلدارة – اصال وامتدادا – انتياء المدة الممنوحة لممرخص لو  فى حالة 

العامة لمرى بعمل محضر اثبات حالة يتضمن وجو المخالفة وما تم فييا من إجراءات ، وفى 
 .ىذه الحالة تتولى اإلدارة تنفيذ الشبكة عمى نفقة المالك أو الحائز بحسب األحوال 

  صالح ما يمحقيا من أعطال يمتزم حائز األرض بصيانة شبكات الري المتطور المرخص بيا وا 
ويخطر الحائز بتنفيذ الصيانة في المدة التي يحددىا لو ميندس الري المختص ، فإذا تخمف 

عن إتمام الصيانة ولم يطمب ميمة جديدة لتنفيذ االلتزام بالصيانة ، يكون لإلدارة العامة لمري أو 
المشروعات أو التطوير تنفيذ الصيانة واإلصالح المطموب ويتحمل حائز األرض بالتكاليف 

مصاريف إدارية ويمتزم حائز األرض بأداء % 10الفعمية لمصيانة أو اإلصالح مضافا إلييا 
التكاليف المطموبة دفعة واحدة وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطار الحائز بكتاب موصى 

. عميو مصحوب بعمم الوصول 
  يكون لوزارة الموارد المائية والري تنفيذ شبكات الري المتطور في األراضي التي أعدتيا الدولة

لالستزراع ونفذت ليا البينية القومية ، وذلك في حالة عجز المالك أو الحائز عن تنفيذ ىذه 
.  الشبكات وما يترتب عميو من عدم استزراع ىذه األراضي بعد إنشاء البنية القومية ليا 

  ويتم تنفيذ شبكات الري أو الصرف الداخمية أو كمييما معا بناء عمى طمب يقدم إلى اإلدارة
المختصة من الجمعية التعاونية الزراعية أو المالك الحائز لإلدارة المختصة بعد تقديم إقرار 
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كتابي بطريقة السداد التي يتفق عمييا من حيث عدد األقساط وقيمة كل منيا وقيمة الدفعة 
. من التكاليف المبدئية لتنفيذ شبكات الرى والصرف الداخمية % 20المقدمة بحيث ال تقل عن 

وفى حالة عدم التزام المالك أو الحائز أو الجمعية بالتقدم بالطمب واإلقرار المنصوص عمييما في 
الفقرة السابقة ، يكون إلدارة الري المختصة خالل ثالثة أشير من تاريخ إبالغ المالك أو الحائز 
أو الجمعية بذلك بكتاب موصى عميو مصحوب بعمم الوصول أن تخطر الجية التي أصدرت قرار 

التخصيص ليذه األراضي لمنظر في إلغاء تخصيصيا والتصرف فييا بما يحقق اليدف من 
 .التخصيص واالستفادة من البنية القومية التي تم تنفيذىا في األراضي الجديدة 
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