
�ظمي حفر �ٓ�ر املياه اجلوف�ة 2006) لس�نة 6قانون رمق ((� ب

 

 ظيب،1امك �ٔبو         حنن ,ليفة *ن زايد �ٓل هنيان،
 8�ٕادة تنظمي اجلهاز احلكويم يف ٕامارة ٔ�بوظيب وتعديالته، 1974) لس�نة 1بعد >طالع 8ىل القانون رمق (

 يف شTٔن اSلس >س�شاري الوطين وتعديالته، 1971) لس�نة 2و8ىل القانون رمق ( 

 يف شTٔن تنظمي قطاع املاء والكهر�ء يف ٕامارة ٔ�بوظيب، 1998) لس�نة 2و8ىل القانون رمق ( 

 ظيب،ٔ�بو  -ن ٕا8ادة تنظمي هيئة الب\]ة ZشTٔ  2005) لس�نة 16و8ىل القانون رمق ( 

يف شTٔن ٕاeشاء الهيئة العامة ٕالدارة موارد املياه يف دوd إالمارات  1981) لس�نة 21(و8ىل القانون >حتادي رمق  
 العربية املتfدة، 

 e�ٕشاء الهيئة >حتادية iلب\]ة وتعديالته،  1993) لس�نة 7و8ىل القانون >حتادي رمق (

ت املائية احلية يف دوd يف شTٔن اس�تغالل وحامية وlمنية الرثوا 1999) لس�نة 23و8ىل القانون >حتادي رمق (
 إالمارات العربية املتfدة، 

يف شTٔن حامية الب\]ة وlمنيهتا، وبناًء 8ىل ما عرض 8ىل اSلس  1999) لس�نة 24و8ىل القانون >حتادي رمق (
 التنف�ذي، وموافقة اSلس 8ليه، 

 

 :ٔ�صدرw القانون اvٓيت

 

 

 



  

 

 الباب اvٔول

 التعريفات

 )1(مادة 

 
�ٔحاكم هذا القانون، �كون iللكامت والعبارات التالية املعاين املوحضة قر�ن لك مهنا ما مل يدل الس�ياق يف تطبيق 

 :8ىل ,الف ذ�
 .ظيب: ٕامارة ٔ�بو إالمارة
 .ظيبٔ�بو  -: هيئة الب\]ة الهيئة

 .ظيبٔ�بو  -وارد املائية هبيئة الب\]ة : ٕادارة املإالدارة ا�تصة
  .من اvٓ�ر ٕاىل سطح اvٔرض، واس�تخرا�ا بTٔية وس�ي� من الوسائل املؤدية ��: رفع املياه اجلوف�ة >س�تخراج
 .: املياه املوجودة حتت سطح اvٔرض يف اخلزاwت اجلوف�ة، وميكن اس�تخرا�ا بواسطة اvٓ�راملياه اجلوف�ة

 .وف�ة واس�تخرا�ا: ٔ�ية حفرة ٔ�و خ�دق ٔ�و ثقب يمت ٕا1داثه يف اvٔرض بdٓT ٔ�و �از iلوصول ٕاىل املياه اجلالبرئ
: لك خشص طبيعي ٔ�و معنوي يتقدم بطلب £سجيل ٔ�و حفر ٔ�و صيانة ٔ�و تعميق ٔ�و تطو�ر ٔ�و مقدم الطلب

 .ز©دة السحب من برئ جويف ٔ�و ٔ�كرث
: الرخصة الصادرة من الهيئة ملقاول احلفر مبزاوª dنته وفقًا iلرشوط اليت تضعها الهيئة رخصة مزاوª dنة احلفر

��. 
 .: الرخصة الصادرة من الهيئة لصاحب البرئ حبفر برئ iلمياه ٔ�و تعميقه ٔ�و تنظيفه ٔ�و تغيري مواصفاتهاحلفررخصة 

: لك خشص طبيعي ٔ�و معنوي، �زاول ªنة حفر اvٓ�ر بقصد اس�تخراج املياه اجلوف�ة، سواء مبفرده مقاول احلفر
هم لتحق�ق الغرض املذ²ور  .ٔ�و مع �ٓخر�ن µس�ت¶دªم ٔ�و µشا́ر

: ا�vٔزة ٔ�و اvٓالت املس�ت¶دمة يف حفر ٔ�و ثقب ٔ�و تف¸يت ٔ�و eسف جزء من اvٔرض بغرض ت احلفرمعدا



 .الوصول ٕاىل املياه اجلوف�ة
: الطبقة املرصح حلامل رخصة احلفر الوصول ٕا¼هيا الس�تخراج املياه حسب العمق املنصوص 8ليه الطبقة املنت¹ةة

 .يف رخصة احلفر
ا إالدارة ا�تصة حلفر ٔ�و تعميق ٔ�و تنظيف البرئ، وملوقعها وقطرها، ولنوع : املواصفات اليت تضعهاملواصفات

  .املض¶ة وقوهتا ومكية التدفق القصوى املسموح هبا ٔ�و ٔ�ية معايري ٔ�خرى lراها إالدارة ا�تصة رضورية
 .ر اvٓ�ر اجلوف�ة: هو الطبقة اجلوف�ة احلام� iلمياه واليت ميكن اس�تخراج املياه مهنا عن طريق حفاخلزان اجلويف

 .: هو الشخص الطبيعي ٔ�و املعنويالشخص
 .: هو ما� اvٔرض ٔ�و املزر8ة ٔ�و 1اÄزهام ٔ�و املنتفع هبام �ٔو من يف حمكهصاحب البرئ

 ملك�ة املياه اجلوف�ة

 )2(مادة

 
اvٓ�ر يف تعترب املياه اجلوف�ة املوجودة يف الطبقات املنت¹ة 8ىل اخ¸الف ٔ�نواعها واليت £س�تخرج �س�ت¶دام 

إالمارة، ملًاك لها ولك برئ تقام 8ىل ٔ�رايض إالمارة بدون lرخ�ص تعترب من املÆشTٓت املائية العامة لٕالمارة، وتقوم 
 .بتخصيصها iلمنفعة العامة دون ٔ�داء ٔ�ي تعويض عهنا، فضًال عن توق�ع العقو�ت املنصوص 8لهيا يف هذا القانون

 اجلوف�ةالباب الثاين: تنظمي ªنة حفر اvٓ�ر 

 )3مادة (

 
 :ال جيوز vٔي خشص طبيعي ٔ�و معنوي الق�ام بعمل ٔ�و ٔ�كرث من اvٔعامل التالية

  .ٕاeشاء برئ جويف Ëديد -
 .تعميق برئ جويف قامئ ٔ�و ز©دة قطره -
 .ز©دة ٕانتاج�ة البرئ �س�Íدال مض¶ة ذات سعة ٔ�كرب -
 .اس�Íدال برئ Ëديدة بTٔخرى قدمية -



 .برئنقل وبيع املياه من ال  -
 .ٕاال بعد احلصول 8ىل lرخ�ص من الهيئة، و8ىل ٔ�ن يقوم بذ� مقاول م¸خصص ومرخص Ï بتÎ اvٔعامل

 
 )4(مادة  

 
حتدد رشوط احلصول 8ىل لك من رخصيت احلفر ومزاوª dنة احلفر بقرار من رئ\س جملس ٕادارة الهيئة ٔ�و 

وطلب جتديدها والبياwت املطلوبة ��،  wئبه، يتضمن حتديد منوذج لك رخصة، ومنوذج طلب احلصول 8لهيا،
 .وٕاجراءات البت يف تÎ الطلبات

 

 الباب الثالث

 ٕاصدار رخصة حفر اvٓ�ر اجلوف�ة

 )5(مادة 

 
يقدم طلب احلصول 8ىل رخصة احلفر من صاحب البرئ ٕاىل إالدارة ا�تصة، 8ىل ا¼منوذج املعد ��، 8ىل ٔ�ن 

�دات املطلوبة، ويمت حفص�  .الطلب وٕاصدار الرخصة، وفقًا لٕالجراءات املعمول هبا lرفق به املس

 
 )6(مادة

 
خيطر طالب الرتخ�ص بقÍول طلبه ٔ�و *رفضه مبوجب كتاب مس¹ل، وجيب �ٔن �كون القرار الصادر *رفض 
الطلب مسÍÛًا، فٕاذا انقضت مدة مخسة ؤ�ربعني يوًما 8ىل تقدمي الطلب دون الرد 8ىل الطالب، اعترب طلبه 

 .مرفوًضا



 

 )7ادة (مم

جيوز ملن صدر القرار *رفض طلبه، ٔ�ن يتظمل ٕاىل اvٔمني العام iلهيئة ,الل ثالثني يوًما من Þرخي 8لمه *رفض 
 .الطلب، �ٔو من Þرخي انقضاء املدة املقررة يف املادة السابقة دون رد، و�كون قرار اvٔمني العام يف التظمل هنائًيا

 الباب الرابع

 Ï الزتامات املرخص 

 )8(مادة 

 
�ف�ذ التخطيط والتصمáت واملواصفات الف�ية اليت حتددها إالدارة ا�تصة وبوËه �يلزتم املرخص Ï حبفر البرئ ب

,اص ما يتعلق �ملوقع والعمق والقطر ونوع املض¶ة وقوهتا، كام يلزتم برت²يب 8دادات م�اه �ملواصفات اليت 
، وال جيوز iلمرخص Ï جتاوز مكية التدفق القصوى املرصح حتددها هذه إالدارة لق�اس مقدار املنرصف من البرئ

 .Ï هبا، كام ال جيوز Ï خمالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع املياه

 
 )9مادة (

 
يلزتم املرخص Ï �الح¸فاظ *رخصة احلفر يف موقع العمل و£سلمي eس¶ة مهنا مصدقًا 8لهيا ملقاول احلفر، وملندوب 

 .الرخصة ٔ�و eسخهتا iلتTٔكد من صالح�هتا، سواء ,الل مدة احلفر �ٔو بعدهاالهيئة >طالع 8ىل 

 

 

 



 

 الباب اخلامسس

 ٕاصدار رخصة مزاوª dنة احلفر لæٓ�ر اجلوف�ة

 )10مادة (

 
تقدم طلبات احلصول 8ىل رخصة مزاوª dنة احلفر وفقًا iلرشوط اليت يتطلهبا القرار الصادر من الهيئة ٕاىل 

�دات والبياwت املطلوبة، وتقوم الهيئة بتصنيف إالدارة ا�تصة �8ىل ا¼منوذج اخلاص الصادر مرفقًا به مجيع املس
هؤالء املقاولني ٕاىل درËات وفقًا ٕالماكنياهتم املادية والف�ية، وجيوز iلمقاول طلب رفع درج¸ه ٕاىل درËة 8�ٔىل 1ال 

 .ز©دة قدرته املالية والف�ية

 
 )11مادة (

 
dراخ�ص مزاوl تويف الرشوط املوحضة �لقرار املشار ٕاليه �ملادة الرابعة من هذا القانون،  متنح�سµ نة احلفر ملنª

و�كون lرخ�ص مزاوª dنة احلفر ملدة س�ن�ني قاب� iلت¹ديد، وiلهيئة رفض £سجيل ٔ�و ٕا8ادة £سجيل lرخ�ص 
 �سجيل ٔ�و ٕا8ادة ال�سجيل مزاوª dنة احلفر، 8ىل ٔ�ن �كون الرفض مسÍÛًا، وجيوز ملن صدر حبقه رفض ال

 .التقدم بطلب Ëديد بعد اس��فاء مربرات الرفض

 الباب السادس: الزتامات مقاول احلفر

 )12مادة (

 
8ىل مقاول احلفر، قÍل البدء يف العمل، �ٔن يربم مع صاحب البرئ عقًدا مطابقًا iلمنوذج املعد من الهيئة، وجيب 

لصاحب البرئ ورمقها، ؤ�ن يوقع 8ليه من املتعاقد�ن ٔ�و من ميثلهام ٔ�ن يتضمن العقد بياwً *رخصة احلفر الصادرة 



قانوwً، وتعترب الرشوط الف�ية الواردة يف رخصة احلفر جزًءا ال يتجزٔ� من ٔ�ي اتفاق يمت بني مقاول احلفر وصاحب 
�ف�ذ التخطيط والتصمáت اليت حتددها االٕ �دارة ا�تصة واليت البرئ وٕان مل �رد لها ذ²ر ف�ه، ويلزتم مقاول احلفر ب

  .lرد *رخصة حفر البرئ

 
 )13مادة ((

 
8ىل مقاول احلفر >ح¸فاظ يف موقع احلفر بÆس¶ة مصدقًا 8لهيا من رخصة مزاوª dنة احلفر الصادرة Ï، و8ليه 

كذ� كتابة امسه ورمق رخصته خبط واحض �iلغة العربية يف ماكن �رز مبوقع احلفر، وملندوب الهيئة طلب 
 .الع 8ىل eس¶ة من الرخصة املشار ٕا¼هيا يف ٔ�ي وقت والتTٔكد من صالح�هتا>ط

 
 )14مادة (

 
8ىل مقاول احلفر ٕابالغ الهيئة ,الل مخسة عرش يوًما من ٕاكامل احلفر بتقر�ر حسب ا¼منوذج املعد من الهيئة 

ٔ�و wئبه، و8ليه ٕابالغ الهيئة  لهذا الغرض مرفقًا به مجيع البياwت املطلوبة وفقًا لقرار رئ\س جملس ٕادارة الهيئة
 .مبواقع حتراكت حفارته

 
 )15مادة (

 
حيق iلهيئة ٕايقاف املقاول عن احلفر مىت وËدت ٔ�ن ٕاجراءات احلفر ختالف رشوط رخصة احلفر املمنو1ة 

ة لصاحب البرئ ٔ�و مواصفات احلفر املتبعة 8ادًة، ويصدر قرار إاليقاف من اvٔمني العام iلهيئة، وال جتوز معاود
 .احلفر ٕاال بقرار م�ه، بعد التحقق من زوال ٔ�س�باب إاليقاف

 



 الباب السابعع

 تنظمي اس�ت¶دامات املياه 

 )16مادة (

 
تقوم إالدارة ا�تصة بتfديد املسا1ة املسموح *رهيا يف لك مزر8ة والتTٔكد من ٔ�نواع احملاصيل املسموح *زراعهتا 

تتوىل إالرشاف 8ىل معليات حفر اvٓ�ر وتعميقها وتنظيفها وتغيري و8دد اvٓ�ر الالزمة لرهيا ومواصفاهتا، كام 
 .مواصفاهتا وlر²يب املض¶ات و8دادات املياه وٕاجراء >خ¸بارات والتfاليل الالزمة لها

 
 )17مادة (

 
يلزتم صاحب البرئ بصيانة مجيع �ٓ�ر مزرعته واملض¶ات والعدادات وw�ٔب\ب التوصيل والتوزيع والق�وات والربك 

موز8ات الري، و�كون مسؤوًال عن سالمهتا، وتنف�ذ إالرشادات اخلاصة برتش�يد اس�ت¶دامات املياه اليت و 
 .حتددها إالدارة ا�تصة

 
 )18مادة (

 
لرئ\س جملس ٕادارة الهيئة ٔ�و wئبه احلق يف ٕايقاف حسب املياه اجلوف�ة يف ٔ�ي وقت يف م�طقة ما، وٕاصدار 

إالجراءات الرضورية ملنع تدهور نوعية املياه اجلوف�ة يف هذه املنطقة، وlرش�يد التعلáت وإالرشادات واختاذ 
 .اس�تغاللها بناًء 8ىل نتاجئ اùراسات والتقار�ر اليت lرفع Ï من إالدارة ا�تصة

 

 



 الباب الثامنن

 العقو�ت 

 )19مادة (

 
عن عرشة �ٓالف درمه وال lزيد  يعاقب �حلÛس مدة ال تقل عن ثالثة ٔ�شهر وال lزيد 8ىل س�نة وغرامة ال تقل

8ىل مخسني ٔ�لف درمه ٔ�و 1�ٕدى هاتني العقوبتني لك مقاول �زاول احلفر قÍل احلصول 8ىل رخصة مزاوd حفر 
Ï هتاء مدة الرخصة املمنو1ةýٔ�و بعد ا. 

 dلهيئة وقف احلفر ٕاىل 1ني احلصول 8ىل رخصة مزاوiكرار ا�الفة جيوز مضاعفة العقوبة، وl dنة ويف 1اª
 .احلفر ٔ�و جتديدها

 
 )20مادة (

 
يعاقب �حلÛس مدة ال تقل عن ثالثة ٔ�شهر وال lزيد 8ىل س�نة وغرامة ال تقل عن عرشة �ٓالف درمه وال lزيد 

8ىل مخسني ٔ�لف درمه ٔ�و 1�ٕدى هاتني العقوبتني لك من مقاول احلفر وصاحب البرئ يف 1اd حفر برئ ٔ�و البدء 
خصة حفر ٔ�و بعد اýهتاء مدة رخصة احلفر املمنو1ة Ï، وحيق iلهيئة وقف احلفر يف حفرها بدون احلصول 8ىل ر 

�لطريق إالداري ٕاىل 1ني احلصول 8ىل رخصة احلفر ٔ�و ٕاىل 1ني جتديدها، وتضاعف الغرامة يف 1دهيا اvٔدىن 
 جيوز iلمحمكة واvٔقىص ٕاذا 8اد املقاول ٔ�و صاحب البرئ ٕاىل احلفر قÍل احلصول 8ىل رخصة احلفر ٔ�و جتديدها كام

 .احلمك بوقف رخصة مزاوd احلفر الصادرة iلمقاول ملدة ال lزيد 8ىل س�نة

 

 



 
 )21مادة ((

 
) من هذا القانون جيوز iلمحمكة احلمك ٕ�زاd 20) و(�19ٕالضافة ٕاىل العقو�ت املنصوص 8لهيا يف املادتني (

 .الفاvٔعامل ا�الفة وٕا8ادة احلاd ٕاىل ما اكنت 8لهيا 8ىل نفقة ا�

 
 )22مادة (

 
يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة �ٓالف درمه وال lزيد 8ىل عرش�ن ٔ�لف درمه لك مقاول حفر ,الف ٔ�ي حمك 

 .) من هذا القانون، ٔ�و قدم بياwت ٔ�و معلومات �ري حصيfة ZشTٔهنا14) و(12من ٔ�حاكم املادتني (

 
 )23مادة (

 
8ىل عرش�ن ٔ�لف درمه لك من خيالف قرار إاليقاف  يعاقب بغرامة ال تقل عن عرشة �ٓالف درمه وال lزيد

 .) من هذا القانون18) و(15الصادر وفقًا iلامدتني (
 

 )24مادة (

 
) من 25) و(17) و(13) و(9) و(8يعاقب بغرامة ال lزيد 8ىل عرشة �ٓالف درمه عن لك خمالفة vٔحاكم املواد (

 .هذا القانون

 



 الباب التاسعع

 �ٔحاكم 8امة وخ¸ام�ة 

 )25(مادة 

 
8ىل مجيع ٔ�حصاب �ٓ�ر املياه اجلوف�ة املوجودة عند العمل بTٔحاكم هذه القانون واليت مت حفرها قÍل ذ�، ٕابالغ 

إالدارة ا�تصة عن هذه اvٓ�ر 8ىل ا¼منوذج املعد لهذا الغرض �لهيئة، ووفقًا لæٔحاكم اليت حتددها القرارات 
  .التنف�ذية لهذا القانون

 
 )26مادة (

 
وظفي الهيئة دخول ٔ�ي ٔ�رض ٔ�و مزر8ة ٔ�و مÆشTٔة ٕالجراء البحوث واùراسات، ٔ�و مجع املعلومات حيق مل

والتحر©ت عن املياه اجلوف�ة، ٔ�و الق�ام بTٔية ٕاجراءات يتطلهبا تنف�ذ هذا القانون، 8ىل �ٔن خيطر املا� مس�بقًا 
 .�ملو8د املقرر لز©رة موظفي الهيئة

 
 )27مادة (

 
تفاق مع رئ\س جملس ٕادارة الهيئة �ٔو wئبه قراًرا بتfديد موظفي الهيئة ممن هلم صفة يصدر وز�ر العدل �ال

مTٔموري الضبط القضايئ، و�كون هلم احلق يف دخول ٔ�ية ٔ�رض ٔ�و مزر8ة ٔ�و مÆشTٔة لضبط ا�الفات والتحقق 
Ï من تنف�ذ ٔ�حاكم هذا القانون والقرارات املنفذة. 

 



 
 )28مادة ((

 
 ٔv ضبط خمالفة dحاكم هذا القانون، يقوم موظف الهيئة ا�تص ا�ي ضبط ا�الفة بتحر�ر حمرض هبا، يف 1ا

وت�Íع يف شTٔن حتق�ق ا�الفة وٕا1ا¼هتا ٕاىل احملمكة اجلزائية إالجراءات املنصوص 8لهيا يف قانون إالجراءات اجلزائية، 
ن لك ٔ�و بعض ٔ�حاكم هذا القانون، وجيوز اس�ت��اء اvٔش¶اص >عتبارية العامة واخلاصة، اململوكة i�وd، م

 .ويصدر �الس�ت��اء قرار من اSلس التنف�ذي بناًء 8ىل اقرتاح من رئ\س جملس ٕادارة الهيئة ٔ�و wئبه

 
 )29مادة (

 
  :تقرتح الهيئة الرسوم املس�تحقة عن اevٔشطة اvٓتية -

 .م�ح رخصة مزاوª dنة احلفر ٔ�و جتديدها.   1
 .جتديدهام�ح رخصة احلفر ٔ�و .   2
م�ح رخصة ٕاجراء ٔ�ي تغيري يف البرئ ٔ�و تعميقها ٔ�و تنظيفها، ٔ�و تعديل ٔ�ي �از مرتبط هبا بغرض الز©دة يف .   3

 .مكيات املياه املسموح Zسحهبا من الطبقة املنت¹ة ٔ�و جتديدها
 .وlرفع الهيئة تÎ الرسوم iلم¹لس التنف�ذي ٕالقرارها

 
 )30مادة (

 
 .والقرارات الالزمة لتنف�ذ ٔ�حاكم هذا القانون بقرار من رئ\س جملس ٕادارة الهيئة ٔ�و wئبهتصدر الالحئة التنف�ذية 

 



 
 )31مادة ((

 
  .يُلغى لك حمك خيالف ٔ�و يتعارض مع �ٔحاكم هذا القانون

 
 )32مادة (

 
 .يÆُرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، ويُعمل به بعد شهر من Þرخي eرشه

 

 هنيان �ٓل زايد *ن ,ليفة

 �ٔبوظيب 1امك                   

 

  


