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قانون الري
اللجنة المشرفة:لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

قانون الري

             

 بأسم الشعب           
 رئاسة الجمھوریة

 بناًء على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة استناداً إلى أحكام البند (أوالً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة   
  (73) من الدستور

 :صدر القانون اآلتي   
  رقم (   ) لسنة 2017

 قانون
 الري

  المادة ــــ 1 ــــ یقصد بالمصطلحات اآلتیة ألغراض ھذا القانون المعاني المبینة إزاؤھا :ــــ
 . أوالًـــــ الوزارة: وزارة الموارد المائیة

 .ثانیاًــــ الوزیر: وزیر الموارد المائیة
 .ثالثاًــــ الدائرة المختصة: التشكیالت المرتبطة بوزارة الموارد المائیة كل حسب اختصاصھا

 رابعاًــــ الموارد المائیة العامة: االنھار والبحیرات واألھوار ومجاري المیاه الطبیعیة المتخذة للسقي أو لتصریف المیاه الفائضة أو میاه البزل
 والمجاري االصطناعیة 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 ألغراض الري والبزل
 المادة ــــ 2 ــــ أوالًــــ تلتزم الوزارة بالقیام بأعمال الموارد المائیة العامة وترمیمھا وصیانتھا وإدامتھا واإلشراف علیھا وإنشاء أو صیانة أو

 .تحسین األنھار والجدأول والمبازل والسداد والسدود واألبنیة والخزانات والمصارف مع محرماتھا
 .ثانیاًــــ یلتزم صاحب األرض بالقیام بأعمال الموارد المائیة الخاصة بأرضھ وللدائرة المختصة حق األشراف علیھا           

 .ثالثاًـــــ   للوزیر أن یقرر عدَّ أي عمل تقوم بإنشائھ الوزارة  أو الدائرة المختصة من أعمال الموارد المائیة العامة          
   .المادة ــــ 3 ــــ  تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعیین الحصص المائیة وتوزیع المیاه واإلشراف علیھا

 المادة ـــ 4 ــــ  أوالًـــ  أ ــــ  تحدد الدائرة المختصة مواقع وأبعاد الجداول والمبازل والمصارف والسداد والطرق ومنشآت الري والموارد
 المائیة األخرى ومحرماتھا واألرض التي تنتفع منھا ومواقع حق الشرب والمجرى والمسیل الثابت رسماً ومساحةً بالتنسیق مع الجھات

 .المختصة
 ب ــــ  یصدر الوزیر أو من یخولھ بیاناً 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 اإلجراءات المنصوص علیھا في البند (أوالً) من ھذه المادة على وجھ االستعجال عند الضرورة              

التصویت 

القراءة االولى 
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 .وال توقف ھذه اإلجراءات إال بأمر من الوزیر أو بحكم قضائي مكتسب درجة البتات
 المادة ــــ 5 ــــ  أوالً ـــــ  أــــ   اذا وجدت الدائرة المختصة أن عمالً 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 األرض بالقیام بذلك خالل (10) عشرة ایام من تاریخ

 . التبلغ باإلنذار
 ب ــــ اذا أمتنع المنتفع أو صاحب األرض أو كان غائباً أو مجھول محل اإلقامة فعلى الدائرة المختصة القیام بالعمل                   

 . والرجوع على المنتفع أو صاحب األرض بالكلفة التي ترتبت على ھذه األعمال التي قامت بھا
 جـ  ــــ تعفى الدائرة المختصة من االنذار في األمور المستعجلة التي یترتب على تأخیرھا ضرر باألنفس أو األموال أو                  

 .أعمال الموارد المائیة
 ثانیاًــــ إذا أحدث ضرر بعمل عام من أعمال الموارد المائیة أو الموارد المائیة وكان الفاعل مجھوالً تقوم الدائرة المختصة              

 .بإصالحھ وتعود بكلفتھ على المنتفعین منھ بالتضامن
 :المادة ــــ 6 ــــ   للدائرة المختصة قطع المیاه مؤقتاً في إحدى الحاالت اآلتیة

 .أوالًــــ تنفیذ أعمال الموارد المائیة أو تنظیمھا
 .ثانیاًـــــ توزیع المیاه بالمناوبة

 . ثالثاًــــ إتقاء ضرر حال أو یخشى حلولھ باألنفس أو األموال أو أعمال الموارد المائیة
 .رابعاًـــــ نقص كمیة المیاه

 .خامساًـــ إساءة المنتفع استعمال الماء أو اھمال العنایة بھ بصورة تؤدي إلى تبذیره
 .سادساًــــ مخالفة األمر أو اإلنذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب أحكام ھذا القانون

 .المادة ــــ 7 ــــ أوالًــــ   ال یجوز للمنتفع استعمال المیاه لغیر االغراض المخصصة لھا
 .ثانیاًـــــ ال یجوز للمنتفع أن یقوم بأي عمل من أعمال الموارد المائیة أو تنظیمھا یخشى منھ حدوث ضرر بحق االخرین            

 المادة ــــ 8 ــــ أوالًــــ ال یجوز نصب مضخة أو أي آلة رافعة أو ساحبة للمیاه على الموارد المائیة إالّ بإجازة تحریریة من الدائرة المختصة،
 وال یجوز استعمال اإلجازة لغیر من صدرت باسمھ أو في غیر المحل الذي أجیز نصب اآللة الرافعة أو الساحبة فیھ أو لغیر الغرض الذي

 .خصصت اآللة لھ، وتحدد الدائرة المختصة قوة المحرك وحجم المضخة
  .ثانیاً ـــ تحدد شروط منح االجازة بتعلیمات یصدرھا الوزیر  

 :المادة ــــ 9 ــــ للدائرة المختصة إلغاء اإلجازة الممنوحة بموجب أحكام المادة (8) من ھذا القانون ورفع اآللة في إحدى الحاالت اآلتیة  
 .أوالًــــ مخالفة صاحب اإلجازة للشروط المنصوص علیھا فیھا

 .ثانیاًــــ نقص مساحة األرض المخصصة لھا اآللة الرافعة أو الساحبة
 .ثالثاًــــ حدوث سبب یجعل بقاء اآللة الرافعة أو الساحبة مضّراً بأعمال الموارد المائیة أو الموارد المائیة

 .رابعاًــــ عدم استعمال اإلجازة خالل مدة سنة من تاریخ منحھا
 المادة ــــ10ــــ  أوالًـًـــ اذا تعرضت أي جھة الى خطر یخشى منھ حدوث ضرر عام باألنفس أو األموال من میاه الفیضان أو السیول

 فلرئیس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزیر أن یقرر ھدم أو كسر أي منشأ إذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر واخطار السید رئیس
 . مجلس الوزراء ولھ في الحاالت االستثنائیة أن یقرر ھدم أي منشأ ویكون للمتضرر الحق بالتعویض عما لحقھ من ضرر وفقاً للقانون
 ثانیاً ــــ لرئیس مجلس الوزراء أو الوزیر أن یخول صالحیاتھ المحددة في البند (أوالً ) من ھذه المادة الى مجلس المحافظة أو         

           . المحافظ أو أحد موظفي الوزارة ممن ال تقل درجتھ عن مدیر عام
 المادة ــــ11ــــ  أوالًــــ  ال یجوز ألصحاب األراضي أن یحدثوا بغیر أذن من الدائرة المختصة في الحدود التي تعینھا وفقاً للمادة (4) من

 . ھذا القانون أي عمل من شأنھ تعریض أعمال الموارد المائیة للخطر
 ثانیاًــــ  للدائرة المختصة أن تقوم بأي عمل تراه ضروریاً لوقایة أعمال الموارد المائیة والموارد المائیة في األراضي المنصوص             

 .علیھا في البند(أوالً) من ھذه المادة وان تأخذ منھا األتربة الالزمة على أن تعوض أصحابھا عنھا تعویضاً عادالً
 .ثالثاًــــ  للدائرة المختصة دخول أیة اراضي لالطالع على ما یجري فیھا من أعمال مخالفة ألحكام ھذا القانون             

 المادة ــــ 12 ــــ  إذا تعطل مركب أو سفینة في نھر أو جدول أو  مبزل أو غرق فیھ فعلى صاحبھ إخراجھ وإزالة أنقاضھ خالل (7) سبعة
 . أیام من تاریخ وقوع الحادث وبخالفھ تقوم الدائرة المختصة بإخراجھ وإزالة أنقاضھ على نفقة صاحب المركب أو السفینة

 المادة ــــ13 ــــ  أوالًـــــ  مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد یعاقب بغرامة ال تقل عن (1000000) ملیون دینار وال تزید على
 -:(5000000) خمسة مالیین دینار كل من ارتكب أحد األفعال اآلتیة

   .أــــ اإلضرار 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 األرض أو عدم أخذ االحتیاط الالزم لمنع تبذیرھا إذا أدى ذلك إلى اإلضرار 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 خالفاً لما ھو مقرر لھا

 .وــــ تلویث المیاه أو التأثیر فیھا كّماً أو نوعاً بحیث تكون غیر صالحة لما ھو مقّرر لھا
 .ز ــــ نصب آلة رافعة أو ساحبة للمیاه بدون إجازة من الدائرة المختصة

 .ثانیاًـــــ تكون العقوبة الحبس لمن تكررت أو استمرت مخالفتھ ألحكام البند (أوالً) من ھذه المادة             
 .المادة ــــ 14 ــــ  یصدر الوزیر تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون

 : المادة ــــ 15 ــــ یلغى ما یأتي
 أوالًــــ  قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (587) في 5/5/1981، وتبقى تعلیمات نصب وشراء وامتالك المضخات رقم             

أ أ
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 .(3883) لسنة 1981 الصادرة بموجبھ نافذة بما ال یتعارض وأحكام ھذا القانون لحین صدور ما یحل محلھا أو یلغیھا
 . ثانیاًــــ  قانون الري رقم (6) لسنة 1962            

 . المادة ــــ 16 ــــ ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 األسباب الموجبة
 لغرض الحفاظ على أعمال الموارد المائیة ومنع االضرار التي تقع علیھا ولمنع التجاوز على الحصص المائیة ولعدم مواءمة الغرامة      

 المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص علیھا في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قیمة الدینار العراقي في الوقت الحاضر
  ولغرض إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ( 587) لسنة  1981

  .شرع ھذا القانون                                        

       

              
        

      


