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المتعلق بالماء الصادر بتنفیذه الظھیر 10.95القانون رقم 
من ربیع األول 18صادر في 1.95.154الشریف رقم 

1) 1995أغسطس 16(1416

:بالقانونینكما تم تعدیلھ
شعبان 3بتاریخ 1.10.104الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 42.09القانون رقم -

26(1431شعبان 13بتاریخ 5859؛ الجریدة الرسمیة عدد )2010یولیو 16(1431
؛3837، )2010یولیو 

من ربیع 16بتاریخ 1.99.174الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 19.98القانون رقم -
بتاریخ فاتح ربیع اآلخر 4708؛ الجریدة الرسمیة عدد )1999یونیو 30(1420األول

.1831، ص )1999یولیو 15(1420

.2520، ص )1995سبتمبر 20(1416ربیع اآلخر 24بتاریخ 4325الجریدة الرسمیة عدد -1
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من ربیع األول 18صادر في 1.95.154ظھیر شریف رقم 

10.95بتنفیذ القانون رقم )1995أغسطس 16(1416

المتعلق بالماء

وحده؛الحمد 
:بداخلھ- الطابع الشریف

)الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن هللا ولیھ(
:یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه هللا وأعز أمره أننا

منھ،26بناء على الدستور والسیما الفصل 
:یليأصدرنا أمرنا الشریف بما 

المتعلق 10.95ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب ظھیرنا الشریف ھذا القانون رقم 
).1995یولیو 15(1416من صفر 16بالماء، كما صادق علیھ مجلس النواب بتاریخ 

.)1995أغسطس 16(1416من ربیع األول 18وحرر بالرباط في 

وقعھ بالعطف 
الوزیر األول

عبد اللطیف الفیاللي:اإلمضاء
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یتعلق بالماء10.95قانون رقم 
بیان األسباب

یعتبر الماء موردا طبیعیا أساسیا للحیاة ومادة ضروریة یرتكز علیھا الجزء األكبر من 
نتظام في الزمان تمیز توفره بعدم اإلیاألنشطة االقتصادیة لإلنسان، كما أنھ مورد نادر 

.والمكان، وھو أخیرا شدید التأثر باالنعكاسات السلبیة لألنشطة البشریة
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة تفرض اللجوء إلى تھیئة الماء لتلبیة إن ضروریات

وغالبا ما تكون ھذه الحاجیات متنافسة، بل . حاجیات السكان التي تعرف تزایدا مستمرا
ولمواجھة . وحتى متناقضة، األمر الذي یجعل عملیة تدبیر الماء جد معقدة وتنفیذھا صعبا

توفر على أدوات قانونیة ناجعة قصد تنـظیم توزیع ھذه الوضعیة كان من الضروري ال
.كذا ضمان حمایتھا والحفاظ علیھاالموارد المائیة ومراقبة استعمالھا و

التشریع الحالي للمیاه في المغرب
تنظم استعمال الملك العام المائي قواعد قانونیة ذات مصادر مختلفة، غیر أن أول نص 

، ویتعلق األمر بالظھیر 1914اریخھ إلى سنة قانوني یخص الماء في المغرب یعود ت
حول األمالك العامة والمتمم ) 1914فاتح یولیوز (1332شعبان 7الشریف الصادر في 

الذي یدمج جمیع المیاه مھما كان شكلھا في 1925و1919بظھیرین شریفین صدرا سنة 
موضوع تملك خاص ومن ثم ال یمكن للموارد المائیة أن تكون . األمالك العامة المائیة

وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى . باستثناء المیـاه التي اكتسبت علیھا حقوق قانونیة
.لمواجھة الحاجیات الجدیدة التي ظھرت

إن النصوص األساسیة المتعلقة بالماء تعود في مجموعھا إذن إلى العقود األولى من 
أن التشریع المغربي الحالي ولقد أعدت تبعا للحاجیـات والظروف، إلى درجة. ھذا القرن

المتعلق بالماء یكتسي شكل مجموعة من النصوص المبعثرة التي تم تحیینـھا في مراحل 
إن ھذا التشریع لم یعد الیوم مالئما للتنظیم العصري كما انھ ال یستجیب . وتواریخ مختلفة

.لضروریات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للبالد
الحالیة الستعمال الماء لم تعد ھي تلك التي كانت سائدة في بدایة وبالفعل، فإن الشروط 

وذلك . القرن، حیث لم تكن الموارد المائیة مطلوبة بنفس اإللحاح الذي یمیز الوقت الراھن
.بسبب قلة الطلب على الماء وضعف مردودیة تقنیات التعبئة

وحیده في قانون واحد لھذه األسباب جمیعھا أصبحت مراجعة التشریع الحالي للمیاه وت
وفي إطار ھذه المراجعة، ال یقتصر قانـون الماء على إعادة صیاغة التشریع ،ضروریة

الجاري بھ العمل فقط، بل اھتم أساسا بتتمیمھ بإضافة أحكام تتعلق بمیادین لم یتعرض لھا من 
.ظام القانون الخاص بموارد المیاهقبل من جھة، ومن جھة أخرى بتصفیة الن

مات قانون الماءإسھا
إن تنمیة الموارد المائیة ینبغي أن تمكن من ضمـان احتیاط مائي كـاف من حـیـث الكم 
والكیف لفائدة المستعملین، وذلك طبقا لتطلعات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المتناسقة 
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المتاحة ولتوجیھات تصامیم إعداد التراب الوطني ولإلمكانیات التي وفرتھا الطاقات المائیة
.بھدف تھیئتھا وذلك بأقل كلفة

یسعى ھذا القانون إلى إقرار سیاسة وطنیة مائیة مبنیة على نظرة مستقبـلیة تأخـذ بعین 
تطور الموارد المائیة من جھة، والحاجیـات الوطنیة من جھة أخرى متضمنا تدابیر عتباراإل

قانونیة ترمي إلى ترشید استعمال الماء، وتعمیم االستفادة منھ، وتضامن الجھات، وتدارك 
الفوارق بین المدن والبوادي في إطار برامج تھدف إلى تحقیق األمن المائي على مستـوى 

.مجموع تراب المملكة
كما سیساھم بشكل فعال في خلق اإلطار المالئم للشراكة بین اإلدارة والجماعات 

.القرویة بغیة اإلسراع في تدارك الفوارق بین المدن والبادیة في إیصال الماء الصالح للشرب
في ھذا الصدد یشكل قانون الماء األساس القانوني لسیاسة الماء في البالد بحیث یرمي 

:التالیةإلي تحقیق األھداف
 تخطیط منسجم ومرن الستعمال الموارد المائیة سواء على مستوى الحوض

الوطني؛المائي أو على المستوى 
 تعبئة قصوى وتسییر معقلن لكل الموارد المائیة أخذا باالعتبار أنظمة األسبقیة

؛المحددة في المخطط الوطني للماء
لحوض المائي الشيء الذي تدبیر للموارد المائیة في إطار وحدة جغرافیة ھي ا

یعتبر ابتكارا مھما من شأنھ خلق وتطبیق تصور حول تدبیر المركزي 
وفعال، یشكل الحوض المائي المجال الجغرافي الطبیعي األمثل لضبط وحل .للماء

المشاكل المتعلقة بتدبیر موارد المیاه، وكذا لتحقیق تضامن جھوي فعلي بین 
.مستعملي مورد مائي مشترك

 ؛كمیة ونوعیة لألمالك العامة المائیة في مجموعھا والحفاظ علیھاحمایة
 إدارة مالئمة للماء تمكن من التوصل إلى تصور واستعمال ومراقبـة العملیات

المذكورة وذلك بإشراك السلطات العمومیة والمستـعملین في اتخـاذ كل قرار 
.متعلق بالماء

مـن قیـمـة الموارد المائیـة ومن مردودیة كـما أن ھذا القانون یـھدف كـذلك إلى الرفع 
االستثمارات الخاصة بالماء أخذا باالعتبار المصالح االقتصادیة واالجتماعیة للسكان من 

.حقوق المكتسبةخالل الحفاظ على ال
ولبـلوغ ھذه األھداف وتدعیم اإلطار المؤسسي الموجود في مجـال تدبیر الماء، أحدث 

اض، وھـي مـؤسسات عمومیـة تتمتع بالشخصیة المعنـویة قانون الماء وكاالت األحو
وتتمثل مھمتھا في تقییم وتخطیط وتدبیر موارد المیاه على صعید . واالستقالل المالي
ویمكن لھذه الوكاالت منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص یقوم . األحواض المائیة

تاوات مواردھا من األوتتشكل.باستثمارات لتھیئة الموارد المائیة أو المحافظة علیھا
وھكذا، وبفضل ... المستحقة عن استعماالت الماء، ومن القروض ومن المعونات ومن الھبات

المرونة في التسییر واتخاذ القرارات المتاحة لوكاالت األحواض، یمكن لكافة مستعملي الماء 
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الزمة لھم إلنجاز العملیات في الحوض الواحـد االستفادة من الدعم المالي والمساعدة التقنیة ال
.المتعلقة باستغالل الملك العمومي المائي

.ویرتكز قانون الماء على عدد من المبادئ األساسیة الناتجة عن األھداف السالفة الذكر
:ویتعلق األمر بما یلي

 فإن 1919و1914حسب ھذا المبدأ الذي وضع بظھیري :للمیاهالملكیة العامة
ا من األمالك العامة باستثناء الحقوق المكتسبة على ھذه كل المیاه تشكل جزء
غیر أن ضرورة االستثمار األقصى للموارد المائیة الذي . المیاه، والمعترف بھا

تفرضھ ندرتھا قد جعل القانون یحد من ملكیة ھذه الحقوق بحیث أنھ ال یحق 
زئیا تفویتھا إال لمالكي الحقوق على المیاه وحدھا أو على میاه ال یستعملونھا إال ج

؛لمالكي العقارات الفالحیة
 وضع تخطیط لتھیئة الموارد المائیة وتوزیعھا ینبني على تشاور موسع بین

العمومیة؛المستعملین والسلطات 
 حمایة صحة اإلنسان بواسطة تقنین استغالل وتوزیع وبیع المیاه المخصصة

؛الغذائيلالستعمال 
المائیة؛تلوث الموارد تقنین األنشطة التي من شأنھا أن
؛التوزیع العقالني للموارد المائیة في فترة الجفاف للتخفیـف من آثار النقص
 الرفع من المردودیـة الزراعیـة بفضل تحسین شروط تھیئة واستعمال المیاه

.المخصصة لالستعمال الفالحي
كل وضع جزاءات وإحداث شرطة للمیاه لزجـر كل استغالل غیر مشروع للماء أو 

.فعل من شأنھ أن یفسد جودتھ
ومن ممیزات ھذا القانون أیضا أنھ سیساھم في تحسین الوضع البیئي للموارد المائیة 

الھدف یتطلب عمال الوطنیة حیث سیكون أداة فعالة لمحاربة تلوث المیاه علما بأن تحقیق ھذا 
اویة المستعملة في ي مجال تدبیر الشواطئ وتقنین استعمال الموارد الكیمفتشریعیا إضافیا

.قتصادیة اإلنتاجیةاألنشطة اإل
إن قانون الماء سیمكن من وضع قواعد جدیدة الستعمال الماء تتالءم والظروف 

وسیـرسي األسس لتدبیر ناجع في المستقبل وذلك . االقتصادیة واالجتماعیة للمغرب المعاصر
القانون الجدید سیسمح بـاستثمار لرفع التحدیات المرتقبة لضمان تزوید البالد، كما أن ھذا 

الجھود الكبیرة المبذولة من أجل تعبئة واستعمال الماء وجعلھا مالئمة لتطلعات التنمیة 
.االقتصادیة واالجتماعیة لمغرب القرن الواحد والعشرین
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الملك العام المائي: الباب األول

1المادة 
مراعاة مقتضیات الباب الماء ملك عام، وال یمكن أن یكون موضوع تملك خاص مع 

.الثاني بعده
.یمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في ھذا القانون

2المادة 
:یدخـل في عداد الملك العام المائي بمقتضى ھذا القانون ما یلي

جمیع الطبقات المائیة، سواء كانـت سطحیة أو جوفیة، ومجاري المیاه بكل .أ
طبیعتھا؛انت أنواعھا والمنابع كیفما ك

البحیـرات والبـرك والسبخـات وكذا البحیـرات الشاطئیة والمستنقعات المالحة .ب
وتدخل في .والمستنقعات مـن كل األنواع التي لیس لھا اتصال مباشر مع البحر

ھذه الفئة القطـع األرضیـة التي بدون أن تكون مغمـورة بالمیـاه بصفـة دائمة ال 
؛تكون قابلة لالستعمال الفالحي في السنوات العادیة، نظرا إلمكانیاتھا المائیـة

رتوازیة واآلبـار والمساقي ذات االستعمـال العمومي المشیدة من طرف اآلبار اإل.ج
وتتكون . كذلـك مناطـق حمایتھا المحددة بمقتضیات تنظیمیةالدولة أو لفائدتھا و

ھـذه المناطق مـن منطقة مباشرة تضـم إلى الملك العـام المائي، وعنـد االقتضـاء 
؛رتفاقاتواألخرى بعیدة ال تخضعان إال لإلمن منـطقتین إحداھما قریبة

ألراضي قنوات المالحـة والري والتطھیر المخصصة الستعمال عمومي وكذلك ا.د
الواقعة في ضفافھـا الحرة والتي ال یجب أن یتجاوز عرضھا خمسة وعشرین 

؛متر لكل ضفة حرة
والقناطر المائیة وقنوات وأنابیب الماء والسواقي المخصصة دالحواجز والسدو.ه

الستعمال عمومي من أجل حمایة األراضي من المیاه، والـري وتزوید المراكز 
؛المائیةبالماء أو الستخدام القوى الحضریة والتجمعات القرویة 

مسیل مجاري المیاه الدائمة وغیر الدائمة وكذلك منابعھا ومسیل السیول التي .و
؛بارزةیترك فیھا سیالن المیاه آثارا 

الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغھ میاه الفیضان والتي تحدد نصوص .ز
وكذا كل المساحات تنظیمیة تواترھا بالنسبة لكل مجرى ماء أو مقطع منـھ،

؛في أجزاء مجاري الماء الخاضعة لتأثیر ھذا المد120المغطـاة بمد یبلغ معاملھ 
:الضفاف الحرة انطالقا من حدود الحافات.ح

:بعرض ستة أمتار على المجاري المائیةأو مقاطع المجاري المائیـة التالیة.1
اللوكوس من مصبھ ملویة من مصبھ إلى منابعھ، سبو من مصبھ إلى منابعھ، 
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إلى منابعھ،أم الربیـع من مصبھ إلى منابعھ، وأبو رقراق من مصبھ إلى سد 
؛سیدي محـمد بن عبد هللا

.بعرض مترین على المجاري المائیة أو مقاطع المجاري المائیة األخرى.2

3المادة 
إذا حصل تغییر في مسیل مجرى مائي ألسباب طبیعیة، تنتقل حدود الضفاف الحرة 

.أعاله موازاة مع المسیل الجدید2للعرض المحدد في الفقرة ح من المادة تبعا
في حالة تراجع المیاه، تضم إلى الملك العام المائي المنطقة الموجودة بین الحدود 

دون تعویض للمالك المجاور الذي ستكون لھ فقط الحرة،القدیمة والحدود الجدیدة للضفاف 
وفي حالة .إمكانیة إزالة المنشآت واإلنشاءات المشیدة من قبلھ وكذا جني المحصول القائم

تقدم المیاه، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أتبث ملكیتھ لھا قبل أن تغطیھا 
أو التي قد تنتج عن العرف أو عن القوانین المیاه وشریطة احترام االرتفاقات الناتجة

.واألنظمة

4المادة 
التي یحتویھا المسیل الجدید الذي یشقھ یضم إلى الملك العام المائي مع الضفاف الحرة 

.تدخل اإلنسانالمجرى المائي بشكل طبیعي أو بدون
خترقھا المسیل وإذا لم تھجر المیاه كلیة المسیل القدیم، فلیس لمالكي العقارات التي ی

.الجدید الحق في أي تعویض
وعلى العكس، إذا تركت المیاه كلیا المسیل القدیم، یكون للمالك الحق في التعویضات 

:التالیة
 إذا عبر المسیل الذي ھجرتھ المیاه والمسیل الجدید على امتداد عرضھما نفس

عام، ویسلم یخرج األول من ھذین المسیلین وضفافھ الحرة من الملك ال،العقار
العقار؛مجانا لمالك ھذا 

 حینما یجتاز المسیالن، القدیم والجدید، عقارات في ملكیة مالكین مختلفین، یخرج
المسیل وضفافھ الحرة من الملك العام، ویمكن للمالكین اكتساب ملكیتھ عن 

،طریق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منھم إلى حدود محور المسیل القدیم
المسیل القدیم من قبل خبراء یعینھم رئیس المحكمة المختصة وبطلب ویحدد ثمن
.من اإلدارة

وإذا لم یصرح المالكون المجاورون للنھر عن نیتھم في االكتساب باألثمان المحددة من 
قبل الخبراء، في ظرف ثالثة أشھر من اإلشعار الموجھ إلیھم من قبل اإلدارة، فإنھ یتم بیع 

.لقواعد التي تحدد بیع األمالك الخاصة للدولةالمسیل القدیم وفق ا
ویوزع الثمن الناتج عن البیع على مالكي األراضي التي یحتلھا المجرى الجدید، على 

.سبیل التعویض، حسب نسبة قیمة األرض التي فقدھا كل واحد منھم
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5المادة 
7الصادر في یحدد الملك العام المائي طبقا ألحكام الفصل السابع من الظھیر الشریف 

.في شأن الملك العام) 1914وز فاتـح یولی(1332شعبان 

الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي: الباب الثاني

6المادة 
أو االستعمال التي اكتسبت بصفة قانونیة على الملك نتفاعیحـتفظ بحقوق الملكیـة أو اإل

) 1914فاتح یولیوز (1332شعبان 7العام المائي قبل صدور الظھیر الشریف الصادر في 
في ) 1925فاتح غشت (1344محـرم 11في شأن الملك العام والظھیر الشریف الصادر في 

ریخ استرجاعھا من طرف المملكة شأن نظام المیاه كما وقع تغییرھما وتتمیمھما أو قبل تا
.بالنسبة للمناطق التي ال یطبق فیھا ھذان النصان

إن المالكین أو الحائزین الذین لم یودعوا بعد، في تاریخ صدور ھذا القانون، لدى 
.اإلدارة مطالب تستند إلى وجود ھذه الحقوق یتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بھا

.انقضاء ھذا األجل، ال یمكن ألي كان أن یدعي أي حق على الملك العام المائيوعند

7المادة 
ـة على الملك العام المائي یتم بمبادرة من اإلدارة ومن بإن االعتراف بالحقوق المكتس

قبلھا أو بناء على طلب من المعنیین، بعد إجراء بحث علني طبقا للشروط المحددة بنصوص 
.تنظیمیة

8ة الماد
المخطط الوطني فيألحكام استعمال الماء المضمنة تخضع حقوق الماء المعترف بھا

للماء والمخططات التوجـیھیة للتھیئة المندمجـة للموارد المائیة المشار إلیھا في الباب الرابع 
.من ھذا القانون

إال عن وال یمكن تجرید المالكین من حقوقھم التي تم االعتراف لھم بھا بصفة قانونیة 
.طریق نزع الملكیة

7.81وتتم عملیھ نزع الملكیة ھذه طبقا للشروط المنصوص علیھا في القانون رقم 
المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفیذه الظھیر 

.2)1982ماي 6(1402رجب 11بتاریخ 254-81-1الشریف رقم 

المتعلق بنزع الملكیة ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفیذه الظھیر 7.81القانون رقم -2
3بتاریخ 3685الجریدة الرسمیة عدد ؛ )1982مایو 6(1402من رجب 11بتاریخ 1.81.254الشریـف رقم 

.؛ كما تم تغییره وتتمیمھ980، ص )1983یونیھ 15(1403رمضان 
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9المادة 
ستعملة لسقي عقار معین والتي ھي في حوزة مالـك ھذا العقار یتم تفویتھا إن المیاه الم

إما مع ھذا العقار في آن واحد ودائما لفائدتھ، وإما منفصلة عنھ شریطة أن یكون من 
.سیتملكھا مالكا لعقار فالحي سترتبط بھ ھذه الحقوق المائیة

.أدناه11وفي حالة تجزئة العقار، تطبـق مقتضیات المادة 

10المادة 
یجب على مالكي الحقوق المكتسبة على المیاه فقط أو على المیاه التي ال یستعملونھا إال 

نشر ھذا خمس سنوات ابتداء من تاریخ) 5(جزئیا في عقاراتھم، أن یقوموا داخل أجل 
6عتراف فـیمـا یخص المالكین أو الحائزین المشار إلیھم في المادة إلالقانون أو نشر قرار ا

أعاله، بتفویت ھذه الحقوق الكلیة أو الجزئیة غیر المستعملة ألشخاص طبیعیین أو معنویین 
.یملكون عقارات فالحیة ولفائدة ھذه العقارات أو للدولة

تباع أي مسطرة اوعند انقضاء ھذا األجل، فإن حقوق المیاه التي لم یقم مالكوھا ب
نزع ملكیتھا لفائدة الدولة حـسب الشروط لتفویتھا طبقا لمقتضیات الفقرة السابقة، یتم 

.السالف الذكر7-81المنصوص علیھا في القانون رقم

11المادة 
ال یمكن تفویت أو كراء عقارات فالحیة تسقى بمیاه اعتـرف للغیر بحقوق علیھا إال إذا 

المیاه محررا في اسمھم، وضامنا عرض مالك العقار على المشترین أو المكترین عقدا لكراء
.لھم لمدة معینة وبثمن محدد المیاه التي ھم في حاجة إلیھا لسقي العقارات المذكورة

المحافظة على الملك العام المائي وحمایتھ: الباب الثالث

12المادة 
:یمنع ما یلي.أ

التجاوز بائي شكل من األشكال خاصة بواسطة بنایات، على حدود الضفاف .1
ة لمجاري المیاه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحیرات والعیون وكذا الحر

على حدود محرم القناطر المائیة وأنابیب المیاه وقنوات المالحة أو الري أو 
المائي؛التطھیر التي تدخل في الملك العام 

وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي یعرقل المالحة وحریة سیالن .2
؛الحرةیة التنقل على الضفاف المیاه وحر

رمي أشیاء داخل مسیل مجـاري المیـاه، من شأنھا أن تعیق ھذا المسیل أو .3
تراكمات؛تسبب لھ 
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عبور الساقیات أو األنابیب أو القناطر المائیة أو القنوات المكشوفة والتي تدخل .4
ة في الملك العام المائي، بواسطة عربات أو حیوانات، خارج الممرات المعینـ
. خصیصا لھذا الغرض، أو ترك البھائم تدخل محرم قنوات الري أو التطھیر

إن النقط التي یمكن استثنائیا للقطیع أن ینفذ منھا إلى ھذه القنوات قصد 
.رتواء یتـم تحدیدھا من طرف وكالة الحوضاإل

، الكیفیات المحددة بنصوص تنظیمیةویمنع، إال بترخیص سابق ممنوح حسب .ب
:ليیالقیام بما 

؛المائيإنجاز أو إزالة إیداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام .1
؛الدائمةكحت أو تعمیق أو توسیع أو تقویم أو تنظیم مجاري المیاه المؤقتة أو .2
القیـام بفصدات أو مآخذ ماء على المنشآت العمومیة وعلى مجـاري المیـاه أو .3

؛على أي جـزء آخر من الملك العام المائي
القیام بتجویفات كیفما كان نوعھا، خاصة استخراج مواد البناء من مجاري .4

المیاه على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الضفاف الحرة لمجاري 
وال یمنح الترخیص . المیاه، أو محـرم أنابیب المیاه والقناطر المائیة والقنوات

العامة أو بتباث إذا كان من شأن ھذه التجویفات أن تلحق ضررا بالمنشآت 
.حافات مجاري المیاه أو باألحیاء المائیة

ط تھیئة األحواض المائیة واستعمال الموارد المائیةیتخط: الباب الرابع

المجلس األعلى للماء والمناخ: الفرع األول
13المادة 

یكلف بصیاغة التوجھات "المجلس األعلى للماء والمناخ"یحدث مجلس تحت اسم 
.ة الوطنیة في مجال الماء والمناخالعامة للسیاس

عالوة على االختصاصات التي یمكن للسلطة الحكومیـة أن تخـولھا لھ، یقوم المجلس 
:یلياألعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأیھ حول ما 

 اإلستراتیجیة الوطنیة لتحسین المعرفة بالمنـاخ والتحكم في آثاره على نمو مـوارد
؛المیاه

؛ني للماءالمخطط الوط
 مخططات التنمیـة المندمجـة لموارد المیاه باألحواض المائیة والسیما توزیع الماء

بین مختلف القطاعات المستعملة وبـین مختلف جھات البالد أو نفس الحوض، 
.وكذا مقتضیات استثمار وحمایة موارد المیـاه والمحافظة علیھا
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14المادة 
:والمناخیتألف المجلس األعلى للماء 

:ممثليبالنسبة للنصف األول من أعضائھ من -1
؛الدولة
؛وكاالت األحواض
؛المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
؛المكتب الوطني للكھرباء
ستثمار الفالحيالمكاتب الجھویة لإل.

:ممثليبالنسبة للنصف اآلخر من -2
 نظرائھم؛مستعملي المیاه المنتخبـین من طرف
؛أو األقالیم المنتخبین من طرف نظرائھمت المجـالس العما
 ممثلین عن مؤسسات التكوین العالي والبحث العلمي العاملة في میادین ھندسة

...علیھااستعمال المیاه وترشیدھا والحفاظ 
 ممثلین عن الخبرات الوطنیة المتواجدة داخل الجمعیات المھنیة والعلمیة في

....والحفاظ علیھامیادین ھندسة استعمال المیـاه وترشیدھا
یمكن للمجلس أن یستدعي للمشاركة في دوراتھ كل شخص مؤھل أو مختص في مجال 

.شؤون الماء

المخطط الوطني للماءوالمخطط التوجیھي للتھیئة : الفرع الثاني
المندمجةلموارد المیاه

15المادة 
.ةتخطط الدولة استعمال الموارد الوطنیة المائیة في إطار األحواض المائی

:یراد بعبارة حوض مائي في مدلول ھذا القانون ما یلي
مجموع المساحة الطبوغرافیة التي یصرفھا مجرى ماء وروافده من المنبع إلى .أ

البحر، أو إلى أبعد حد یمكن فیھ اكتشاف سیـالن مھـم في مجـرى مـاء داخـل 
الحدود اإلقلیمیة؛

أحواض مائیة كما تـم أو كل مجـموعة جھویة مكونة من أحواض أو أجزاء .ب
تحدیدھا في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائیـة بسبب تبعیتھا لوحدة 

.المورد مـن أجل تزویدھا بالماء
.وتعین حـدود كل حوض مائي بنصوص تنظیمیة
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16المادة 
یوضع مخطط توجـیـھي للتھیئة المندمجـة لموارد المیاه من طرف اإلدارة بالنسبة لكل 

ویكـون ھدفھ األساسي تدبیر الموارد المائیة . حوض مائي أو مجموعة أحـواض مائیـة
للحـوض، بما فیـھا میاه مصـبات الـنھر بھدف التأمین الكیفي والكمي للحـاجیات المائیة 

.لمختـلف مستعملي میـاه الحوضالراھنة والمستقبلیـة
:یليویجب أن یحدد المخطط التوجیھي للتھیئة المندمجة على الخصوص ما 

؛المخططالحدود الترابیة للحوض أو األحواض التي یطبـق فیھا ھذا .1
؛الحوضالتقییم والتطور الكمي والكیفي للموارد والحاجیات المائیة في .2
الحوض واالستعماالت الرئیسیة للماء مخطط تقسیم المیاه بین مختلف قطاعات.3

في الحوض، وعند االقتضاء یحـدد ھذا المخطط، فائض المیاه التي یمكن تحویلھا 
أخرى؛إلى أحواض 

العملیات الضروریة لتعبئة وتوزیع وحمایة وترمیم موارد المیاه والملك العمومي .4
؛المائیةالمائي والسیما المنشآت 

؛لتحقیقھالتدابیر المالئمة أھداف الجودة وكذا اآلجال وا.5
نظام األسبقیة الذي یجب أخذه بعین االعتبار من أجل التقسیم المنصوص علیھ في .6

أعاله وكذلك التدابیر الضروریة الواجب اتخاذھـا لمواجھة الظروف 3البند رقم 
؛المناخیة االستثنائیة

المحافظة وضع التصمیم العام للتھیئة المائیة للحوض الذي من شأنھ أن یضمـن.7
؛للحاجیاتعلى الموارد ومالءمتھا 

50و 49مدارات المحافظة والمنع المنصوص علیھا على التوالي في المادتین .8
القانون؛من ھذا 

الشروط الخاصة الستعمال الماء والسیمـا تلك المتعلقة بـاستثماره وبالحفـاظ على .9
.جودتھ وبمحاربة تبذیره

17المادة 
اإلدارة المخطط التوجیھي للتھیئة المندمجة للحوض المائي لمدة عشرین سنة تضع

على األقل، ویمكن مراجعة ھذا المخطط كل خمس سنوات ما عدا إذا اقتضت الظروف 
وتحدد نصوص تنظیمیة شروط ومسطرة وضعھ . االستثنائیـة تغییر محتواه قبل ھذه المدة

.ومراجعتھ
توجیھي للتھیئة المندمجة للحوض المائي بمرسـوم بعد وتتم المصادقة على المخطط ال

.استشارة المجلس األعلى للماء والمناخ
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18المادة 
في حالة وجـود مخطط توجیھي للتھیئة المندمجة للحوض المائي مصادق علیھ، ال 
یمكن منح كل ترخیص أو امتیاز منصوص علیھ في ھذا القانون وكان موضوعھ استعمال أو 

.ك العمومي المائي إال إذا كان موافقا لألھداف المحددة في ھذا المخططاستغالل المل

19المادة 
تقوم اإلدارة بوضع المخطط الوطني للماء بناء على نتائج وخالصات المخططات 

ویصادق على ھذا .أعاله16التوجیھیة لتھیئة األحواض المائیة المشار إلیھا في المادة 
ویحدد المخطط على . مجلس األعلى للماء والمناخالمخطط بمرسوم بعد استشارة ال

:الخصوص ما یلي
؛األولویات الوطنیة فیما یتعلق بتعبئة واستعمال موارد المیاه
؛برنامـج ومدة إنجاز التجھیزات المائیة على المستوى الوطني
رد المیاه الروابط التي یجب أن توجد بینھ وبین مخططات التھیئة المندمجة لموا

...،إعداد الترابومخططات 
 اإلجراءات المرافقة لھ، خصوصا منھا االقتصادیة والمالیة والنظامیة والتنظیمیة

؛والتحسیسیة والتربویة للسكان الضروریة لسریان مفعولھ
 شروط تحویل المیاه من األحواض المائیة التي تتوفر على فائض منھا إلى

.األحواض التي تعرف عجـزا فیھا
سنة، ویمكن مراجعتھ بصفة دوریة 20طني للماء لمدة ال تقل عن ویوضع المخطط الو

.سنوات ماعدا إذا اقتضت الظروف االستثنائیة تغییر محتواه قبل ھذه المدة5كل 

وكاالت األحواض: الفرع الثالث
20المادة 

وكالة "واض مائیـة تحت اسم تحـدث على مستـوى كل حوض مائي أو مجـموعة أح
.عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وباالستقالل الماليمؤسسة " الحوض

:ویناط بوكالة الحوض القیام بما یلي
؛إعـداد المخطط التوجیھي للتھیئة المندمجة للمـوارد المائیة التابعة لمنطقة نفوذھا.1
السھر على تنفیذ المخطط التوجیھي للتھیئة المندمجة للموارد المائیة داخل منطقة .2

؛نفوذھا
رخص واالمتیازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي التـي ینص علیھا منح ال.3

؛المخطط التوجیھي للتھیئة المندمجة للموارد المائیة داخل منطقة نفوذھا
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تقدیم كل مساعدة مالیة وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنیة لألشخاص العامة أو .4
د المیاه من التلوث أو من أجل الخاصة التي تطلب منھا ذلك سواء من أجل وقایة موار

؛استعمالھالقیام بتھیئة الملك العام المائي أو 
إنجاز كل قیاسات مستوى المیاه والمعایرات وكـذا الدراسات الھیدرولوجیة .5

الكم أو على ىوالھیدروجیولوجیة والخاصة بالتخطیط والتدبیر سـواء على مستو
؛مستوى الكیف

مقتضیات ھذا القانون والقوانین الجاري بھا العمل إنجاز كل قیاسات الجودة وتطبیق.6
والمتعلقة بحمایة موارد المیاه وإعادة جودتھا وذلك بتعاون مع السلطة الحكومیة المكلفة 

؛بالبیئة
اقتراح وتنفیذ اإلجراءات المالئمة والسیما التنظیمیة منھا لضمان تزوید السكان بالماء .7

بقا للباب العاشر من ھذا القانون أو للوقایة من في حالة الخصاص في المیاه المعلنة ط
؛أخطار الفیضان

؛المعبأةتدبیر ومراقبة استعمال موارد المیاه .8
؛إنجاز البنیات التحتیة الضروریة للوقایة من الفیضانات ومحاربتھا.9

.مسك سجل لحقوق المیاه المعترف بھا ولالمتیازات ورخص جلب الماء الممنوحة.10
نفوذ كل وكالة حوض وكذا التاریـخ الذي تدخل فیھ أحكام ھذه تحدد بمرسوم دائرة

.المادة حیز التنفیذ

21المادة 
یدیر وكالة الحوض مجلس لإلدارة تترأسھ السلطة الحكومیة المكـلفة بموارد المیاه وال 

:یليعضوا، وفي جمیع الحاالت یراعى ما 48وال یتعدى 24یقل عدد أعضائھ عن 
؛الدولةنسبة الثلث لممثلي .1
نسبة الربع لممثلي المؤسسات العمومیة التابعة للدولة والمختصة في إنتاج الماء .2

؛الصالح للشرب وتولید الطاقة الكھرومائیة والري
:لممثلينسبة ما تبقى .3
؛الغرف الفالحیة المعنیة
 ؛المعنیةغرف التجارة والصناعة والخدمات
؛مجالس العماالت واألقالیم المعنیة
؛ت الساللیة المعنیةالجماعا
جمعیات مستعملي المیاه الفالحیة المعنیة، المنتخبین من طرف نظرائھم.

:یناط بمجلس اإلدارة القیام بما یلي
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 دراسة المخطط التوجیھي للتھیئة المندمجة للحوض المائي قبل المصادقة
؛علیھ

برامج تنمیة وتدبیر موارد المیاه وكذا البرامج العامة للنشاط السنوي دراسة
والمتعدد السنوات للوكالة قبل المصادقة علیھا من طرف السلطة الحكومیة 

؛المیاهالمكلفة بموارد 
 ؛الوكالةحصر میزانیة وحسابات
الناتجة عن التلوث لألعمال الخاصة المتعلقة بإزالة تلوث تاواتتخصیص األ

؛المیاه
تاوات التي یؤدیھا المستفیدون من خدمات الوكالة ألاقتـراح وعاء ونسـب ال

؛على السلطة الحكومیة المكلفة بموارد المیاه
 وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة الذي تتم المصادقة علیھ حسب الشروط

ي التشریع الجاري بھ العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات المنصوص علیھا ف
؛العمومیة

تفاقیات وعقود االمتیاز التي تبرمھا وكالة الحوضالمصادقة على اإل.
ویمكن لمجلس اإلدارة أن یحدث أي لجنة یظھر لھ من المفید تفویض بعض سلطاتھ 

.إلیھا

22المادة 
.ع الجاري بھ العملیدیر وكالة الحوض مدیر یتم تعیینھ طبقا للتشری

ویتوفر المدیر على السلطات واالختصاصات الضروریة لتـسییر وكالة الحوض، وینفذ 
المدیر مقررات مجـلس اإلدارة وعنـد االقتضاء مقررات اللجن كـمـا یقوم بمنـح الرخص 

.واالمتیـازات الخـاصة باستعمال الملك العام المائي المنصوص علیھا في ھذا القانـون

23دة الما
:منتتكون میزانیة الوكالة 

:الموارد.1
 محاصیل وأرباح االستغالل وكذا تلك الناتجـة عن العملیات التي تقوم بھا وعن

؛أمالكھا
؛تاوات التي یؤدیھا المستفیدون من خدماتھاألمحاصیل ا
 ؛اوات استعمال الملك العام المائيأتمحـاصیـل
؛إعانات الدولة
 مخـتـلفة؛الھبات والوصایا ومحاصیل
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ت یأة مـن طـرف الدولـة والھالتسبیقـات والقروض القابلة للتسدید الممنوح
ا للنصوص قالعمومیة أو الخاصة وكذا االقتـراضات المسموح بھا طب

؛التنظیمیة الجاري بھا العمل
 ؛لفائدتھاالرسوم الشبھ الضریبیة المحدثة
كل المداخیل األخرى التي لھا عالقة بنشاطھا.
:مالتالتح.2
؛تحمالت االستغالل واالستثمار التي تقوم بھا الوكالة
؛سدید التسبیقات والقروض والسلفاتت
كل المصاریف األخرى المتعلقة بنشاطھا.

3المكررة23المادة

یتمتحصیلدیونوكاالتاألحواضالمائیة،باستثناءالدیونذاتالطابعالتجاري،وفقأحكامالقانونرقم
1.00.175بمثابةمدونةتحصیاللدیونالعمومیةالصادربتنفیذھالظھیرالشریفرقم15.97
.4)2000ماي3(1421منمحرم28بتاریخ

24المادة 
توضع ممتلكات الملك العام المائي الضروریة لمزاولة وكـاالت األحواض للمھام 

التي تحددھا المنوطة بھا بمقتضى ھذا القانون رھن إشارة ھذه الوكاالت حسب الشروط 
.نصوص تنظیمیة

من أجل تكوین الذمة األصلیـة لوكالة الحـوض، تحـول األمـالك واألشـیاء المنقولة 
والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة، والضروریة لحسن سیر الوكالة المذكورة، لتتصرف 

.فیھا وذلك حسب الكیفیات التي تحددھا نصوص تنظیمیة

القانون رقم المكررة أعاله، بمقتضى المادة الفریدة من 23تتمیم الفرع الثالث من الباب الرابع بالمادة تم-3
؛ الجریدة )2010یولیو 16(1431شعبان 3بتاریخ 1.10.104الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 42.09

.3837ص ، )2010یولیو 26(1431شعبان 13بتاریخ 5859الرسمیة عدد 
1.00.075بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 15.97القانون رقم -4

فاتح یونیو (1421صفر 28بتاریخ 4800؛الجریدة الرسمیة عدد )2000ماي 3(1421من محرم 28بتاریخ 
.؛ كما تم تغییره وتتمیمھ1256، ص )2000
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لعامة الستعمال الماءالشروط ا: الباب الخامس

حقوق وواجبات المالك: الفرع األول
25المادة 

.للمالك الحق في استعمال میاه األمطار التي تتساقط عل عقاراتھم
.وتحدد نصوص تنظیمیة شروط التجمیع االصطناعي للمیاه في الملكیات الخاصة

26المادة 
لكل مالك بدون ترخیص أن یحفر في عقاره آبارا أو ینجـز بھا أثقابا ال یتجاوز یمكن

وما یلیھا من 36عمقھا الحد المعین بنـصوص تنظیمیة وذلك مع مراعـاة مقتضیات المـواد 
كما لھ الحق في استعمـال المیاه دون المساس بحقوق الغیر وبالشروط التي . ھذا القانون

.نینص علیھا ھذا القانو

27المادة 
یجب أن یصرح بكل جلب ماء مـوجـود قبل تاریخ نشر ھذا القانون داخل األجل الذي 

.تحدده نصوص تنظیمیـة
بالنسبة إلى جلب الماء الذي لم یتم بعد الترخیص بھ، فـان التـصریح السالف الذكر 

من ھذا 8و6یعتبر بمثابة طلب ترخیص ویبحث بصفتھ ھذه مع مراعاة مقتضیات المادتین 
.القانون

28المادة 
یمكن لكل مالك یرید استعمـال میاه من حقھ التصرف فیھا الحصول على ممر لھذه 

.المیاه على األراضي الوسیطة مقابل تعویض عادل ومسبق
یجب على المالك استقبال المیاه التي یمكن أن تسیل من األراضي المسقیة بھذه الكیفیة 

.بة بالتعویض عند االقتضاءمع احتفاظھم بالحق في المطال
وتستثني من ھذه االرتفاقات المنازل والساحات والحدائق والمنتزھات والحظائر 

.المتاخمة للمساكن

29المادة 
یمكن لكل مالك یرید القیام بإفراغ المیاه المضرة بعقاره الحصول على ممر لھذه المیاه 

.لسابقةعبر أراض وسیطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة ا
ستفادة من األشغال المنجزة إال أنھ یمكن لمالك األراضي التي یتم المرور عبرھا اإل

لھذا الغرض وذلك لتمریر المیاه من أراضیھم شریطة مساھمة مالیة في األشغال المنجزة أو 
.التي بقي إنجازھا وكذا في صیانة المنشآت التي أصبحت مشتركة
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30المادة 
أعاله دون ممارسة حقوق المرور الخاصة المتولدة 29و28تحول أحكام المادتین ال

.عن عرف قار والتي یمكن أن یوجد في بعض المناطق

31المادة 
الملكیات المجاورة لمجاري الماء وللبحیرات وللقناطر المائیة وألنابیب الماء ولقنوات 

في حـدود عرض أربعة أمتار الري أو التطھیر المخصصة الستعمال عمومي، تتحمل،
تحسب انطالقا من الضفاف الحرة، ارتفاقا یكون الغرض منھ تمكین أعوان وآلیات اإلدارة أو 
وكالة الحوض من حریة المرور وكذا من وضع مواد كحث أو من إنجاز منشآت وأشغال 

.تكتسي طابع المنفعة العامة
بعدم القیام بأي فعل من شأنھ أن لتزام رتفاق على المالك المجاور اإلویفرض ھذا اإل

.یضر بسیر مجاري الماء والبحیرات والمنشآت وبصیانتھا وبالمحافظة علیھا
رتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعلیا یكون من وفي حالة ما إذا ترتب عن ھذا اإل

.حق المالك المطالبة بنزع ملكیتھا
غیر كافیة إلقامة مسلك، یمكن لإلدارة أو لوكالة رتفاقعندما یتبین أن منطقة اإل

الحوض في غیاب موافقة صریحة للمجاورین اكتساب ملكیة األراضي الالزمة عن طریق 
.نزع الملكیة

32المادة 
یجب إشعار مالك أو مستغلي األراضي المحملة باالرتفاق كتابیا بإنجاز المنشآت أو 

.قةاألشغال المشار إلیھا في المادة الساب
وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي تحدد التعویضات الناتجة عن ھذا اإلنجاز من 

.قبل المحكمة المختصة

33المادة 
ة أن یطلب في أي وقت رتفاق إیداع لمدة تتعدى سنیمكن لكل مالك ألرض خاضعة إل

.رتفاق، اقتناء تلك األرضتفاق من المستفید من ھذا اإلرطیلة مدة اإل
االستجابة لھذا الطلب داخل أجل سنة، فإن یمكن للمالك أن یلتجئ إلى المحاكم إذا لم تتم

.المختصة قصد استصدار حكم یقضي بنقل الملكیة وتحدید مبلغ التعویض
.ویتم تحدید ھذا التعویض كما ھو الشأن في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

34المادة 
عند انعدام ترخیص سابق، یمكن لإلدارة أن تقوم تلقائیا وعلى نفقة المخالفین، بھدم كل 
بنایة جدیدة وكل تعلیة لسیاج ثابت وكـذا بقطع كـل األغراس داخل المناطق الخاضعة 
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رتفاق، وذلك في حالة عدم االستجابة لإلنذار الذي توجھھ اإلدارة إلى المعنیین باألمر لإل
.یوما15ل المذكورة داخل أجل ال یقل عن للقیام باألشغا

وعند الضرورة، یمكن لإلدارة أن تطلب مقابل أداء تعویض قطع األشجار وھدم 
ویمكنھا أن تقوم بذلك تلقائیا إذا لم تتم االستجابة . البنایات الموجودة داخل حدود ھذه المناطـق

.لطلبھا داخل أجل ثالثة أشھر

35المادة 
متیاز المرخص لھم قانونا، الحق في القیام لمحلیة وألصحاب اإلللدولة وللجماعات ا

داخل الملكیات الخاصة بأشغال البحث عن المیاه، وفق مقتضیات القانون المتعلق بنزع 
.الملكیة من أجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت

تیازات المتعلقة بالملك العام المائيمالترخیصاتواإل: الفرع الثاني
36المادة

متیازات المتعلقة بالملك العام المائي المشار إلیھا في ھذا الفرع إلتمنح الترخیصاتوا
ني، ویترتب عن والتي تحدد نصوص تنـظیمیة شكلیات المصادقة علیھا، بعد إجراء بحث عل

.متیازات تحصیل مصاریف الملفاإلھذه الترخیصاتو
ولھذا .تلقي مطالب المعنیین باألمروتقوم بإجراء البحث العلني لجنة خاصة یعھد إلیھا ب

متیاز ینبغي أن ینھى إلى علم العموم عن طریق الغرض فإن مشروع الترخیص أو اإل
الصحافة أو أیة وسیلة أخرى لإلشھار تكون مالئمة خمسة عشر یوما قبل بدء البحث العلني 

بت في الطلب أو ویتعین على وكالة الحوض أن ت. الذي ال یمكن أن تتجـاوز مدتھ ثالثین یوما
في أي تعرض من طرف الغیر داخل أجـل خمسة عشر یوما من تاریخ انتھاء البحث بعد أخذ 

.رأي اللجنة
.وتحدد نصوص تنظیمیة كیفیات إجراء البحث العلني وتألیف اللجنة

37المادة 
تاوة عن أمیاه الملك العام المائي بأداء یلزم كل شخص ذاتي أو معنوي یستعمل

.لماء وفق الشروط المحددة في ھذا القانوناستعمال ا
.وتحدد نصوص تنظیمیة كیفیات تحدید وتحصیل ھذه اإلتاوة

تاوات كل من مالك ومستغل منشآت جلب الماء اللذین یكـونان ویتابع على أداء األ
.مسؤولین بالتضامن عن ھذا األداء

38المادة 
:تخضع لنظام الترخیص العملیات التالیة
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أعاله أو التقاط المیاه الجوفیة أو 26أشغال البحـث مع مراعاة مقتضیات المادة .1
؛النابعة

26حفر اآلبار وإنجاز األثقاب التي یتجاوز عمقھا الحد المشار إلیـھ في المادة .2
؛أعاله

؛الخاصةأشغال التقاط واستعمال میاه العیون الطبیعیة الواقعة في الملكیات .3
منشآت لمدة ال تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجدید، بھدف استعمال الملك إقامة.4

العام المائي كالمطاحن المائیة والحواجز والسدود أو القنوات، شریطة أال تعرقل 
ھذه المنـشآت حریة سیالن المیاه وحریة السیر على الضفاف الحرة وأن ال 

؛تتسبب في تلوث المیاه
جوفیة كیفما كانت طبیعتھا یفوق الحد الذي تحدده جلب صبیب من میاه الطبقة ال.5

؛نصوص تنظیمیة
؛مآخذ المیاه المقامة على المجاري المائیة أو القنوات المتفرعة عن الودیان.6
للعالج ھاجلب المیاه، كیفما كانت طبیعتھا، من أجل بیعھا أو من أجل استعمال.7

؛الطبي
.یةاستغالل المعدیات أو الممرات على المجاري المائ.8

39المادة 
حقوق الغیر، ویمكن أن یخـول الترخیص للمستفیـد حق یمنح الترخـیص مع مـراعـاة

.احتالل أجزاء من الملك العام المائي الضروریة للمنشآت وللعملیات المرخص بھا
وتحدد وكالة الحوض مدة الترخیص التـي ال یمكن أن تتجاوز عشرین سنة قابلة 

جب على المستفید من الترخیص القیام بھا لتجنب تدھور المیاه التي للتجدید والتدابیر التي ی
تاوة وشروط االستغالل ألومبلغ وكیفیات أداء ایستعملھا إما عن طریق الجلب أو الصرف 

والتمدید والتجـدید المحتملین للترخیص وكذلك التدابیر التي یجب على المستفید من 
.ب السادس من ھذا القانونالترخیص أن یتخذھا تطبیقا لمقتضیات البا

ویتم سحب التـرخیص من طرف وكالة الحوض في أي وقت وبدون تعویض وذلك بعد 
:التالیةتوجیھ إنذار كتابي للمعني باألمر في الحاالت 

 ؛الترخیصعدم احترام الشروط التي یتضمنھا
؛إذا لم یشرع في استعمال الترخیص داخل أجل سنتین
 مسبقة من وكالة الحوض إذا تم تفویـت الترخیـص أو تحویلھ للغیر دون موافقة

؛بعده40ستثناء المنصوص علیھ في المادة ما عدا اإل
؛تاوات في اآلجال المحددةإذا لم یتم تسدید األ
إذا استعملت المیاه لغرض غیر مرخص بھ.
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لوكالة الحوض في أي وقت تغییـر الرخصة أو تقلیص مدتـھا أو سحبـھا من ویمكن
ویخول ھذا . أجل المنفعة العامة بشرط توجیھ إشعار للمستفید ال تقل مـدتھ عن ثالثـین یوما

التغییر أو التقلیـص أو السحـب الحق في التعویض لفائدة المستفید من التـرخیص إذا حصل 
.ذلكلھ ضرر مباشر من جـراء 

40المادة 
وال یمكن للمستفید . یمنح الترخیص بجلب المیاه من أجل الري لفائدة عقار معین

.استعمال المیاه لفائدة عقارات أخرى دون ترخیص جدید
وفي حالة تفویت العقار، یحول الترخیص بقوة القانون إلى المالك الجدید، ویتعین على 

لحوض داخل أجل ثالثة أشھر ابتداء من تاریخ ھذا األخیر أن یصرح بالتفویت إلى وكالة ا
.انتقال الملكیة

ویعتبر كل تحویل للترخیص یتم بمعزل عن العقار الذي منح لفائدتھ باطال ویؤدي إلى 
.سحب الترخیص

وفى حالة تجزئة العقار المستفید، فإن تقسیم المیاه بین القطع یجب أن یكون موضوع 
.صليترخیصات جدیدة تحل محل الترخیص األ

41المادة 
:متیاز العملیات التالیةإلتخضع لنـظام ا

؛العیونتھیئة العیون المعدنیة والحارة وكذا استغالل میاه ھذه .1
إقامة منشآت فوق الملك العام المائي لمدة تفوق خمس سنوات، الھدف منھا .2

؛المیاهالحمایة مـن الفیضانات أو تجمیع وتحویل المیاه وكذا استعمال ھذه 
؛والمستنقعاتتھیئة البحیرات والبرك .3
عملیات جلب الماء من الطبقـة المائیة ومآخذ الماء المقامة على مجاري المیاه .4

والقنوات المتفرعة عن الودیان أو العیون الطبیعیة عندما یتعدى الصبـیـب 
المأخوذ الحد الذي تعینھ وكالة الحوض أو إذا كانت مخصصة الستعمال 

؛عمومي
.من مجاري المیاه والقنوات بھدف إنتاج الطاقة الھیدروكھربائیةجلب الماء.5

متیاز حقا عینیا لمدة محدودة وال یخول للمستفید منھ أي حق للملكیة على ویشكل اإل
.الملك العام المائي

ال تطبق مقتضیات ھذه المادة على موارد المیاه والمنشآت المخصصة للمدارات 
الدولة والسیما المدارات المحددة حسب الفصل السادس من المجھزة كلیا أو جزئیا من طرف
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یولیوز 25(1389الصادر في عاشر جمادى األولى 25-69-1الظھیـر الشریف رقم 
.5بمثابة قانون االستثمارات الفالحیة) 1969

42المادة 
:متیاز على الخصوص ما یليیحدد عقد اإل

؛الصبیب الممنوح
؛نمط استعمال المیاه
 ؛متیاز والتزاماتھ الخاصةإلصاحب اتحمالت
؛متیاز أن یؤدیھاالتي یجب على صاحب اإلتاوةاأل
؛سنة50متیاز التي ال یمكن أن تتعدى مدة اإل
؛طبیعة المنشآت وأجل إنجاز مختلف أشطر المنشآت والتھیئات المقررة
لتجنب تدھور جودة متیازإلالتدابیـر التي یجـب اتخاذھـا من طرف المستفید من ا

؛موارد المیاه
 عنـد االقتضاء، الشروط التي یمكن فیھا تغییر الصبیب الممنوح أو تقلیصھ وكذا

؛التعویض الذي یمكن أن یترتب عن ھذا التغییـر أو التقلیص
وسحبھ وسقوط الحق فیـھ وكذا متیازقتضاء، شـروط اسـترجاع اإلعنـد اإل

.شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نھایة االمتیاز

43المادة 
یمنح امتیاز أخـذ المیاه من أجل الري لكل شخص ذاتي أو معنوي، لفائدة عقارات تقع 

.داخل مدار محدد
متیاز أو أن یـراجع تلقائیا وبدون تعویـض في حالة إلویمكن أن یسقط الحق في ا

.عمال المیاه خارج المدار المحدد أو ألغراض أخرى غیر الرياست
د از بقوة القانون إلى المالك الجدمتیلمالك، تتحول فوائد وتكالیف اإلوفي حالة تغیر ا

الذین یجب علیھم التصریح بھذا التحویل لوكالة الحوض داخل أجل ثالثة أشھر من تاریخ 
.انتقال الملكیة

قسیم المیاه الممنوحة عن المستفیدة في حوزة مالك مخـتلفین، فإن توإذا كانت العقارات 
متیاز، وال یمكن تغییر ھذا التقسیم العقارات یتم تحـدیده في عقد اإلمتیاز بین ھذهطریق اإل

.إال طبق الشروط المقررة لتغییر عقد االمتیاز

بمثابة میثاق ) 1969یولیوز 25(1389جمادى األولى 10بتاریخ 1.69.25الظھیر الشریف رقم -5
یولیوز 29(1389جمادى األولى 13مكرر بتاریخ 2960لالستثمارات الفالحیة؛ الجریدة الرسمیة عدد 

.؛ كما تم تغییره وتتمیمھ2007، ص )1969
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44المادة 
:متیاز لصاحبھ الحق في ما یليیمكن أن یخول عقد اإل

ة كل منشأة مخصصة الستعمال الصبیب المرخص بھ وذلك بعد موافقة وكالة إقام.1
؛الحوض على مشاریع ھذه المنشأة

؛احتالل أجـزاء الملك العام الالزمة لمنشآتھ.2
الحلول محـل وكالة الحوض في نزع الملكیـة أو االحتالل المؤقت لألراضي .3

-7القانون رقم الالزمة لمنشآت المستفید من االمتیاز طبقا لمقتضیـات 
.حتالل المؤقتلكیة من أجل المنفعة العامة وباإلالمتـعلـق بنزع الم81

45المادة 
الخاصة المنصوص علیھا في متیاز ودون اإلخـالل بالبنودیمكن أن یسقط الحق في اإل

:متیاز في الحاالت التالیةعقد اإل
 استعمالھا خـارج استعمـال المیـاه لغرض مغایـر للغرض الذي رخـص بھ أو

؛المحددةمنطقة االستعمال 
؛تاوات في اآلجال المحددةعدم أداء األ
؛متیازداخل اآلجال المحددة في عقد اإلمتیازعدم استعمال المیاه موضوع اإل
عدم احترام االلتزامات ذات الطبیعة الصحیة والسیما في حالة العیون الحارة.

اكن إلى یمكن لوكالة الحوض أن تأمر بإعادة األممتیاز، وفي حالة سقوط الحق في اإل
.متیازقتضاء، تنفیذ ذلك تلقائیا على نفقة صاحب اإلحالتھا األصلیة، وعند اإل

46المادة 
عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغییر المنشآت المنجزة قانونا بموجـب 

الحق في تعویض مناسب لقیمة متیازتیاز، فـإن للمرخص لھ أو صاحب اإلترخیص أو ام
.متیازشرط مغایر في عقد الترخیص أو اإلالضرر الذي لحق بھ، ما لم یوجـد

47المادة 
یمكـن لوكالة الحوض أن تأمر بھدم األشـغـال المنجـزة بـدون ترخـیص أو امتیاز أو 

ألماكن إلى حالتھا قتضاء بإعادة ایـاه، وأن تأمر المخالفین عند اإلخالفا لألنظمة المتعلقة بالم
یوما، وعند انقضاء ھذا األجل یمكن لوكالة 15األصلیة داخل أجل ال یمكن أن یقـل عـن 

.الحـوض القیام بـذلك تلقائیا على نفقة المخالفین
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48المادة 
) 1913غشت 12(1331رمضان 9تتـمیما لمقتضیات الظھیر الشریف الصادر في 

األخرى المتعلقـة بالتسجیل العقاري، یمكن أن تقید ، والنصوص6في شأن التحفیظ العقاري
عتراف بالحقوق ازات جـلب المیاه وكذا قرارات اإلفي السجل العقاري رخص وامتی

.المكتسبة على الماء

مدارات المحافظة ومدارات المنع: الفرع الثالث
49المادة 

درجة استغالل ایمكـن إحداث مـدارات تدعى مدارات المحافظة بالمناطق التي تصل بھ
ویخضع للترخیص داخل ھذه . لى حد یـھدد بالخطر الموارد المائیة الموجودةاالمیاه الجوفیة 

:یليالمدارات ما 
؛إنجاز اآلبار أو األثقاب
؛جمیع أشغال استبدال أو إعادة تھیئة اآلبار أو األثقاب
جوفیة مھما كان الصبیب المأخوذكل استغالل للمیاه ال...

.نصوص تنظیمیة شروط تحدید ھذه المدارات ومنح الشخصوتحدد 

50المادة 
یمكن عند الضرورة، تحدید مدارات المنع بمرسوم وذلك في المناطق التي یعلن فیھا أن 

.مستوى الطبقات المائیة أو جودة المیاه في خطر نتـیجـة االستغالل المفرط أو التدھور
االمتیازات لجلب المیاه إال إذا كان ھذا وفي كل من ھذه المدارات ال تسلم الرخص و

.الجلب مخصصا للتزوید البشري أو إلرواء الماشیة

محاربة تلوث المیاه: الباب السادس

51المادة 
:بمفھوم ھذا القانون یعتبر

؛مستعمال كل ماء تعرض لتغییر في تركیبھ أو حالتھ من جراء استعمالھ

یظ العقاري كما وقع المتعلق بالتحف) 1913أغسطس 12(1331رمضان 9الظھیر الشریف الصادر في -6
من ذي الحجة 25في 1.11.177الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 14.07تغییره وتتمیمھ بالقانون رقم 

، ص )2011نوفمبر 24(1432ذو الحجة 27بتاریخ 5998الجریدة الرسمیة عدد ؛ )2011نوفمبر 22(1432
5575.
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مباشرة أو غیر مباشرة أو بفعل ملوثا كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري، بصفة
تفاعل بیولوجي أو جیولوجي لتغیـیر في تركیبھ أو حالتھ، بحیث أصبح نتیجة 

.لذلك غیر صالح لالستعمال الذي أعد لھ
وتضع اإلدارة معاییر الجودة التي یجب أن یستجیب لھا الماء حسب االستعمال المحدد 

.لھ

52المادة 
ن أو رمي أو إیداع مباشر أو غیر مباشر في میاه ال یمكن القیام بأي صب أو سیال

سطحیة أو طبقات جوفیة من شـأنـھ أن یـغیر الممیزات الفیزیائیة بما فیھا الحراریة 
واإلشعاعیة والكیمیائیـة والبیولوجیة أو البكتیرولوجیة بدون ترخیص سابق تسلمھ وكـالة 

.الحوض بعد إجراء بحث
لترخیص المشار إلیھ في الفقرة األولي من ھذه المادة وفي الحالة التي یجب فیھا منح ا

متیاز المشار إلیـھ في المادة أو مع اإل38مشار إلیھ في المادة في نفس الوقت مع الترخیص ال
متیاز شروط الجلب والصب ویجري البـحث القانون، یحدد ھذا الترخیص أو اإلمن ھذا 41

.یوما) 30(ثـین العلني في نفس الوقت وال یمكن أن یتجاوز ثال
.تاوات تحدد بنص تنظیميأیفاء ویترتب عن الرخصة است
وفق الشروط المحددة بنص تنظیـمـي كل من مالك تاواتویمكن أن یتـابع على األ

منشآت الصب أو السیالن أو الرمي أو اإلیداع المباشر أو غیر المباشر، ومستغلیھا اللذین 
.یكونان مسؤولین بالتضامن عن ھذا األداء

53المادة 
كل صب وسیالن وصرف وإیداع مباشـر أو غیر مـباشر في مـیاه سطحیة أو طبقات 

أعاله وموجود عند تاریخ نشر ھذا القانون، یجب التصریح 52إلیھ في المادة جوفیة مشار
.بھ داخل أجل تحدده وكالة الحوض

ویعتبر ھذا التصریح بمثابة طلب للترخیص یبحث بصفتھ ھذه بناء على المقتضیات 
.المنصوص علیھا في ھذا القانون

54المادة 
:یمنع ما یلي

صلبة في الودیان الجافة وفي اآلبار والمساقي إفراغ میاه مستعملة أو نفایات .1
ویسمح فقط بتفریغ . والمغـاسل العمومیـة واألثقاب والقنوات ودھالیز التقاط المیاه

؛المیاه الراسبة أو المیاه المنزلیة المستعملة في آبار مصفیة مسبوقة بمبلعات
ا تلویث القیام بأي تفریش أو طمر للمصاریف المائیـة ووضع نفایات من شأنھ.2

؛المیاه الجوفیة عن طریق التسرب أو تلویث المیاه السطحیة عن طریق السیالن
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تنظیف الغسیل أو أشیاء أخرى خاصة اللحـوم أو الجلود أو المنتجات الحیوانیة .3
في میاه السواقي وأنابیب الماء والقناطر المائیة والقنوات والخزانات واآلبار التي 

یة واألماكن العمومیة وداخل مناطق حمایة ھذه تغذي المدن والتجمعات السكن
السواقي واألنابیب والقناطر والقنوات والخزانات واآلبار؛

االستحمام واالغتسال في المنشآت المذكورة أو تورید الحیوانات منھا وتنظیفھا أو .4
غسلھا؛

داخل مناطق حمایة السواقي وضع مـواد مضرة وإنشاء مراحیض أو بالوعات.5
المذكورة؛وأنابیب الماء والقناطر المائیة والقنوات والخزانات واآلبار 

رمي الحیوانات المیتة في مجاري الماء وفي البحیرات والبرك والمستنقعات .6
؛ودفنھا بمقربة من اآلباء والنافوراتوالمساقي العمومیة

محددة والتجمعات القرویة التي تتوفر القیـام داخل المدارات الحضریة والمراكز ال.7
على مخطط للتنمیة برمي أیة میاه مستعملة أو أیة مادة مضرة بالصحة العمومیة 
خـارج األماكن المعینة لھذا الغرض أو بكیفیة تتعارض مع ما ھو منصوص علیھ 

.في ھذا القانون وفي النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل

55المادة 
أضرار تھدد الصحة أو األمن أو السالمة العمومیة یمكن لإلدارة عند معاینة حصول

كل الحاالت تعتبر وتبقى حقوق الغیر تجاه أن تتخـذ التـدابیـر الفوریة النافذة للحد منھا، وفي 
.محدثي ھذه األضرار محفوظة

56المادة 
، ودیان، قنوات، بحیرات(تقوم وكالة الحوض بجرد درجات تلوث المیاه السطحیة 

.ومیاه الطبقات الجوفیة بصفة دوریة یتم تحدیدھا بنصوص تنظیمیة حسب كل حالة) ...برك
ویتم إعداد جذاذات للمیاه بناء على معاییر فیزیائیة وكیمیائیة وبیولوجیة وبكتیریولوجیة 

وتبعا لطبیعة التربة یتم وضع خرائط قابلیة تلوث بالنسبة للطبقات . بھدف تحدید حالة كل ماء
.فیة الرئیسیةالجو

وتكون كل ھذه الوثائق موضوع مراجعة دوریة عامة وموضوع مراجعة فوریة كلما 
.طرأ تغییر استثنائي أو مفاجئ على حالة المیاه أو البیئات المستقبلة

.وتقوم اإلدارة بتحدید مسطرة وضع ھذه الوثائق وإقامة الجرد العام
كما أنھا تحدد من جھة المواصفات التقنیة والمعاییر الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة 
والبكتیریولوجیة التي یجـب أن تنطبق على المجاري المائیة وعلى مقاطع المجاري المائیة 

ومن . والقنوات والبحیرات والبرك وباألخص على المآخذ المائیة التي تقوم بتزوید السكان
.األجل الذي یجب فیھ تحسین جودة كـل بیئة مستقبلةجھة أخرى
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57المادة 
ویخضع كل استعمال للمیاه المستعملة . تحدد اإلدارة شروط استعمال المیاه المستعملة

.لترخیص من وكالة الحوض
یمكن لكل مستعمل للمیاه المستعملة أن یستفید من المساھمة المالیة للدولة والمساعدة 

لحوض إذا كان ھذا االستعمال مطابقا للشروط التي تحددھا اإلدارة وكان من التقنیة لوكالة ا
.آثاره تحقیق االقتصاد في الماء وحمایة موارد المیاه من التلوث

الستعمال الغذائيلالمیاه المخصصة : الباب السابع

58المادة 
:الغذائيتشمل المیاه المخصصة لالستعمال 

؛للشربالمیاه المخصصة مباشرة )أ
المواد الغذائیة الموجھة المیاه المخصصة لتحضیر أو تكییف أو تصبیر )ب

.للعموم

59المادة 
یجب أن تكون المیاه المخصصة لالستعمال الغذائي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

ویعتبر الماء صالحا للشرب في مفھوم ھذا القانون عندما یستجیب لمعاییر . صالحة للشرب
مي حسبما إذا كان مخصصا مباشرة للشرب أو لتحضیـر أو الجودة المحددة بنص تنظی

.تكییف أو تصبیر المواد الغذائیة

60المادة 
یمنع أن یعرض أو یباع أو یوزع، في أي شكل كان، ماء غیر صالح للشرب قصد 

.التغذیة البشریة
جل أعاله من أ59ویمنع كذلك استعمال میاه ال تستجیب للمعاییر المشار إلیھا في المادة 

.تحضیر أو تكییف أو تصبیر المواد الغذائیة
إال أنھ یمكن لإلدارة في حالة الضرورة المرتبطة بالتركیبة الطبیعیة للماء، وضمن 
شروط خاصة، التـرخیص مؤقتا وفي مناطق معینة باستعمال ماء ال یستجیب لكل المعاییر 

.أعاله59المشار إلیھا في المادة 

61المادة 
بق من اإلدارة كل إنجاز أو تغییر منشآت جر المیاه لتلبیة حاجیات یخضع لترخیص سا

.جـماعة ما وذلك قصد إجراء مراقبة لجودة الماء
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مستغلو المنشآت الخصوصیة لجر الماء الموجودة في تاریخ نشر ھذا القانون ویلزم
بطلب ترخیص إداري وفق الشروط المحددة بالنسبة لمنشآت جر الماء الجدیدة وذلك داخل 

.أجل سنتین من تاریخ ھذا النشر

62المادة 
نقلة إال ال یمكن أن یتم التموین بالماء الصالح للشرب بواسطة برامیل أو صھاریج مت

وفق الشروط المحددة بنصوص تنظیمیة، وفي كل األحوال، یجب أن یؤخذ الماء من منشأة 
.عمومیة لجر الماء موضوعة تحت المراقبـة، وعند انعدامھا من نقطة ماء مرخص بھا

63المادة 
تحدث مناطق حمایة حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذیة العمومیة كالعیون واآلبار 

.والمطریاتواألثقاب 
:وتشمل ھذه المناطق ما یلي

مدار حمایة مباشرة للمنشآت من التلوث البكتیري والذي یتم اقتناء أراضیھ .أ
وتعتبر ھذه األراضي . وحمایتھا من طرف الجھاز المكلف باستغالل المنشآت

؛جزءا ال یتجزأ من المنشآت التي تم اقتناؤھا لفائدتھا
االقتضاء مدار حمایة مقربة لنقط جلب الماء من التلوث الكیمیائي، یمنع وعند.ب

داخلھ كل نشاط أو منشأة من شأنھما أن یشكال مصدر تلوث مستمر وینظم فیھ كل 
.إیداع وكل منشأة یشكالن خـطر تلوث عارض للمیاه

.ویتم وضع مسطرة تحدید مدار الحمایة المقربة بنصوص تنظیمیة
الشروط تحدید مناطق حمایة مماثلة حول حقینات السدود والخزانات ویمكن وفق نفس 

.المدفونة وكذا حول منشآت الحقینات والجر والتوزیع

64المادة 
.یمنع كل نظام للتوزیع المكشوف للماء الموجھ للتغذیة البشریة

65المادة 
یجب أن یخضع لترخیص سابق، وضمن الشروط التي تحدد بنصوص تنظیمیة كل 

.ة إلصالح المیاه وكل لجوء إلى نظام لمعالجتھا بواسطة مـواد إضافیة كیمیائیةطریق
ویجب أال یكون من شأن ھذه اإلضافات اإلضرار بصالحیة الماء للشرب وإفساد 

.خصائصھ الذوقیة

66المادة 
.یجب على منتج وموزع الماء أن یؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء
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م تحلیل الماء بصورة دوریة من طرف مختبرات معترف ولھذا الغرض یجب أن یتـ
.بھا بنصوص تنظیمیة

وتتم مراقبة جـودة الماء وظروف إنتاجھ وتوزیعھ من طرف اإلدارة وذلك طبقا 
.للشكلیات المحددة بنصوص تنظیمیة

المنفعة ستغالل وبیع المیاه الطبیعیة ذاتمقتضیات تتعلق با: الباب الثامن

"میاه العین، أو، میاه المائدة " اة الطبیةوالمیاه المسم

67المادة 
المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة حسب ھذا القانون ھي میاه خالیة من األضرار والتي 
یمكن أن تستعمل كعوامل عالجیة بسبب درجة حرارتھا والطبیعة الخصوصیة لمكوناتھا 

.الملحیة أو الغازیة أو اإلشعاعیة
ویمكن أن تستخلص من المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة المواد المشتقة كالغازات 

.الحارة والمیاه األم والبیلوید والمستحضرات الصیدلیة والتجمیلیة
وبالنسبة للمیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة الغازیة یمكن الرفع من نسبة الغاز في ھذه 

وإذا تمت ھذه اإلضافـة، وجبت اإلشارة . ن ینبوع العینالمیاه بإضافة غاز خالص مأخـوذ م
إلیھا مع بیان طبیعة وأصل الغاز المستعمل في كل أشكال تعبئة الماء أو في كل أماكن 

.االستعمال الموضوعة رھن إشارة العموم

68المادة 
ال یمكن التقاط واستغالل ماء طبیعي ذي منفعة طبیة خارج الشروط العامة المحددة 

.القانون والنصوص الصادرة لتطبیقھبھذا

69المادة 
ال یمكن استعمال المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة أو مشتقاتھا كعوامل عالجیة إال إذا 
كان استغاللھا مرخصا بھ رسمیا وخاضعا لمراقبة اإلدارة وكانت طریقة التقاطھا مصادقا 

.علیھا
فال یمكن أن یكون مقبوال إال في مؤسسة یكون وإذا تم ھذا االستعمال في عـین المكان، 

.مصادقـا من قبل اإلدارة على موقعھا وتصامیمھا وبنائھا وتھیئتھا وتجھیزھا
أما إذا حصل ھذا االستعمال خارج نقط نبوع العین، فال یمكن أن یتم إال إذا نقل الماء 

.بشروط خاصة محددة أو مصادق علیھا من قبل اإلدارة
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70المادة 
ستشفاء بمیاه العیون استعمال المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة في اإلیخضع

.للترخیـص حسب الشروط المحددة بنصوص تنظیمیة

71المادة 
.نبثاقیجب استعمال كل المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة حسب طبیعتھا عند اإل

روریة الستغاللھا غیر أن ھذه المیاه یمكن أن تخضع لبعض العملیات واألعمال الض
كالنقل والمزج والتخزین والمعالجة الخاصة شریطة أن ال تغیر ھذه العملیات خصائص ھذه 

.المیاه وأن یكون مرخصا بھا قانونا
وال یمكن أن یتم مزج المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة إال بالنسبة للمیاه ذات مصدر 

.اإلشفائيھیدروحراري واحد ونفس التركیب ونفس المفعول 

72المادة 
ال یمكن أن تحمل اسم ماء طبیعي ذي منفعة طبیة المیاه مھما كان أصلھا والتي تضاف 

.إلیھا فورا عناصر دوائیة
" میاه المائدة"أو " میاه العین"سم ماء ذي منفعة طبیة المیاه المسماة إال یمكن أن تحمل 

.الجیةوالتي ال یسمح تركیبھا الطبیعي بإعطائھا أیة خاصیة ع

73المادة 
:یراد في ھذا القانون

 الینابیع؛المیاه الطبیعیة الصالحة للشرب المنبثقة من " میاه العین"بالمیاه المسماة
المیاه الصالحة للشرب اآلتیة من الشبكة العمومیة " میاه المائدة"المسماة المیاه

للتزوید بمیاه الشرب، ویمكن أن تخضع ھذه المیاه لمعالجة إضافیة مقبولة من 
.طرف اإلدارة

إال إذا " میاه المائدة" أو " میاه العین"ال یمكن أن تعرض للبیع وتباع المیاه المسماة 
.خاضعة لمراقبة اإلدارة وتمت المصادقـة علـى كیفیة جلبھا وتعبئتھاكانت مرخصة رسمیا و

74المادة 
یخضع كل منتوج مستخلص من المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة والذي یمكن تكییفھ 

.كدواء للتشریع والتنظیم المتعلقین باألدویة

75المادة 
ھي وحدھا القابلة " میاه العین"المسماة بیة والمیاهالمیاه الطبیعیة ذات المنفعة الط

.لالستیراد مع مراعاة ترخیص اإلدارة حسب الشروط المحددة في نصوص تنظیمیة
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76المادة 
المتعلق بالزجر عن الغش في 13-83یعتبر ما یلي جریمة بمفھوم القانون رقـم 

5(1405محرم 9بتاریخ 108-83-1البضائع الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 
:القانونویعاقب علیھ بالعقوبات المنصوص علیـھا في ھذا 7)1984أكتوبر

ذي "مـاء طبیـعي"سم إیع أو العرض للبیع أو البیع تحت الحیازة من أجل الب.1
منفعة طبیة، أو ماء المائدة أو ماء العین لماء غیر مرخص رسمیا باستغاللھ 

؛وبعرضھ للبیع أو بیعھ
العرض للبیـع أو البیع تحت تسمیة مطبقـة علـى المیـاه الحیازة بغرض البیع أو .2

الغازیة طبیعیا لماء غازي مصطنع أو تمت تقویـة نسبـة الغاز فیـھ، إذا لم تكـن 
ھذه اإلضافة أو التقویـة مرخصـا بھا ومشـارا إلیھا صراحـة في كل أشكـال 

؛التعبئة الموضوعة رھن إشارة العموم
العـرض للبیـع أو البیـع عـن قصد تحـت تسمیـات متعددة غرض البیع أو بالحیازة .3

؛لنفس الماء
سم معین، لمـاء إالحیازة بغرض البیع أو العرض للبیع أو البیع عن قصد تحت .4

؛إلیھلیس لھ األصل المشار 
؛لى تركیبة تختلـف عن تركیبة الماء الذي تحتویھ األوعیةااإلشارة في األوعیة .5
اء غیر خال من الجراثیم المرضیة أو غیر صالح عرض ماء للبیع أو بیع م.6

لالستھالك؛
ى أن المیاه الموجودة داخلھـا معقمة في حین أنھا تحتوي الاإلشارة على األوعیـة .7

؛حیةعلى جراثیم 
استعمال أي إشارة أو عالمة على األوراق التجاریة والفاتورات والفھـارس .8

و أیة وسیلة أخرى لإلشھار یكون والبیانات التمھیدیة والملصقات واإلعالنات أ
من شأنھا أن تحدث غموضا في ذھن المستھلك حول طبیعة وحجم وجودة 

؛ومصدر المیاه
الحیازة بغرض البیع أو العرض للبیع أو بیع الماء الطبیعي ذي منفعة طبیة في .9

؛المیاهأوعیة قد تفسد جوده 
.ھایة صالحیتھعدم اإلشارة على المنتوج إلى تاریخ عرضھ للبیع وتاریخ ن.10

1.83.108ي البضائع، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم المتعلق بالزجر عن الغش ف13.83القانون رقم -7
جمادى اآلخرة 27بتاریخ 3777الجریدة الرسمیة عدد ؛ 395، ص )1984أكتوبر 5(1405محرم 9بتاریخ 
.395، ص )1985مارس 20(1405



-33 -

77المادة 
تحدد شروط ترخیص واستغالل ومراقبة المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة والمیاه 

.المائدة، وكذا قواعد التعبئة ولصق البطاقات بنصوص تنظیمیة"أو " ماء العین"المسماة

78المادة 
بالعقوبات أعاله ودون المساس 76و73في حالة مخالفة لمقتضیات المادتین 

لى المعني باألمر ایمكن لإلدارة وبعد توجیھ إنذار أدناه،116المنصوص علیھا في المادة 
.ظل دون جدوى أن تسحـب ترخیص استغالل وبیع المیاه موضوع المخالفة

أحكام متعلقة بتھیئة واستعمال المیاه المخصصة الستعمال : الباب التاسع

فالحي

79المادة 
ات توجیھیة للتھیئة المندمجة لألحواض المائیة مصادق علیھا في حالة وجود مخطط

إال إذا كان مطابقا 38وفق أحكام ھذا القانون، ال یسلم الترخیص المنصوص علیھ في المادة 
.لمقتضیات المخططات المذكورة

80المادة 
یتعین على كل شخـص ذاتي أو معنوي یرغب في الحصول على ترخیص من أجل 

لغرض سقي ملكیة فالحیة أن یودع مشروعة مقابل وصل لدى وكالة الحوض استعمال المیاه
وفي حالة سكوت وكالة الحوض لمدة أجلھا ستون یوما ابتداء من تاریخ الوصل، یعتبر 

.المشروع مصادقا علیھ والترخیص ممنوحا
وال یمكن المصادقة على أي مـشروع فالحي إذا كان من شأن شروط اإلنجـاز التي 

.أن تلحق ضررا بالموارد المائیة أو األراضي القابلة للزراعةیتضمنھا
.ویجب على وكالة الحوض أن تعلل قراراتھا بعدم المصادقة على المشاریع المذكورة

81المادة 
لى األعوان المكلفین خصیصا من قبل اإلدارة لھذا الغرض بمعاینة مطابقة أشغال ایعھد 

.للترخیص الممنوحالتجھیز وبرامج االستثمار المنجزة 
وفي حالة المخالفة، تنذر اإلدارة مالك أو مستغل األرض بوجوب احترام المقتضیات 

یوما ویمكن للمعني باألمر داخل 30المنصوص علیھا في الترخیص داخل أجل ال یقل عن 
.ھذا األجل أن یقدم لإلدارة الشروحات المتعلقة بالمخالفة

دارة أن تجبر مالك أو مستغل األرض على أداء مبلغ وفي حالة تأكید المخالفة، یمكن لإل
.درھم كتعویض2.500و500یتراوح بین 
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وإذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة یلغى التـرخیص المنصوص علیھ في 
.بدون تعویض38المادة 

82المادة 
لة بتغییر یمكن لإلدارة أن تأمر داخل المدارات المجھزة كلیا أو جزئیا من طرف الدو

نظم الري القائمة وأنماط السقي المعمول بھا وذلك من أجل االقتصاد في استھالك الماء أو 
. من أجل الرفع من قیمة الموارد المائیة مع مراعاة وضعیة المزروعات السنویة الموجودة

.ویتعین على المستعملین االمتثال لھذه التغییرات
ر بكل إجراء یرمي إلى محاربة أي تلوث وعالوة على ذلك، یمكن لإلدارة أن تأم

للطبقات المائیة الناتج عن الرش المفرط لمواد كیمیائیة أو عضویة وبكل إجراء من شأنھ أن 
.یمنع كل إسراف في استعمال الماء

وفي حالة مخالفة تمت معاینتھا قانونیا، تنذر اإلدارة المستعملین بوجوب االستجابة 
بیـر المأمور بھا وذلك تحت طائلة أداء تعویض مبلغھ یتراوح بین داخل اآلجال المحددة لـلتدا

.درھم2.000و 500

83المادة 
لإلدارة عندما تعاین في المدارات الموصولة بشبكة عمومیة تم بناؤھا وتھیئتھا یمكن

على نفقة الدولة، تصاعدا خطیرا للطبقة المائیة، أن تلزم المستعملین بالقیام مؤقتا بسقي 
ویحدد القرار الذي یعاین تصاعد الطبقة المائیة كیفیات أخذ . عقاراتھم من میاه الطبقة المائیة

.د االقتضاء منح اإلعانة المالیةالماء وعن

84المادة 
یمنع استعمال المیاه المستعملة ألغراض فالحیة عندما تكون ھذه المیاه غیر مطابقة 

.للمعاییر المحددة بنصوص تنظیمیة

85المادة 
یمكن للدولة في المناطق الزراعیة المھددة بأضرار ناتجة عن الفیضانات أن تقوم إما 

ا تقتضي المصلحة العامة ذلك أو بطلب من المالك وعلى نفقتھم، بإنجـاز بمبادرة منھا عندم
.جمیع األشغـال الالزمة لحمایة ممتلكاتھم والستعمال المیاه في ملكیاتھم

أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص: الباب العاشر

86المادة 
حداث االستثنائیة كالجفاف في حالة قلة الماء الناتج عن االستغالل المفرط أو عن األ

والكوارث الطبیعیة أو القوة القاھرة، تعلن اإلدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة 
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ى ضمان أولویة تزوید السكان بالماء وإرواء الظمـة المحلیـة والمؤقتة الرامیة وتقوم بسن األن
.الحیوانات

.ویعلن عن حالة الخصاص وانتھائھا بمرسوم
تنص األنظمة المحلیة والمؤقتة المذكورة أعاله على إجراءات تقییدیة تتعلق ویمكن أن 
:یليبما على الخصوص

 ؛وصناعیةاستعمال الماء ألغراض منزلیة وحضریة
 ؛بالماءحفر آبار جدیدة من أجل استعماالت أخرى غیر تزوید السكان
 ؛بھاعملیات جلب الماء المرخص
ین التجمعات السكانیة واألماكن العمومیة استغالل نقط الماء العمومیة وتمو

.بالماء
مناطق التزوید "وفضال عن ذلك، یمكن أن تحدد في بعض المناطق مدارات یعلن أنھا 

یقتصر فیھا جلب الماء من الطبقة المائیة على تزوید السكان بالماء وإرواء "المنزلي بالماء
.الحیوانات

87المادة 
أعاله، یمكن لإلدارة عند استحـالة 86على األحكام المنصوص علیھا في المادة عالوة

االتفاق الحبي مع المعنیین باألمر أن تقوم طبـقا للتشریعات واألنظمة الجاري بھـا العمل 
.بمصادرات من أجـل تعبئة الموارد المائیة الالزمة لضمان تزوید السكان بالماء

88المادة 
المناطق الخاضعة للري وفي حالة نقص الماء الناتج عـن االستغالل یمكن لإلدارة في

أعاله، أن تسن أنظمة 86المفرط أو الجفاف المعلن عنھ وفق الكیفیات المقررة في المادة 
.محلیة ومؤقتة قصد معالجة استنزاف المخزونات المائیة

:یليویمكن أن تنص ھذه األنظمة على تدابیر تتعلق على الخصوص بما 
 إلزام الخواص باستغالل الطبقات المائیة داخل المدارات الموصولة عادة بشبكة

؛عمومیة تستعمل المیاه السطحیة
؛منع استعمال الماء قصد الري، في استغالالت مھیأة حدیثا
 تقلیص المساحات المخصصة للزراعة السقویة أو منع بعض الزراعات الصیفیة

؛وغرس أشجار جدیدة
تلفة عن تلك المنصوص علیھا في الباب الخامس من ھذا القانون تحدید شروط مخ

.وذلك بالنسبة الستغالل نقط بدون ترخیص
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ویمكن للدولة أن تتحمل جزئیا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظیمیة، النفقات 
المترتبة عند االقتضاء عن إلزام الخواص بـاستغالل الطبقات المائیة كما ھو منصوص علیھ 

.أعاله

أحكام انتقالیة ومختلفة: باب الحادي عشرال

البحث عن الماء وجرد الموارد المائیة: الفرع األول
89المادة 

:یليیتعین على كل من یشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القیام بما 
 قبل بدء األشغال التصریـح لدى وكالة الحوض، بموضوع وموقـع وإحداثیات

؛رة متعلقة بھااألثقاب وكذلك بكل إشا
 طالع وكالة الحوض على جمیع اإلیضاحات حـول النتائج اوبعد نھایة األشغال

.المحصل علیھا

90المادة 
تقدم اإلدارة في حدود تقدیر العناصر التي یمكن أن تتوفر علیھا إلى كل من یرید 
الشروع في إنجاز ثقب وبناء على طلبھ جمیع المعلومات والسیما منھا التقنیة والھیدرولوجیة 

.والھیدروجیولوجیة

91المادة 
استغالاللمناجم ستكشاف ورخص التنقیب أو امتیازات یتعین على أصحاب ترخیص اإل

رجب 9أو الھیدروكاربورات كما ھي محددة على التوالي في الظھیر الشریف الصادر في 
المتعلق بالبحث عن 90-21والقانون رقم 8بسن نظام المناجم) 1951أبریل 16(1370

بتاریخ 118-91-1بتنفیذه الظھیر الشریف رقم حقول الھیدروكاربورات واستغاللھا الصادر
، أن یصرحوا لوكالة الحوض المعنیة باكتشافات 9)1992فاتح أبریل ( 1412ن رمضا27

ستكشاف والتنقیب أو ا في إطار أنشطتـھم المتعلقة باإلالماء التي یمكن أن یقوموا بھ
.االستغالل

16لموافق ا1370رجب الفرد الحرام عام 9الظھیر الشریف في سن ضابط للمناجم بالمغرب، الصادر في -8
.؛ كما تم تغییره وتتمیمھ1118، ص 1951مایو 18بتاریخ 2012؛ الجریدة الرسمیة عدد 1951أبریل سنة 

المتعلق بالبحث عن حقول الھیدروكاربورات واستغاللھا الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف 21.90القانون رقم -9
11بتاریخ 4146؛ الجریدة الرسمیة عدد )1992فاتح أبریل (1412من رمضان 27بتاریخ 1.91.118رقم 

.؛ كما تم تغییره وتتمیمھ456ص )1992أبریل 15(1412شوال 
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92المادة 
یلزم من یستـغل، وعند االقتضاء من یملك مجاري المیاه والعیون واآلبار واألثقاب بأن 

الة الحوض من أجل تمكینھا مـن تحیین جرد الموارد المائیة، بمنشآت تحویل یصرح لوك
الماء وجره والتقاطھ وبأن یسمح ألعوان اإلدارة بالدخول إلیھا، قصد الحصول على كل 

.المعلومات المتعلقة بالصبیب المأخوذ وكیفیات ھذا األخذ

93المادة 
بمد وكالة الحوض بناء على طلب یلزم الخواص والمصالح والھیآت المستعملة للمیاه

منھا بجمیع العناصر المتوفرة لدیھم والتي من شأنھا أن تساعدھا على وضع حصیالت 
.الموارد المائیة

محاربة الفیضانات: الفرع الثاني
94المادة 

تمنع أن تقام بدون ترخیص في األراضي التي یمكن أن تغمرھا المیاه، الحواجز 
خرى التي من شأنھا أن تعرقل سیالن میاه الفیضانات ما عدا إذا كان والتالل والتجھیزات األ

.الغرض من ھذه اإلقامة ھو حمایة المساكن والملكیات الخاصة المتاخمة

95المادة 
لوكالة الحوض أن تأمر، مقابل تعویض عن األضرار، بتغییر أو بحذف الحواجز 

تھا القانونیة إذا ما تبین أنھا تعرقل واألردام والبنایات والمنشآت األخرى مھما كانت وضعی
.سیالن المیاه أو توسع بكیفیة مضرة نطاق الفیضانات

96المادة 
عندما تقتضي المـصلحة العامة ذلك، یمكن لوكالة الحوض أن تفرض على المالك 
المجاورین لمجاري المیاه القیام بإقامة حواجز لحـمایة ممتلكاتھم من طفوح میاه ھذه 

.المجاري

97مادة ال
یمنع إقامة أغراس أو بناء أو إیداع على األراضي الواقعة بین مجرى الماء وحواجز 

.الحمایة المنشأة بالجانب المباشر لھذا المجرى

أحكام انتقالیة: الفرع الثالث
98المادة 

لقة بـإحـداث مناطق الحمایة في انتظار نشر النصوص التطبیقیة لھذا القانون والمتع
بحقوق المیاه ومنح رخص وامـتیـازات جلب الماء وتحدید الملك العام المائي، عترافواإل
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بتطبیق الظھیر ) 1925فاتح غشت (1344محرم 11یستمر العمل بالقـرار الصادر في 
.في شأن نظام المیاه) 1925فاتح غشت (1344محرم 11الشریـف الصـادر في 

99المادة 
ختصاصات التي مارسة اإلتكلف اإلدارة بمفي انتظار إحداث وكاالت األحواض 

.یعترف بھا ھذا القانون لھذه الوكاالت

100المادة 
فاتح غشت (1344محرم 11تعوض اإلحالة إلى الظھیـر الشریف الصادر في 

في شأن نظام المیاه في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل باإلحالة ) 1925
.إلى ھذا القانون

الجماعات المحلیة والماء: لثاني عشرالباب ا

101المادة 
:منیحدث على مستـوى كل إقلیم أو عمالة لجنة للماء لإلقلیم أو العمالة تتألف 

بالنسبة للنصف األول من ممثلي الدولة والمؤسسات العمومیة التابعة لھا .1
؛والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكھرومائیة والري

:منبة للنصف الثاني بالنس.2
 ؛األقلیمرئیس مجلس العمالة أو
؛رئیس الغرفة الفالحیة
 ؛والخدماترئیس غرفة التجارة والصناعة
 ؛اإلقلیميثالثة ممثلین عن المجالس الجماعیة المعینین من طرف المجلس
ممثل عن الجماعات الساللیة.

:یليیعھد إلي لجنة الماء لإلقلیم أو العمالة القیام بما 
 ؛المائیةالمساھمة في وضع المخططات التوجیھیة للتھیئة المندمجة لألحواض
 تشجیع عمل الجماعات في مجال اقتصاد الماء وحمایة موارد المیاه من

؛التلوث
 اتخاذ كل إجراء مـن شأنھ أن یساعد على توعیة الجمھور بحمایة موارد المیاه

.والمحافظة علیھا
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ت التي لھا انعقاد اللجنة وعدد الدورات في السنة والجھاویحدد نص تنظیمي كیفیة 
نعقاد واإلدارة المكلفة بإعداد ھذه االجتماعات ومتابعة إنجاز الحق في استدعائھا لإل

.توصیاتھا

102المادة 
تستفید الجماعات المحلیة من مساعدة وكالة الحوض عندما تقوم طبقا لمقتضیات ھذا 

:ر الشراكة تتعلق بما یليالقانون، بوضع مشاریع في إطا
 ؛المیاهصیانة وكحت مجاري
؛والكیفحافظة علیھا من حیث الكممحمایة موارد المیاه وال
إنجاز البنیات التحتیة الضروریة للحمایة من الفیضانات.

103المادة 
8و5و3و2داخل المدارات الحضریة تمنح الرخص المنصوص علیھا في الفقرات 

ذا القانون من طرف وكالة الحـوض بعد استشارة الجماعة المحلیة من ھ38من المادة 
.المعنیة

شرطة المیاه: الباب الثالث عشر

المخالفات والعقوبات

معاینة المخالفات: الفرع األول
104المادة 

بمعاینة المخلفات لمقتضیات ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة، عالوة على ضباط یعھد
الشرطة القضائیة إلى األعوان المعینین لھذا الغرض من طرف اإلدارة ووكالة الحوض 

.والمحلفین طبقا للتشریع المتعلق بأداء القسم من طرف األعوان المكلفین بتحریر المحاضر

105المادة 
أعاله، بالولوج إلى اآلبار 104الموظفین المشار إلیھم في المادة یسمح لألعوان و

واألثقاب أو أیة منشأة أخرى اللتقاط الماء أو جلبھ أو صبھ، وذلك وفق الشروط المحددة في 
.من قانون المسطرة الجنائیة65و64الفصلین 

تشغیل ھذه ویمكنھم أن یطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو أخذ أو صب المیاه 
.المنشآت قصد التحقق من خصائصھا
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106المادة 
تتم معاینة المخالفات ألحكام ھذا القانون والنصوص الصادرة لتطبیقھ بكل وسیلة 

.ویترتب عن أخذ العینات تحریر محاضر بذلك فورا. مناسبة والسیما بأخذ عینات

107المادة 
المحـرر، إذا وقع األخذ ویجب على العونوضع األختام على كل عینة مأخوذةت

بحضور مالك أو مستغل منشأة الصرف أن یخـبره بموضوع األخذ وأن یسلمھ عینة مختومة 
.ویشار إلى كل ذلك في المحضر

108المادة 
یجب أن یـتضمن محضر المعاینة على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة 

.وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبین مادیة المخالفات
ویوثق . وتوجھ المحاضر المحررة إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أیام

.لى أن یثبت العكسابالمعاینات التي یتضمنھا المحضر 

109المادة 
في حالة التلبس بالجریمة، ووفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون، یكون 

تـوقیف األشغال ومصادرة أعاله، الحق في104لألعوان وللموظفین المعینین في المادة 
مـن القانون 106و89األدوات واألشیاء التي كان استعمالھا أسـاس المخالفة، طبقا للفصلین 

جمـادى الثاني 28المؤرخ في 413-59-1الجنائي المصادق علیھ بالظھیر الشریف رقم
عند ویمكن لھؤالء األعوان والموظفین طلب القوة العمومیة10)1962نوفمبر 26(1382

.الضرورة

العقوبـات: الفرع الثانـي
110المادة 

درھم أو بإحدى 2500درھم إلى 600لى سنة وبغرامة من ایعاقب بالحبس من شھر 
ھاتین العقوبتین فقط، كل من ھدم جزئیا أو كلیا، بأیة وسیلة كانت، المنشآت أو اإلنشاءات 

من ھذا القانون ماعدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة 2من المادة ه.د.جالمشار إلیھا في الفقرة 
.تكییفا جنائیا أخطر

بالمصادقة على ) 1962نونبر 26(1382جمادى الثانیة 28صادر في 1.59.413الظھیر الشریف رقم -10
، ص )1963یونیو 5(1383محرم 12مكرر بتاریخ 2640مجموعة القانون الجنائي؛ الجریدة الرسمیة عدد 

.؛ كما تم تغییره وتتمیمھ1253
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111المادة 
من القانون الجنائي السالف الذكر 609یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في الفصل 

أعاله في استحالة القیام 104كل من یجعل بأیة وسیلة كانت األعوان المشار إلیھم في المادة 
.ھامھمبم

ویمكن أن تضاعف ھاتھ العقوبات في حالة العود أو إذا تمت مقاومة األعوان في شكل 
.تجمع لعدة أشخاص أو بالعنف

112المادة 
درھم أو بإحدى 2500لى ا1200شھرا وبغرامة من 12ھر إلى یعاقب بالحبـس من ش

57والمادتین 3و2و1أ الفقرات - 12ھاتین العقوبتین فقط، كل من خالف أحكام المادة 
.84و

أ الفقرة-12خالف أحكام المادة درھم كل من2500إلى 1200ویعاقب بغرامة من 
4.

11مكررة 112المادة 

من الفقرة ب 4عن استخراج مواد البناء بدون ترخیص المشار إلیھا في البند یترتب
درھم عن كل متر مكعب من المواد 500، دفع المخالف تعویضا مبلغھ 12بالمادة 

.المستخرجة
وتقرر ھذا التعویض اإلدارة المكلفة بتدبیر الملك العام المائي بإصدار أوامر بالمداخیل 

حررة من طرف المأمورین المفوضین خصیصا لتحریر المحاضر بناء على المحاضر الم
.والمحلفین طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھـا العمل

113المادة 
كل شخص قام بجلب میاه سطحیة أو جوفیة خرقا ألحكام ھذا القانون المتعلقة بشروط 

من ) ثانیةالفقرة ال(606استعمال الماء یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في الفصل 
.القانون الجنائي السالف الذكر

.ویعاقب المساھمون والشركاء بنفس عقوبة الفاعل الرئیسي

مكررة أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون 112الباب الثالث عشر بالمادة تم تتمیم الفرع الثاني من -11
یونیو 30(1420من ربیع األول 16بتاریخ 1.99.174الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 19.98رقم 

.1831، ص )1999یولیو 15(1420بتاریخ فاتح ربیع اآلخر 4708یدة الرسمیة عدد ؛ الجر)1999
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114المادة 
لوكالة الحوض الحق في أن تغلق تلقائیا المآخذ المائیة التي تصبح غیر قانونیة أو قد 

.تكون منجزة بدون ترخیص
یمكن تخفیض أجلھ في حالة وإذا لم یتم االمتثال ألوامر وكالة الحوض بعد إنذار

االستعجال إلى أربع وعشرین ساعة، للوكالة أن تتخذ تلقائیا وعلى نفقة المخالف اإلجراءات 
.الضروریة دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل

وإذا وقع، داخل المساحات السقویة المعدة والمجھزة من طرف الدولة، ضبط جلب غیر 
مرخص بھ مثل صبیب أعلى من الصبیـب المرخص بھ وسقي غیر مرخص أو خارج 

ومن غیر مساس بالعقوبات المطبقة عن مخالفة شرطة ...األوقات المحددة، وسرقة الماء
إضافیة تاوةأنھ یمكن إجبار المخالف على أداء المیـاه المنصوص علیھا في ھذا القانون، فإ

ویتم . حقة من األمتار المكعبة المجلوبة بصفة غیر قانونیةتاوة العادیة المستقدرھا ضعف األ
احتساب األمتار بطریقة جزافیة مع افتراض أن الصبیب المجلوب بصفة غیر شرعیة قد وقع 

.بصفة مستمرة خالل العشرة أیام السابقة لضبط المخالفة
مطبق وفي حالة العود فإن المخالف یتعرض لعقوبة من نفس الدرجة، إال أن الثمن ال

.ینتقل من الضعف إلى ثالث مرات من الثمن العادي
وفي حالة العود من جدید فإن المخالف یمكن حرمانھ من الماء إلى حین نھایة موسم 

تاوة المحدد في النصوص بقى خاضعاً ألداء الحد األدنى لألوفي ھذه الحالة ی. السقي الجاري
.الجاري بھا العمل

115المادة 
باستثناء 12المادة بب یص لألشغال المذكورة في الفقرةبدون ترخیعاقب عن اإلنجاز 

بغرامة تساوي عشر مبلغ األشغال المقدر من 94و31وفى المادتین استخراج مواد البناء، 
.12طرف السلطة المكلفة بتسییر وإدارة الملك العام المائي

نھائیا من طرف وكالة ویمكن تعلیق األشغال التي شرع فیھا بھذه الكیفیة أو توقیفھا 
.الحوض دون المساس بإجراءات حمایة المیاه التي یمكن أن تأمر بھا

116المادة 
یعاقب عن المخالفات ألحكام البابین السابع والثامن بالعقوبات المنصوص علیھا في 

لمتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والصادر بتنفیذه الظھیر الشریف ا83-13القانون رقم 
.)1984أكتوبر 5(1405محرم 9بتاریخ 108-83-1رقم 

.، السالف الذكر19.98القانون رقم أعاله، بمقتضى المادة الثانیة من 115تم تغییر المادة -12
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117المادة 
فضال عن العقوبات المنصوص علیھا أعاله، یكون لوكالة الحوض الحق في العمل 

تعرقل السیر والمالحة والسیالن على إزالة اإلیداعات والحطامات وھدم كل المنشآت التي
.دون جدوىالحر للمیاه، وذلك على نفقة المخالف وبعد إنذار ظل 

118المادة 
إلى 1200بالحبس من شھر إلى سنة وغرامة من 52یعاقب عن المخالفات للمادة 

.درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط5000
إن مالك ومستغلي ومسیـري المؤسسات التي تصدر عنھا اإلنصباباتوالسیالنات 

شكل المخالفة یمكن أن یصرح والرمي واإلیداعات المباشرة أو غیر المباشرة للمواد التي ت
بمسؤولیتھم بالتضامن عن أداء الغرامات وصوائر الدعوى المستحقة على مرتكبي ھذه 

.المخالفات

119المادة 
1الفترات 54درھم كل من خالف أحكام المادة 3.000إلى 1.200یعاقب بغرامة من 

.7و6و5و2و
3الفقرتین 54حكام المادة درھم كل من خالف أ500إلى 240ویعاقب بغرامة من 

.4و

120المادة 
، تحدد المحكمة أجال یجب أن 119و 118في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادتین 

وإذا .تنجز خاللھ األشغال والتھیئات التي أصبحت ضروریة بحكم األنظمة الجاري بھا العمل
ا ما یدعو للقیام بأشغال اقتضت الظروف ذلك، یمكن للمحكمة في الحاالت التي ال یكون فیھ

أو تھیئات أن تحدد أجال للمحكوم علیھ من أجل االمتثال للواجبات الناتجة عن األنظمة 
.المذكورة

في حالة عدم القیام باألشغال أو التھیئات أو الواجبات داخل األجل المحدد، فإن 
درھم دون المساس عند االقتضاء، 5.000إلى1.200المخالف یكون مـعرضا لغرامة من 

.بتطبیق أیة أحكام تشریعیة أو تنظیمیة ساریة المفعول
وفضال عن ذلك، یمكن للمحكمة بعد االستماع إلى ممثل اإلدارة أو ممثل وكالة 

لتزامات المأمور بھا، إما األشغال أو التھیئات أو تنفیذ اإلالحوض، أن تحكم إلى حین انتھاء 
من الكلفة المقدرة 4000/1یدیة ال یمكن أن یتجاوز مبلغھا عن كل یوم تأخیر بغرامة تھد

.لألشغال أو التھیئات التي یجب إنجازھا وإما بمنع استعمال المنشآت التي ھي مصدر التلوث
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121المادة 
درھم أو 5.000إلى 1.200شھرا وغرامة من 12أشھر إلى 3یعاقب بالحبس من 

فقط من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة بإحدى ھاتین العقوبتین
.أعاله120من المادة 

وعالوة على ذلك، یمكن للمحكمة أن ترخص لإلدارة بطلب منھا أن تنجز تلقائیا وعلى 
.نفقة المخالف األشغال أو التھیئات الضروریة لجعل حد للمخالفة

122المادة 
حكام ھذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبیقھ في حالة عندما یكون المخالف ألحد أ

.العود ترفع العقوبة إلى ضعف العقوبة المحكوم علیھ بھا في أول األمر

123المادة 
:والسیماتنسخ جمیع األحكام المخالفة لھذا القانون 

 7الفقرات د، ه، و، ز، ج من الفصل األول من الظھیر الشریف الصادر في
؛بشأن األمالك العامة) 1914فاتح یولیوز ( 1332شعبان 

 بتنظیم ) 1916أبریل 13(1334جمادى اآلخرة 9الظھیر الشریف الصادر فـي
؛استغالل المعابر والممرات على مجاري المیاه

 في ) 1925فاتح أغسطس (1344من محـرم 11الظھیر الشریـف الصادر في
؛المیاهشـأن نظام 

1926دیسمبر 17(1345من جمادى اآلخرة 11الظھیر الشریف الصادر في (
؛الماءبالزجر عن سرقة 

 1933سبتمبر 18(1352من جمادى األولى 27الظھیر الشریف الصادر في (
؛المتعلق بالترخیصات في جلب الماء من وادي بھت ووادي سبو

 1935یولیوز13(1354من ربیـع اآلخر 11الظھیر الشریف الصادر في (
الترخیصات في جلب الماء من حقینة سد الوادي المالح ومن وادي أم المتعلق ب

؛الربیع
 1939یولیوز 26(1358جمادى اآلخرة 8الظھیر الشریف الصادر في (

؛بتنظیم إنجاز األثقاب من أجل البحث عن الماء
 1951مـارس 20(1370من جمـادى اآلخرة 12الظھیر الشریف الصادر في (

أو "میاه المنبع"یع المیاه المعدنیة الطبیعیة والمیاه المسماة بتنظیم استغالل وب
المستوردة؛بیع المیاه المعدنیة و"میاه المائدة"
المتعلق ) 1955یونیو 20(1374من شوال 29الظھیر الشریف الصادر في

بالترخیص في جلب الماء من وادي أم الربیع ووادي العبید؛
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دیسمبر 29(1387من رمضان 27الصادر في 67-594كي رقم المرسوم المل
.الغذائیةالمتعلقة بالمیاه بإنشاء اللجنة الوزاریة لتنسیق المشاكل ) 1967

117101448
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