بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

شرؼ – إخاء – عدؿ

رئاسة الجمهورية

قانون رقم  2005ـ  030يتضمن مدونة الماء

بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجمس الشيوخ؛
يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي :

القسم األول  :الموضوع

الباب األول  :أحكام عامة

المادة األولى  :تيدؼ ىذه المدونة إلى تحديد النظاـ القانوني لممياه القارية والسطحية والجوفية
باستثناء مياه البحر وكذا ،بصفة خاصة ،القواعد المتعمقة بتخطيط المياه واستعماليا والمحافظة
عمييا وتمؾ المتناولة لتنظيـ خدمة الماء العمومية ولسير عممو ا.
القسم الثاني  :المبادئ العامة
المادة  : 2يعتبر الماء جزءا مف ممتمكات األمة  .يعتبر استخدامو حقا معترفا بو لمجميع ضمف
القوانيف والنظـ المعموؿ بيا.
تعتبر حماية مصادر الماء واستغالليا ،مع مراعاة التوازنات الطبيعية ،ذات نفع عاـ وتشكؿ
ضرورة وطنية تعني الدولة والجماعات المحمية والشخصيات االعتبارية الخاضعة لمقانوف الخاص
ومجموع السكاف.

تيدؼ سياسة الدولة إلى ضماف إتاحة الماء الشروب لمسكاف كما أنيا تشجع إقامة شراكة بيف
الدولة والجماعات المحمية والفاعميف الخصوصييف كإطار لتمويؿ وتسيير البنى التحتية إلنتاج
الماء الشروب وتوزيعو.
المادة  : 3يجب أف يكوف تسيير الماء شامال ودائما ومتوازنا ،و ييدؼ إلى :
 .1حماية المصادر الموجودة مف حيث الكمية والبحث عف مصادر جديدة،
 .2الحماية مف كؿ شكؿ مف أشكاؿ التموث،
 .3المحافظة عمى التوازنات البيئية المائية،
 .4مكافحة الفساد و االستغالؿ المفرط،
 .5توزيع الموارد المائية توزيعا عادال يمبي ،عند مختمؼ االستعماالت ،المتطمبات التالية أو يوفؽ
بينيا :
 متطمبات التزويد بالماء الشروب وكذا ،بصفة عامة ،متطمبات الصحة والسالمة. متطمبات التنمية الحيوانية والزراعة وتربية األسماؾ وزراعة الغابات وكذا الصناعةوالمعادف وانتاج الطاقة فضال عف المالحة والسياحة

والصيد القاري وغير ذلؾ مف

النشاطات البشرية التي تمارس بصفة شرعية.
تراعى المبادئ التالية عند تسيير الماء :
 .1مبدأ االحتياط الذي يقضي بتفادي األخطار الكبيرة التي ال مرد ليا عف مصادر الماء تفاديا
يقوـ عمى اعتماد اجراءات فعمية،
 .2مبدأ الحماية مف التموث السيما عند المصدر،
 .3مبدأ "المستخدـ متحمؿ" الذي بمقتضاه يتحمؿ مستخدـ الماء جزء ىاما مف التكاليؼ المترتبة
عمى إجراءات حماية المصدر كما وكيفا والحد مف تموثو والقياـ بإصالحو،
 .4مبدأ إشراؾ المستخدميف لمماء في تسييره اإلداري،
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 .5مبدأ تولي مستخدمي المرافؽ العمومية لتوزيع الماء الشروب والصرؼ الصحي لجزء مف
التكاليؼ المترتبة عمى ىذه الخدمات حسب قدرتيـ عمى المشاركة.
يحظر كؿ إفراط أو فوضوية في استيالؾ المياه السطحية أو الجوفية ميما كاف اليدؼ مف ذلؾ.
المادة  : 4تسير المياه التابعة لمنظمة استثمار نير السينغاؿ طبقا لممبادئ والقواعد الواردة في
ميثاؽ مياه نير السينغاؿ المصادؽ عميو مف قبؿ الجميورية اإلسالمية الموريتانية.

القسم الثالث  :أولويات االستخدام
المادة  : 5تعطى األولوية في منح الموارد المائية لتزويد السكاف بماء الشرب.
عندما تتـ تمبية حاجات السكاف مف ماء الشرب ويؤمف تزويدىـ بو بانتظاـ تعطى األولوية بعد
ذلؾ ،حسب الترتيب واألولويات المحمية ،لتمبية الحاجات في مجاؿ تربية الحيواف والزراعة وزراعة
الغابات وتربية األسماؾ والصيد القاري واقامة مشاريع التشجير وأخي ار لممركبات الصناعية
والمعدنية والزراعية الصناعية.
أما الحاجات األخرى فتمبي حسب أىميتيا االقتصادية واألولوية المحمية.
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الباب الثانى  :المجال العمومي لممياه
القسم األول  :المياه من األمالك العمومية
المادة  : 6تعتبر مصادر المياه السطحية أو الجوفية أو الجوية حيث ما كانت في حدود التراب
الوطني ممكا جماعيا يشكؿ عمى ىذا األساس جزء ال يتج أز مف المجاؿ العمومي لمدولة الذي ال
يعتريو تصرؼ وال تقادـ.
القسم الثانى ِ :قوام المياه العمومية
القسم الفرعي األول  :المجال العمومي الطبيعي لممياه التابعة لمدولة.
المادة  : 7يعتبر مف المجاؿ العمومي الطبيعي لممياه التابعة لمدولة شريطة مراعاة حقوؽ الغير
المثبتة قانونا :
 .1مجاري المياه سواء كانت دائمة أـ غير دائمة صالحة لممالحة أـ غير صالحة ليا قابمة لنقؿ
األخشاب أـ غير قابمة ليا وكذا مجاري المياه أو البرؾ في الحدود المشار إلييا في المادة 10
أدناه،
 .2الطبقات المائية الجوفية.
المادة  : 8تتكوف حدود المجاؿ العمومي لممياه الطبيعية ،بالنسبة لمجاري المياه الجوفية أو
البحيرات أو البرؾ ،مف الخط الذي تبمغو أعالي المياه قبؿ الفيضاف.
ويتـ ضبطيا ،بالتشاور مع الوزير المعني ،بمقتضى مقرر يتخذه الوزير المكمؼ بالمياه ،بمبادرة
منو عند االقتضاء أو نزوال عند طمب السكاف المجاوريف ،وذلؾ بعد تحقيؽ عمومي و شريطة
مراعاة حقوؽ الغير.
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المادة  : 9ترفع الدعاوى المطالبة باالعتراؼ بالحقوؽ المكتسبة عمى القطع األرضية الموجودة في
المجاؿ العمومي الطبيعي لممياه نتيجة لوضع الحدود ،في أجؿ أقصاه سنة اعتبا ار مف تاريخ نشر
مقرر وضع الحدود و إال سقطت.
المادة  : 10يجوز لمسكاف المجاوريف ،في حالة تغيير حدود المجاؿ العمومي لممياه لسبب
طبيعي ،أف يوجيوا لموزير المكمؼ بالمياه طمبا قصد وضع حدود جديدة يبت فيو في أجؿ عاـ.
و بعد انتياء ىذا األجؿ يصبح مف حؽ السكاف المجاوريف أف يرفعوا دعواىـ إلى محكمة مختصة.
القسم الفرعي الثاني  :المجال العمومي االصطناعي لممياه التابعة لمدولة
المادة  : 11تعتبر االستصالحات والتجييزات التالية والمنشآت الممحقة في حدود القطع األرضية
المشغولة جزء مف المجاؿ االصطناعي العمومي لممياه التابعة لمدولة متى كانت ىذه األخيرة ىي
التي تولت إنجازىا و لحسابيا :
 .1المنشآت المنجزة تسييال لمسؾ المياه أو لتخزينيا،
 .2قنوات المالحة وممحقاتيا،
 .3الموانئ النيرية وممحقاتيا،
 .4المنشآت المائية المعيودة لمجمب قصد جر الماء الشروب و لنقؿ المياه المستعممة وكذا
ممحقات ىذه المنشآت،
 .5المنشآت المائية المخصصة لمري ولتصريؼ المياه وكذا ممحقاتيا،
 .6مساحات الحماية المباشرة الخاصة بجمب الماء المعيود لالستيالؾ البشري والمشار إلييا في
المادة  40أدناه،
 .7منشآت استغالؿ القوى المائية،
 .8منشآت الحماية مف المياه وكذا ممحقاتيا أو منشآت التحكـ في ىذه المياه.
القسم الفرعي الثالث  :المجال العمومي االصطناعي لممياه التابعة لمجماعات
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المحمية
المادة  : 12تعتبر مف المجاؿ العمومي االصطناعي لممياه التابعة لمجماعات المحمية ،في حدود
الشغؿ الفعمي لمقطع األرضية المعنية ،االستصالحات والتجييزات المخصصة لمتزويد بالمياه

الصالحة لمشرب متى كانت الجماعات المحمية ىي التي تولت اقتناءىا أو إنجازىا ،مباشرة أو عف
طريؽ رب عمؿ مفوض ،أو متى تـ تحويميا إلييا مف قبؿ الدولة.

الباب الثالث  :المؤسسات في مجال المياه
القسم األول  :الوزير المكمف بالمياه
المادة  : 13يحدد الوزير المكمؼ بالمياه وينفذ السياسة الوطنية في مجاؿ قطاع الماء طبقا
ألحكاـ ىذه المدونة وبالتشاور مع القطاعات الو ازرية والمؤسسات المعنية.
وفي ىذا اإلطار ،يتولى ،عمى وجو الخصوص ،متابعة ورقابة التزويد المنتظـ لمسكاف بالماء
الشروب ويسير عمى استم اررية الخدمة العمومية لمماء الشروب.
يمثؿ الوزير المكمؼ بالمياه الجميورية اإلسالمية الموريتانية لدى المنظمات الحكومية ذات الطابع
الدولي واإلقميمي المختصة في مجاؿ الماء ،كما يدفع التعاوف الدولي واإلقميمي في ىذا المجاؿ.
ويسير عمى تنفيذ االتفاقات واالتفاقيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية المتعمقة بالماء التي تكوف
الجميورية اإلسالمية الموريتانية طرفا فييا.
تحدد صالحيات الوزير المكمؼ بالمياه بمقتضى مرسوـ.
المادة  : 14يتولى الوزير المكمؼ بالمياه التنظيـ العاـ والدائـ لشبكات رصد المعمومات ومعالجة
واستغالؿ القياسات والمعطيات حوؿ المياه السطحية والجوفية كما وكيفا.
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يقوـ الوزير بالمتابعة العامة وعمى المدى الطويؿ لتقييـ موارد الماء عف طريؽ شبكة أولية لجمع
القياسات والمعطيات حوؿ الماء مكونة مف نقاط لمرقابة الدائمة منتشرة عمى التراب الوطني.
ويعد سجال وطنيا لممياه انطالقا مف التقييمات والحسابات المقدمة مف قبؿ أصحاب الرخص أو
التنازالت بشأف كميات الماء المأخوذة وكميات التموث الممفوظة.
وينجز جردا فصميا عف درجة تموث المياه السطحية والجوفية.
المادة  : 15يعد الوزير المكمؼ بالمياه مخططا رئيسيا وطنيا الستصالح الماء وتسييره المندمج.
ييدؼ المخطط الرئيسي الوطني الستصالح الماء وتسييره ،المعد انطالقا مف نتائج الجرد المشار
إليو في المادة  14أعاله ،إلى تأميف توفر الموارد المائية مقارنة بالحاجيات المالحظة.
ويحدد المخطط عمى وجو الخصوص :
 برمجة العمميات الوطنية الضرورية لتعبئة مصادر الماء وحمايتيا، تصنيؼ المياه السطحية أو الجوفية تبعا لإلستخدامات التي توجو ليا توجييا تفضيميا، األىداؼ الخاصة بالكمية وبالجودة وكذا اإلجراءات واآلجاؿ المناسبة لبموغيا، تحديد مناطؽ حماية المصدر المائي المشار إلييا في المادة  32أدناه، اإلجراءات المصاحبة ذات الطابع التنظيمي والمؤسسي واالقتصادي والمالي ،وكذا تمؾالخاصة بالتعبئة والتحسيس الضرورية لتنفيذ ىذا المخطط.
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يعد المخطط الرئيسي الوطني الستصالح الماء وتسييره لفترة ال تقؿ عف عشر سنوات وتجوز
مراجعتو كؿ خمس سنوات إال إذا طرأت ظروؼ استثنائية تحتـ تعديؿ محتواه قبؿ األجؿ المحدد.
وتتـ المصادقة عميو بمقتضى مرسوـ يؤخذ بعد استشارة المجمس الوطني لمماء.
المادة  : 16يساعد الوزير المكمؼ بالمياه مجمس وطني لمماء يتكوف ،بصفة متساوية ،مف ممثمي
الدولة وممثمي المنتخبيف الوطنييف وممثمي مختمؼ فئات المستخدميف العمومييف والخصوصييف
لمماء والشخصيات ذات الكفاءة.
يستشار المجمس الوطني لمماء بشأف التخطيط الوطني في مجاؿ الماء والمشاريع ذات الطابع
الوطني لتوفير واستصالح وتسيير المياه ،كما يستشار حوؿ العمميات الجيوية الكبيرة وحوؿ أي
مسألة تتعمؽ بالماء يرى الوزير المكمؼ بالمياه فائدة في عرضيا عميو.
ويبدي رأيو حوؿ مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتناوؿ كميا أو جزئيا المسائؿ
المتعمقة بالماء وحوؿ أي مشروع لمتخطيط الوطني في مجاؿ الماء وكذا ،عند الحاجة ،أي مسألة
أو وثيقة ذات طابع وطني أو دولي تيـ الماء.
يحدد مرسوـ إجراءات تنظيـ المجمس الوطني لمماء وسير عممو.

القسم الثانى  :سمطة التنظيم
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المادة  : 17تمارس سمطة التنظيـ ،في مجاؿ الماء ،الصالحيات المخولة ليا بمقتضى القانوف رقـ
18ػ 2001الصادر بتاريخ  25يناير  2001و بمقتضى ىذه المدونة.
وفي ىذا اإلطار ،تسير عمى تنفيذ إجراءات تفويض الخدمة العمومية في مجاؿ توزيع الماء
الشروب والصرؼ الصحي في ظروؼ موضوعية شفافة وغير تمييزية.
يمكف لمسمطة ،بموجب اتفاقية وتحت مسوؤليتيا ،أف تفوض أنشطة متعمقة بميمتيا العامة لمتنظيـ
ألية ىيئة عمومية أو خصوصية تراىا مؤىمة لذلؾ.
كما تستشار السمطة حوؿ مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بقطاع المياه وحوؿ
اإلعداد والمفاوضة بشأف االتفاقيات واالتفاقات الدولية أو اإلقميمية في مجاؿ الماء.

الباب الرابع  :أنظمة استخدام الماء
الباب الفرعي األول  :إجراءات الحماية كما وكيفا
القسم األول  :المبدأ العام
المادة  : 18يعفى مف كؿ إجراء استخداـ الماء ،المأخوذ مف مصدر موجود سواء كاف دائما أو
موسميا ،ألغراض منزلية أو شبيية بيا والتي يحدد معيارىا بمقتضى مرسوـ.
تخضع ،طبقا لشروط تحدد بمقتضى مرسوـ ،العمميات والمنشآت واألشغاؿ ومختمؼ النشاطات مف
صب الماء وجمبو وأخذه ألغراض غير منزلية مف المياه السطحية أو الجوفية بطريقة تؤدي إلى
تعديؿ مستوى أو طريقة انسياب ىذه المياه أو تمس مف جودتيا إلعالف أو ترخيص أو تنازؿ،
حسب حدود تأخذ بعيف االعتبار فداحة تأثيرىا عمى مصدر الماء والتوازنات البيئية المائية
وخطورتيا عمى الصحة واألمف العمومييف وكذا النفع العمومي ليذه العمميات.
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القسم الثانى  :أنظمة استخدام الماء ألغراض غير منزلية
القسم الفرعي األول  :نظام اإلعالن
المادة  : 19تخضع لنظاـ اإلعالف العمميات المذكورة في الفقرة  2مف المادة  18أعاله والتي ال
يحتمؿ أف تنطوي إال عمى أخطار خفيفة عمى الصحة واألمف العمومييف وتأثيرات محدودة عمى
انسياب الماء و عمى الموارد ،مف حيث الكمية والجودة ،وعمى تنوع الوسط المائي.
القسم الفرعي الثانى  :نظام الترخيص
المادة  : 20تخضع لنظاـ الترخيص العمميات المذكورة في الفقرة

 2مف المادة  18أعاله والتي

يحتمؿ أف تنطوي عمى أخطار عمى الصحة واألمف العمومييف أو أف تضر بانسياب المياه دوف
عائؽ أو أف تحد مف المصادر المائية أو أف تضر بجودة المياه أو بتنوع الوسط المائي.
القسم الفرعي الثالث  :نظام التنازل
المادة  : 21تخضع لنظاـ التنازؿ :
 العمميات المذكورة في الفقرة  2مف المادة  18أعاله والتي ىي مف األىمية بحيث يحتمؿ أفتنطوي عمى أخطار بالغة عمى الصحة واألمف العمومييف أو أف تضر بانسياب المياه دوف
عائؽ ضر ار ممموسا وأف تحد مف مصادر المياه أو تزيد كثي ار مف احتماؿ فيضانيا أو المساس
بجودة الوسط المائي أو تنوعو مساسا فادحا،
 عمميات استخداـ المياه التي ليا طابع الفائدة العامة أو التي حصمت عمى إعالف بالنفعالعمومي.
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القسم الثالث  :اإلجراءات
القسم الفرعي األول  :األحكام المتعمقة باإلعالن
المادة  : 22يحقؽ الوزير المكمؼ بالمياه في ممؼ اإلعالف ويسمـ عنو وصال إذا بدا لو أنو كامؿ
وأف آثار العممية عمى المصدر محدودة.

يصحب اإلعالف بكافة التعميمات الخاصة التي مف شأنيا أف تحد مف آثاره.
القسم الفرعي الثانى  :األحكام المتعمقة بالترخيص
المادة  : 23يحقؽ الوزير المكمؼ بالمياه في ممؼ طمب الترخيص الذي يشتمؿ ،بصفة خاصة،
عمى دراسة فنية مفصمة و دراسة أثر ويمنح أو يرفض الترخيص بمقتضى مقرر بعد اإلطالع

عمى نتائج التحقيؽ العمومي المسبؽ.
القسم الفرعي الثالث  :األحكام المتعمقة بالتنازل
المادة  : 24يحقؽ الوزير المكمؼ بالمياه في ممؼ طمب التنازؿ باالشتراؾ مع الوزير الذي يتبع لو
نشاط الشخص المستفيد مف التنازؿ.
ويضـ الممؼ ،عمى وجو الخصوص ،دراسة مفصمة لمسودة المشروع و دراسة أثر.
يمنح التنازؿ أو يرفض بمقتضى مقرر مشترؾ بيف الوزيريف المشار إلييما في الفقرة األولى مف
ىذه المادة بعد اإلطالع عمى نتائج التحقيؽ العمومي المسبؽ.
القسم الفرعي الرابع  :األحكام المشتركة بين الترخيص والتنازل
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المادة  : 25تمنح الترخيصات أو التنازالت منحا مؤقتا قابال لمرجوع فيو إال فيما يتعمؽ بالحالة
التي تكوف فييا العممية المتناولة لمتنازؿ ليا طابع الفائدة العامة أو حاصمة عمى إعالف بالنفع
العمومي.
وفي الحاالت األخرى ينطؽ الوزير المكمؼ بالمياه ،في كؿ وقت بقوة القانوف ،بالتعديؿ أو باإللغاء
دونما تعويض عف عقد الترخيص أو التنازؿ خاصة متى بدا ىذا التعديؿ أو الترخيص ضروريا
لتزويد السكاف بالماء ،إما تفاديا أو توقيفا لخمؿ يترتب عميو ضرر تسببو المياه واما لعدـ مراعاة
الشروط الواردة في عقد الترخيص أو لمتنازؿ.
المادة  : 26ال يجوز أف يتـ أي تحويؿ جزئي أو كمي لمترخيص أو التنازؿ إال بعد موافقة الوزير
المكمؼ بالمياه.
المادة  : 27في حالة ورود طمبات متنافسة مف أجؿ الترخيص أو التنازؿ يبت الوزير المكمؼ
بالمياه فييا طبقا ألولويات االستخدامات المحددة في المادة  5أعاله.
أما عندما ال يكوف أي طمب يكتسي طابع األولوية مقارنة بالطمبات األخرى ،فإف الوزير المكمؼ
بالمياه يقرر ،عند االقتضاء ،منح األولوية لمطمب الذي ورد أوال.
المادة  : 28يتحمؿ أصحاب الطمبات النفقات المترتبة عمى التحقيؽ ميدانيا في طمبات الترخيص
أو التنازؿ سواء تـ منحيا أو رفضيا.
وتطبؽ المسألة ذاتيا بشأف تكاليؼ التحقيؽ في األشغاؿ.
المادة  : 29تمنح الرخص والتنازالت شريطة مراعاة حقوؽ اآلخريف.
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المادة  : 30يؤدي منح الترخيص والتنازؿ إلى دفع أتاوة تحدد قيمتيا بمرسوـ يؤخذ بناء عمى
تقرير مشترؾ بيف الوزير المكمؼ بالمالية والوزير المكمؼ بالمياه.
تحسب األتاوة عمى أساس كمية الماء المأخوذة أو كمية التموث الممفوظة في المجاؿ العمومي
المائي انطالقا مف آليات التقييـ أو الحساب الموضوعة عمى نفقات المستفيديف مف الرخصة أو
مف التنازؿ.
يتاح لممنشآت القائمة أجؿ قدره سنتاف ،اعتبا ار مف نشر ىذه المدونة في الجريدة الرسمية ،لترتيب
وضعيتيا القانونية.
المادة  : 31تحدد بمقتضى مرسوـ إجراءات تطبيؽ المواد مف

 18إلى  30أعاله خاصة فيما

يتعمؽ بػ :
 الحد الذي عنده يتـ الخضوع إلجراءات اإلعالف والترخيص والتنازؿ، تحديد االستخداـ المنزلي لمماء، إجراءات اإلعالف والترخيص والتنازؿ، الشروط التي تتـ فييا رقابة احتراـ التعميمات، -شروط تحديد وعاء ونسبة األتاوة المستحقة عمى أساس أخذ الماء أو تمويثو.

الباب الفرعي الثاني  :قواعـد الحماية
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المادة  : 32يجوز لموزير المكمؼ بالمياه ،عند مواجية تيديد أو تبعات حوادث أو جفاؼ أو تموث

عرضي أو فيضانات أو خطر نقص حاد في المياه ،أف يأمر ،بقوة القانوف ودونما تعويض ،باتخاذ
إجراءات لمحد مف استخدامات الماء أو لتعميقيا مؤقتا أو نيائيا.
وفي حالة تيديد المصادر المائية مف حيث الكمية أو الجودة يجوز ،بمبادرة مف الوزير المكمؼ
بالمياه ،إقامة مناطؽ لمحماية االستراتيجية عمى المياه السطحية أو الجوفية.

المادة  : 33تحدد إجراءات تطبيؽ المادة  32أعاله بمرسوـ خاصة فيما يتعمؽ بػ :
 شروط تنفيذ إجراءات الحد مف استخداـ الماء أو تعميقو مؤقتا أو نيائيا، شروط إقامة مناطؽ لمحماية االستراتيجية لممصادر المائية.الباب الفرعي الثالث  :جودة الماء المقدم لالستهالك البشري
المادة  : 34يجب عمى كؿ شخص يقدـ لمعموـ ماء مف أجؿ االستيالؾ البشري ،بمقابؿ أو بدوف
مقابؿ وعمى أي شكؿ كاف بما في ذلؾ الماء المعدني أو الطبيعي والثمج الغذائي ،أف يتأكد مف أف
ذلؾ الماء مطابؽ لممعايير المطموبة لصالحيتو لمشراب والمحددة في التشريع والنظـ المعموؿ بيا.
وفي حالة توزيع عمومي لمماء الشروب يجب عمى الموزع أف يتأكد مف مطابقة الماء الموزع
لممعايير المشار إلييا في الفقرة السابقة.
المادة  : 35يجب عمى مصمحة توزيع الماء أف تقوـ دوريا بتحميؿ الماء الموزع وكمما رأت ذلؾ
ضروريا في حاالت الوباء أو وجود قرينة قوية تدؿ عمى ذلؾ ،ويكوف ىذا التحميؿ تحت رقابة
وكالء الو ازرة المكمفة بالصحة العمومية الذيف يتاح ليـ ،ليذا الغرض ،حرية دخوؿ أية منشأة أو
اإلطالع عمى أية وثيقة.
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تقع تكاليؼ التحميؿ عمى المصمحة الموزعة أو عمى الشخص الذي حصؿ عمى التفويض.
ُيمجأُ لزوما لمختبر معتمد مف قبؿ الوزير المكمؼ بالصحة العمومية إلجراء الرقابة الدورية لجودة
الماء المقدـ لالستيالؾ البشري.

المادة  : 36تفترض مسؤولية المصمحة الموزعة لمماء عف األضرار المترتبة عمى عدـ مطابقة
الماء لمعايير الصالحية لمشراب المشار إلييا في المادة

 34أعاله ما لـ تقدـ دليال عمى وجود

سبب يعفييا مف تمؾ المسؤولية.

الباب الخامس  :الصرف الصحي لممياه المنزلية المستعممة والصناعية
الموصولة

المادة  : 37يجب أف تزود التجمعات الحضرية المتوفرة عمى رسـ بياني لمعمراف بشبكة جماعية

لمصرؼ الصحي تمكف ،بصفة سريعة وكاممة ،مف إفراغ المياه المنزلية المستعممة وتمؾ الصناعية

الموصولة ومف معالجتيا في ظروؼ مطابقة لمتطمبات الصحة العمومية وحماية البيئة.
يصبح إلزاميا عمى كافة المساكف أو المؤسسات التي تقذؼ المياه المستعممة أف ترتبط مباشرة
بالمجارير العامة اعتبا ار مف تشغيؿ شبكة الصرؼ الصحي الجماعي في ظرؼ أجؿ يحدد بمقرر
مشترؾ بيف الوزراء المكمفيف بالمياه وبالجماعات المحمية وبالصحة العمومية.
ومع ذلؾ فإف ربط المياه المترسبة األخرى غير المنزلية بالمجارير العامة يخضع لمموافقة المسبقة
لمسير الشبكة.
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المادة  : 38عندما ال تكوف إقامة شبكة الصرؼ الصحي الجماعي إلزامية ،يجري إفراغ المياه
المنزلية المستعممة عف طريؽ آليات فردية لمصرؼ الصحي يحافظ عمى بقائيا في حالة جيدة.
يحدد مقرر صادر عف الوزير المكمؼ بالمياه المعايير الفنية المتعمقة بإقامة آليات فردية لمصرؼ
الصحي.

الباب السادس  :اإلرتفاقات
الباب الفرعي األول  :اإلرتفاقات الشرعية
القسم األول  :مساحات جمب الماء المخصص لالستهالك البشري
المادة  : 39تيدؼ مساحات حماية جمب الماء إلى توفير حماية مف حيث الجودة والكمية لممياه
المخصصة لالستيالؾ البشري سواء كانت جوفية أو سطحية.

المادة  : 40بمقتضى مقرر يتخذه الوزير المكمؼ بالمياه ،تنشأ حوؿ كؿ نقطة لجمب الماء
لالستيالؾ البشري :
 )1مساحة لمحماية المباشرة ،عمى أرض ممموكة ممكا كميا ووضع سياج حوليا مف قبؿ
المؤسسة المسؤولة عف أخذ الماء الشروب وتوزيعو ،بعد القياـ بإجراءات نزع الممكية بدافع
المنفعة العمومية،
 )2مساحة لمحماية المقربة يحظر بداخميا :
 إقامة منشآت إضافية ألخذ الماء دوف دراسة مسبقة لألثر، وضع القمامات واألوساخ والفضالت وجثث الحيوانات وغير ذلؾ مف المواد والمنتجاتالتي مف شأنيا أف تغير مف جودة الماء،
 إقامة قنوات وخزانات ومستودعات لممحروقات والمواد السامة،16

 رمي األزباؿ وتوفير المأكؿ والمشرب لمحيوانات، استغالؿ المقالع في اليواء الطمؽ، إقامة أي نوع مف البنايات.المادة  : 41تحدد ،طبقا لمقواعد المطبقة في مجاؿ نزع الممكية بدافع المنفعة

العمومية،

التعويضات التي قد يستحقيا مالؾ أو ساكنو القطع األرضية التي سيجري اقتناؤىا إما لتكويف
مساحة لمحماية المباشرة واما لتنفيذ االرتفاقات في مساحة الحماية المقربة.
واذا حصؿ ،نتيجة لتطبيؽ المحظورات المشار إلييا في  )2مف المادة  40أعاله ،أف فقد مالؾ
التمتع بأراضيو المستغمة ،يصبح مف حقو المطالبة بتعويض عادؿ.
القسم الثانى  :ارتفاقات حماية المجال العمومي لممياه
المادة  : 42يقاـ ارتفاؽ لممنفعة العمومية عمى جوانب قيعاف مجرى الماء أو البحيرة انطالقا مف
حدود المجاؿ العمومي الطبيعي لممياه المحددة طبقا لممادة

 8أعاله ،ويبمغ عرض ىذا االرتفاؽ

ستة أمتار ويعرؼ بارتفاؽ المدرجة والدخوؿ الحر لوكالء الو ازرة المكمفة بالمياه .وال يجوز أف يشيد
فوقو أي بناء أو سياج .ويجوز لموزير المكمؼ بالمياه أف يفرض ىدـ أي بناء فوقو ونزع أي سياج
حولو.
يقاـ عمى نفس القيعاف ارتفاؽ يتيح لوكالء الوزير المكمؼ بالمياه تركيب أدوات القياس التي
يتطمبيا جمع المعمومات عف الماء المنصوص عمييا في المادة  14أعاله.
المادة  : 43القيعاف التي تحمؿ عنص ار أو عدة عناصر مف المجاؿ العمومي االصطناعي لممياه
التابعة لمدولة أو لمجماعات المحمية يقاـ بيا ،لصالح وكالء الو ازرة المكمفة بالمياه ،ارتفاؽ لمنفاذ
نحو تمؾ العناصر.
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القسم الثالث  :ارتفاقات شبكة القنوات
المادة  : 44يقاـ عمى القيعاف الوسطية ارتفاؽ لشبكات القنوات يتيح لكؿ مستغؿ لمصدر مائي
مف أجؿ منفعة عمومية أف يمرر بيا قنوات لمماء الشروب أو المستعمؿ وقنوات لمري أو لتصريؼ
الماء.
تخوؿ إقامة ىذا االرتفاؽ ،الذي ال ينطبؽ عمى المساكف وأفنيتيا وكذا الحدائؽ والممحقات ،الحؽ
في تعويض عادؿ.
الباب الفرعي الثاني  :االرتفاقات ذات النفع الخصوصي
المادة  : 45تتمقى القيعاف السفمية مف القيعاف العميا المياه المنسابة منيا انسيابا طبيعيا دوف تدخؿ

يد اإلنساف.

ال يجوز لمالؾ القاع األسفؿ أف يقيـ حاج از يمنع ىذا االنسياب.
وال يجوز لمالؾ القاع األعمى أف يفعؿ أي شيء يزيد مف ارتفاؽ القاع األسفؿ.

الباب السابع  :وظيفة رب العمل العمومية
المادة  : 46يعتبر الوزير المكمؼ بالمياه ىو رب العمؿ فيما يتعمؽ بالعمميات الخاصة باستغالؿ
مصادر الماء وبتنفيذ البرامج الوطنية لالستثمار العمومي في قطاع المياه.
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المادة  : 47تمارس البمديات وظيفة رب العمؿ فيما يتعمؽ باالستصالحات والمنشآت والتجييزات
الداخمة ضمف صالحياتيا في مجاؿ الماء والمخولة ليا بمقتضى أحكاـ المادة

 2مف األمر

القانوني رقـ 289ػ  87الصادر بتاريخ  20أكتوبر  1987متى كانت البمديات ىي التي اقتنت أو
أنجزت ىذه االستصالحات أو المنشآت أو التجييزات ،مباشرة أو عف طريؽ رب عمؿ مفوض ،أو
متى أحالتيا الدولة إلييا.
يجوز لمبمديات أف تفوض تسيير المنشآت التي تتحكـ فييا لشخصيات عمومية أو خصوصية طبقا
لمتشريع المعموؿ بو واحتراما لإلجراءات الواردة في الباب الثامف أدناه.

الباب الثامن  :الخدمة العمومية لمماء
الباب الفرعي األول  :التعريف
المادة  : 48تشمؿ الخدمة العمومية لمماء مجموع النشاطات اليادفة إلى تزويد السكاف بالماء
الشروب بما في ذلؾ استغالؿ الماء المعدني و الصرؼ الصحي لممياه المنزلية المستعممة.

يجوز تفويض الخدمة العمومية لمماء لييأة عمومية أو خصوصية.

الباب الفرعي الثاني  :تفويض الخدمة العمومية لمماء
القسم األول  :حقل التطبيق
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المادة  : 49تفوض خدمة التوزيع العمومي لمماء الشروب في حالة بموغ حد يضبط بمرسوـ ،يأخذ
بناء عمى إقتراح مف الوزير المكمؼ بالمياه ،طبقا لمشروط الواردة في ىذه المدونة.
أما في المناطؽ غير الخاضعة لنظاـ التفويض فتحدد شروط توزيع الماء الشروب بمقرر مشترؾ
يصدره الوزيراف المكمفاف بالمياه وبالجماعات المحمية.
القسم الثاني  :إجراءات التفويض
القسم الفرعي األول  :منح التفويض و نقمو و إلغائو
المادة  : 50يمنح التفويض بالخدمة العمومية لمماء الشروب مف قبؿ رب العمؿ بناء عمى اقتراح
مف السمطة المكمفة بالتنظيـ.
ويمنح ىذا التفويض مدة محددة لألشخاص االعتبارييف العمومييف أو الخصوصييف وكذا ،في
بعض الحاالت ،ألشخاص طبيعييف يزاولوف نشاطا ذا نفع عاـ.
يجب أف تكوف مدة التفويض كافية لتمكيف مردودية استثمارات المفوض لو.
وبفعؿ التفويض يكوف المفوض لو خاضعا ،بقوة القانوف ،لمجموع النظـ المطبقة عمى خدمات
التوزيع العمومي لمماء الشروب وخاصة الترتيبات الواردة في المواد مف  34إلى  36أعاله.
المادة  : 51يمنح التفويض عمى أساس استدراج عمومي لمترشيحات مصحوب بدفتر لمشروط.
وتقوـ السمطة المكمفة بالتنظيـ بإجراءات منح التفويض عف طريؽ استدراج لمعروض يراعي مبادئ
اإلنصاؼ والشفافية وعدـ التمييز مراعاة صارمة.
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المادة  : 52يترتب عمى منح التفويض دفع أتاوة وفقا لمشروط المنصوص عمييا في دفتر الشروط.
يحدد مرسوـ ،يؤخذ بناء عمى تقرير مشترؾ مف الوزير المكمؼ بالمالية و الوزير المكمؼ بالمياه،

إجراءات تخصيص ناتج ىذه األتاوة.

المادة  : 53يجوز إدخاؿ تعديالت عمى التفويض أو عمى دفاتر شروط الفاعميف بعد مصادقة رب
العمؿ عمى ذلؾ ،وبناء عمى رأي السمطة المكمفة بالتنظيـ.
يجب أف تكوف أسباب ىذه التعديالت موضوعية وغير تمييزية.
ويكوف الرأي المشار إليو في الفقرة األولى أعاله مبر ار وينشر في النشرة الرسمية لمسمطة المكمفة
بالتنظيـ.
تحدد السمطة المكمفة بالتنظيـ لصاحب التفويض أجال ال يقؿ عف  30يوما حتى يتمكف مف إبداء
رأيو حوؿ التعديؿ المزمع ومف المطالبة باالستماع إليو .ويجب عمى السمطة المكمفة بالتنظيـ أف
تستمع لكؿ صاحب تفويض طمب ذلؾ.
المادة  : 54كؿ تعديؿ لمتفويض أو لدفتر الشروط يمس واجبات صاحب التفويض يجب أف
يراعي التوازف االقتصادي والمالي لمتفويض.
يجوز الطعف في الق اررات المتناولة لمتعديؿ طبقا لمقوانيف والنظـ المعموؿ بيا.
المادة  : 55تعتبر التفويضات المسممة تطبيقا ليذه المدونة شخصية .وال يجوز أف تنقؿ لمغير إال
بموافقة رب العمؿ وبناء عمى اقتراح مف السمطة المكمفة بالتنظيـ.

الترخيص في النقؿ أو في رفضو يبمغ كتابة في أجؿ أقصاه شيراف اعتبا ار مف تاريخ رفعو إلى
السمطة المكمفة بالتنظيـ .ويجب أف يكوف الرفض مبر ار.
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المادة  : 56يستمزـ كؿ نقؿ االستمرار في احتراـ الواجبات المرتبطة بالتفويض.
وفي حالة نقؿ تفويض ،يمزـ الطرفاف بإخبار السمطة المكمفة بالتنظيـ بو خمسة عشر يوما عمى
األقؿ قبؿ إبراـ اتفاقية النقؿ وبإكماؿ اإلجراءات المنصوص عمييا ليذا الغرض.
يعاقب عمى عدـ احتراـ ىذه اإلجراءات طبقا ألحكاـ ىذه المدونة.
المادة  : 57يقوـ رب العمؿ ،بناء عمى تقرير مف السمطة المكمفة بالتنظيـ ،بسحب التفويض
عندما ينتيؾ صاحب التفويض انتياكا خطي ار أو متكر ار الواجبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية
المفروضة عميو.
يسبب قرار سحب التفويض ويتخذ ألسباب موضوعية وغير تمييزية.
المادة  : 58ينطؽ بالسحب بعد تمقي المعني إبالغا بالمآخذ المالحظة عميو وتمكينو مف اإلطالع
عمى الممؼ وابداء مالحظاتو كتابيا وشفييا.
يجوز لممعني ممارسة كافة أوجو الطعف المنصوص عمييا في القوانيف والنظـ المعموؿ بيا.

القسم الفرعي الثاني  :العقوبات
المادة  : 59تعاقب السمطة المكمفة بالتنظيـ عمى المخالفات التي تسجؿ عمى الفاعميف المستفيديف
مف تفويض لمخدمة العمومية معاقبة إما تمقائية واما بطمب مف رب العمؿ أو مف منظمة مينية أو
رابطة لممستخدميف أو مف شخص طبيعي أو اعتباري لو مصمحة في التصرؼ.
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المادة  : 60توجو السمطة المكمفة بالتنظيـ ،عند ما تتمقى طمبا التخاذ العقوبة ،إنذا ار لصاحب
المخالفة مف أجؿ التقيد بالقواعد المطبقة عمى نشاطو في أجؿ معيف.
تعمف السمطة المكمفة بالتنظيـ ىذا اإلنذار بكؿ وسيمة مناسبة.
المادة  : 61تخبر السمطة المكمفة بالتنظيـ الفاعؿ الذي يحتمؿ أف يتعرض لمعقوبة بالمآخذ
المالحظة عميو.
وتمنح لو أجال لمتمكف مف اإلطالع عمى الممؼ المتعمؽ بو وتقديـ مالحظاتو كتابة وشفييا.

المادة  : 62عندما ال يتقيد صاحب المخالفة باألجؿ المحدد مف قبؿ سمطة التنظيـ فإنيا تنطؽ
في حقو بإحدى العقوبات التالية دونما مساس بالعقوبات الجنائية المحتممة:
 التعميؽ الكمي أو الجزئي لمنشاط موضع التفويض، عقوبة نقدية تتناسب مع فداحة المخالفة المالحظة.المادة  : 63العقوبات النقدية المنطوؽ بيا في حؽ فاعؿ مف القطاع ال يجوز أف تتعدى ،بالنسبة
لكؿ مخالفة %2 ،مف رقـ األعماؿ خارج الرسوـ آلخر سنة مالية عند صاحب المخالفة.
واذا لـ يوجد نشاط يحدد ىذا المبمغ عمى أساسو ،فإف العقوبة ال يمكف أف تتجاوز

 20مميوف

أوقية.
يؤدي كؿ تكرار لممخالفة إلى مضاعفة العقوبات النقدية.
المادة  : 64يبرر القرار الذي بمقتضاه تعاقب السمطة المكمفة التنظيـ الفاعؿ .وىو قابؿ لمطعف
فيو أماـ الغرفة اإلدارية لدى المحكمة العميا في أجؿ شير اعتبا ار مف اإلبالغ الذي قامت بو

السمطة المكمفة بالتنظيـ .تنشر العقوبة في النشرة الرسمية لمسمطة المكمفة بالتنظيـ.
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التعرف
ة
القسم الفرعي الثالث :
المادة  : 65يتولى التصديؽ عمى تعرفة الماء الوزير المكمؼ بالمياه بناء عمى رأي السمطة
المكمفة بالتنظيـ.
المادة  : 66تحدد السمطة المكمفة بالتنظيـ مبادئ تعرفة الماء.
و يجب أف تراعي ىذه المبادئ متطمبات التوازف االقتصادي و المالي ألصحاب التفويض.
ويمزـ أصحاب التفويض بمسؾ محاسبة تحميمية.
تبقى محددات التعرفة قائمة مدة معينة تضبط سمفا في دفتر الشروط الخاص بصاحب التفويض.

الباب التاسع  :أحكام جنائية
القسم األول  :معاينة المخالفات والمتابعات الجنائية
المادة  : 67يعتبر وكالء الرقابة التابعوف لموزير المكمؼ بالمياه ووكالء الرقابة التابعوف لموزراء
المكمفيف بالصحة العمومية والبيئة واالستصالح الريفي والصيد ،المفوضوف والمحمفوف كما ينبغي
طبقا لمتشريع المعموؿ بو ،مؤىميف ،فضال عف ضباط الشرطة القضائية ووكالئيا ،لمقياـ بالبحث
وبالمعاينة لمخالفات ىذه المدونة والنظـ المتخذة تطبيقا ليا.
تحدد بمرسوـ ،بناء عمى تقرير مف الوزير المكمؼ بالمياه ،قواعد تنظيـ السمؾ المكمؼ بالبحث عف
المخالفات المشار إلييا في الفقرة األولى أعاله وبمعاينتيا.

24

المادة  : 68يحؽ لموكالء المشار إلييـ في المادة  67أعاله ،عند بحثيـ عف المخالفات المذكورة
في نفس المادة ومعاينتيـ ليا ،أف يتوغموا داخؿ ممكية مبنية أو غير مبنية ،مسيجة أو غير
مسيجة لمقياـ برقابة مدى احتراـ أحكاـ ىذه المدونة والنظـ والق اررات المتخذة تطبيقا ليا.
ويحؽ ليـ المطالبة بموافاتيـ بأية معمومات أو أية وثائؽ مفيدة إلنجاز ميمتيـ.
وفي حالة منع صاحب المحؿ دخوليـ بدوف مسوغ شرعي يجوز ليـ الدخوؿ فيو بالقوة إما بطمب
مف وكيؿ الجميورية أو قاضي التحقيؽ أو أية سمطة قضائية مختصة واما بمذكرة مف ىذه األخيرة
واما أيضا بصحبة ضابط شرطة قضائية.
ومع ذلؾ فإف الدخوؿ في األماكف المسكونة ال يسمح بو إال بالرضا الصريح لساكنييا.
المادة  : 69تسجؿ مخالفات ىذه المدونة والنظـ والق اررات المتخذة تطبيقا ليا في محاضر تبمغ
كما ينبغي لممخالؼ وتحاؿ إلى وكيؿ الجميورية.
وفي حالة التمبس بالجريمة طبقا لمشروط المنصوص عمييا في التشريع المعموؿ بو ،يجوز لموكالء
المكمفيف بالرقابة أف يطمبوا مف وكيؿ الجميورية تسميـ الجانيف واقتيادىـ أمامو أو أماـ أية سمطة
قضائية مختصة.
ويجوز ليـ المطالبة بتدخؿ القوة العمومية في ممارسة وظائفيـ.

القسم الثاني  :العقوبات الجنائية
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المادة  : 70كؿ شخص أنجز عممية مف العمميات المشار إلييا في الفقرة  2مف المادة  18أعاله
أو استغميا أو شارؾ في إنجازىا دوف استيفاء اإلجراءات المشار إلييا في المواد مف  19إلى 21
أعاله ،يعاقب :
 -بغرامة تتراوح ما بيف

 50.000و  100.000أوقية  ،إذا كاف األمر يتعمؽ بوصؿ

اإلعالف،
 بعقوبة بالسجف مف يوـ إلى عشرة أياـ وبغرامة مف  100.000إلى  300.000أوقية ،أوبإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط ،إذا كاف األمر يتعمؽ بترخيص،
 بعقوبة بالسجف مف عشرة إلى ثالثيف يوما وبغرامة تتراوح ما بيف  200.000و500.000أوقية ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط إذا كاف األمر يتعمؽ بتنازؿ.
يجوز لمقاضي ،فضال عف ذلؾ ،النطؽ بتعميؽ عمؿ المنشأة ،بؿ وحتى بيدميا عمى نفقة
المخالؼ.
المادة  : 71يعاقب بالسجف مف عشرة أياـ إلى ثالثيف يوما وبغرامة تتراوح ما بيف

100.000

و 300.000أوقية أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط كؿ شخص يرمي مادة أو عدة مواد يجر فعميا
أو تفاعميا آثا ار مضرة بالصحة وبالبيئة أو يصبيا أو يتركيا تسيؿ في المياه السطحية أو الجوفية
بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة  : 72كؿ شخص ال يحترـ التعميمات الصادرة عف الوزير المكمؼ بالمياه بشأف اإلجراءات
المنصوص عمييا في المواد مف  19إلى  21أعاله ،يعاقب :
 -بغرامة تتراوح ما بيف

 30.000و 50.000أوقية ،إذا كاف األمر يتعمؽ بالتعميمات الممحقة

بإيصاؿ اإلعالف،
 بغرامة تتراوح ما بيف  50.000و 150.000أوقية ،إذا كاف األمر يتعمؽ بترخيص، بغرامة مف  100.000إلى  250.000أوقية ،إذا كاف األمر يتعمؽ بتنازؿ.26

وتطبؽ العقوبة ذاتيا في حالة غياب أو عدـ مطابقة آليات التقييـ أو العد المنصوص عمييا في
المادة  30أعاله.
المادة  : 73يعاقب بالسجف مدة عشرة أياـ وبغرامة مالية تتراوح ما بيف

 50.000و 500.000

أوقية ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط ،كؿ شخص ال يحترـ المحظورات والتعميمات واالرتفاقات
المقامة في مساحة حماية جمب الماء المعيود لالستيالؾ البشري المشار إلييا في المادة

39

أعاله.
المادة  : 74يعاقب بالسجف مدة عشرة أياـ وبغرامة تتراوح ما بيف  100.000و  300.000أوقية،
أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط ،كؿ شخص ال يحترـ إجراءات الحد مف استخداـ الماء أو تعميقو

مؤقتا أو نيائيا المشار إلييا في المادة  31أعاله.
المادة  : 75يعاقب عمى عدـ الربط المباشر بالمجارير العامة في األجؿ المحدد في المادة
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أعاله بغرامة تتراوح ما بيف  50.000و 200.000أوقية.
وتطبؽ العقوبة ذاتيا في حالة عدـ مطابقة أو صيانة منشآت الصرؼ الصحي الفردية المنصوص
عمييا في المادة  38أعاله.
المادة  : 76يعاقب بالسجف مف  10إلى  30يوما وبغرامة مالية تتراوح ما بيف  300.000أوقية
ومميوف أوقية ،أو بإحدى العقوبتيف فقط ،كؿ رب عمؿ أو صاحب تفويض خدمة عمومية لمماء
يقدـ لالستيالؾ البشري ماء غير مطابؽ لمعايير الصالحية لمشراب المنصوص عمييا أو ال يقوـ
برقابة الجودة المطموبة.

27

المادة  : 77يعاقب بعقوبة السجف وبغرامة مالية ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط ،طبقا لترتيبات
التشريع الجنائي المعموؿ بو الخاصة بالسرقة ،كؿ شخص يستيمؾ الماء المحصوؿ عميو ،بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ،بواسطة الربط السري أو االحتيالي بقنوات المياه.
المادة  : 78يعاقب بغرامة تتراوح ما بيف  3.000و 30.000أوقية ،كؿ شخص يفرط في استخداـ
الماء إفراطا يؤدي إلى الفساد أو إلى المبالغة في االستغالؿ ،سواء كاف ذلؾ عمدا أـ إىماال أو

ألي سبب آخر.
وتطبؽ العقوبة ذاتيا عمى كؿ شخص ييمؿ إبالغ اإلدارة المكمفة بالمياه بأي أمر مف شأنو أف
يضر بالموارد المائية.

الباب العاشر  :أحكام انتقالية
المادة  : 79اإلعالنات المودعة أو الترخيصات أو التنازالت الممنوحة برسـ األمر القانوني رقـ
144ػ 85الصادر بتاريخ  4يوليو  1985المتضمف مدونة الماء تعتبر بمثابة إعالف أو ترخيص أو
تنازؿ بموجب ىذه المدونة.
في حالة إخضاع عمميات ،سبؽ و أف تـ إنجازىا بصفة مشروعة دونما حاجة إلى تطبيؽ األمر
القانوني المشار إليو أعاله ،لإلعالف أو الترخيص أو التنازؿ برسـ ىذه المدونة ،يجوز أف تستمر
ىذه العمميات دوف ىذا اإلعالف أو الترخيص أو التنازؿ شريطة أف يطمع المستغؿ أو المالؾ أو
المسؤوؿ الوزير المكمؼ بالمياه عمى ذلؾ في أجؿ سنتيف اعتبا ار مف نشر ىذه المدونة في الجريدة
الرسمية لمجميورية اإلسالمية الموريتانية.
عدـ احتراـ إلزامية إشعار الوزير في األجؿ المحدد يشيب بالبطالف إيصاؿ اإلعالف المحصوؿ
عميو والترخيص والتنازؿ الممنوحيف.
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المادة  : 80تعتبر مستفيدة مف تفويض الخدمة بمفيوـ ىذه المدونة الشركة الوطنية لمماء المنشأة
بموجب المرسوـ رقـ 2001ػ 88الصادر بتاريخ  29يوليو  2001والمتضمف تقسيـ الشركة الوطنية
لممياه والكيرباء إلى شركتيف وطنيتيف.
يحدد مرسوـ فترة ىذا التفويض و شروط العمؿ بو.
المادة  : 81تعتبر مستفيدة مف تفويضات الخدمة ،بمفيوـ ىذه المدونة ،الوكالة الوطنية لمماء
الشروب والصرؼ الصحي ،المعترؼ ليا بالنفع العمومي بمقتضى المرسوـ رقـ 19ػ 2002الصادر
بتاريخ  31مارس  ،2002في المراكز الحضرية أو الريفية المسيرة تحت إشرافيا و التي تجاوزت
عند تاريخ نشر المرسوـ المنصوص عميو في المادة  49أعاله الحد المنصوص عميو في المادة
نفسيا.
و تمنح التفويضات المنصوص عمييا في الفقرة أعاله لمدة ثالثة سنوات و تمارس طبقا لمشروط
المحددة في دفاتر شروط مصادؽ عمييا مف قبؿ السمطة المكمفة بالتنظيـ.
تقوـ السمطة المكمفة بالتنظيـ ،خالؿ المدة المنصوص عمييا في الفقرة السابقة ،بتنفيذ اإلجراء
الوارد في المواد  50وما بعدىا أعاله مف أجؿ انتقاء أصحاب التفويض.
وعندما يكوف إجراء انتقاء صاحب التفويض غير مثمر يجوز لموزير المكمؼ بالمياه أف يمدد،
بمقتضى مقرر ،فترة التفويض الممنوح لموكالة بناء عمى طمب مف السمطة المكمفة بالتنظيـ.

الباب الحادي عشر  :أحكام نهائية
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المادة  : 82تحدد أحكاـ ىذه المدونة ،عند الحاجة ،بالطرؽ التنظيمية.
المادة  : 83تمغى كافة األحكاـ السابقة المخالفة ليذا القانوف وخاصة تمؾ الواردة في األمر
القانوني رقـ 144ػ 85الصادر بتاريخ  4يوليو  1985المتضمف لمدونة الماء.
المادة  : 84ينشر ىذا القانوف وفؽ إجراءات االستعجاؿ و ينفذ باعتباره قانونا لمدولة.
انواكشوط ،بتاريخ  02 :فبراير 2005
رئيس الجميورية
معاوية ولد سيدى أحمد الطايع
الوزير األوؿ
األستاذ اسغير ولد أمبارك
وزير المياه والطاقة
سيدي محمد ولد الطالب أعمر
وزير الشؤوف االقتصادية والتنمية

وزير الداخمية والبريد والمواصالت

سيدي ولد ديدي

محمد غالي ولد اشريف أحمد
لمطابقة النسخة لألصل،
الوزير األمين العام لرئاسة الجمهورية
الداه ولد عبد الجليل
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