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 قوانين و أوامر قانونية -5

ض أحكام يعدل بع2019-026 قانون نظامي رقم 
الصادر بتاريخ  390 - 25األمر القانوني رقم 

، المتضمن القانون النظامي المتعلق 5225أكتوبر 30
بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل بالقانون النظامي 

 9359ابريل 59الصادر بتاريخ  9359-398رقم 
 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية 
 وبعد إعالن المجلس الدستوري لمطابقة القانون

 للدستور
 يصدر رئيس الجمهورية القانون التالى

 
من األمر ( جديدة) 59تعدل أحكام المادة : المادة األولي
أكتوبر 30الصادر بتاريخ  390 - 25القانوني رقم 

، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب 5225
 9359رئيس الجمهورية، المعدل بالقانون النظامي رقم 

 : ، كما يلي 9359ابريل59خ الصادر بتاري 398 -
 

يفتتح االقتراع بناء علي استدعاء : ( جديدة) 59المادة 
وتدعي هيئة الناخبين بمرسوم . من رئيس الجمهورية

يوما متوالية قبل ( 13)ينشر بما ال يقل عن ستين 
 .االقتراع

يجري االقتراع في يوم واحد ويفتح ويختتم في األيام 
 .استدعاء هيئة الناخبينواألوقات المحددة في مرسوم 

يتم فرز مجموع أصوات الناخبين عند انتهاء الوقت 
و يكون . المحدد لالقتراع طبقا للقوانين المعمول بها

 .الفرز فوريا و علنيا و دون تأخر
تمارس السلطة العمومية المكلفة بتنظيم االنتخابات 

اللجنة الوطنية المستقلة " المسماة 
صالحياتها في  "نة االنتخابيةاللج"باختصار"لالنتخابات

 .االنتخابات الرئاسية طبقا لألحكام المنظمة لها
تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا  :9المادة 

 .القانون النظامي
 

ينفذ هذا القانون النظامى باعتباره قانونا  : 0المادة 
للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية
 

 2791يونيو  97اكشوط حرر بانو
 

 زمحمد ولد عبد العزي
 

 الوزير األول
 محمد سالم ولد بشير

 
 وزير الداخلية و الالمركزية

 أحمدو ولد عبد هللا
 ------------------

يلغى ويحل محل قانون    394-9352رقم   قانون
  9331يوليو  91ر بتاريخ الصاد 41-9331االطار 
 المحسوسبحماية التراث الثقافي  المتعلق

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية
 :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

 

 عامة أحكام :الباب األول

مكونات التراث  هدف القانون وتعريف:الفصل األول

 الوطني الثقافي

بالتراث  التعريف يهدف هذا القانون إلى :المادة األولى 

متلكات القواعد العامة لحماية الم وتحديدالثقافي الوطني 

 .الثقافية وصونها وتثمينها

 مقتضياتيضم التراث الثقافي الوطني حسب  :9المادة 

عمل بشري أو نتاج للتأثيرالمشترك بين  كل ،هذا القانون

اإلنسان والطبيعة ذا أهمية أثرية أو تاريخية أو علمية أو 

 .فنية أو جمالية تبرر حفظه ونقله إلى األجيال القادمة

المنقولة و الثابتة ا اآلثار والممتلكاتباقاي عتبركافةتو

بحث على ل ة المكتشفة أومحاليصصوة والخيمموالع

اليابسة وفي البحر و في مياه األنهار وكل الوثائق 

والمخطوطات ذات الصلة بالدين والتاريخ والعلم والفن 

 .الوطني جزءا من التراث الثقافي ونمط العيش

كل الممتلكات  التراث الثقافي الوطنييضم أيضا كما 

 وأشكال والتصوراتالثقافية غير المادية كالممارسات 

لتعبير والمعارف والمهارات وكذلك األدوات ا

التي تكتسي  بهاة والفضاءات المرتبط المصنوعاتو

 األهمية المذكورة في الفقرة االولى من هذه المادة

 .جزءا ال يتجزأ من التراث الثقافي الوطني باعتبارها

باستثناء العناصر للدولة  ملكاث الثقافي الوطني عد التراي

 .التي تم إثبات ملكيتها الخصوصية

 

 :التراث الثقافي الوطني يشمل :0المادة 

الذي يتكون من كل الممتلكات  التراث الثقافي -

الموجودة على سطح  ةغير الماديو الماديةالثقافية 

تلك األرض أو في باطنها والمباني العمومية و

أو  طبيعيينلمجموعات أهلية أو أشخاص  المملوكة

معنويين محكومين بالقانون الخاص وكذلك ما يوجد 

في األماكن المغمورة في المياه القارية أو البحرية 

الوطنية مما خلفه األقدمون ويكتسي أهمية وطنية 

 :ويشمل التراث الثقافي أو عالمية

 أو معمارية العمال وهي األ المعالم

وعناصر أو أكيلية تشالأو  وتةنحالم

والنقوش أهياكل ذات طابع أثري 

والمغارات والكهوف ومجموعات 
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قيمة استثنائية  لهاالعناصر التي 

 .تاريخية أو فنية أو علمية

 ينباالم تامجموع وهي المجموعات 

قيمة ذات المجتمعة المنفردة أو ال

فنية أو التاريخية أو الستثنائية اال

و حكم فنها المعماري أبعلمية ال

 .وحدتها أو اندماجها في الطبيعة

 آثاروهي االماكن التي بها  المواقع 

ناتجة عن عمل بشري أو تأثير 

الطبيعة ومشترك بين اإلنسان 

خصوص وعلي وجه الوالمناطق 

االستثنائية  قيمةذات الالمواقع األثرية 

جمالية لاو تاريخيةالمن الناحية 

 نتروبولوجيةاالو لوجيةثناألو

 .ستثنائيةاإل

الذي يعني كل موقع أو معلم  التراث الطبيعي -

ناتج عن الطبيعة أو كل منطقة أو تشكيلة طبيعية 

وكل مكون طبيعي يكتسي من حيث المظهر 

 :ويضم اطابعا استثنائي

  المعالم الطبيعية المتمثلة في تشكيالت

طبيعية وابيولوجية وأصناف من 

 ستثنائيةاإلقيمة الذات التشكيالت 

قيمتها  أوث جمالها من حي العالمية

 .العلمية

  التشكيالت الجيولوجية والتضاريس

من  اومناطق محددة بدقة تأوي أنواع

النباتات المهددة والتي أو الحيوانات 

 .لميةاع ةعلمية استثنائيقيمة تكتسي 

  المواقع أو المناطق الطبيعية ذات

التي تكتسي والحدود المرسومة بدقة 

 يةستثنائأو جمالية إقيمة علمية 

 .هاحفظ تستدعي

التراث الثقافي والتراث  وهو التراث المختلط -

في ارتباطهما الناجم عن تأثير مشترك  الطبيعي

بين اإلنسان والطبيعة وكذا المناطق بما فيها 

كتسي أهمية استثنائية تي تالمواقع األثرية ال

 بولوجيةترتاريخية أو جمالية أو أثنولوجية أو أن

 .ومحيطها

 

 

 الوطني التراث الثقافي فئات:ي الثان الفصل

التراث الثقافي المنصوص عليه في  يتكون :4المادة 

التراث والتراث الثقافي المادي  منأعاله  3و 2 المادتين

 .غير الماديالثقافي 

 

الممتلكات الثقافية )التراث الثقافي المادي: القسم األول 

 (ةولابتة والمنقثال

 قافي الثابتالتراث الث: لىالقسم الفرعي األو

يضم التراث الثقافي الثابت كل ممتلك ثابت  : 1المادة 

 حيثأو عالمية استثنائية من /وطنية و أهميةيكتسي 

 :بالذاتية، وأو الفن يةأو العلم يةالتاريخالقيمة 

واألعمال المعمارية  الشواهدأي المواقع والمعالم -

مهما كانت طبيعتها، بما فيها الفنون المعمارية 

والمحلية الخاصة وأعمال النحت والفن  الجهوية

التشكيلي بما فيها العناصر والهياكل ذات الطابع 

كهوف، و ورسوم حجرية صورو شونق)األثري 

( تحصينات وأسوار)عسكرية المنشآت وال( أضرحة

 سدود وجسور)مدني ال طابعال ذات منشآتالو

مواقع والومواقع ذات طابع مقدس، ( نخيلن يبساتو

وغيرها من  (معاملو مصانعو ناجمم)صناعية ال

 .المنشآت القديمة

المشيدة  الثابتة الممتلكات أي المجموعات التاريخية -

مترابطة كالمدن المنعزلة أو المشيدة الأو غير 

والقرى واألحياء التي يمنحها فنها المعماري أو 

قيمة  ،وحدتها أو تناسقها أو اندماجها في بيئتها

ت التاريخية أو وطنية أو عالمية في المجاال

الجمالية أو الفنية أو التقليدية والفضاءات والحظائر 

 .الثقافية أو المختلطة

 التراث الثقافي المنقول: القسم الفرعي الثاني

 :يضم التراث الثقافي المنقول :1المادة 

ذات القيمة التاريخية والعلمية  المنقولة االشياء -

لدى االشخاص الطبيعيين أو  دةوجوالم

صدفة أوالمكتشفة خالل  تباريين، أوالموجودةاالع

أدوات حجرية، )والحفريات األثرية أالتنقيبات 

والقطع خزف وقطع معدنية  بشريةو  بقايا نباتية

 (.قطع نقديةو نقوشوال القديمة

 .الوثائقمجموعات المخطوطات و -

 أفالم  و صورو نحوت و لوحات) األعمال الفنية -

 (.وغيرها من الدعامات الرقمية

قطع ) ةيوميال ةفي الحيا األشياء المتداولة -

أو  ةتاريخيأهمية علمية أوتكتسي (نوغرافيةثأ

ة سواء أو تقليدي ةأو جمالي ةأو فني ةأنتروبولوجي

 .كانت منفردة أو ضمن مجموعات

جملة من األشياء المتعلقة  وهي المجموعات -

سي أهمية فنية تبموضوع ما تم جمعها إراديا وتك

ال وتعتبر المجموعة وحدة  .علميةأو تاريخية أو 

ر بوتعأمن نفس المكان أو الزمان لكونها  أتجزت
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عن تيارات فكرية وعادات وتقاليد أو هوية أو 

 .ثذوق أو مهارة أو فن أو حد

 التراث الثقافي المغمور: القسم الفرعي الثالث

 ذات يضم التراث الثقافي المغمور اآلثار : 0المادة 

اريخي أو األثري المغمورة كليا أو الطابع الثقافي والت

جزئيا، بصفة دائمة أو غير دائمة في المياه الداخلية 

والمياه اإلقليمية البحرية كالمواقع والهياكل والمباني 

والبقايا البشرية أو النباتية وحطام السفن والطائرات 

وغيرها من اآلليات وما تحويه وإطارها األثري 

 .والطبيعي

 التراث المختلط : ابعالقسم الفرعي الر

التراث المختلط يعني كل تأثير مشترك بين  : 8المادة 

اإلنسان ومحيطه الطبيعي يكتسي أهمية تاريخية أو 

 .يدية وله قيمة وطنية أو عالميةلعلمية أو فنية أو تق

 التراث الثقافي غير المادي :القسم الثاني 

رسات الممايشمل التراث الثقافي غير المادي  : 2المادة 

والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي 

تعتبرها الجماعات والمجموعات واألفراد جزءا من 

دوات وقطع أوكذلك كل ما يرتبط بها من  .تراثهم الثقافي

 .(ومصنوعات وأماكن ثقافية

وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيال عن 

ات والمجموعات الجماعباستمرار جددهتوجيل، تبدعه 

بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها، وينمي  وفق

لديها اإلحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز 

 . من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية

سوى  القانون اوال يؤخذ في الحسبان ألغراض هذ

 ثيقالمواالتراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع 

التي اعترفت بها موريتانيا أو صادقت عليها الدولية 

لمتعلقة بحقوق اإلنسان، ومع مقتضيات االحترام ا

مع المتبادل بين الجماعات والمجموعات واألفراد و

 .التنمية المستدامةمتطلبات 

في  الوارد يتجلى التراث الثقافي غير المادي: 53المادة 

 :االت التاليةبصفة خاصة في المج أعاله 1 المادة

التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك - 

اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير 

 المادي؛

 ؛المسرحفنون - 

 الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت؛  -

المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة - 

 والكون؛

 ؛بالصناعة التقليديةالمهارات المرتبطة - 

 ؛ة الشفهيةفأشكال الثقا  -

 ؛صليأنماط التعليم األ  -

 ؛الطب التقليدي والتداوي بالمواد الطبيعية  -

 .فنون الطبخ  -

 

 الثقافي آليات حماية التراث: نيالثاالباب 

 الثقافي المجلس الوطني للتراث:  األول الفصل

مجلس لدى الوزارة المكلفة بالثقافة ينشأ  :55المادة 

مجلس  في ذمتخمرسوم  يحددو الثقافي ثوطني للترا

 .سيرهتالوزراء تشكيلته وطرق 

في  الثقافي يستشار المجلس الوطني للتراث :59المادة 

 :األمور التالية

كل المسائل التي ينص هذا القانون على  -

 .استشارته بشأنها

الممتلكات كل المقترحات بخصوص حماية  -

 .فهاوتصنيالثقافية 

 .الممتلكات الثقافيةنقل لملكية  وعرمش كل -

أو نقله أو  كل عمل يؤول إلى تدمير ممتلك ثقافي -

 .مهما كانت الظروف ترميمه أو تغيير وضعه

وعلى العموم كل مسألة يرى الوزير المكلف  -

 .بالثقافة فائدة من استشارة المجلس فيها

وهذا المجلس ذو المهمة االستشارية يمكنه أن يبادر 

 .هاوتصنيفراث الثقافي عناصر من التباقتراح حماية 

كل  الثقافي لمجلس الوطني للتراثلتوفر  :50المادة 

 .الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهامه

 الثقافي الصندوق الوطني للتراث: الثاني الفصل

صندوق الوزارة المكلفة بالثقافة  لدى ينشأ :54المادة 

من أجل تمويل النشاطات  الثقافي وطني للتراث

 .هوتثمين لمرتبطة بحماية التراث الثقافي الوطنيا

يستفيد الصندوق الوطني للتراث الثقافي من  :51المادة 

موارد خاصة ومخصصات من ميزانية الدولة 

ت ئاومساهمات فردية وجماعية وقروض وهبات من هي

 .وطنية ودولية

باقتراح  ء،مجلس الوزرا مرسوم منسيحدد  :51المادة 

محل الصندوق  ،لفين بالثقافة والماليةمن الوزيرين المك

 .وموارده ووظائفه وطرق عمله

 حماية التراث الثقافينظم : الثالث الفصل

تخضع الممتلكات الثقافية المذكورة في  :50المادة 

أعاله، مهما كان وضعها  3و 2المادتين 

 :ألحد نظم الحماية التالية  ،وطبيعتهاالقانوني

 يسجل الجرد الوطن فياإلدراج  -

 الحماية -

 التصنيف -

بالثقافة بوضع سجل الوزارة المكلفة قوم ت :18 المادة 
 يشمل. وتحيينه يعرف فيما يلي بالسجل الوطني للجرد

 :السجـل
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الثابت على اليابسة وتحت الثقافي للتراث  اجرد -
 الماء

المنقول على اليابسة للتراث الثقافي  اجرد -
 وتحت الماء 

الثقافي )المختلط للتراث الثقافي  اجرد -
 على اليابسة وتحت الماء( والطبيعي

 .غير الماديللتراث الثقافي  اجرد -

 الثقافي والطبيعي التراث مواقع بين للترابطونظرا 

عناصر التراث الثقافي غير المادي، فإن و المختلطة

 .االخرى المعنية الوزاراتيتم بالتنسيق مع  هاجرد

ليها مهما يجب تسجيل كل الممتلكات الثقافية المتعرف ع
 .كان مالكها أو حائزها في السجل الوطني للجرد

ستحدد بالطرق التنظيمية عناصر تعريف الممتلك 
في  اإدراجه راءاتجإ و ضبطهاالثقافي التي ينبغي 
 .السجل الوطني للجرد

التي  الثقافية يمكن أن يتم ترشيح الممتلكات : 19المادة 
 :تستوفي الشروط المطلوبة للتسجيل في

 .ة التراث العالميقائم -
قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يستدعي  -

 .صونا عاجال
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي  -

 .للبشرية
للتراث الثقافي  سجل ممارسات الصون الجيدة -

 .غير المادي
 وحمايتهالتراث الثقافي المادي جرد : ثالثلالباب ا

 وتصنيفه

 لثقافي الثابتالتراث ا: األول الفصل

 ةالثابت ةالثقافي الممتلكاتجرد  :األولالقسم 

 المحددة الممتلكات الثقافية الثابتةدراج إيتم  :93المادة 

تاريخية أو الهمية األذات ومن هذا القانون  2في المادة 

التي تستدعي  والفنيةأ نتروبولوجيةواألأ علميةوالأثرية األ

السجل الوطني في  صونالحفط والحماية وللإجراءات 

 .للجرد

إدراج الممتلك الثقافي الثابت في السجل  :95المادة 

للمصرح  تسجيلإفادة  إصدار يستوجبالوطني للجرد 

 .به عند اإلقتضاء

يمكن للممتلكات الثقافية الثابتة التي ال  :99المادة 

تستدعي تصنيفا فوريا والتي تكتسي أهمية تاريخية 

أوفنية أن تستفيد من  يةأوأنتروبولوج أوعلمية أوأثرية

 .إجراءات الحماية

ال يمكن نقل ملكية الممتلكات الثقافية الثابتة  :90المادة 

لكها الدولة تمفي السجل الوطني للجرد التي  المدرجة

 .ت الخاضعة لسلطتهائاوالهيأ

في السجل المدرجة كن التنازل عن الممتلكات الثابتة مي

والشخصيات أألفراد ا اهلكيمالوطني للجرد التي 

 ،المعنوية الخصوصية

التنازل للشروط الواردة في هذا القانون هذا ويخضع 

 .ونقل الملكية فعةشالدولة في الوالمتعلقة بحق 

الممتلكات الثقافية الثابتة  صحابأيجب على  :94المادة 

في السجل الوطني للجرد أن يرفعوا إلى علم المدرجة 

ترميم أو تعديل من  بالثقافة أي مشروعالوزارة المكلفة 

شأنه أن ينزع أو يخفي أو يزيل العناصر التي أدت إلى 

 .في السجل الوطني للجرد ادراجه

 مدرجممتلك ثقافي ثابت  بحالصال يمكن  :91المادة 

في السجل الوطني للجرد أن يقوم بأي تعديل على 

بالثقافة ويجب الوزارة المكلفة الممتلك دون إذن من 

ذا لم إو. بالثقافة ةالمكلف للوزاةذن عليه توجيه طلب اإل

ذن فان اإل يوما 17رد في أجل يحصل المعني على 

 . يعتبر ممنوحا

تعديالت المطلوبة يمكن أن يتم لل صريح في حالة رفض

المنصوص عليها في تلقائيا اتخاذ إجراءات الحماية 

 .هذا القانونمن  63إلى  20 من المواد

 2آثارالحماية لمدة تنطبق بفعل الواقع  :91المادة 

في السجل  دراجهإم تسنوات على كل ممتلك ثقافي ثابت 

لم يكن  إذا الحمايةبأجل وينتهي العمل  .الوطني للجرد

 هذهقبل نهاية تلك موضع إجراءات حماية أخرى مالم

 .الفترة

 المدرجةإن صيانة الممتلكات الثقافية الثابتة  :90المادة 

على نفقة ها تكون وحراستفي السجل الوطني للجرد 

 .مالكيها العموميين أو الخصوصيين

ويمكن في هذا اإلطار أن تقدم لهم المصالح المختصة 

في الوزارة المكلفة بالثقافة المساعدة التقنية من أجل 

 .صون الممتلكات في الظروف المطلوبة

 حماية الممتلكات الثقافية الثابتة: الثانيالقسم 

تلك الثقافي الثابت المحدد يمكن حماية المم :98المادة 

 .ذلك صونهمن هذا القانون إذا تطلب  2في المادة 

تتم الحماية عن طريق مقرر مشترك بين الوزير المكلف 

بالثقافة ووزراء القطاعات المعنية أو بناء على طلب أي 

مع  ،أو اعتباري له مصلحة في ذلك طبيعيشخص 

ت ئالهيوا الثقافي ي المجلس الوطني للتراثأر ةمراعا

ويحدد االستشارية للقطاعات المعنية، 

 .ية الممتلك الثقافي الثابتاترتيبات حم مقررالحماية

في حالة الممتلكات الثقافية الثابتة  : 92المادة 

بالثقافة بإشعار الوزارة المكلفة قوم تالخصوصية 

شرع في أن القطاع الممتلك الثقافي الثابت ب صاحب

إبداء رأيه حول  المالكإجراءات الحماية ويجب على 

يعتبر  دون رد قضائهنيوما عند ا 47الحماية في أجل 

 .راضيا بالحماية

في حالة الممتلكات الثقافية الثابتة التي  : 03المادة 

تملكها الدولة أوالمجموعات المحلية أو الممتلكات الثابتة 
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بالغ السلطة اإلدارية إالخاضعة ألنظمة خاصة يتم 

بأن الممتلكات الثقافية الثابتة في حيزها المحلية التي تقع 

شرع في إجراءات الحماية ويمنح لتلك السلطة القطاع 

 .يوما إلبداء رأيها 47أجل ال يتجاوز 

 إلى المحمي الثابت الثقافي الممتلك تحويل إن :05المادة

 وحمايته صونه متطلبات مع التتالءم استخدامات

 ءإمالمن أجل  بالثقافة المكلفة الوزارة تدخل يستدعي

 .نهاء تلك االستخداماتإالتغيرات الضرورية أو 

معرضا  محمي إذا كان ممتلك ثقافي ثابت :09المادة

 الوزارة المكلفةلخطر مؤكد يتطلب تدخال مستعجال فإن 

تخذ دون سابق إشعار كل اإلجراءات الوقائية تبالثقافة 

و الهدم أو التشويه أو أمن أجل تفادي مخاطر الخراب 

 .لمالكلوتبلغ تلك اإلجراءات فورا  ،تلفال

يمكن أن تتضمن اإلجراءات المنصوص  :00المادة

أعاله األمر بتعليق األعمال  32و 39عليها في المادتين 

ممتلك ثقافي ثابت أو من عناصره  بسالمةالتي تمس 

هويته بالمعماري وبصفة عامة الفن لزخرفة أو كا

 .األصلية

صالح الدولة على مختلف م جبي :04المادة

والمؤسسات العمومية واألفراد  الترابيةوالمجموعات 

أن يتخذوا  ،كل فيما يعنيه ،يات المعنويةصشخوال

 التدابير الضرورية لحماية الممتلكات الثقافية الثابتة

المملوكة  يةوالفنأ يةوالعلمأ لةلتاريخاقيمة الذات  المحمية

 هاوصون لديهمة من قبلهم أو تلك المودعة خدمأو المست

 .هاوتثمين هاوإعادة تأهيل

المرتبطة باإلجراءات المذكورة  التكاليفإن :01المادة

 ،خاصة تكاليف الصون والترميم ،أعاله 32في المادة 

 الترابيةعلى نفقة الدولة والمجموعات  نتكو

صيات المعنوية والشخوالمؤسسات العمومية واألفراد 

تلك الممتلكات أوالحائزين على  خدمينالمالكين أوالمست

 .الثقافية الثابتة

طرف الدولة المقدم من دعم النظم طرق تحدد 

 .به المتعلقة اإلجراءاتو

الثقافة بالمكلفة  المختصة في الوزارةتتولى المصالح 

 .اإلجراءاترقابة تلك 

 

مهما  ،يحظر وضع الفتات اإلشهار واإلعالم :01المادة

ات الثقافية على الممتلك ،كانت طبيعتها وهدفها وشكلها

الوزارة الثابتة المحمية وفي محيطها دون إذن من 

 .بالثقافةالمكلفة 

بالثقافة تلقائيا الوزارة المكلفة قوم تيمكن أن  :00المادة

وصون الممتلكات الثقافية وحفظ بإنجاز أعمال إصالح 

 .الثابتة المحمية التي ال تملكها الدولة والهيآت العمومية

بعد إشعار المالك  ،كان اإلدارةولذلك الغرض فإنه بإم

 ستخدام المؤقتأن تسمح باال  واطالع السلطات المحلية

 .المعنيةالمحمية للممتلكات الثقافية الثابتة 

يتم تقديم تعويض  االستخداموفي حالة تضرر المالك إثر 

 .عند االقتضاء القضاءبحكم منمتفق عليه أو محدد 

دة الضرورية الماالستخدام ال يمكن أن يتجاوز ذلك 

 .إلنجاز األعمال المقام بها

 الممتلكات الثقافية الثابتة أصحابيجب على  :08 المادة

أن يسهلوا تمكين المصالح المختصة في  المحمية

الوزارة المكلفة بالثقافة من تفتيش األعمال الجارية فيها 

 .ورقابتها عند االقتضاء

فية الثابتة ال يمكن نقل ملكية الممتلكات الثقا :02 المادة

المحمية التي تملكها الدولة أو المجموعات الترابية أو 

 .إطالقا الهيآت األخرى الخاضعة لسلطة الدولة

إال أنه يمكن نقل ملكية تلك الممتلكات الى أي شخص 

 .بالثقافةالوزارة المكلفة عمومي بعد إذن من 

يمكن التنازل عن الممتلكات الثقافية الثابتة  :43 المادة

مية المملوكة من قبل األشخاص الطبيعين المح

 .واالعتباريين الخصوصيين

التنازل للشروط المنصوص عليها في هذا  هذايخضع 

 .القانون

في حالة ضياع أو سرقة عنصر من هذه  :45المادة

الممتلكات الثابتة المحمية يتعين على المالك أو المودع 

بالثقافة  الوزارة المكلفةلديه أو المستخدم أن يخبر فورا 

أو السلطات المحلية التي يجب عليها إشعار المصالح 

 .تأخيربالثقافة دون  ةالمكلف للوزارةالمختصة التابعة 

يعتبر كل اقتناء للممتلكات الثقافية الثابتة  :49المادة

ويحق ، أعاله باطال 67المحمية مخالف لترتيبات المادة 

علي  من البائع نيته الحصول حسنت بإذا ث قتنيللم

 .تعويض الثمن المدفوع

 الممتلكات الثقافية الثابتةب حمايةالآثار تتبع :40ة الماد

 .أينما انتقلت ملكيتها المحمية

يجب على كل خصوصي ينوي نقل ملكية ممتلك ثقافي 

بالثقافة بذلك  الوزارة المكلفةثابت محمي أن يشعر 

حق الدولة في الوزارة ستخدم تويمكن في هذه الحالة أن 

 .شفعةال

يجب على كل خصوصي نقل ملكية ممتلك ثقافي ثابت 

الوزارة أن يطلع المقتني على وجود الحماية وأن يبلغ 

 .بالثقافة عن تغيير الملكية المذكورة المكلفة

 تصنيف الممتلكات الثقافية الثابتة: الثالثالقسم 

يمكن تصنيف الممتلكات الثقافية الثابتة  :44المادة

 امن هذا القانون إذا تطلبت حمايته 2 المحددة في المادة

 .ذلك
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مجلس الوزراء  مرسوم منيتم التصنيف عن طريق 

 مع شاوربعد التباقتراح من الوزير المكلف بالثقافة 

أو بناء على طلب أي شخص القطاعات المعنية  وزراء

، مع مراعاة رأي أو اعتباري له مصلحة في ذلك طبيعي

 .ءالهيئات االستشارية عند االقتضا

ترتيبات تصنيف الممتلك الثقافي  يحدد مرسوم التصنيف

 الثابت

ويتضمن عند االقتضاء وضع قيود على منطقة الممتلك 

 .الثقافيي الثابت المعني

في حالة الممتلكات الثقافية الثابتة : 41 المادة

إشعار بالمكلف بالثقافة الوزير  يقوم ،الخصوصية

شرع في طاع أن القالممتلك الثقافي الثابت ب صاحب

إبداء رأيه حول  المالكإجراءات التصنيف ويجب على 

دون  ائهقضيوماعند ان 17التصنيف في أجل ال يتجاوز 

 .راضيا بالتصنيف المعنييعتبررد 

تي في حالة الممتلكات الثقافية الثابتة ال:  41 المادة

الممتلكات الثابتة أو  والمجموعات المحليةأ الدولة هاملكت

السلطة اإلدارية بالغ إمة خاصة يتم ألنظالخاضعة 

بأن  في حيزه الممتلكات الثقافية الثابتة قعتالمحلية التي 

ك السلطة تللويمنح إجراءات التصنيف  في القطاع شرع

 .يوما إلبداء رأيها 17أجل ال يتجاوز 

بالثقافة القيام  الوزارة المكلفةيجب على  : 40 المادة

ءات محددة قبل التصنيف وفق إجراببحث مسبق 

 .ميةينظتبالطرق ال

تصنيف أي ممتلك ثقافي يعتبر في حالة  :48  المادة

 60 في المادة  عليه المنصوص بحثالع موضثابت 

 .التحقيق انطالقمن تاريخ ابتداء ( 2)لمدة سنتين 

ذالك الممتلك  إذا لم يصدر المرسوم الذي يحدد تصنيف

 التحقيق يعتبر األجل، هذاانقضاء ت قبل ابثالثقافي ال

 .غيا  ال

إال بعد إجراء بحث جديد في من جديد ال يمكن التصنيف 

 .األولالتحقيق ظل نفس الشروط التي يخضع لها 

يقضي مرسوم التصنيف بوضع لوحة تبين  : 42المادة 

 .الثابت مصنفالثقافي أن الممتلك 

يسجل مرسوم التصنيف في السجل العقاري  : 13المادة

يتم  .أو في حال تسجيله الحقاإذا كان العقار مسجال 

 صاحبالتسجيل إما تلقائيا وإما بطلب من اإلدارة أو من 

 .الممتلك الثقافي الثابت المصنف

 .يعفى التسجيل من كل الرسوم والضرائب

التصنيف تترتب ذا كان إ ضوييحق منح تع:  15 المادة

 هوضع أوالمكان  في استعماليرغيت يعليه قيود تؤدي إل

 .سوم التصنيفعند صدور مر

ويحدد مبلغ هذا التعويض بالتراضي وإال فعن طريق 

 .القضاء

األضرار المادية المباشرة ال عن إالتعويض  اليمكن

القيود، ويمكن نقص  تلك والمؤكدة الناتجة عنوضع

 يستفيد من المالك  ثبت أنالتعويض أو رفضه إذا 

 .الممتلك تصنيف

 على حصل دق المالك يكون ما ديستحق أي تعويض عنال

 .الممتلك بعد تصنيفه

يقدم طلب التعويض في أجل سنة واحدة  : 19المادة

ابتداء من نشر مرسوم التصنيف في الجريدة الرسمية 

 .الحق بالتقادمهذا األجل يسقط  هذاوبانقضاء 

 إلى المصنف الثابت الثقافي الممتلك تحويل إن:10المادة

 ايتهوحم صونه متطلبات مع تتالءم ال استخدامات

من أجل إمالء  بالثقافة المكلفة الوزارة تدخليستدعي 

 .التغيرات الضرورية أو إنهاء تلك االستخدامات 

إذا كان ممتلك ثقافي ثابت مصنف معرضا  :14المادة 

 الوزارة المكلفةلخطر مؤكد يتطلب تدخال مستعجال فإن 

تخذ دون سابق إشعار كل اإلجراءات الوقائية تبالثقافة 

و الهدم أو التشويه أو أفادي مخاطر الخراب من أجل ت

 .التلف، وتبلغ تلك اإلجراءات فورا للمالك

يمكن أن تتضمن اإلجراءات المنصوص  :11المادة 

أعاله األمر بتعليق األعمال  26و 23عليها في المادتين 

التي تمس بسالمة ممتلك ثقافي ثابت مصنف أو من 

عامة بهويته المعماري وبصفة  هفنو زخرفهأأو عناصره

 .األصلية

يتعين على مختلف مصالح الدولة  : 11المادة 

والمؤسسات العمومية واألفراد والمجموعات الترابية 

، كل فيما يعنيه، أن ةالمعنوييات الطبيعية أو صشخوال

يتخذوا التدابير الضرورية لحماية الممتلكات الثقافية 

م أو تلك الثابتة المصنفة المملوكة أو المستعملة من قبله

 .المودعة لديهم وصونها وإعادة تأهيلها وتثمينها

المرتبطة باإلجراءات المذكورة  التكاليفإن  :10المادة 

أعاله، خاصة تكاليف الصون والترميم  24في المادة 

تكون على نفقة الدولة والمجموعات الترابية 

صيات الطبيعية أو شخوالوالمؤسسات العمومية واألفراد 

أوالحائزين على تلك  المستخدمينمالكين أوالالمعنوية 

 .المصنفة الممتلكات الثقافية الثابتة

 جراءاتنظم طرق الدعم المقدم من الدولة واإل تحدد

 .المتعلقة به

المكلفة الثقافة  المختصة في الوزارةتتولى المصالح 

 .اإلجراءاتتلك تنفيذ رقابة 

 ،يحظر وضع الفتات اإلشهار واإلعالم :18 المادة

على الممتلكات  ،مهما كانت طبيعتها وهدفها وشكلها

وفي محيطها دون إذن من  المصنفةالثقافية الثابتة 

 .بالثقافة الوزارة المكلفة
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بالثقافة تلقائيا  الوزارة المكلفة قوم تيمكن أن  :12 المادة

وصون الممتلكات الثقافية وحفظ بإنجاز أعمال إصالح 

 .ت العموميةئاالدولة والهي التي ال تملكها ةالثابتة المصنف

بعد إشعار المالك  ،الوزارةولذلك الغرض فإنه بإمكان 

 المؤقت أن يسمح باالستخدام ،طالع السلطات المحليةإو

 .للمتلكات الثقافية الثابتة المصنفة

يتم تقديم االستخدام المؤقت في حالة تضرر المالك إثر 

عند  بحكم قضائيتعويض متفق عليه أو محدد 

 .تضاءاالق

المدة االستخدام المؤقت ال يمكن أن يتجاوز ذلك 

 .الضرورية إلنجاز األعمال المقام بها

الممتلكات الثقافية الثابتة  أصحابيجب على  : 13المادة

أن يسهلوا تمكين المصالح المختصة في  ةالمصنف

الوزارة المكلفة بالثقافة من تفتيش األعمال الجارية فيها 

 .اءورقابتها عند االقتض

نقل ملكية الممتلكات الثقافية إطالقا ال يمكن  :15المادة

التي تملكها الدولة أو المجموعات  ةالثابتة المصنف

 .األخرى الخاضعة لسلطة الدولة ئاتالترابية أو الهي

 جهةلى أي إإال أنه يمكن نقل ملكية تلك الممتلكات 

 .بالثقافة الوزارة المكلفةبعد إذن من  ةعمومي

يمكن التنازل عن الممتلكات الثقافية الثابتة  :19المادة

 ةالطبيعي ياتشخصة المملوكة من قبل الالمصنف

 .أواالعتبارية الخصوصية

يخضع ذلك التنازل للشروط المنصوص عليها في هذا 

 .القانون

في حالة ضياع أو سرقة عنصر من هذه  :10المادة

دع يتعين على المالك أو المو صنفةمالالممتلكات الثابتة 

بالثقافة  الوزارة المكلفةلديه أو المستخدم أن يخبر فورا 

أو السلطات المحلية التي يجب عليها إشعار المصالح 

 .ريخأتالمختصة التابعة للقطاع المكلف بالثقافة دون 

يعتبر كل اقتناء للممتلكات الثقافية الثابتة : 14المادة

 .أعاله باطال 42مخالف لترتيبات المادة  المصنفة

من قبل البائع نيته الحصول  حسنذا ثبتت إ للمقتنيحق ي

 .علي تعويض الثمن المدفوع

 إجراءات نزع لىإ جوءلللدولة الن يمك: 11المادة

ثابت  ممتلك ثقافيبخصوص ألجل النفع العام  الملكية

قيمة  ذي وبصفة عامة كل ممتلك ثقافي ثابت ،مصنف

بالتقاليد  ةة أو فنية أو متعلقيتاريخية أو علمية أو أثر

 .إذا تطلب صونه ذلك الموريتانية

على  نزع الملكيةيمكن أن ينطبق إجراء  :11المادة 

المحددة لعزل الممتلك الثقافي الثابت  الحمايةمناطق 

 ماكناأله أو تثمينه وبصفة عامة كل ونالمصنف أو ص

 .الواقعة في محيط الممتلك المصنف المشيدةالعارية أو 

موضع غير المصنف  الثابت ييخضع الممتلك الثقاف

لنفس األحكام التي يخضع لها  إجراءات نزع الملكية

 .الممتلك المصنف وتطبق عليه بقوة القانون

الممتلكات الثقافية الثابتة  آثارتصنيف تتبع : 10المادة

 .أينما انتقلت ملكيتها هالالمصنفة 

يجب على كل خصوصي ينوي نقل ملكية ممتلك ثقافي 

 ،بالثقافة بذلك الوزارة المكلفةيشعر ثابت مصنف أن 

حق الدولة في الوزارة ستخدم تويمكن في هذه الحالة أن 

 .الشفعة

يجب على كل خصوصي نقل ملكية ممتلك ثقافي ثابت 

مصنف أن يطلع المقتني على وجود التصنيف وأن يبلغ 

 .بالثقافة عن تغيير الملكية المذكورةالوزارة المكلفة 

 

 ط الممتلكات الثقافية الثابتةمحي: الرابعالقسم 

وغير  المشيدةتخضع الممتلكات الثابتة  :18المادة

العمومية والخصوصية الموجودة في محيط  شيدةالم

متر في كل االتجاهات من ممتلك ثقافي ثابت  377

 تصنيفأو ال لنفس ترتيبات الحماية أو مصنف محمي

 .تلكمالتي يخضع لها ذلك الم

بالثقافة، بالتشاورمع المكلفة الوزارة قوم تيمكن أن 

ومع القطاعات المكلفة باالستصالح الترابي والبيئة 

بتوسيع منطقة الحماية مراعاة رأي الهيئات االستشارية، 

 .أو تضيقها األصلية

ال يمكن القيام بأي عمل في محيط الممتلكات الثقافية 

دون إذن مسبق من الوزير  والمصنفةأ الثابتة المحمية

أعاله  22و 26المادتين حكام ألثقافة وفق المكلف با

وخاصة أعمال البناء والهدم وقطع االشجار وتغيير 

المظاهر التي تشكل طابعها التاريخي أو الجمالي أو 

وكذا تهيئة مقالع الحجارة فيها  ،الفني أو الثقافي األصلي

 .أو مكبات النفايات أو القيام باستغالل مناجم أو حفر فيها

دراسة تبين آثار تلك األعمال على البيئة يتم القيام ب

اإلذن  لب قبل منحطمقدم الالثقافية والطبيعية على نفقة 

 .بإنجازها

يجب أن تدمج الترتيبات التي تفرضها حماية  :12المادة

التراث الثقافي بصفة عامة والممتلكات الثقافية الثابتة 

بصفة خاصة وصونها وتثمينها في و المصنفة أالمحمية 

خططات الرئيسية للعمران ومخططات االستصالح الم

الستصالح السياحي وفي جميع الحضري ومخططات ا

 .التي تتم فيها مراجعة تلك المخططاتاالت حال

يجب على المصالح المختصة التابعة  :03المادة

للوزارات المكلفة باالستصالح الترابي والبيئة والسياحة 

لوزير المكلف ة أن تطلب موافقة ايوالتجمعات التراب

 ات الرئيسيةمخططال ضمتبالثقافة في كل الحاالت التي 

 في مناطق تقع فيأو صالح الترابي أو السياحي ستإلل
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 أو المصنفة محميةمحيط الممتلكات الثقافية الثابتة ال

 .وكلما تمت مراجعة تلك المخططات

ال يمكن القيام بأعمال ترميم أو إصالح أو  :05المادة

الممتلكات  محيط ة أو إعادة بناء علىتغيير أو إضاف

دون إذن مسبق من  أو المصنفة الثقافية الثابتة المحمية

ويجب على الوزارة المكلفة  .الوزير المكلف بالثقافة

يوما ابتداء  17بالثقافة الرد على طلب اإلذن في أجل 

وبعد انقضاء هذه المدة دون رد  ؛من تاريخ إيداع الطلب

 .عتبر اإلذن ممنوحاي

تتم رقابة أعمال الترميم المأذونة من قبل  :09 المادة

 .بالثقافة ةالمكلف للوزارةالمصالح المختصة التابعة 

ال يمكن منح أي إذن بناء أو تجزئة في  :00 المادة

إال  او مصنف محيط حماية ممتلك ثفافي ثابت محمي

 .بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة

الممتلك في محيط ترميم ال إذا لم تكن أعمال :04 المادة

تحت إشراف  أو المصنف الثقافي الثابت المحمي

بالثقافة فإنه  ةالمصالح المختصة التابعة للوزارة المكلف

ن تكون منفذة من لدن مؤسسة متخصصة أو أيجب 

مهندس معماري متخصص في الترميم يتمتع بالكفاءة 

والتجربة الكافية في المجال معتمدين ومخولين من 

 .داء تلك األعمالألبالثقافة زارة المكلفة الو

ممتلك  طفي محيبناء جديد  ديتشيال يمكن  :01المادة

إال بعد إذن خاص من أو مصنف ثقافي ثابت محمي 

 .الوزير المكلف بالثقافة

في حال منح اإلذن فإن األعمال تتم تحت الرقابة الفنية 

 .للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالثقافة

داخل محيط الممتلك الثقافي الثابت المحمي  :01المادة

يخضع وضع الشبكات الكهربائية وشبكات نف، صأو الم

االتصاالت الهوائية واالرضية وقنوات المياه والصرف 

الصحي وأي قنوات أخرى أوشق الطرق أوكل األعمال 

 إلذن للمتلك التي من شأنها المساس بالمظهر الخارجي

بالثقافة ما لم ينص اإلجراء ة الوزارة المكلف من

 .أصال على حظرهاأو تصنيفه المتضمن لحمايته 

دة شبكات ميجب أن يتم وضع األعمدة الكهربائية وأع

االتصاالت أو أي أدوات أخرى بصفة تضمن رؤية 

وآفاقها أو المصنفة الممتلكات الثقافية الثابتة المحمية 

 .الطبيعية

افي الثابت المحمي داخل محيط الممتلك الثق :00المادة

 ،وضع الفتات اإلشهار واإلعالم أو المضنف، يخضع

الوزارة ذن من إل،مهما كانت طبيعتها وهدفها وشكلها

 .بالثقافةالمكلفة 

 

 المواقع الثقافية: القسم الخامس

 الثقافية المواقع جرد: ولاألالقسم الفرعي 

في المادة  المحددةالمواقع الثقافية  تدرج :08المادة 

 هذا القانون في السجل الوطني للجرد ويتم إنشاؤها من2

بمقرر مشترك بين الوزير المكلف ورسم حدودها 

 .األخرىالمعنية القطاعات وزراء بالثقافة و

يمكن جمع عدة مواقع ثقافية تربط بينها  :02المادة 

عالقة جغرافية أو تاريخية أو ثقافية ضمن حظيرة ثقافية 

راء باقتراح من الوزير بمقتضى مرسوم من مجلس الوز

المكلف بالثقافة والقطاعات المعنية وأن تستفيد الحظيرة 

 .من اإلجراءات الخاصة بالحظائر والمناطق المحمية

 

 المواقع الثقافية حماية: الثاني القسم الفرعي 

أعاله  62لى إ 20 من ادوالم حكامأتنطبق  :83المادة 

 المحمية على المواقع الثقافية

الحصول على إذن من الوزير يشترط  :85المادة 

 ثقافيال موقعال فيتنفيذ األشغال التالية المكلف بالثقافة  ل

 :المحمي

واقعة الالهدم الكلي أو الجزئي للمباني  .أ 

 .المحمي محيط الموقع الثقافي داخل

األشغال المتعلقة بشبكات الكهرباء  .ب 

والهاتف وتوزيع المياه والغاز 

والطرق والصرف الصحي 

االتصاالت وكل والت اصوموال

تسبب تشويها للمنظر قد التي ل اشغاأل

 .للموقعالخارجي 

وضع لوحات ترويجية أو ملصقات أو  .ج 

إشارات أو غير ذلك من األشياء ذات 

 .الطابع التجاري

من يوما  17 الحصول على األذن في أجل ال يتعدى تمي

 .م الطلب لهيتاريخ تقد

ذن تبر اإلانقضاء هذ األجل دون رد يع حالة وفي

 .ممنوحا

خضع لإلذن المسبق من الوزير المكلف ت :89المادة 

 والتقسيم داخل المواقع الثقافية التجزئةبالثقافة مشاريع 

 .المحمية

يوما من  17تجاوز فترة الرد على طلب اإلذن تال 

األجل دون رد  اوفي انقضاء هذ، م الطلبيتقدتاريخ 

 .يعتبر االذن ممنوحا

مشاريع البناء والترميم داخل تخضع  :80المادة 

لرأي اللنظم المعمول بها والمحمية المواقع الثقافية 

 .المطابق من الوزير المكلف بالثقافة
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القسم تخضع كل األشغال الواردة في هذا  :84المادة 

المصالح المختصة في الوزارة المكلفة  الفرعي لراقبة

 .بالثقافة

 مواقع الثقافيةحماية ال اتخططم: الثالثالقسم الفرعي 

بعد صدور المقرر المنشئ للموقع الثقافي  :81المادة 

بالثقافة  الوزارة المكلفة تعد المصالح المختصة في 

لحماية الموقع المعني و تثمينه وذلك في اجل ال  مخطط

 .سنوات بعد تاريخ صدور المقرر 2يتعدى 

حماية الموقع الثقافي بمرسوم  اعتماد مخطط متي

الوزراء باقتراح من الوزير المكلف ن مجلس صادرع

 .بالثقافة مع مراعاة رأي المجلس الوطني للتراث

ا هوتثمين المواقع الثقافية حماية طخطمشمل ي :81المادة 

 .المناطق واإلجراءات التنظيمية خريطة

 :علي وجه الخصوص اإلجراءات التنظيمية تحددو

موقع  داخل كل منطقة االمسموح به اتالنشاط -

 حميثقافي م

 شروط القيام بتلك النشاطات -

موقع ثقافي  منطقةالقيود الموضوعة على كل  -

 .محمي

ابتداء من تاريخ اعتماد خطة الحماية والتثمين تخضع 

للترتيبات المحمي داخل الموقع الثقافي  لاغكل األش

 .التنظيمية الخاصة المحددة في مقررالحماية

إذا لم  يصبح مقرر إنشاء موقع ثقافي الغيا :80المادة

سنوات  2عتمد خطة الحماية والتثمين في أجل اقصاه ت

 .همن تاريخ صدور

ن ميثمخطط الحماية والتفور اعتماده يحل  :88المادة

خطط مي محل الممحفي حدود الموقع الثقافي ال تلقائيا

 .وجدن الحضري إ

 

 تصنيف المواقع الثقافية: الرابعالقسم الفرعي 

أعاله  40الى  66اد من المو حكامأتنطبق  :82المادة 

 .المصنفة على المواقع الثقافية

 المختلطةالثقافية المواقع : سالقسم الساد

 المواقع المختلطة جرد: األولالقسم الفرعي 

تدرج المواقع المختلطة في السجل الوطني  :23المادة 

المواقع إلى التراث المختلط الوارد هذه تنتمي للجرد و

 .القانون من هذا 0ذكره في المادة 

وترسم حدودها بمقرر مشترك المواقع المختلطة  تنشأ

بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالبيئة مع 

 .ت االستشارية عند االقتضاء رأي  الهيئاةمراعا

 المواقع المختلطة حماية: الثانيالقسم الفرعي 

أعاله   62الى  20المواد من  أحكامتنطبق :25المادة 

 المحمية المختلطةاقع على المو

يشترط الحصول على إذن من الوزير :29المادة 

موقع الالمكلف بالثقافة  لتنفيذ األشغال التالية في محيط 

 :مختلطال

قطع األشجار وغيره من أشكال الهدم الكلي أو  .أ 

للمظهر أو الموقع أو المعالم  المشوه الجزئي

 .داخل محيط الموقع المختلط ةالموجود

تعلقة بشبكات الكهرباء والهاتف األشغال الم .ب 

وتوزيع المياه والغاز والصرف الصحي 

والمواصالت واالتصاالت وكل األشغال التي 

تغير المظهر الخارجي للمنطقة والمعالم 

 .الموجودة فيها

وإشارات قات صلوضع لوحات ترويجية وم .ج 

ذات الطابع الوسائل الترويجية وغير ذلك من 

 .التجاري

من  يوما 47ذن في أجل ال يتعدى الحصول على األ يتم

 .م الطلبيتاريخ تقد

وفي حالة انقضاء هذ األجل دون رد يعتبر االذن 

 .ممنوحا

تخضع لإلذن المسبق من الوزير المكلف  :20المادة 

والتقسيم داخل المواقع  التجزئةبالثقافة مشاريع 

 .المختلطة

يوما من  17ال تتجاوز فترة الرد على طلب اإلذن 

األجل دون  اانقضاء هذ بعدو ذلك الطلبستالم اتاريخ 

 .رد يعتبر االذن ممنوحا

تخضع مشاريع البناء والترميم داخل  : 24المادة

لرأي المطابق من اة للنظم المعمول بها وطالمواقع المختل

 .الوزير المكلف بالثقافة

تخضع كل األشغال الواردة في هذا القسم  : 21المادة 

مختصة في الوزارة المكلفة للرقابة من المصالح ال

 .بالثقافة

 

المواقع حماية  اتخططم: الثالثالقسم الفرعي 

 وتثمينها المختلطة

ر المتضمن انشاء موقع بعد نشر المقر : 21المادة  

المصالح تعد  سنوات  2جل ال يتجاوز مختلط وفي أ

المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بالتشاور مع 

لحماية  الموقع  اطمخطة بالبيئة  ح الوزارة المكلفلمصا

 .المعني وتثمينه

مرسوم بمقتضى المختلط حماية الموقع مخطط عتمد ي

ري الثقافة ين مجلس الوزراء باقتراح من وزصادر ع

والبيئة مع مراعاة رأي الهيئات االستشارية عند 

 .االقتضاء

 ةالمواقع المختلط حماية طخطمشمل ي : 20المادة 

 .مناطق واإلجراءات التنظيميةوتثمينها خريطة ال
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 :علي وجه الخصوص اإلجراءات التنظيمية تلك وتحدد

قع مو داخل كل منطقة االنشاطات المسموح به -

 مختلط

 شروط القيام بتلك النشاطات -

قع مو القيود الموضوعة على كل منطقة -

 .مختلط

ابتداء من تاريخ اعتماد خطة الحماية والتثمين تخضع 

للترتيبات المحمي قع المختلط ل داخل المواكل األشغ

 .التنظيمية الخاصة المحددة في مقرر الحماية 

يصبح مقرر إنشاء الموقع المختلط الغيا إذا  :28المادة 

سنوات من  2لم تعتمد خطة الحماية في أجل اقصاه 

 .هتاريخ صدور

في يحل مخطط الحماية والتثمين تلقائيا  : 22المادة 

مخطط الحضري أو لامحل ع المختلط، قحدود المو

 .دوجن إالريفي 

 

 طةلتصنيف المواقع المخت: الرابع القسم الفرعي 

 40الى  66من  الموادحكام نتطبق أ :533المادة 

 .المختلطةالمواقع  تصنيف علىوما بعدها  السابقة

 

 موعات التاريخية والتقليديةجالم :السابع مقسال

 المجموعات التاريخية جرد: األولالقسم الفرعي 

 والتقليدية

موعات التاريخية والتقليدية جتدرج الم :535المادة 

من هذا القانون في السجل الوطني  2في المادة  المحددة

 .للجرد

ورسم حدودها المجموعات التاريخية والتقليدية  ءيتم إنشا

وزراء بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و

يئات مع مراعاة رأي الهاألخرىالقطاعات المعنية

 . االستشارية عند االقتضاء

 

المجموعات التاريخية  حماية: الثانيالقسم الفرعي 

 والتقليدية

 62 الى 20المواد من تنطبق ترتيبات  : 539المادة 

 على المجموعات التاريخية والتقليدية المحمية السابقة

يشترط الحصول على إذن من الوزير  :530المادة 

شغال التالية في محيط المكلف بالثقافة لتنفيذ األ

 :المجموعة التاريخية والتقليدية

الهدم الكلي أو الجزئي للمباني الواقعة  .أ 

المجموعة التاريخية داخل محيط 

 .والتقليدية

األشغال المتعلقة بشبكات الكهرباء  .ب 

والهاتف وتوزيع المياه والغاز والصرف 

والمواصالت الصحي والطرق 

سبب ل التي قد تاشغاالتصاالت وكل األ

تشويها للمنظر الخارجي للمنطقة أو 

 .المباني الموجودة فيها

وضع لوحات ترويجية أو ملصقات أو  .ج 

إشارات أو غير ذلك من األشياء ذات 

 .الطابع التجاري

في أجل ال  القيام بهذه االشغال ذنيتم الحصول على إ

 .م الطلبيمن تاريخ تقديوما  47يتعدى 

ذن يعتبر اإل وفي حالة انقضاء هذ األجل دون رد

 .ممنوحا

تخضع لإلذن المسبق من الوزير المكلف  :534المادة 

المجموعات والتقسيم داخل  التجزئةبالثقافة مشاريع 

 .التاريخية والتقليدية

يوما من  17وال تتجاوز فترة الرد على طلب اإلذن  

 .الطلب استالم ذلكتاريخ 

 .ذن ممنوحاانقضاء هذ األجل دون رد يعتبر اإل عندو

 هذهتخضع مشاريع البناء والترميم داخل  :531المادة 

للنظم المعمول بها والرأي المطابق من  المجموعات

 .الوزير المكلف بالثقافة

هذا القسم تخضع كل األشغال الواردة في  :531المادة 

لرقابة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة   الفرعي

 .بالثقافة

ماية المجموعات حخطط م: الثالثالقسم الفرعي 

 التاريخية والتقليدية

بعد صدور المقرر المنشئ للمجموعة  :530المادة 

تعد المصالح المختصة في المحمية التاريخية والتقليدية 

بالتشاور مع القطاعات المعنية  ،الوزارة المكلفة بالثقافة

ة وتثمين المجموعات التاريخية لحماي امخططاألخرى، 

 .يةالمحموالتقليدية 

ن مجلس صادر ع بمرسوم عتمد مخطط الحمايةي

ء ووزرا ةاقتراح من الوزير المكلف بالثقافبالوزراء 

األخرى مع مراعاة رأي الهيئات المعنية ت االقطاع

 .االستشارية عند االقتضاء

لعمراني يجب ادماج مخطط الحماية في وثائق المخطط ا

و المستقبلي، خصوصا مخططات الموجود أ

 .االستصالح

المجموعات التاريخية حماية  ططمخشمل ي :538دة الما

 الترتيباتوالتجزئة خريطة  ،وتثمينهاوالتقليدية 

 :بالتحديد ، والتنظيمية

التي  مشيدةالغير أو   المشيدةمتلكات لما -

 تستدعي الصون

 هيلدة التأاعإالتي تستدعي  المتهالكةالبنايات  -

زئياالغراض البنايات التي ستهدم كليا اوج -

 ح العمومي او الخصوصياالستصال
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 القواعد المعمارية التي يجب احترامها -

 ساسية والتجهيزات الضروريةالتحتية األ ىالبن -

 القواعد المتعلقة باستصالح الساحات العمومية -

النشاطات المحظورة لعدم تالؤمها مع  -

 .متطلبات الحماية

الحماية  مخططمن تاريخ اعتماد  اعتبارا :532المادة 

محيط المجموعات ل داخل اع كل األشغوالتثمين تخض

للترتيبات التنظيمية الخاصة المحددة التاريخية والتقليدية 

 .في مقرر الحماية والتثمين

المجموعات التاريخية يصبح مقرر إنشاء  :553المادة 

الحماية والتثمين في  مخططعتمد الغيا إذا لم يوالتقليدية 

 .هسنوات من تاريخ صدور 2أجل اقصاه 

يحل مخطط الحماية والتثمين تلقائيا محل  :555دة الما

إذا كان موجودا في أو الريفي مخطط اإلعداد الحضري 

 المجموعات التاريخية والتقليديةما يخص حدود 

 .المحمية

تصنيف المجموعات التاريخية : الرابع القسم الفرعي 

 والتقليدية

 40الى  44من اد وتنطبق ترتيبات الم: 559المادة 

 على المجموعات التاريخية والتقليديةوما يليها  قةالساب

 .المصنفة

 التراث الثقافي المنقول:  نيالثاالفصل 

 جرد الممتلكات الثقافية المنقولة: األول قسمال

الممتلكات الثقافية المنقولة  إدراجيتم  :550المادة 

ذات األهمية من هذا القانون و 4في المادة  المحددة

 ية أو العلمية أو األنتروبولوجيةالتاريخية أو األثر

أوالفنية والتي تستدعي إجراءات حماية وحفط وصون 

 .في السجل الوطني للجرد

إدراج الممتلك الثقافي المنقول في السجل يستوجب 

للمصرح عند  صدار إفادة تسجيلإ ،الوطني للجرد

 .االقتضاء

 20الى  23تنطبق مقتضيات المواد من  :554المادة 

الممتلكات الثقافية المنقولة المدرجة  ىانون علمن هذا الق

 .في السجل الوطني للجرد

 

 حماية الممتلكات الثقافية المنقولة:  القسم الثاني 

الممتلكات الثقافية المنقولة  ن تكونأ مكني :551المادة 

إذا موضع حماية من هذا القانون  4المحددة في المادة 

 .ذلك صونهاتطلب 

مقرر  بمقتضىىت الثقافية المنقولة الممتلكاتتم حماية 

مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزراء القطاعات 

أو  عييبطالمعنية أو بناء على طلب أي شخص 

، مع مراعاة رأي الهيئات اعتباري له مصلحة في ذلك

 .االستشارية عند االقتضاء

ترتيبات حماية الممتلك الثقافي  يحدد مقررالحماية

 .المنقول

في حالة الممتلكات الثقافية المنقولة   : 116 المادة

بالثقافة بإشعار الوزارة المكلفة قوم تالخصوصية 

 فيالقطاع ع وشرب المنقولالثقافي  صاحب الممتلك

إجراءات الحماية ويجب على المالك إبداء رأيه حول 

ء هذا انقضا عندو ؛يوما 47الحماية في أجل ال يتجاوز 

 .اضيا بالحمايةيعتبر ر ن رد منهواألجل د

في حالة الممتلكات الثقافية المنقولة التي :117المادة 

تملكها الدولة أوالمجموعات المحلية أو الممتلكات 

المنقولة  الخاضعة ألنظمة خاصة يتم إبالغ السلطة 

اإلدارية المحلية التي تقع الممتلكات الثقافية المنقولة  في 

ويمنح ية الحماإجراءات  شرع في حيزها بأن القطاع

 .يوما إلبداء رأيها 47لتلك السلطة أجل ال يتجاوز 

 المحمي المنقول الثقافي الممتلك تحويل إن:118 المادة 

 وحمايته صونه متطلبات مع تتالءم ال استخدامات إلى

من أجل إمالء  بالثقافة المكلفة الوزارة تدخلي يستدع

 .االجراءات الضرورية أو إنهاء تلك االستخدامات 

حمي إذا كان ممتلك ثقافي منقول م :  119ادة الم

الوزارة معرضا لخطر مؤكد يتطلب تدخال مستعجال فإن 

تخذ دون سابق إشعار كل اإلجراءات تبالثقافة المكلفة 

الوقائية من أجل تفادي مخاطر الخراب او الهدم أو 

 .التشويه أو التلف، وتبلغ تلك اإلجراءات فورا للمالك

ن تتضمن اإلجراءات المنصوص يمكن أ :120المادة 

بتعليق  أعاله األمر 119و 118  في المادتين عليها 

أو من ل األعمال التي تمس بسالمة ممتلك ثقافي منقو

 .وبصفة عامة بهويته األصلية تهعناصر زخرف

يتعين على مختلف مصالح الدولة  : 595المادة 

والمؤسسات العمومية واألفراد والمجموعات الترابية 

، كل فيما يعنيه، أن صيات الطبيعية أو المعنويةخشوال

يتخذوا التدابير الضرورية لحماية الممتلكات الثقافية 

وصونها وإعادة  في حوزتهمالتي المحمية  المنقولة

 .تأهيلها وتثمينها

المرتبطة باإلجراءات  التكاليفإن  : 599المادة 

أعاله، خاصة تكاليف الصون  991المذكورة في المادة 

لترميم تكون على نفقة الدولة والمجموعات الترابية وا

أوالشخصيات الطبيعية أو العمومية  والمؤسسات

أوالحائزين على تلك  المستخدمينالمالكين أوالمعنوية 

 عنيهكل في ماي ،المحمية المنقولةالممتلكات الثقافية 

 .في هذا المجالنظمية دعم الدولة ت تحدد إجراءات

الثقافة بالمكلفة  صة في الوزارةالمختتتولى المصالح 

 .رقابة تلك األشغال

الممتلكات الثقافية  صحابأيجب على  : 590 المادة

أن يسهلوا تمكين المصالح المختصة في الوزارة  المنقولة
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المكلفة بالثقافة من تفتيش األعمال الجارية فيها ورقابتها 

 .عند االقتضاء

ات الثقافية ال يمكن نقل ملكية الممتلك : 594 المادة

التي تملكها الدولة أو المجموعات  ةمحميالمنقولة ال

 .الترابية أو الهيآت األخرى الخاضعة لسلطة الدولة

جهة إال أنه يمكن نقل ملكية تلك الممتلكات الى أي 

 .بالثقافةالوزارة المكلفة بعد إذن من  ةعمومي

يمكن التنازل عن الممتلكات الثقافية  : 591 المادة

الشخصيات الطبيعية  المحمية المملوكة من قبل ةالمنقول

ويخضع ذلك التنازل للشروط  .يةالخصوص أو المعنوية

 .المنصوص عليها في هذا القانون

ممتلكات الفي حالة ضياع أو سرقة  : 591 المادة

محمية يتعين على المالك أو المودع لديه أو المنقولة ال

بالثقافة أو الوزارة المكلفة المستخدم أن يخبر فورا 

السلطات المحلية التي يجب عليها إشعار المصالح 

 .خيرتأالمكلف بالثقافة دون  للوزارةالمختصة التابعة 

المنقولة يعتبر كل اقتناء للممتلكات الثقافية  : 590المادة

، أعاله باطال 922المحمية مخالف لترتيبات المادة 

ا ثبتت اذ المحمي الممتلك الثقافي المنقول لمقتنيويحق 

علي تعويض الثمن  من قبل البائع نيته الحصول حسن

 .المدفوع

 الثقافية الممتلكات تدمير بتاتا يحظر : 598المادة

 .هاوتشويه المحمية المنقولة

 والتأهيل الترميم أعمالتمس ن ال أ يجب :592المادة
 المنقولة الثقافية الممتلكات ها علىؤجراإالتي يتم 

 الثقافي لممتلكلاالصليين  الحالة والشكلب المحمية
 .المحمي المنقول

 إذنعلى الوزارة المكلفة بالثقافة  منيجب الحصول 
 .وتأهيلها المنقولة الثقافية الممتلكات ترميم ألعمال
 بها المصرح والتأهيل الترميم أعمال تنفيذ يتم أن يجب
 .المكلفة بالثقافة الوزارة شرافإ تحت

لممتلك الثقافي المنقول ل آثارالحماية تتبع :503المادة 
 .المحمي أينما انتقلت ملكيته

ينوي نقل ملكية ممتلك ثقافي  ييجب على كل خصوص
بالثقافة بذلك الوزارة المكلفة منقول محمي أن يشعر 

ويمكن في هذه الحالة أن يستخدم القطاع حق الدولة في 
 . الشفعة

ويجب على كل خصوصي نقل ملكية ممتلك ثقافي 
ن يطلع المقتني على وجود الحماية وأن محمي أ لمنقو
 .بالثقافة عن تغيير الملكية المذكورةالوزارة المكلفة يبلغ 

 تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة:  الثالث القسم

يمكن تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة  :505المادة 

 امن هذا القانون إذا تطلبت حمايته 4المحددة في المادة 

 .ذلك

مجلس  منعن  رصادمرسوم  بمقتضىلتصنيف يتم ا

الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة بعد التشاور 

مع القطاعات المعنية أو بناء على طلب أي شخص 

طبيعي أو اعتباري له مصلحة في ذلك، مع مراعاة رأي 

 .الهيئات االستشارية عند االقتضاء

لثقافي ترتيبات تصنيف الممتلك ا يحدد مرسوم التصنيف

 .المنقول

في حالة الممتلكات الثقافية المنقولة   : 509المادة 

بالثقافة بإشعار  ةالمكلف الوزارةقوم تالخصوصية 

في  القطاع الثقافي المنقول  بشرع صاحب الممتلك

ويجب على المالك إبداء رأيه حول  .إجراءات التصنيف

ذا ه عند انقضاءو، يوما 47الحماية في أجل ال يتجاوز 

 .تصنيفراضيا بال المالك يعتبر ألجلا

تلكات الثقافية المنقولة التي في حالة المم : 500المادة 

 الثقافية لكها الدولة أوالمجموعات المحلية أو الممتلكاتتم

المنقولة  الخاضعة ألنظمة خاصة يتم إبالغ السلطة 

في  اإلدارية المحلية التي تقع الممتلكات الثقافية المنقولة

إجراءات التصنيف ويمنح في  القطاع عورشحيزها ب

 .يوما إلبداء رأيها 47لتلك السلطة أجل ال يتجاوز 

توجه المكلف بالثقافة ان  للوزارةيمكن  :504المادة 

 صاحب ممتلك ثقافي منقول مصنف او مقترح للتصنيفل

 .يوما 17حفظ أو الترميم في أجل ال بأعمال للقيام اإنذار

في حالة رفض المالك يتخذ وأعند انقضاء هذا األجل 

 الالزمة القانونية بالثقافة اإلجراءات ةالوزيرالمكلف

 .المصنف الثقافي المنقول لضمان صون الممتلك

يمكن أن تساهم الدولة في أشغال حفظ  :501المادة 

حدد تووإعادة تأهيله؛ المصنف  المنقولالممتلك الثقافي 

سب الحاالت المشاركة حمقدار بالثقافة الوزارة المكلفة 

 .بالطرق التنظيميةفي حدود نسبة مئوية تحدد 

الوزارة نفذ تفي حالة االستعجال يمكن أن  :501المادة 

الالزمة لضمان صون الممتلك بالثقافة األعمال المكلفة 

 .ة الدولةعلى نفقالثقافي المنقول المصنف 

تخاد الدولة ليكمن  العام من أجل النفع :500المادة 

مصنف أو  منقولملكية ممتلك ثقافي جراءات نزع إ

مقترح للتصنيف وبصفة عامة كل ممتلك ثقافي منقول له 

ة أو فنية أو متعلقة يقيمة تاريخية أو علمية أو أثر

 .بالتقاليد الموريتانية

 الثقافية الممتلكات غش تماما   يحظر :508المادة

 أشكال من شكل أو أيها تقليدالمنقولة المصنفة أو 

 .هاتشويه

 المصنفة المنقولة الثقافية لممتلكاتا تقليد تنفيذ كنيم

 من بإذن تجارية أوألغراض أوالديكور لعرضا لغرض

بعد التشاور مع الوزارات  كلفة بالثقافةمالوزارة ال

 .المعنية
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الوارد في المادة  ذناإل منح شروط تحدد :502المادة

 .بالطرق التنظيمية اعاله 930

منقول  ثقافي ممتلك أي حإصال بتاتا يحظر: 543المادة

من مكانه االصلي  هأونقلتدعيمه او  هأو ترميممصنف 

 .كلفة بالثقافةمالوزارة ال من مسبق اذن دون

 سواء والمجموعات، المتاحف مالك على :545المادة

 عمومية ، ة أومعنويةبيعييات طشخص كانوا

المنقولة مسك  الثقافية الممتلكات وحائزي ،أوخصوصية

 منه نسخة ،وإيصال دوريا نهييوتح ، تهملمجموعا سجل

 .كلفة بالثقافةمالتابعة للوزارة ال المختصة المصالح إلى

التابعة  بالسماح للمصالح المختصة المالكون هؤالء ميلز

 الممتلكات هذه إلى جلوبالو كلفة بالثقافةمللوزارة ال

ا ذلك كان ماالمنقولة المصنفة كل الثقافية  ضروري 

 .المراقبة ألغراض

 تقدم كلفة بالثقافة أنمللوزارة ال يمكن :549المادة

 والعلمية التقنية الخصوصية واألفراد المساعدة للمتاحف

ر يوفق المعاي جرد قوائم إلنشاء الالزمة والخبرة

 باتفاق المساعدة هذه تقديم طرق تحدد، والمعمول بها

 .الطرفين بين

ة الممتلكات الثقافي تصنيفالآثار تتبع :540المادة

 .المنقولة المصنفة أينما انتقلت ملكيتها

يجب على كل خصوصي ينوي نقل ملكية ممتلك ثقافي 

بالثقافة بذلك الوزارة المكلفة أن يشعر  مصنفمنقول 

ويمكن في هذه الحالة أن يستخدم القطاع حق الدولة في 

 .الشفعة

منقول يجب على كل خصوصي نقل ملكية ممتلك ثقافي 

وأن يبلغ  التصنيفي على وجود أن يطلع المقتنمصنف 

 ..بالثقافة عن تغيير الملكية المذكورةالوزارة المكلفة 

 

 المنقولة الثقافية الممتلكات تصدير: الرابعالقسم 

 عادتهاوإ اهعارتوإ والمصنفة المحمية

في  الوارة الثقافية تصديرالممتلكات يحظر :544المادة

 ريلوزا من مسبق إذن دونمن هذا القانون  4المادة 

 . بالثقافة كلفمال

 المعارض لغرض خاص تتصديرمؤق إذن منح يجوز

تحدد و أوالدراسة أوالترميم الفحص أوألغراض الثقافية

 .ن بالطرق التنطيميةذاجراءات منح هذ اإل

ساهمة التامة لمختلف مصالح متتعين ال : 541المادة

الدولة كل في ما يخصه من أجل مراقبة حركة 

لوزارة في اية وتبليغ المصالح المختصة فاالممتلكات الثق

 .المكلفة بالثقافة

 تصدير أويحاول يصدر من كل يتعرض :541المادة

 ألحكاملروف مخالفة ظ في منقولة ثقافية ممتلكات

في هذا الشأن  هاللعقوبات المنصوص علي أعاله الواردة

كما تصادر الممتلكات المعنية لصالح الوزارة المكلفة 

 .بالثقافة

 الثقافية الممتلكات واستيراد تصدير يحظر :540دةالما

ملكيتها خارج  من أو الى موريتانيا ونقل ةالمنقول

 .هذا القانون مقتضيات

 درةاالمص المنقولة الثقافية الممتلكات تعاد :548المادة

في  الدولية للمعاهدات وفقا  أو خارجها  موريتانياداخل 

اث الثقافي مجال محاربة االتجار غير المشروع بالتر

 البلدان و موريتانيا بين بها المعمول الثنائية واالتفاقات

 .المعنية

 المنقولة الثقافية الممتلكات ةراعإ اليجوز :542المادة

 المؤقتة، الثقافية المعارض لغرض لدولةها املكالتي ت

ر يالوز من بإذن اال أوخارجها موريتانيا في غيرالربحية

عارة ومدتها اإل شروط حددي يذال المكلف بالثقافة

 .التنظيمة طرقلبا

 جميع ضد تأمين توفير عارةإلا من المستفيد على يجب

المعار الذي تحدد  المنقول الثقافي للممتلك المخاطر

 .قيمته بالثقافة المكلفة  الوزارة

 وكذلك العامة، والهيئات ة،يالتراب التجمعات اماممتلكات

ا ألغراض هعارتفان ا ،االعتباريينالخواص الطبيعيين و

 تتوقف علي موافقة  رج اربحية في الخ قافية غيرث

إلى  باإلضافة بالثقافة، المكلفة  الوزارة صريحة من 

 .أعاله المذكورة بااللتزامات الوفاء 

عارة ممتلكات ثقافية منقولة إال يمكن  :513المادة

 الإ مؤقتة عمومية بمناسبة معارض ثقافية تملكها متاحف

 وحراسة بالنقل المتعلقة األمان فة ضماناتذا توفرت كاإ

 .مكان المعرض

تعود الممتلكات  أن يجب انقضاء مدة االعارة، بعد

 .نقل آمنة متاحفها في ظروف إلى الثقافية المنقولة

 تثمين التراث الثقافي المنقول: الخامس قسمال

 المتاحف: األولالقسم الفرعي 

غايه التعليم فيه القطع ل ف مكان تجمعحالمت:515المادة

 وتتمثل مهام المتاحف في مايلي ،والثقافة

جمع القطع والمجموعات ودراستها وحفظها  -ا 

 .نطاق وسعأ وترميمها وعرضها للجمهور علي

تهذيبة وتنفيذها وتعميمها بهدف نفاذ  تصورنشاطات -ـ ب

 .ثقافةال ىلإالجميع 

 .المساهمة في تقدم المعارف واألبحاث ونشرها-ـ ج

يمكن و ضمن أربع فئات المتاحفتصنف  :519المادة

 :والفئات هي ن تكون متاحف عامة أو متخصصةأ

 عمومية تابعة لوزارة الثقافة؛متاحف  -

عمومية تابعة لوزارات وهيآت متاحف  -

 .عمومية أخرى

 .مجموعات الترابيةلعمومية تابعة لمتاحف  -
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 .خصوصيةمتاحف  -

 متاحف في حوزة ال يالممتلكات الثقافية التإدراج يجب 

 .نوناطبق مقتضيات هذا الق السجل الوطني للجردفي

 .التنظيمية المتاحف بالطرق ستحدد آلية إنشاء وتسيير

 مكتبات المخطوطات: الثاني القسم الفرعي 

تشكل مكتبة المخطوطات مجموعة تضم  :510المادة

ذات ووثائق قديمة  افي األساس أعماال مخطوطة وكتب

 .يةوعلمأوفنيةأقيمة تاريخية 

 :مهمة مكتبات المخطوطات الدائمة هي :514المادة
المخطوطات وإثراؤها وعرضها على  حفظ -

 .أوسع نطاق لصالح الجمهور
تصور نشاطات تربوية تستهدف نشر  -

المخطوطات وضمان النفاذ المتساوي لها من 
 .قبل الجمهور

المساهمة في تقدم المعارف واألبحاث  -
 .ونشرها

لمخطوطات ضمن أربع تصنف مكتبات ا :511المادة
 :فئات
مكتبات المخطوطات العمومية التابعة لوزارة  -

 الثقافة؛
مكتبات المخطوطات العمومية التابعة  -

 ؛لوزارات وهيآت عمومية أخرى

مكتبات المخطوطات العمومية التابعة  -

 ؛لمجموعات الترابيةل

 .مكتبات المخطوطات الخصوصية -

سجل ويلزم إدراج محتوى مكتبات المخطوطات في ال

 الوطني للجرد

ستحدد آلية إنشاء وتسيير مكتبات المخطوطات بالطرق 

 .التنظيمية

 التراث الثقافي المغمور: فصل الثالث ال

 جرد التراث الثقافي المغمور:  االولالقسم 

التراث الثقافي المغمور كل عناصر تدرج :511المادة 

ثابتة ومنقولة مغمورة ذات األهمية ممتلكات ثقافية من 

أوالفنية  أواألنتروبولوجية تاريخية أو األثرية أوالعلميةال

التي تستدعي إجراءات للحماية والحفط والصون في 

السجل الوطني للجرد طبق الترتيبات المتعلقة بإدراج 

لكات الثقافية الثابتة والمنقولة الواردة في هذا تالمم

 .القانون

 20لى إ 23تنطبق مقتضيات المواد من  : 510المادة 

ة والمنقولة تمن هذا القانون على الممتلكات الثقافية الثاب

 .المدرجة في السجل الوطني للجردالمغمورة 

 حماية التراث الثقافي المغمور:  الثانيالقسم 

تعود مسؤولية حماية التراث الثقافي  :518المادة

المغمور إلى الدولة وعليها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة 

 .بهذا الشأن

تتم حماية الممتلكات الثقافية الثابتة  :512 المادة

والمنقولة المغمورة بمقتضى مقرر مشترك بين الوزراء 

المكلفين بالثقافة والبحرية والبيئة طبق الترتيبات المتعلقة 

بحماية الممتلكات الثقافية الثابتة والمنقولة الواردة في 

 .هذا القانون

لمغمور تخضع حماية التراث الثقافي ا :513المادة

هذا اقانون والمتعلقة بحماية  لنفس الترتيبات الواردة في

 .ية الثابتة والمنقولةثقافالممتلكات ال

تنطبق القواعد واإلجراءات الخاصة  :515المادة

، 917 بالبحث والحفر واالكتشاف الواردة في المواد

من هذا القانون على الممتلكات  913، 912، 919

ذلك اإلجراءات الوقائية ويمكن  الثقافية المغمورة بما في

تكميلها عند االقتضاء بالترتيبات الخاصة بالممتلكات 

الثقافية المادية أو غير المادية لما قد يحصل من ترابط 

 .افصنأله ابين هذ

لممتلكات الثقافية لاالتجار غير المشروع  :519المادة

واستغاللها غير المشروع أمور  المحمية المغمورة

ذ الدولة اإلجراءات الالزمة لمكافحتها محظورة وتتخ

كما توفر كل األدوات التي قد تسمح بمواكبة التقدم 

التقني في هذا المجال من أجل منع األعمال التي تهدد 

هذا الصنف من التراث الثقافي ويتعرض المخالفون 

 .للعقوبات الواردة في هذا القانون

 

 رتثمين التراث الثقافي المغمو:  الثالثالقسم 

على الدولة أن تقوم بتحسيس الجمهور  :510المادة

 حول أهمية الحفاظ على الممتلكات الثقافية المغمورة كما

ية والفنية مليطلب ذلك من األشخاص والهيآت الع

 .المختصة في هذا المجال

ار إلى ضإن الوصول المسؤول وغير ال :514المادة

ن برعاية م أماكنه يتم فيالتراث الثقافي المغمور 

البحري أو  والصيدأ احةيوالسأالوزارات المكلفة بالثقافة 

والتجمعات الترابية ضمن أالطاقة أو المعادن 

أوفي اطار التدخالت والنشاطات العلمية  هااتاختصاص

 .المرخصة طبق النظم المعمول بها

الخاصة  إنشاء المتاحفيمكن ان يكون :511المادة

نعاشها وتنظيم وتسييرها وإ بالتراث الثقافي المغمور

المعارض المتنقلة المتعلقة بالممتلكات الثقافية المغمورة 

المنح التي  والمساعدات  ذات نفع عام وتستفيد من اأمور

 .لهذا الغرض تقرها النظم المعمول بها

 تصنيف التراث الثقافي المغمور: القسم الخامس 

التراث الثقافي عناصر خضع تصنيف ي :511المادة 

قانون لس الترتيبات الواردة في هذا االمغمور لنف

 .المصنفة قافية الثابتة والمنقولةثالممتلكات البوالمتعلقة 
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الممتلكات الثقافية المغمورة باالتجار  :510المادة 

أمور محظورة عين المصنفة واستغاللها غير المشرو

وتتخذ الدولة اإلجراءات الالزمة لمكافحتها كما توفر كل 

سمح بمواكبة التقدم التقني في هذا األدوات التي قد ت

المجال من أجل منع األعمال التي تهدد هذا الصنف من 

ويتعرض المخالفون للعقوبات الواردة . التراث الثقافي

 .في هذا القانون

 

 بها واالتجار الثقافية نقل ملكية الممتلكات:الباب الرابع 

 في التصرف يجوز الوطنية، الحدود داخل :518المادة

 ملكيتها تعود التي الثابتة والمنقولة الثقافية ممتلكاتال

 .للخواص

 الثابتة والمنقولة المحمية الثقافية الممتلكات صاحب يلزم

 .أوالتصنيف بأثرالحمايةالمقنتي  بإبالغ أوالمصنفة

  التابعة المصالح المختصة  يبلغ أن أيضا عليه يجب

ذه للوزارة الكلفة بالثقافة عن نيته بالتصرف في ه

. يوما( 37)الممتلكات قبل ذلك التصرف بثالثين 

ذا لم إو. ن تمارس حق الشفعة لصالح الدولةوللوزارة أ

ترد الوزارة قبل انقضاء هذه المدة يجوز لصاحب 

 .الممتلك التصرف في الممتلك المعني

 الممتلكات في التجارة ممارسة تخضع :512المادة

الوزيرالمكلف  من لترخيص الثقافية الثابتة والمنقولة

 .سنتين كل بالثقافة يجدد

 فية بالراغالمعنوية أوة الطبيعيات الشخص على يتعين

إلحاق  الثقافية الثابتة والمنقولة بالممتلكات االتجار

 على الحصول بطلب  القانونيةالوثائق المبينة لصفتها 

 .الترخيص

 الثابتة الثقافية الممتلكات تاجر على يجب :503 المادة

 مقرر بموجب نموذجه ، يحددسجال يمسك أن لةوالمنقو

والمالية،  الوزارات المكلفة بالثقافة والتجارة بين مشترك

ودون طمس أو بياض،  وأن يقيد في هذا السجل بانتظام

 والبيع، وهويات المتعاملين الشراء معامالت جميع

 الثقافية للممتلكات الدقيق الوصف وكذلك وعناوينهم

 .اموضع المعاملة وسعره

تطلع المصالح المختصة بالوزارات المكلفة  أن يجب

 .على  السجل كلما طلبت ذلك والمالية بالثقافة والتجارة

 الثابتة الثقافية للممتلكات تداول أي :505المادة

والوثائق المحفوظة  المخطوطات ذلك في بما والمنقولة،

مدرجة في السجل  ن لم تكنوإ حتى ثرية،والقطع األ

تراثية، في ظروف  والتي تكتسي قيمة دالوطني للجر

 و أعاله، 170 الى  168 مخالفة لما ورد في المواد من

 لهذه والفنية والتاريخية العلمية القيمة طمس بهدف

 تسهيل أو تتبعها المنقولة أو لمنع الثقافية الممتلكات

ذن يعتبر اتجارا غير إ دون الوطني التراب من خروجها

 ويعرض مرتكبه للعقوبات فيةالثقا بالممتلكات مشروع

 .هذاالقانون في عليها المنصوص

 يودعوا أن الخصوصيين للمالك يجوز :509المادة

لدى الوزارة  منقولة محمية اوغيرمحمية، ثقافية ممتلكات

أو  ارهميعمومي من إخت المكلفة بالثقافة أومتحف

التي تلتزم بحفظ هذه الممتلكات  يوصوا بها لهذه الجهات

 .االصلي وتعريف الجمهور بصاحبها وتثمينها 

 

 فاتاكتشاإل و الحفريات األبحاث و: الخامسالباب 

 فات األرضيةاكتشإلألبحاث واا: الفصل األول

تعتبر اآلثار الموجودة في باطن األرض  :500المادة

وال يمكن ألحد إجراء حفريات أثرية على . ملكا للدولة

لى يملكها أو يملكها الغير دون الحصول ع أرض

 .ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة

ال يمكن منح الترخيص في الحفريات  :504المادة

األثرية إال لهيآت ممثلة بعلماء آثار مختصين أو 

شخصيات توفر ضمانات علمية وأخالقية ومالية تؤكد 

بأن الحفريات المقامة ستستمر حتى نهايتها، طبقا 

 .للحفرياتللشروط المحددة في العقد المرخص 

الحفريات من طرف بالتنقيب ويقام  :501المادة

تحت مسؤوليتهم طبقا للقواعد واألطراف المرخص لهم 

الترخيص، وتحت رقابة  في ةوالشروط المنصوص

 .للوزارة المكلفة بالثقافة في المصالح المختصة

ويتعين على الطرف المرخص له عند اكتشاف ممتلكات 

لح التي يتعين عليها على الفور تلك المصا يبلغأن ثقافية 

واتخاذ  بإدراجها في السجل الوطني للجردأن تقوم 

 .اإلجراءات الالزمة لحمايتها

في حالة مالم يتم تنفيذ عمليات التنقيب والحفر طبقا 

لمقتضيات الترخيص، أو في حالة عدم احترام آجال 

اإلعالن عن االكتشاف، بإمكان الوزارة المكلفة بالثقافة 

 .و النهائي للترخيصأالسحب المؤقت 

في حالة سحب الترخيص لعدم اتباع  :501المادة

فإن صاحب  الحفرياتالمفروضة لتنفيذ  اإلجراءات

أي تعويض ناجم عن حق في األبحاث ال يمكنه ادعاء 

، سحب الترخيص أو المصروفات التي قد يكون أنفقها

الحصول على  ،بعد إجراء خبرة ،ويمكنه مع ذلك

ألشغال والتجهيزات التي عن ا تعويض عادل ومنصف

إن كان من المقرر  الحفرياتيمكن أن تفيد في متابعة 

 .مواصلة العمل

لوزارة المصالح المختصة في ل يمكن :500المادة

عمليات أن تباشر النفع العام،  من أجلالمكلفة بالثقافة 

ما لبهدف اكتشاف بقايا آثار حضارات التنقيب والحفر 
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على كل أرض تملكها  لتاريخيةقبل التاريخ واآلثار ا

 .جهة خصوصيةملكها تأو الدولة 

إعالن  القيام بإجراءات يمكن للوزير المكلف بالثقافة

طابع النفع العام للتنقيبات والحفريات التي ستنفذ بشكل 

عالوة على ذلك الترخيص للمصالح  يمكنه، وضروري

المواقع مؤقتا لفترة  باستخدام تهالمختصة التابعة لوزار

 .ال تتعدى خمس سنوات

وفي  التنقيب والحفر،عند نهاية أشغال  :508المادة

التي تم الكشف  ةتالثابغياب أي أهمية لحفظ األشياء 

لمالكها بحالتها  المعنية األراضيخالء يتم إعنها 

 .األصلية

المؤقت الرامي إلى إجراء  االستخداميخول  :502المادة

إن لم يوجد  ،تنقيبات، إمكانية الحصول على تعويض

ويتم تحديد مبلغ التعويض طبقا للنصوص  ؛حل ودي

عن  ةر الناتجاضرعن األ ،ويكون التعويضالمعمول بها

تعذر إعادة وؤقت من التمتع باألراضي الحرمان الم

 .السابقة المواقع إلى حالتها

 ،مع مراعاةيمكن للوزير المكلف بالثقافة :583المادة

نزع  اتخاذ اجراءات،فيالثقارأي المجلس الوطني للتراث

ملكية المباني التي يعتبر الحصول عليها ضروريا إما 

أو ما قبل التاريخ أو الحفريات  إلنجاز تنقيبات تهم علم 

ل الالفن أو اآلثار وإما لتأمين حفظ المعالم واألط

المكتشفة  الثابت عوالمدافن أو بقايا اآلثار ذات الطاب

 .الحفرياتخالل 

التي يمكن أن تنزع ملكيتها تلك يدخل ضمن المباني 

التي يعد الحصول عليها ضروريا للوصول إلى 

نزع الملكية األصلي إما لعزل أو نقل  عقارات موضوعال

 .محيطهامعالم أو بقايا آثار مكتشفة أو استصالح 

في حالة األخطار المحدقة، المهددة  :585المادة

ة لالكتشافات األثرية يباشر الوزير المكلف بالثقاف

اإلجراءات الضرورية لتصنيفها كما يتخذ إلجراءات 

 .هذا القانون لترتبياتالمستعجلة طبقا 

حيثما تبرز تبعا ألشغال أو ألي حادث  :589المادة

أو  فسيفاءكان، معالم أو أطالل أو أسس بناءات أو 

عناصر شبكة قنوات قديمة أو آثار مساكن أو مدافن 

ت التي يمكن أن تهم ، أو األدواكتابات قديمةقديمة أو 

أو ما قبل التاريخ أو التاريخ أو  الحفرياتعموما علم 

صاحب و منفذ االشغال ،فإنالنقودالفن أو اآلثار أو 

لسلطات بابالغ ا نملزمااآلثار الذي اكتشفت فيه انكالم

اإلدارية التي تشعر بذلك الوزير المكلف بالثقافة دون 

لمصالح ويجب تعليق االشغال حتي تتخذ ا .تأخير

 .الزمة دون تاخيرلجراءات االمختصة اال

منفذ االشغال فان في حالة عدم ابالغ السلطات فورا 

من هذا  290اردة في المادة يتعرض للعقوبات الو

 .القانون

سرقة أو نهب أو إتالف أو تدمير تلحق  عمالأفي حالة  

بممتلك ثقافي اكتشف صدفة خالل األشغال يتعرض 

من هذا  226الواردة في المادة مرتكبوها للعقوبات 

 .القانون

تحت حراسة الغير فإن  المكتشفاتتم وضع هذه  اوإذ

 .بالغاإلهذا األخير عليه أن يقوم بنفس 

إذا مثلت متابعة األبحاث من وجهة نظر  :580المادة

علم الحفريات و ما قبل التاريخ والتاريخ والفن وعلم 

مكن أن اآلثار مصلحة عمومية فإن الحفريات ال ي

تتواصل إال من طرف الدولة أو بعد ترخيص منها 

إلى  903حسب الشروط المنصوصة في المواد من 

 .من هذا القانون 907

مر بصفة مؤقتة أيمكن للوزير المكلف بالثقافة أن ي

بتعليق األشغال لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم تبليغ القرار 

 .القاضي بهذا التعليق

التي تمت االكتشافات فيها  األراضيتخضع أثناء ذلك، 

 .المطبقة التصنيفلشروط 

األبحاث األثرية طابع  اكتست مواصلةإذا  :584المادة

يات إال من طرف م فإنه ال يمكن مواصلة الحفرانفع العال

لوزارة المكلفة بالثقافة أو تحت المصالح المختصة في ا

مسؤوليتها المباشرة وذلك طبقا للشروط المحددة في 

 .من هذا القانون 900المادة 

يمكن أن تخضع للحماية الممتلكات الثقافية  :581المادة

أو المنقولة المكتشفة إبان الحفريات األثرية  الثابتة

هذا  في عليهاالمنجزة حسب الشروط المنصوص 

 .القانون

ق بح الحفريتمتع الباحث المسؤول عن : 581المادة

ارات المكلفة اإلد وتمتنع .الملكية العلمية على اكتشفاته

 عن ،بالبحث والثقافة مدة خمس سنوات بعد االكتشاف

اإلعالن بصفة مفصلة عن األشياء المستخرجة من 

الحفريات أو الوثائق العلمية المتعلقة بها إال بترخيص 

 .مكتوب من المسؤول العلمي عن التنقيب

وكذلك  هام حصل صدفةلصاحب اكتشاف : 580 المادة

يها االكتشاف الحق في تعويض مالك األرض التي تم عل

 .ةظيميالتن بالطرق صرفهيحدد مبلغه وإجراءات 

 لكيشلت الحفرليات اتمنتوج لاحت :588المادة

المستودعات األثرية وداخل  فيوطنية  مجموعات

 .المتاحف الوطنية
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قابلة الأو غير  ناقصةال وعاتيمكن أن توضع المجم

ت لالستغالل علميا تحت تصرف مختبرات المؤسسا

 .البحثمؤسسات التعليمية العليا أو 

يخصص تعويض تحدد الدولة مبلغه للمالك : 582المادة

وصاحب االكتشاف، وإذا تعلق األمر باكتشاف من 

المعدن النفيس أو من األحجار الكريمة، فإن التعويض ال 

 .يكون أقل من قيمة المادة المكتشفة

في  لمعتمد بالشروط المنصوصةا للباحثيمكن أن تسلم 

إذا  حفرياتههذا القانون بعض األشياء المستخرجة من 

كان االكتشاف يشتمل على نظيراتها أو على أشياء يمكن 

للدولة أن تتنازل عنها نظرا لتشابهها مع أدوات أخرى 

 .في نفس الحفر مكتشفة

بشرط إحالتها في أجل للباحث يتم تسليم هذه األشياء 

بعد أخذ رأي  محدد يقرره الوزير المكلف بالثقافة

المجلس الوطني للتراث، إلى مركز علمي مفتوح 

 .للجمهور

الشرط، أو إذا توقف االلتزام به فإن  هذا وإذا لم يتوفر

 .تتم إعادتها إلى الدولةللباحث األشياء المسلمة 

 االكتشافات البحرية والنهرية : الثانيالفصل 

قولة والمنالثابتة تعتبر الممتلكات األثرية  :523 المادة

وفي المياه المكتشفة في المياه الداخلية أو المياه اإلقليمية 

 .ملكا للدولةالنهرية 

 914دون مساس بمقتضيات المواد من : 525 المادة

من مدونة البحرية التجارية المتعلقة بالحطام  299إلى 

البحري فإن أي صاحب اكتشاف لممتلكات أثرية بحرية 

يحدث لها أي ضرر وأن ملزم بتركها في مكانها وأن ال 

ال يضيف لها أي تغيير وأن يعلن مباشرة وجودها 

المكلفة بالثقافة أو إلى  المختصة في الوزارةللمصالح 

بدورها المصالح  شعرالسلطات اإلقليمية االقرب، حتى ت

المعنية وذلك في أجل ال يتجاوز خمسة أيام ابتداء من 

 .تاريخ اكتشافها

اج ممتلك أثري من من استخر صدفةوكل من تمكن 

في نفس اآلجال سلطات الموانئ  بلغالبحر يلزمه أن ي

األقرب إليه أو يسلمه لها حتى تسلمه بدورها للمصالح 

 .المكلفة بالثقافة المختصة في الوزارة

وعلى هذا األساس، يتم تحرير محضر للتسليم يحصل 

 .صاحب االكتشاف على نسخة منه

حدد طبقا لصاحب االكتشاف الحق في مكافأة ت

 .من هذا القانون 901للمقتضيات المنصوص في المادة 

يحظر كل بحث يستهدف من خالله  :529المادة

اكتشاف ممتلكات أثرية وتاريخية بحرية دون ترخيص 

 .من الوزير المكلف بالثقافة

يحدد الترخيص شروط تنفيذ عمليات البحث طبقا 

 .لمقتضيات هذا القانون والنظم المعمول بها

في حالة الخطر المهدد للممتلكات األثرية  :520دةالما

البحرية، بإمكان السلطات المختصة أن تتخذ كافة 

 .اإلجراءات الوقائية واالستعجالية التي تراها ضرورية

 

 .االركيووجيا الوقائية : لثالفصل الثا

قبل تنفيذ أي أشغال كبرى مثل أعمال : 524المادة 

لطرق وبناء االستصالح الحضري والريفي وشق ا

السدود يجب ان تخضع المناطق المعنية والموانئ 

باشراف من باحث االركيولوجيةعن االثار وقائي لتنقيب

 .مؤهل

ر عن هذا التنقيب الوقائي دون أجل الى ييرفع تقر

 .الوزارة المكلفة بالثقافة

الوقائي  التنقيب عمالأتم خالل ذا إ :521المادة 

قد  ركيولوجيةأ آثار افاكتش عالهأدة االمذكور في الم

 مستعجل نقاذإية لشغال يجب القيام بعمبها األ تضر

براعية من المصالح  المهددة ركيولوجيةاال ثارآلل

 .المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة

  االنقاذو الوقائي التنقيب تكاليف تقع: 521المادة 

 .شغالالجهة المنفذة لألنفقة المستعجل عند االقتضاء علي

خالل  آثاراركيولوجيةعند حدوث اكتشاف :520مادة ال

ة في المواد من دالوار األحكامتطبق ذكورة مال شغالاأل

 .أعاله 902الى  902

 

 التراث الثقافي غير المادي :السادسالباب 

 عناصر التراث الثقافي غير المادي: األولالفصل 

تحدد عناصر التراث الثقافي غير المادي  :528المادة

التي يجب ، من هذا القانون 97و 1في المادتين  المحددة

القانون وطبق االتفاقيات موجب صونها وتثمينها ب

الجمهورية االسالمية الدولية التي صادقت عليها 

 .ةموريتانيال

يتم تحديدعناصر التراث الثقافي غير  :522 المادة

 الوزارة المكلفة بالثقافة طرف المادي وجردها من

المجموعات  معا جرد تشاركيالو تحديدالويكون هذا 

الموافقة الحرة والمسبقة وبشرط  األهلية الممارسة لها

 .لهذه المجموعات ةوالصريح

 صون التراث الثقافي غير المادي: الثانيالفصل 

يهدف صون التراث الثقافي غير المادي  :933 المادة

مع التعبير والمواد الثقافية التقليدية أشكال  إلى حفظ

 :باألمور التالية الصونويتعلق؛ورهاتطةمراعا

ت ئادراسة المعلومات التي يجمعها الخبراء والهي -

المتخصصة من أجل تعميق المعارف حول 

 .عناصر التراث الثقافي غير المادي

عناصر التراث الثقافي غير المادي التي يتم  -

تحديدها تكون محل إجراءات صون مالئمة من 
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ى األجيال أجل الحفاظ على شكلها ونقلها إل

 .القادمة

صون عناصر التراث الثقافي غير المادي  -

 خالل فوالتحري والمحافظة عليها من التشويه

 .نقلها

نشر التراث الثقافي غير المادي بشتى الوسائل  -

ة واإلصدارات فلختكالمعارض والتظاهرات المت

 .والتثمينوغير ذلك من وسائل االتصال 

الثقافي راث براز البعد غير المادي لعناصر التإ -

 .عموما

هيم التراث الثقافي غير المادي في اادراج مف -

 .البرامج التعليمية

 الواردةتدرج عناصر التراث غير المادي  :935 المادة

 .أعاله في السجل الوطني للجرد 97في المادة 

تحدد اإلجراءات المتعلقة باإلدراج في السجل الوطني 

 .للجرد بالطرق التنظيمية

التراث الثقافي غير المادي  عناصر يدتستفيمكن أن 

من  والمهددة جل الوطني للجردسة في الجردالم

 هامستعجلة خاصة، بما في ذلك ترشيح صونجراءات إ

 .لإلدراج في لوائح الصون

يمكن أن تكون عناصر التراث الثقافي غير المادي 

المدرجة في السجل الوطني للجرد موضع اعتراف 

ة التمثيلية للتراث الثقافي غير دراجها في الالئحإدولي ب

وسجل أفضل ممارسات صون التراث أ نسانيالمادي اال

 .الثقافي غير المادي

 عناصرتتكفل الدولة بأعمال صون  :939 المادة

مع ضمان المشاركة وتثمينها التراث الثقافي غير المادي 

 .ذا التراثين لهللمجموعات واألفراد الممارسالفعلية 

 قافيثالجمعيات ذات الطابع ال:  بعالساالباب 

 هدفهو قانونيا يشكل كل تجمع معترف به :930المادة

 الوطني تلكات الثقافية المكونة للتراث الثقافيمجمع الم

ي شكل كان أبواستغاللها وتثمينها ها يتها وصونحماو

 .ى هذا القانونضذات طابع ثقافي بمقتجمعية 

 

عليها المنصوص معية جيتوفق وصف ال :934المادة 

رأي فني بذات النفع العام علي أعاله  273في المادة 

 .وزارة المكلفة بالثقافةمن ال قبمس

معيات المنصوص عليها في جالتعتبر :931 المادة

الوزارة المكلفة مؤهلة للتعامل مع أعاله  273المادة 

 .وتصنيفها متلكات الثقافيةمحماية ال بغرض بالثقافة

المكلفة بالثقافة كل  لي الوزارةالجمعيات إتحيل 

 .المعلومات التي تتوفر لديهاعن الممتلكات الثقافية

 

 .الترتيبات المالية واإلجراءات الضريبية: الثامنالباب 

 .المساعدات والمنح المالية لغاية الحماية: األولالفصل 

يمكن أن يحصل مالك عناصر من  : 931 المادة

ينفذون أعماال  التراث الثقافي المادي وغير المادي الذين

 هوتثمين هوإعادة تأهيل هوترميمالتراث الثقافي لصون 

ت ئاعلى مساعدة مالية مباشرة أو غير مباشرة من الهي

 .العمومية

المادية وغير تدرج الممتلكات الثقافية  :930المادة

المصنفة أو المقترحة للتصنيف والتي تحتاج المادية 

ها الوزاة للصون العاجل تعدحة ئعلي النا عاجالوص

 .المكلفة بالثقافة

يمكن ألصحاب األعمال والفاعلين في مجال الممتلكات 

عند تنفيذهم  دعم من الدولة الثقافية الحصول على 

ألشغال ترميم ممتلكات ثقافية محمية بمقتضى هذا 

 .القانون

تحدد شروط وآليات االستفادة من  :938المادة

طبيق هذا المساعدات والمنح العمومية الناتجة عن ت

 .القانون بالطرق التنظيمية

 اإلجراءات الضريبية: الثانىالفصل 

تعفى النفقات والتكاليف المتعلقة بأشغال  :932المادة

ترميم وتثمين الممتلكات الثقافية المصنفة التي تملكها 

وحفظها الدولة أو التجمعات الترابية أو الخصوصيون 

المحددة في  من ضريبة القيمة المضافةوإعادة تأهيلها 

 .المدونة العامة للضرائب

ك الذين ينفذون حسب ويستفيد من هذا اإلعفاء المال

تعلق بصون التراث الثقافي ت الضوابط المحددة أعماال

 . المادي وغير المادي

من  في هذا الفصلالمزايا المذكورة  حتمن :953المادة

الوزارة المكلفة بالمالية  في طرف المصالح المختصة

لى طلب مصحوب بوثائق اإلنفاق المصدقة من عبناء 

 .قبل الوزارة المكلفة بالثقافة

 حق الدولة في الشفعة: التاسعالباب 

ينطبق حق الدولة في الشفعة على  :955المادة

من هذا القانون  6الممتلكات الثقافية الواردة في المادة 

 :والمنتمية إلى إحدى الفئات التالية

ة العلمية القطع األثرية ذات القيم .9

المؤكدة والمكتشفة في حفريات 

أرضية أو بحرية أو من مواقع أثرية 

 .أو مجموعات أثرية

من مبان  ةالمقتلع ةعناصر الزخرف .2

 .تراثية
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وطوابع قات صوملتشكيلة رسوم  .3

 .وقوالب

الصور السلبية واإليجابية مهما كان  .6

 .عددها ونوع دعامتها

 .األعمال السنمائية والسمعية البصرية .2

عمال الفنية األصلية أو المستنسخة األ .4

 .برعاية صاحبها أو ورثته

 .األثاث وقطع الزخرف الفني .0

المخطوطات والكتب القديمة وغيرها  .0

 .من الوثائق المطبوعة

مجموعات ونماذج من مجموعات  .1

حيوانية ونباتية ومعدنية ذات قيمة 

 .نوغرافية ونقديةثتاريخية وعلمية وأ

 .وسائل النقل .97

ية ذات األهمية كل القطع الفن .99

 .يخية والعلمية المؤكدةارالت

كل  ديمكن للدولة أن تمارس حق الشفعة عن :959المادة

وبناء على هذا  أو منقولنقل ملكية ممتلك ثقافي ثابت 

 .الحق تحل الدولة محل من رسا عليه المزاد

وتقوم الوزارة المكلفة بالثقافة بممارسة حق الشفعة مع 

ني للتراث المقدم استعجاال مراعاة رأي المجلس الوط

 :وذلك حسب الشروط التالية

كل نقل إرادي لملكية ممتلك ثقافي يتوقف على  -
 ةتصريح مسبق يوجه إلى الوزارة المكلف

 .بالثقافة
على الوزارة أن تعرب عن قرارها باقتناء  -

 37الممتلك بالسعر المقترح في أجل أقصاه 
 .يكون األوان فاتوإال  يوما

لصالح نفس الحق  مارسةيمكن للدولة م -
 .التجمعات الترابية

في حالة التخلي الصريح أو الضمني يتم البيع  -
 .بالسعر وحسب الظروف المصرح بها

ف نقل الملكية يستوجب ورظلكل تغير  -
 .تصريحا جديدا

 

للدولة  ،في حالة البيع في المزاد العلني : 950 المادة

ف بالسعر األساسي والتكاليحق الشفعة في الشراء 

تصريح موجه إلى كاتب الضبط في بويكون ذلك  

المحكمة االبتدائية التي يقع الممتلك الثابت أو المنقول 

 جل أوببريد مضمون في  ضمن اختصاصها الترابي

بيع البالمحضر الذي يؤكد خ االشعار يمن تار يوما 37

 .إلدارةا لصالح بالمزاد

لضبط ويعتبر البيع نهائيا بعد إشعار اإلدارة لكاتب ا

هذه يوما الواردة في  37أو بعد انقضاء فترة بقرارها 

 .المادة

يلزم الموثقون وأمناء الملكية العقارية  : 954 المادة

ووكالء التسجيل برفض أي تصريح أو استقباله أو 

تسجيله إذا كان يتعلق بنقل ملكية ممتلك ثقافي ثابت أو 

ا منقول وغير مصحوب بقرار من وزارة الثقافة بتخليه

 .عن حق الشفعة المكفول للدولة

 

 والمخالفات والعقوبات ةالرقاب: العاشرالباب 

 ممتلكلمشتري غ بائع بالعدم إفي حالة  : 951 المادة

بوجود  أو التصنيف أو منقول خاضع للحماية ثابت ثقافي

أو  20الممتلك كما هو مبين في المادة  امقرر حماية هذ

 ،من هذا القانون 66المادة صنيف الوارد في تمرسوم ال

 .عقد البيعن طالرفع دعوى ببفإنه يمكن للمشتري 

أوقية 27 777و 2 777يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 

لم يشعر الوزارة  صاحب ممتلك ثقافي أي شخص

محمي ال ثقافيال هبنقل ملكية ممتلكالمكلفة بالثقافة 

 .مصنفالأو

أي شخص يمنع أو يعيق المصالح : 951المادة

 اهذعن إكمال مهامها كما هي محددة في  المختصة

 3إلى  واحد القانون يعاقب بعقوبة الحبس من شهر

أوقية أو  37.777 إلى  97.777أشهر وبغرامة من 

 .بإحدى هاتين العقوبتين

و  170ويتعرض لنفس العقوبات من خالف المادتين 

 من هذا القانون 171

المقررة في  بالعقوباتدون المساس  : 950المادة

 ،02، 03، 40لمواد لفان المخالفين  الجنائي قانونال

من  963، 937،  10، 12، 04، 03 ،02 ،00، 04

إلى ستة أشهر  3بعقوبة الحبس من  ونعاقبهذا القانون ي

او  أوقية  02.777إلى  27.777مع غرامة من 

 .بإحدى هاتين العقوبتين

 ةفي حالة عدم احترام القواعد المنصوص عليها في الماد

من هذا القانون فإن الترخيص المتعلق بتجارة  907

مؤقتة أو  بصفةالممتلكات المنقولة يمكن سحبه فورا 

 .نهائية

المساس بالعقوبات المقررة في دون  : 958 المادة

 22فإن المخالفين لمقتضيات المواد  القانون الجنائي فان

، 09،  03، 09، 63، 62، 67، 31، 34، 33و

04، 13،  16  ، 977 ، 972، 973 ،976 ،972 ،

 3من هذا القانون يعاقبون بعقوبة الحبس من   902

إلى  977.777أشهر وبغرامة تبدأ من  4أشهر إلى 

 .أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين 227.777

البناء على بطواعية يأذن يتعرض لنفس العقوبات من 

 .أرض أثرية

ادة في هذه الم يهالع يلزم مرتكبو المخالفات المنصوص

لحاالتها ة تضررلمباني المابإعادة المعالم التاريخيةو
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ويتحمل  ،وإصالح األضرار الناجمة عن تلك المخالفات

مرتكبو المخالفات التكاليف الناجمة عن اإلصالحات 

للحالة األصلية إضافة إلى التعويض عن  واالعادة

 .األضرار

في جميع الحاالت التي تم القيام فيها دون ترخيص ببناء 

على موقع أثري أو ثقافي أو بداخل قطاع مصان فإن 

 وبطلب من ،حسب الحاالت ،السلطة اإلدارية أو البلدية

لوزير المكلف بالثقافة تصدر مقررا بالهدم وتقوم دون ا

ن دعت إ، ويمكن للسلطة اإلدارية أو البلدية هتأخير بتنفيذ

نجز تالضرورة أن تلجأ إلى القوة العمومية مباشرة و

 .ألشغال الضرورية على نفقة مرتكب المخالفةكافة ا

يتم حجز األدوات واآلالت المستعملة من  :952 المادة

ير غالمخالفات المتعلقة بالحفر واالشغال  طرف مرتكبي

 االواردة في هذ المرخصة التي تضر بالتراث الثقافي

 .القانون

 عليها عالوة على العقوبات المنصوص : 993 المادة

ابقة من هذا القانون يلزم مرتكب المخالفة المواد الس في

يعادل  للمتضرر دفع تعويضبالتي سببت ضررا 

 .للمتضرر الضرر الحاصل

يكلف بمعاينة مخالفات هذا القانون ضباط  : 995المادة

عمال الواليات والبلديات المكلفون والشرطة القضائية 

بمراقبة المخالفات والوكالء المخولون من طرف 

كلفة بالثقافة من بين المراقبين المختصين في الوزارة الم

المحلفين  قافةالمكلفة بالت للوزارةمجال التراث التابعين 

طبقا للنظم المعمول بها، وكذا وكالء الوزارة الملكلفة 

 .ووكالء حماية البيئة باإلسكان ووكالء الجمارك

أعاله بواسطة الوارةالمخالفات  ضبطتمي :999المادة

 .قضائي قتحقيمحاضر أو ب

من طرف  الوزارة المكلفة بالثقافةتحال المحاضر إلى 

 229في المادة  المحددينالموظفين والوكالء المخولين 

 .أعاله

يتم تحرير المحاضر في أقرب أجل وهي تشمل تدوين 

 ةراقبالم عمالأطبيعة وتاريخ ومكان المعاينات أو

 المنجزة

ائع فإنها التعرف على صاحب الوق تمفي حالة ما إذا لم ي

بين أن يتحرر ضد مجهول وفي الحاالت األخرى 

 .هتحرير ومكانضر المحبتاريخ  شعارهإالمخالف قد تم 

جراءات وحقوق الطابع إتعفي هذه المحاضر من 

 تم الطعن فيها بالتزويريوالتسجيل وتعتبر صحيحة ما لم 

الممتلكات حجز تصريحا ب رضامحال تتضمنن أمكن ي

وسائل النقل المستخدمة في موضع المخالفة وكذا 

 . ارتكابها

حراسة في عين المكان وفي  يمكن أن يؤدي الحجز إلى

 .أي مكان آخر يختاره معد المحضر

ة الماد ييحق لالعوان المحددين ف :990المادة

ان يقوموا  ،ة القضائيةطعاله باستثناء ضباط الشرأ229

جراء إزارة المكلفة بالثقافة بوبموجب تعليمات من ال

 .لتحقيقات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافيةا

كل أعمال السرقة أو النهب أو اإلتالف أو  :994المادة

التدمير التي تلحق بممتلك ثقافي تعاقب بالحبس لمدة 

 977 777سنتين وبغرامة بمبلغ وأشهر  3تتراوح بين 

 .أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط 677 777إلى 

 انتقالية ونهائية حكامأ: الحادي عشرالباب 

يجب على كل حائز على ممتلكات أثرية  :991 المادة

منقولة أن يبلغ بها المصالح المختصة في ثابتة أو 

الوزارة المكلفة بالثقافة من أجل حمايتها عند االقتضاء 

 .القانونا يتجاوز سنة بعد صدور هذ جل الأفي 

الممتلكات مودعة لدى الخصوصيين  هذه ىيمكن أن تبق

 كيا أو جزئيا مع المسؤوليات والقيود المتعلقة بها وكذلكل

المستخرجة الموجودة على سطح األرض أو الممتلكات 

 .من أرضية المعالم األثرية قبل صدور هذا القانون

يجب أن تأخذ المصالح المختصة في الوزارة المكلفة 

إليداعها  الممتلكات التي تستدعي حماية خاصةبالثقافة 

 .ت مماثلةئاهي لدىمية أو في متاحف عمو

يمكن للخصوصيين حيازة قطع أثرية  :991 المادة

بيعها شريطة أن تعرض أو  مستوردة بصفة شرعية

المكلفة بالثقافة عند  المختصة في الوزارةعلى المصالح 

في أجل ال يتعدى و يصرح بها أ دخولها إلى موريتانيا

 .سنة

ف المعالم تبقى المقررات المتعلقة بتصني :990 المادة

التاريخية والمعالم األثرية الصادرة قبل هذا القانون 

 هانقض يتم سارية المفعول ما لم

قة المخالفة لهذا تلغى كافة الترتيبات الساب : 998 المادة
الصادر  64-2772 رقم قانون االطارالقانون وخاصة 

المتعلق بحماية التراث الثقافي  2772 هيولي 22بتاريخ 
 .المحسوس

 قانونا للدولةباعتباره هذا القانون  ينفذ:  992 دةالما
االسالمية  لجمهوريةوينشر في الجريدة الرسيمة ل

 .الموريتانية
 2791مايو  96 حرر في نواكشوط بتاريخ

 محمد ولد عبد العزيز
 الوزير األول

 محمد سالم ولد بشير
 الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان وزير

 ولد محم سيد محمد
 ------------------

حكام األمر أيعدل بعض  391-9352قانون رقم 
فبراير  8الصادر بتاريخ 359-9330القانوني رقم 

 ، المتضمن التنظيم القضائي9330

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛
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  :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

 من 92 والمادة األولى تعدل أحكام المادة:المادة األولى
 8 الصادر بتاريخ 359-9330رقم  األمر القانوني

 :كما يلي ، المتضمن التنظيم القضائي،9330فبراير 
تقام العدالة على تراب :(جديدة)المادة األولى 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وفقا ألحكام هذا األمر 
المحكمة العليا ومحاكم االستئناف : القانوني، بواسطة

ئناف التجارية ومحاكم الواليات والمحاكم ومحاكم االست
الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم 

 .المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون
تنظر هذه المحاكم في كل القضايا المدنية والتجارية 
واالدارية والجزائية وفي نزاعات الشغل وتبت فيها طبقا 

  .للقوانين والنظم المعمول بها
تنشأ على األقل محكمة استئناف  (:جديدة) 92لمادة ا

على التراب الوطني وعلى األكثر محكمة استئناف 
 .بعاصمة كل والية

يمكن أن تنشأ محكمة استئناف تجارية في عاصمة كل 
والية، وفي الواليات التي ال توجد فيها محاكم استئناف 
تجارية تمارس الغرف التجارية بمحاكم االستئناف 

 .ات هذه المحاكمصالحي
يجوز أن تتكون محكمة االستئناف التجارية من عدة 

  .القضايا المعروضة عليها غرف بحسب طبيعة وحجم
و 09و 05تطبق األحكام المنصوص عليها في المواد

على محاكم االستئناف  00و 01و  01و  04و 00
 .التجارية
تحال إلى المحاكم الجديدة جميع القضايا التي :9المادة 

خل في اختصاصها والتي لم يتم البت فيها قبل دخول تد
 .هذا القانون حيز التنفيذ

 
تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا  :0لمادة ا

 .القانون
ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر :4المادة 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 2791مايو  96ريخ حرر بنواكشوط، بتا

 محمد ولد عبد العزيز

 الوزير األول
 محمد سالم ولد بشير

 
 وزير العدل

 مختار ملل جا

 -قرارات –مقررات –مراسيم -9

 تعميمات

 رئاسة الجمهورية
 نصوص تنظيمية

يونيو  50صادر بتاريخ  9352-941مرسوم رقم 
 – 581رقم يلغي بعض ترتيبات المرسوم  9352

 القاضي 9352ابريل  51 الصادر بتاريخ 9352
 باستدعاء هيئة الناخبين النتخاب رئيس الجمهورية 

من المادة األولى  2تلغى ترتيبات الفقرة  :المادة األولى
 94الصادر بتاريخ  2791 - 902المرسوم رقم من 

باستدعاء هيئة الناخبين النتخاب  القاضي 2791ابريل 
 .رئيس الجمهورية

خاصة يبات السابقة المخالفة، تلغى كافة الترت: 9المادة 
الصادر بتاريخ  2791 - 902المرسوم رقم ترتيبات 

باستدعاء هيئة الناخبين  القاضي 2791ابريل  94
 .النتخاب رئيس الجمهورية

ينشر هذا المرسوم وفق طريقة االستعجال  :0المادة 
 .وفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المجلس الدستوري

 د.م/ 000/9002القرار رقم 

اعتماد قائمة القضاة الملحقة، ممثلين : المادة األولى
للمجلس الدستوري في المقاطعات لمساعدة المجلس 
الدستوري في السهر على صحة العمليات االنتخابية في 

عند  2102يوليو  6و 2102يونيو  22اقتراع 

 ..االقتضاء

ري أثناء أداء يستأنس ممثلو المجلس الدستو :9المادة 

 .هذه المهمة بالصيغ المرجعية المرفقة

يبلغ هذا القرار للجنة االنتخابية و لمن يهمهم  :3المادة 

األمر و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

---------------------- 

 د.م/ 002/9002القرار رقم 

ظر مطابق القانون النظامي محل الن: المادة األولى
 .لمقتضيات الدستور

األمر و ينشر  يبلغ هذا القرار لمن يهمه: المادة الثانية
 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -4
 7402/7402: عقد إيداع رقم

في اليوم الثالثين من شهر مايو سنة ألفين و تسعة عشر، حضر لدى مكتبنا 
 . بانواكشوط 7ب رقم كبدو هللا، موثق العقود بالمتأسالمه ع/ نحن ذ

 2977717182: في السبخة، الرقم الوطني 7897إسحاق محمد كابر، المولود سنة : السيد

 .77998999هاتف 

مضاء و التصديق مع التعريف بالخط و اإلو صرح بأنه يتقدم أمامنا من أجل اإليداع 

ض عن المفوض أحمد ولد محمود مفوصادرة  27/89/2878: على إفادة ضياع بتاريخ

عصمان بالي، المولود سنة : و المتضمنة أن السيد ،(7)الشرطة بمدينة تفرغ زينة 

الصادر  7987في المذرذرة الجنسية موريتانية، اعلن فقدانه لسند عقاري رقم  7879

 . عن محافظ الملكية و الحقوق العقارية 87/80/7879بتاريخ

ا العقد بسجل أصول مكتبنا حيث وقع على ما جاء فيه تم تضمين ملخص هذ هو علي
 . بعد قراءته و اإلبقاء عليه بدون تغيير أو تبديل

 . له حة واحدة للمعني و قمنا بقراءتهو لهذا سلمنا هذا التصريح المكون من صف
*************** 

  جمعية: يقضي باإلعالن عن جمعية تسمى 7402يو ما 78 بتاريخ 4081وصل رقم 

 اء فاعالتنس

بواسطة هذه الوثيقة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 .لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
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و النصوص  7810يونيو  88الصادر بتاريخ  889810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و القانون رقم  7877يناير  27در بتاريخ الصا 887877خصوصا القانون رقم  الالحقة و

 .7877يوليو  82الصادر بتاريخ  797877

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي للجمعية 
المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 .المتعلق بالجمعيات 7810يونيو  88الصادر بتاريخ  889810من القانون رقم  70المادة 

 أجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

  ليلى السالم ابوه: الرئيــــــــسة

 رمة هللا حدو غالي: ةالعام ةاألمين
 الديه السالم أبوه: مين الماليةاأل

*************** 

يقضي باإلعالن عن جمعية  7402فبراير  72 بتاريخ 4418وصل رقم 

جمعية قدامى موظفي األمم المتحدة في الجمهورية اإلسالمية : تسمى

 الموريتانية 

بواسطة هذه الوثيقة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 .الجمعية المذكورة أعالهلألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

و  7810يونيو  88الصادر بتاريخ  889810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

يناير  27الصادر بتاريخ  887877خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 .7877يوليو  82الصادر بتاريخ  797877و القانون رقم  7877

خلة على النظام يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المد

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة 

الصادر  889810من القانون رقم  70الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 7810يونيو  88بتاريخ 

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 اكشوطانو: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 موسى صمب صال : الرئيــــــــس

 محمد جلدي: األمين العام

 فاتو يحي سي: أمينة الخزينة

*************** 

: يقضي باإلعالن عن جمعية تسمى 7402إبريل  01 بتاريخ 4004وصل رقم 

 جمعية التضامن من أجل التنمية و التكوين
بواسطة هذه الوثيقة  ولد عبد هللا وأحمدكزية يسلم وزير الداخلية و الالمر

 .لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

و  7810يونيو  88الصادر بتاريخ  889810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

يناير  27الصادر بتاريخ  887877خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 .7877يوليو  82الصادر بتاريخ  797877 و القانون رقم 7877

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة 

الصادر  889810من القانون رقم  70الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .بالجمعيات المتعلق 7810يونيو  88بتاريخ 

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 السبخة -حي البصرة : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 آمدو آبو صال : الرئيــــــــس

 حيو عبد الرحمن: األمين العام

 جينابا آداما جا: أمينة المالية

*************** 

: ضي باإلعالن عن منظمة تسمىيق 7402 مايو 02 بتاريخ 4020وصل رقم 

 تنمية الثقافةتقدم تقارب من أجل  ةجمعي
بواسطة هذه الوثيقة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 .لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

و  7810يونيو  88 الصادر بتاريخ 889810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

يناير  27الصادر بتاريخ  887877خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 .7877يوليو  82الصادر بتاريخ  797877و القانون رقم  7877

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

لثالثة األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر ا

الصادر  889810من القانون رقم  70الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 7810يونيو  88بتاريخ 

 ثقافية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط الجنوبية: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 مامادو سيدي كومي : الرئيــــــــس

 باب نافل كي: مين العاماأل

 الشيخ التجاني سيدي: أمين الخزينة

*************** 

 

 

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

 نشرة نصف شهرية 
 من كل شهر .03و  51تصدر يومي 

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 أوقية جديدة 0333: اشتراك الشركات

 

 قية جديدةأو 9333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13: ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

jo@primature.gov.mr 
تتم االشتراكات وجوبا عينا أو عن طريق 

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -025رقم الحساب البريدي 

 
دم اإلعالنات لمصلحة الجريدة تق

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 لوزارة األولىا


