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 11 ....................................................................................................................................................... مقدمة

 12 ................................................................................................................. وتنظيمية وتشريعية دستورية نصوص

 13 ........ 2017 و 2012 ،2006 سنوات والمراجع 1991 يوليو 21 بتاريخ الصادر الموريتانية اإلسالمية الجمهورية دستور. 1

 المال رأس ذات والشركات العمومية المؤسسات قانون ينظم 1990 ابريل 04 بتاريخ الصادر 09-90 رقم قانوني أمر. 2

 32 .................................................................................................................... بالدولة عالقتها وتحديد العمومي

 ومتابعة تسيير إجراءات ويبين المركزية اإلدارات تنظيم  شروط يحدد 1993 يونيو 6 بتاريخ الصادر  75-93 رقم مرسوم. 3

 43 .............................................................................................................................................. اإلدارية البنى

 47 ........ والوزراء األول الوزير وصالحيات الوزراء بمجلس يتعلق 2007 سبتمبر 06 بتاريخ الصادر 157-2007 رقم مرسوم.4

 51 ...................................................................................................... الالمركزية مجال في الوطنية السياسة إعالن

 52 ........................................................ 2010 إبريل 22 بتاريخ الصادر  الالمركزية مجال في الوطنية السياسة إعالن. 1

 59 ................................................................................................................................................. االنتخابات

 معدل  لالنتخابات المستقلة الوطنية اللجنة بإنشاء يتعلق  2012 إبريل 12 بتاريخ صادر 27-2012 رقم نظامي قانون.1

 60 ............................................................................ 2018 فبرائر 12 بتاريخ صادر 005- 2018 رقم النظامي بالقانون

 النساء ولوج بتشجيع المتعلق النظامي القانون متضمن 2006 أغسطس 22 بتاريخ صادر 2006-029 رقم قانوني أمر.2

 71 .................... 2012 ابريل 12 بتاريخ الصادر 2012 -034 رقم النظامي بالقانون معدل االنتخابية، والوظائف للمأموريات

 034 -2012 رقم النظامي القانون أحكام بعض ويكمل يعدل 2018 فبرائر 12 بتاريخ صادر 008-2018 رقم نظامي قانون.3

 2006 أغسطس 22 بتاريخ الصادر 029-2006 رقم القانوني األمر أحكام بعض يعدل الذي 2012 ابريل 12 بتاريخ الصادر

 74 ............................................ االنتخابية والوظائف للمأموريات النساء نفاذ بتشجيع المتعلق النظامي القانون المتضمن

 76 ................................................................................................................................................ الجهة إدارة

 77 ........................................................... بالجهة يتعلق 2018 فبرائر 12 بتاريخ ادرص 010- 2018 رقم نظامي قانون. 1

 103 الجهوية  التصويت وعمليات االنتخابية الحملة إجراءات يحدد 2018 مايو 29 بتاريخ صادر 099-2018 رقم مرسوم. 2
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 كل مستوى على الجهويين  المستشارين عدد يحدد 2018 يوليو 05 بتاريخ صادر/ ل د و/  أ. و/ 115- 2018 رقم مرسوم. 3

 112 ........................................................................................................................................................ جهة

 نواكشوط مجموعة أمالك و مصادر تحويل آليات يحدد 2018 أكتوبر 09 بتاريخ صادر/ ا.و/ 2018-142  رقم مرسوم. 4

 113 ........................................................................................................................ نواكشوط جهة إلى الحضرية

 114 ......................... الجهة إدارة بتنظيم يقضي 2018 اكتوبر 16 بتاريخ صادر/   ا.و/ مكرر/ 143 -2018 رقم مرسوم. 5

 والخصوم األصول لنقل العملية اآلليات يحدد 2018 أكتوبر 29 بتاريخ صادر  م.ا.و/ ل. د.و/  799 رقم مشترك مقرر. 6

 121 ...................................................................................... نواكشوط جهة إلى الحضرية نواكشوط مجموعة من

 122 ........................................................................................................................................... البلدية اإلدارة

 123 ................................................ للبلديات،معدل المنشئ 1987 أكتوبر 20 بتاريخ صادر 289.87 رقم قانوني أمر. 1

 163-83 رقم القانوني األمر مراجعة المتضمن 2017 ابريل 17 بتاريخ الصادر 036-2007 رقم القانوني األمر من مستخرج.2

 151 ..................................................................... الجنائية اإلجراءات قانون المتضمن 1983 يوليو 09 بتاريخ الصادر

 بتاريخ الصادر 019-96 رقم القانون محل ويحل يلغي 2011 يناير 12 بتاريخ الصادر 003-2011 رقم القانون من مستخرج.3

 152 .............................................................................................. المدنية الحالة لمدونة المتضمن 1996 يونيو 19

 032-2012 رقم النظامي القانون أحكام بعض ويكمل يعدل 2018 فبرائر 12 بتاريخ الصادر 009-2018 رقم نظامي قانون. 4

 األمر محل ويحل يلغي الذي 1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289-87 رقم القانوني األمر األحكام بعض يعدل الذي

 154 .............................................. المعدل للبلديات، المنشئ 1986 أغسطس 13 بتاريخ الصادر 134-86 رقم القانوني

 بلدية، كل مستوى على البلديين المستشارين عدد يحدد 2018 يونيو 12 بتاريخ صادر إ ج ع م/  ل د و/  484 رقم مقرر.5

 156 ................................................................ 2018 يوليو 12 بتاريخ صادر إ ج ع م/  ل د و 592 رقم بالمقرر معدل

 167 .................................................. البلدية باإلدارة يتعلق 2002 يوليو 10 بتاريخ صادر  م ب د و/  002 رقم تعميم. 6

 187 ........................................ البلدية األسواق بتنظيم يتعلق 2008 مارس 23 بتاريخ صادر ت ا ل و/ 002 رقم تعميم. 7

 188 ................................... البلدية المسؤوليات بممارسة يتعلق 2008 إبريل 3 بتاريخ صادر ت ا ل و/ 004 رقم تعميم .8

 193 .................................. للعمد البروتوكولي بالترتيب يتعلق 2017 اغسطس 21 بتاريخ صادر ل ود/  004 رقم تعميم. 9

 195 ...................................................................................................................... الالمركزية ودعم تسيير هيئات
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 والتنمية بالالمركزية مكلفة مشتركة وزارية لجنة بإنشاء يقضي 2012 أكتوبر 8 بتاريخ صادر/  أ. و/  148.2012 رقم مرسوم. 1

 196 ................................................................................................................................................... المحلية

/  م ت ع م/ م ب د و/  659 رقم المقرر محل ويحل يلغي 2016 يونيو 07 بتاريخ صادر/ إ ج ع م/ ل د و/  475 رقم مقرر.2

 200 ...................................................................... البلديات دعم خلية إنشاء المتضمن 2005 مايو 17 بتاريخ الصادر

المحلية والتنمية لالمركزية الجهوية المندوبيات تنظيم بإعادة يقضي 2017 يونيو 13 بتاريخ صادر ل د و/  627 رقم مقرر. 3
.............................................................................................................................................................. 202 

 206 .................................................................................................... والالمركزية الداخلية لوزارة التنظيمي الهيكل

 اإلدارة وتنظيم والالمركزية الداخلية وزير صالحيات يحدد 2012 مايو 28 بتاريخ صادر أ و/  86.2012 رقم مرسوم. 1

 207 .................................................. 2013 فبرائر 14 بتاريخ الصادر 017.2013 رقم بالمرسوم معدل لقطاعه، المركزية

 241 ........................................................................................................................................ اإلقليمية اإلدارة

 242 ............................................ اإلقليمية اإلدارة تنظيم يتضمن 1990 يناير 30 بتاريخ صادر  90.02 رقم قانوني أمر .1

 التنظيمي الهيكل ويتضمن المسئولين صالحيات يحدد 2011 نوفمبر 10  بتاريخ صادر أ و/  282.2011 رقم مرسوم. 2

 244 ......................................................................................................................................... اإلدارية للدوائر

 255 ....... الداخلية وزارة يإداريي ألسالك الخاص النظام يتضمن 2014 فبراير 4 بتاريخ صادر أ و/  011.2014 رقم مرسوم. 3

 والمتابعة للتخطيط جهوية خلية استحداث يتضمن 2015 يناير 29 صادر ت ا ش و/  ل د و/ 0086 رقم مشترك مقرر. 4

 264 ................................................................................................................ الغربية انواكشوط والية في والتقييم

 والمتابعة للتخطيط جهوية خلية استحداث يتضمن 2015 يناير 29 صادر ت ا ش و/  ل د و/ 0087 رقم مشترك مقرر. 5

 266 ............................................................................................................. الشمالية انواكشوط والية في والتقييم

 والمتابعة للتخطيط جهوية خلية استحداث يتضمن 2015 يناير 29 صادر ت ا ش و/  ل د و/ 0088 رقم مشترك مقرر. 6

 268 ............................................................................................................. جنوبيةال انواكشوط والية في والتقييم

 270 ................................................................................................................................................... الوصايــة

 271 .............................. الوصاية سلطات بعض تفويض يتضمن 2002 يناير 8 بتاريخ صادر م ب د و/  1040 رقم مقرر. 1

 272 ........ الوصاية سلطات بعض تفويض يتضمن 2002 أغسطس 1 بتاريخ صادر م و/ م ب د و 875 ت رقم مشترك مقرر.2
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 ب د و/  018 ت رقم المقرر ترتيبات بعض ويغير يعدل 2012 إبريل 18 بتاريخ صادر م  و/ ل د و/  773 رقم مشترك مقرر.3
 اإلعداد وطرق الميزانية قانون لمبادئ البلديات ميزانيات يخص فيما -المحدد 1989 يناير 26 بتاريخ الصادر م  و/  م

 273 ........................................................... والرقابة التنفيذ وظروف والتعديل المصادقة وإجراءات والمدونة والتصويت

 مستوى على والمشورة الوصاية سلطة وظيفة بممارسة يتعلق 2006 أغسطس 21 بتاريخ صادر م ب د و/ 911 رقم تعميم. 4

 275 .................................................................................................................................................. البلديات

 278 ........................................................................................................................... للتنمية الجهوي الصندوق

 إجراءات وتحديد للتنمية الجهوي الصندوق بإنشاء يقضي 2011فبرائر 14 بتاريخ صادر أ و/  59-2011 رقم مرسوم. 1

 279 ................................................................. 2016 مايو 10 بتاريخ الصادر 094.2016 رقم بالمرسوم معدل تنفيذه،

 المتابعة مخصصات واستخدام توزيع معايير يحدد 2011 ابريل 6 بتاريخ صادر م و/ ل د و/  592 رقم مشترك مقرر. 2

 282 ................................................................................................................ للتنمية الجهوي للصندوق والتقييم

 283 . الوطنية الفنية اللجنة وتسيير تنظيم إجراءات يحدد 2011 ابريل 6 بتاريخ صادر م و/   ل د و/ 593 رقم مشترك مقرر 3.

 287 ... للتنمية الجهوي الصندوق لتنفيذ الجديدة بالطرق يتعلق 2016 مارس 29 بتاريخ صادر ل د و/  00001 رقم تعميم.  4

 290 .............................................................................................................. للتضامن المشترك البلدي الصندوق

المشترك البلدي للتضامن صندوق بإنشاء يقضي 1989 سبتمبر 14 بتاريخ صادر/  و خ ع ل ر/  0124.89 رقم مرسوم.1
.............................................................................................................................................................. 291 

المشترك البلدي التضامن صندوق في البلديات بمساهمة يتعلق 1993 مايو 26 بتاريخ  صادر م ب د و/  10 رقم تعميم. 2
.............................................................................................................................................................. 294 

 295 ......................................................................................................................................... المحلية الجباية

 296 ...................................... للبلديات ضريبي نظام بإنشاء يقضي 1990 فبراير 6 بتاريخ صادر 04.90 رقم قانوني أمر. 1

 316 ........................................................................................................ للضرائب العامة المدونة من مستخرج. 2

 الحضري النقل ضريبة منتوج توزيع طرق يحدد 1990 يوليو 25 بتاريخ صادر  م و/  م ب د و/ 140 ت رقم مشترك مقرر.3

 330 .......................................2015 مارس 03 بتاريخ الصادر م و/ ل د و/  246 رقم المشترك بالمقرر معدل المدن، بين

 332 ................................................................................................................. والمحاسبيـــــــة المــــــالية اإلجراءات
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 المتعلق الجزء( العمومية للمحاسبة العام النظام يتضمن 1989 يناير 23 بتاريخ صادر 012.89 رقم قانوني أمر. 1

 333 .............................................................................................................................. )المحلية بالجماعات

 للميزانيات بالنسبة المالي القانون مبادئ يتضمن ،1989 يناير 16 بتاريخ صادر م و/  م ب د و/  018 ت رقم مشرك مقرر. 2

 وتعديلها عليها المصادقة وطرق فيها، المستعملة المصطلحات ومدونة عليها، والتصويت تحضيرها إجراءات وكذلك البلدية

 341 .............................................................................................................................. والرقابة اإلنجاز وظروف

 354 .... العمومية للهيئات السلف وصناديق اإليرادات بصناديق يتعلق 1993 دجمبر 12 بتاريخ صادر م و/  165 رقم مقرر. 3

 الواليات عواصم بلديات لعمد إيرادات صناديق بفتح يقضي 1998 مايو 16 بتاريخ صادر م و/  180 رقم مقرر. 4

 363 ............................................................................................................................................. والمقاطعات

 364 ..................... المحلية الجماعات إيرادات صناديق تنظيم يحدد 1998 يونيو 16 بتاريخ صادر  م و/  288 رقم مقرر. 5

 الجماعات لنفقات التبريرية المستندات لالئحة المحدد 2007 يناير 09 بتاريخ صادر م و/ م ب د و 16 رقم مشترك مقرر.6

 370 ................................................................................................................................................... المحلية

 على المطبقة والمحاسبة الميزانية مدونة محل ويحل يلغي 2014 يناير20 بتاريخ صادر 0143 رقم مشترك مقرر. 7

 389 ................. المشترك للتعاون األخرى العمومية المؤسسات وعلى الحضرية انواكشوط ومجموعة اإلقليمية المجموعات

 عواصم غير البلديات لدى لإليرادات صناديق فتح يتضمن 2017 يونيو 8 بتاريخ صادر م م م وإ ل م و/  599  رقم مقرر. 8

 411 ................................................................................................................................. والمقاطعات الواليات

 412 ...................................... البلدي التسيير بإصالح يتعلق 1992 سبتمبر 6 بتاريخ صادر م ب د و/  004 رقم تعميم. 9

 414 ......... الميزانية بتقديم المتعلقة النصوص احترام يتضمن 1992 نوفمبر 18 بتاريخ  صادر م ب د و /009 رقم تعميم. 10

 الجماعات لدى للنفقة التبريرية المستندات بتحديد يقضي 2007 مارس 06 بتاريخ صادر أ و/  04 رقم تعميم. 11

 417 ............................................................................................................................................... المحلية

 425 ............... للبلديات والمالي اإلداري التسيير بتحسين يتعلق 2014 يوليو 9  بتاريخ صادر  ل د و/ 022  رقم تعميم. 12

 428 ............................................................................................................ التنمية تخطيط و المنشأة في التحكم

 429 ......................................... العمومية المنشأة في بالتحكم يتعلق 2005 يناير 20 بتاريخ صادر 20.2005 رقم قانون.1

 436 ....................... البلدية التنمية خطط وتنفيذ إعداد طرق يحدد 2011 إبريل 17 بتاريخ صادر ل د و/  680 رقم مقرر. 2
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 443 ..................................................................................................................................... العمومية الصفقات

 444 ......................................... العمومية الصفقات مدونة يتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ صادر 044.2010 رقم قانون. 1

-2010 رقم للقانون المطبقة المراسيم ترتيبات محل ويحل يلغي 2017 نوفمبر 2 بتاريخ صادر 126-2017 رقم مرسوم. 2

 482 ......................................................................... العمومية الصفقات مدونة المتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044

 الصفقات إلبرام الخاصة األجهزة أعضاء و رئيس تعيين طرق يحدد 2012 مايو 3 بتاريخ صادر أ و/  844 رقم مقرر. 3

 596 ................................................................................................................................................... العمومية

 597 . للبلديات العمومية الصفقات إلبرام المركزية هياكل بإنشاء يقضي 2016 مارس 10 بتاريخ صادر أ و/  210 رقم مقرر. 4

 2018 يناير 30 بتاريخ الصادر  0038 رقم المقرر محل ويحل يلغي 2018 فبرائر 12 بتاريخ صادر أ و/  0084 رقم مقرر. 5

 مايو 18 بتاريخ الصادر 411 رقم بالمقرر معدل العمومية، الصفقات ورقابة  إبرام لهيئات بالنسبة االختصاص لسقف المحدد

2018 ..................................................................................................................................................... 602 

 البلدية النفقات دليل على بالمصادقة يقضي  2013 اغسطس 27 بتاريخ صادر م و/  ل د و/  1486 رقم مشترك مقرر. 6

 604 .................................................................................. العمومية الصفقات إبرام أجهزة صالحية حد عن تقل التي

 2010-044 القانون بتطبيق القاضي الجديد المرسوم تنفيذ بشأن 2017 نوفمبر 03 بتاريخ صادر أ. و/  0010 رقم تعميم. 7

 605 ..................................................................................................................... 2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر

 البلدية للنفقات  االجرائي الدليل على المصادقة بمقرر يتعلق 2014 سبتمبر 11 بتاريخ صادر ل د و/   0029 رقم تعميم. 8

 607 ............................................................................................................ العمومية النفقات سقف عن تقل  التي

 609 ....................................................................................................................................... البشرية المصادر

 والمجموعات للدولة العقدويين الوكالء وتوظيف اكتتاب شروط يحدد 1974 ابريل 2 بتاريخ صادر 071.74 رقم قانون.  1

 610 .......................................................................................................... العمومية المؤسسات وبعض المحلية

 والوكالء للموظفين األساسي للنظام متضمن 1993 يناير 18 بتاريخ 1993 يناير 18 بتاريخ صادر 09- 93 رقم قانون. 2

 616 ............................................. 2010 فبرائر 22 بتاريخ الصادر 025.2010 رقم بالمرسوم معدل للدولة، العقدويين

 وبعض المحلية والتجمعات للدولة المساعدين بالوكالء يتعلق 1975 فبرائر 21 بتاريخ صادر ج ر/  055.75 رقم مرسوم.3

 651 .............................................................................................................................. العمومية المؤسسات
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 للدولة المساعدين الوكالء ترقية وشروط برواتب يتعلق 1975 فبراير 21 بتاريخ صادر ج ر/  056-75 مرسوم.4

 673 ......................................................................................... العمومية المؤسسات وبعض المحلية وللتجمعات

 714 ........................................ اإلدارة تأطير بوظائف يتعلق 2008 دجمبر 31 بتاريخ صادر 185-2008 رقم مرسوم. 5

 2008 دجمبر  31 بتاريخ 185-2008 رقم المرسوم ترتيبات يكمل 2012 فبراير 16 بتاريخ صادر 049–2012 رقم مرسوم.6

 716 ...................................................................................................................... اإلدارة تأطير بوظائف المتعلق

 لألمناء منحها يمكن التي العالوات يحدد 2017 فبرائر 16 بتاريخ صادر م م ا و م و/  دل و/ 151 رقم مشترك مقرر.7

 717 ....................................................................................................................................... للبلديات العامين

 المقرر من األولى المادة ترتيباب ويستبدل يلغي 2016 فبرائر 16 بتاريخ صادر دل و/ م م ا و م و/ 152 رقم مشتركمقرر . 8

 للميزانيات بالنسبة المالي القانون مبادئ المتضمن ،2004 يناير 28 بتاريخ الصادر م ب د و/ م و/ 132 ت رقم المشترك

 وتعديلها عليها المصادقة وطرق فيها، المستعملة المصطلحات ومدونة عليها، والتصويت تحضيرها إجراءات وكذلك البلدية

 718 ............................................................................................................................. .والرقابة اإلنجاز وظروف
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

 كبرية حتديات أماماملسؤولني عن الشأن احمللي  ضعتمؤخرا  بالدنا شهدا اليت املؤسسية التحوالت أن الشك
عليهم  يفرض الذي األمر. والفاعلية والشفافية والفنية االحرتاف من املزيد منهم متجددة تقتضي ومسؤوليات

  .مبجاالت اختصاصهم القانونية املعرفة تعميق
 مت اليت السابقة الطبعة عن تتميزو . النصوص جمموع من اجلديدة الطبعة هذه إصدار يأيت ذلك، حتقيق يف ومسامهة
 وإصدار الدستورية التعديالت مشلت اليت التنظيمية و التشريعية لتطوراتل من حيث مواكبتها ، 2014 سنة إصدارها

  . األخرى النصوص الكثري منوحتيني وتعديل  التطبيقية نصوصه وبعض للجهة نظامي قانون
كقوانني املياه والبيئة والعمران  كما متت إضافة نصوص جديدة هلا صلة بصالحيات اجلماعات اإلقليمية

اجلماعات اإلقليمية رقابة يئات  النصوص اخلاصة إضافةكما متت .واالستصالح الرتايب والغابات وغريها
 .  والنصوص املتعلقة بالشفافية وأخالقيات املهنة

 تشريعيةال للنصوص الزمين والتسلسل املواضيع حسب ، اليت حتوي مائة نص،الطبعةهذه ى حمتو  ترتيب جاء وقد

   .كالتعميمات اإلدارية والوثائق والتنظيمية

ن تكون النصوص املنشورة يف اجلريدة الرمسية هي املرجع األساسي أوتوخيا للدقة يف إجناز هذا العمل، فقد ارتأينا 
  .كون قد مت نشرها بالفعل يف مرجع رمسي  آخريعند تعذر وجود نسخة موقعة من النص، أو 

رمبا الميكن من  الفهم  السليم كما أخذنا علما بضرورة وجود النص األصلي إىل جانب النص التعديلي الذي 
  .ملختلف جوانب املوضوع

 الدعم الذي قدمهعلى   مبوريتانيا األملايني امتناين للتعاون شكر أعرب عن خالص  أن إال ، النهاية يف يسعين، الو 
  .هذا العمل جنازإ أجل من

  واهللا من وراء القصد
  عبدي ولد حرمه

 المدير العام للجماعات اإلقليمية
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   تشريعية وتنظيميةدستورية و نصوص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 نصوص دستورية وتشريعية وتنظيمية
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 و 2012 ،2006 سنوات والمراجع 1991 يوليو 21 بتاريخ الصادر الموريتانية اإلسالمية الجمهورية دستور. 1
2017   

  أساسية ومبادئ عامة أحكام :األول الباب

 التنفيذية السلطة حول :الثاني الباب

 التشريعية السلطة حول :الثالث الباب

 التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة عالقات حول :الرابع الباب

 الدولية واالتفاقيات المعاهدات حول :الخامس الباب

 الدستوري المجلس حول :السادس الباب

 القضائية السلطة حول :السابع الباب

 السامية العدل محكمة حول :الثامن الباب

 اإلقليمية المجموعات حول :العاشر الباب

 الدستور مراجعة حول :عشر الحادي الباب

 ختامية أحكام :عشر الثاني الباب

  الديباجة

 ووحدته واستقالله أراضيه حوزة ضمان على تصميمه القدير، العلي اهللا على منه اتكاال املوريتاين، الشعب يعلن

 .واالجتماعي واالقتصادي السياسي تقدمه حرية على والسهر الوطنية،

 الوارد الدميقراطية ومببادئ احلنيف اإلسالمي بالدين متسكه احلضاري، وإشعاعه الروحية لقيمه منه اعتبارا يعلن، كما

 اإلنسان حلقوق اإلفريقي وامليثاق 1948 ديسمرب 10 بتاريخ الصادر اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف حتديدها

 .موريتانيا عليها وافقت اليت الدولية االتفاقيات ويف 1981 يونيو 28 بتاريخ الصادر والشعوب

 منه وحرصا القانون، سيادة يكرس جمتمع ظل يف إال ضماا يستحيل اإلنسان، وكرامة واملساواة احلرية أن إىل ونظرا

 ويتالءم للقانون، الوحيد املصدر اإلسالمي، الدين أحكام حيرتم منسجم، اجتماعي لنمو الثابتة الظروف خلق على

 :التالية واملبادئ للحقوق األكيد الضمان اخلصوص وجه على املوريتاين الشعب يعلن احلديث، العامل ومتطلبات

  املساواة؛ حق -

  لإلنسان؛ األساسية واحلقوق احلريات -

  امللكيـة؛ حـق -
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 النقابية؛ واحلريات السياسية احلريات -

 واالجتماعية؛ االقتصادية احلقوق  -

 .اإلسالمي للمجتمع أساسية كخلية باألسرة املتعلقة احلقوق -

 ويعلن يعرتف واحد، مصري إيل وطموح مشرتكة وروحية أخالقية قيم التاريخ عرب توحده الذي املوريتاين الشعب إن

 اللغة وتشكل. االختالف يف حق من عنه ينجر وما االجتماعية وحلمته الوطنية وحدته أساس هو الذي الثقايف تنوعه

 وطنيا موروثا ذاا، حد يف كل والولفية، والسوننكية البوالرية األخرى، الوطنية واللغات للبالد الرمسية اللغة العربية،

 .وتطوره حتفظه أن اجلميع باسم الدولة علي جيب املوريتانيني جلميع مشرتكا

 يعلن إفريقي، عريب مسلم كشعب املوريتاين الشعب فإن الشقيقة، الشعوب مع الروابط توثيق بضرورة منه ووعيا 

  . العامل يف السلم أجل ومن وإفريقيا العربية واألمة الكبري العريب املغرب وحدة حتقيق أجل من السعي على تصميمه

 أساسية ومبادئ عامة أحكام :األول الباب

 املساواة املواطنني لكافة اجلمهورية تضمن. واجتماعية دميقراطية تتجزأ، ال إسالمية مجهورية موريتانيا : األولى المادة

 طابع ذات إقليمية دعاية كل القانون يعاقب. االجتماعية واملكانة واجلنس والعرق األصل يف متييز دون القانون أمام

 .عرقي أو عنصري

 ممثليه طريق عن ميارسها الذي للشعب ملك الوطنية السيادة. سلطة كل مصدر هو الشعب ):جديدة( 2 المادة

  .مبمارستها يستأثر أن أفراده، من لفرد وال الشعب لبعض حيق ال .االستفتاء وبواسطة املنتخبني

 االنقالبات  تعترب و.الدستور هذا ألحكام وفقا السلمي التداول إطار يف وتنقل ومتارس السياسية السلطة تكتسب

 سواء معهم واملتمالؤون أصحاا ويعاقب التقادم تقبل ال جرائم للدستور املنايف السلطة تغيري أشكال من وغريها

  . القانون مبوجب اعتباريني أو طبيعيني أشخاصا كانوا

 .الدستوري القانون هذا نفاذ تاريخ قبل ارتكاا مت قد كان إذا مالحقات حمل تكون ال األفعال هذه لكن

 . له الشعب بقبول إال كليا أو كان جزئيا السيادة عن تنازل أي يتقرر وال

 الدوام، على عام وهو القانون، يف عليها املنصوص الشروط حسب مباشر غري أو مباشرا االقرتاع يكون :3 المادة

 املدنية حبقوقه ويتمتع أنثى أو ذكرا اجلمهورية، مواطين من الرشد سن بلغ من كل ناخبا يعترب. وسري متساو

 .والسياسية

 .االنتخابية والوظائف املأموريات إيل والرجال النساء ولوج فرص لتساوي اال القانون يفسح
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 .اجلميع له خيضع أن وجيب الشعب إرادة عن األعلى التعبري هو القانون :4 المادة

 .والدولة الشعب دين اإلسالم :5 المادة

 .العربية هي الرمسية اللغة. والولفية والسوننكية والبوالرية العربية هي الوطنية اللغات :6 المادة

 .نواكشوط هي الدولة عاصمة :7 المادة

 وعلى خضراء، خلفية على اللون ذهبيي وجنم هالل رسم حيمل أخضر علم هو الوطين الرمز ):جديدة( 8 المادة

 .اللون أمحر مستطيل أفقي شريط جانبيه

 .الوطين الرمز منوذج على بقانون املصادقة تتم

 .الوطين والنشيد الدولة ختم بقانون حيدد

 .عدل إخاء، شرف،: هو اجلمهورية شعار :9 المادة

 :اخلصوص وجه وعلى والفردية العمومية احلريات املواطنني لكافة الدولة تضمن: 10 المادة

  اجلمهورية؛ تراب أجزاء مجيع يف واإلقامة التنقل حرية -

  منه؛ اخلروج وحرية الوطين الرتاب دخول حرية -

  التفكري؛ وحرية الرأي حرية -

  التعبري؛ حرية -

 االجتماع؛ حرية -

  خيتاروا؛ ونقابية سياسية منظمة أية يف االخنراط وحرية اجلمعيات إنشاء حرية -

  والصناعة؛ التجارة حرية -

  .والعلمي والفين الفكري اإلبداع حرية -

 .بالقانون إال احلرية تقيد ال

  .عنها والتعبري السياسية اإلرادة تكوين يف السياسية والتجمعات األحزاب تساهم :11 المادة

   من متس ال أن وشرط الدميقراطية، املبادئ احرتام شرط حبرية، نشاطها ومتارس السياسية والتجمعات األحزاب تتكون

 وسري إنشاء شروط القانون حيدد .واجلمهورية األمة ووحدة الرتابية واحلوزة الوطنية بالسيادة ونشاطها غرضها خالل

 .السياسية األحزاب وحل

 .القانون حيددها اليت تلك سوى أخرى شروط دون العمومية والوظائف املهام تقلد املواطنني لكافة حيق :12 المادة
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 تعرضه أو البشري الكائن تسخري أنواع من نوع ألي أو لالسرتقاق أحد أي إخضاع جيوز ال ):جديدة(13 المادة

 اإلنسانية ضد جرائم املمارسات هذه وتشكل املهنية أو الالانسانية أو القاسية األخرى للمعامالت أو للتعذيب

  .الصفة ذه القانون ويعاقبها

  .شرعية قضائية هيئة قبل من إدانته تثبت حىت بريئا شخص كل يعترب

 . عليها ينص اليت للصيغ وفقا القانون حيددها اليت احلاالت يف إال يعاقب أو يعتقل أو يوقف أو أحد يتاَبع ال

  .ومراسالته ومسكنه شخصه وحرمة اخلاصة وحياته املواطن شرف الدولة تصون

 املصاحل يف اإلضراب القانون مينع أن ميكن. له املنظمة القوانني إطار يف وميارس به، معرتف اإلضراب حق :14 المادة

 .الوطنيني واألمن الدفاع ميادين يف اإلضراب مينع. لألمة احليوية العمومية املرافق أو

 وحيمي ا معرتف اخلريية املؤسسات وأمالك الوقفية األمالك. مضمون اإلرث حق. مضمون امللكية حق :15 المادة

 واالجتماعية االقتصادية التنمية متطلبات اقتضت إذا اخلاصة امللكية وممارسة مدى حيد أن للقانون.ختصيصها القانون

 .امللكية نـزع نظام القانون حيدد. مسبق عادل تعويض وبعد العامة املصلحة ذلك فرضت إذا إال امللكية تنـزع ال. ذلك

 .الدولة واتمع حيميان األسرة :16 المادة

  .ال عذر ألحد يف جهل القانون :17المادة 

 صرامة بكل القانون يعاقب. أراضيها وحوزة وسيادا البالد استقالل وصيانة محاية مواطن كل على جيب :18 المادة

 .الدولة أمـن ضد املرتكبة املخالفات كل وكذلك للعدو والوالء والتجسس اخليانة

 وامللكية العامة امللكية حيرتم وأن الوطنية اموعة جتاه واجباته بإخالص يؤدي أن مواطن كل على: 19 المادة

  .اخلاصة

 النفس وفقا احلق، وهلم الوطن بناء يف سوية ويسامهون.األمة جتاه الواجبات ونفس احلقوق بنفس املواطنون يتمتع

 . الصحة حترتم متوازنة بيئة ويف املستدامة التنمية يف الظروف،

 حسب العمومية التكاليف يف يشارك أن منهم واحد كل وعلى. الضريبة أداء يف متساوون املواطنون :20 المادة

 .قانون مبوجب إال كانت أيا ضريبة تفرض ال. الضريبية قدرته

 .وممتلكاته لشخصه القانون حبماية الوطين، الرتاب على شرعية بصفة موجود أجنيب كل يتمتع :21 المادة

 .التسليم معاهدات أو للقوانني طبقا إال الوطين الرتاب خارج أحد يسلم ال :22 المادة

 التنفيذية السلطة حول :الثاني الباب
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 .دينه واإلسالم الدولة، رئيس هو اجلمهورية رئيس :23 المادة

 املطرد السري حكما، بوصفه ويضمن، الدولة جيسد الذي وهو الدستور حامي هو اجلمهورية رئيس :24 المادة

 .األراضي وحلوزة الوطين لالستقالل الضامن وهو. العمومية للسلطات واملنتظم

 .الوزراء جملس ويرتأس التنفيذية السلطة اجلمهورية رئيس ميارس :25 المادة

  .املباشر العام االقرتاع طريق عن سنوات) 5( مخس ملدة اجلمهورية رئيس ينتخب ):جديدة( 26 المادة

 الشوط يف األغلبية هذه على املرتشحني أحد حيصل مل وإذا عنها، املعرب لألصوات املطلقة باألغلبية انتخابه يتم 

 على واحلاصالن املنافسة يف الباقيان املرتشحان إال الثاين الشوط هلذا يرتشح ال. أسبوعني بعد ثان شوط ينظم األول،

  .األول الشوط يف األصوات من عدد أكرب

 بتاريخ سنة 75 عن يزيد وال سنة 40 عن عمره يقل وال والسياسية املدنية حبقوقه يتمتع موريتانيا مولود مواطن كل

  .للجمهورية رئيسا ينتخب ألن مؤهل االنتخابات، من األول الشوط

 يوما 45و األقل على يوما 30 اجلديد اجلمهورية رئيس انتخاب يتم. اجلمهورية رئيس من باستدعاء االنتخاب جيرى

 .اجلارية الرئاسة مدة انقضاء قبل األكثر على

  .اجلمهورية لرئاسة الرتشح ومبانع بالوفاة املتعلقة القواعد وكذلك الرتشيح قبول وصيغ شروط نظامي قانون حيدد

 .االنتخابات نتائج ويعلن صحتها يف ويبت الرتشيح ملفات الدستوري الس يستقبل

 منصب شغل ومع خصوصية أو عمومية وظيفة أي ممارسة مع اجلمهورية رئيس مهمة تتعارض ):جديدة( 27 المادة

 .سياسي حزب أي يف قيادي

 .واحدة ملرة اجلمهورية رئيس انتخاب إعادة ميكن ):جديدة( 28 المادة

  . سلفه رئاسة مدة انقضاء فور مهامه املنتخب الرئيس يتسلم ):جديدة( 29 المادة

 :التايل النحو على اليمني مهامه، تسلمه قبل اجلمهورية رئيس يؤدي

 الدستور احرتام مراعاة مع أزاوهلا وأن األكمل، الوجه وعلى بإخالص وظائفي أؤدي أن العظيم العلي باهللا أقسم"

 البالد استقالل على أحافظ وأن املوريتاين الشعب مصلحة على أسهر وأن املوريتانية، اإلسالمية اجلمهورية وقوانني

 .الرتابية وحوزته الوطن وحدة وعلى وسيادا

 مراجعة إىل تؤدي أن شأا من مبادرة أية مباشرة غري أو مباشرة بصورة أدعم أو أختذ ال أن العظيم العلي باهللا وأقسم

 هذا من 28و 26 املادتني يف الواردة جتديدها وشروط اجلمهورية رئيس مأمورية مبدة املتعلقة الدستورية األحكام

 ."الدستور
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 األعلى الس ورئيس العليا احملكمة رئيسو  مكتب اجلمعية الوطنية حبضور الدستوري الس أمام اليمني يؤدى

  .واملظامل للفتوى
 يعني. تطبيقهـا على ويسهـر واألمنيـة الدفاعيـة وسياستها لألمـة اخلارجيـة السياسـة اجلمهورية رئيس حيدد :30 المادة.

 ينهي. مبرسوم هلم سلطاته بعض يفوض أن وميكنه األول الوزير من باقرتاح الوزراء يعني. وظائفه وينهي األول الوزير

 آراءه اجلمهورية رئيس يبلغ. اجلمهورية رئيس أمام مسؤولون والوزراء األول الوزير. األول الوزير استشارة بعد وظائفهم

 .نقاش أي فتح ذلك إبالغه يستدعي وال خطابات، طريق عن الربملان إىل

 .الوطنية اجلمعية حيل أن الوطنية، اجلمعية ورئيس األول الوزير استشارة بعد اجلمهورية، لرئيس ): جديدة( 31 المادة

 جتتمع .الوطنية اجلمعية حل بعد األكثر على يوما) 60( وستني األقل على يوما) 30( ثالثني العامة االنتخابات تتم

 .انتخاا بعد يوما) 15( عشر مخسة وجوبا الوطنية اجلمعية

  .يـوما) 15( عشر مخسة ملدة دورة شرعا تفتتح العادية، للدورات احملددة الفرتات خارج االجتماع هذا انعقد إذا

 . االنتخابات هذه تلـي اليت شهرا) 12( عشر االثىن طيلة جديد من الوطنية اجلمعية حل إىل اللجوء جيوز ال 

 بالسلطة يتمتع وهو. الدستور هذا من 70 املادة يف احملدد األجل يف القوانني اجلمهورية رئيس يصدر :32 المادة

 .والعسكرية املدنية الوظائف يف يعني. األول للوزير كلها أو جزأها يفوض أن وميكنه التنظيمية

 .بتنفيذها املكلفني والوزراء األول الوزير طرف من االقتضاء عند التنظيمية الصبغة ذات املراسيم توقع :33 المادة

 .الوطين للدفاع العليا واللجان االس ويرتأس املسلحة للقوات األعلى القائد هو اجلمهورية رئيس :34 المادة

 واملبعوثون السفراء لديه ويُعتمد األجنبية، الدول إىل العادة فوق واملبعوثني السفراء اجلمهورية رئيس يعتمد :35 المادة

 .العادة فوق

 .ويصدقها املعاهدات اجلمهورية رئيس ميضي :36 المادة

 .استبداهلا أو العقوبات ختفيض وحق العفو حق اجلمهورية رئيس ميارس :37 المادة

 .وطنية أمهية ذات قضية كل يف االستفتاء طريق عن الشعب يستشري أن اجلمهورية لرئيس :38 المادة

 وللمجلس الوطنية اجلمعية ولرئيس األول للوزير الرمسية االستشارة بعد اجلمهورية رئيس يتخذ ):جديدة(39 المادة

 واالستقالل واألمن اجلمهورية مؤسسات الوقوع، وشيك خطر يهدد حينما الظروف تقتضيها اليت التدابري الدستوري،

 احلالة على األمة ويطلع الدستورية، العمومية للسلطات املنتظم السري يتعرقل حينما وكذلك البالد، وحوزة الوطنيني

 .خطاب طريق عن
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 وينتهي اآلجال، أقرب يف العمومية للسلطات واملنتظم املطرد السري استعادة ضمان يف الرغبة من اإلجراءات هذه تنبع

  . هلا املسببة الظروف تزول حاملا الصيغ نفس حسب ا العمل

  .وجوبا الربملان جيتمع

 .االستثنائية السلطات ممارسة خالل الوطنية اجلمعية حتل ال 

 رئيس نيابة الوطنية اجلمعية رئيس يتوىل ائيا، الدستوري الس اعتربه مانع أو شغور حالة يف : )جديدة(40 المادة

 اجلمعية لرئيس ائي مانع حالة يف النيابة نفس الدستوري الس رئيس ويتوىل اجلارية، الشؤون لتسيري اجلمهورية

  . الوطنية

  . اجلارية الشؤون بتسيري استقالة، حالة يف وهم احلكومة، وأعضاء األول الوزير يقوم

 .الوطنية اجلمعية حيل أن وال االستفتاء، طريق عن الشعب يستشري أن وال وظائفهم ينهي أن بالنيابة للرئيس ليس

 مل ما النهائي، املانع أو املنصب شغور إقرار من ابتداء أشهر) 3( ثالثة خالل اجلديد اجلمهورية رئيس انتخاب جيري
   .الدستوري الس أثبتها قاهرة قوة ذلك دون حتل

 لالنتخابات يرتشح أن أعاله، املبينة للشروط طبقا اجلمهورية رئيس نيابة توليه حالة يف الوطنية اجلمعية لرئيس ميكن ال

  .اجلمهورية رئيس نيابة عن ختلى أو استقال إذا إال الرئاسية

 .الرئاسية لالنتخابات يرتشح أن اجلمهورية رئيس بنيابة املكلف الدستوري الس لرئيسليس 

  . اإلنابة فرتة خالل الربملان طريق عن أو االستفتاء طريق عن سواء الدستور على تعديل أي إدخال ميكن ال

 أو اجلمهورية رئيس  من طلب أساس على النهائي واملانع الشغور من الدستوري الس يتحقق ):جديدة(41 المادة

  .األول الوزير

 للرئيس النهائي املانع أو الشغور من التحقق منه يطلب عندما سنا أعضائه أكرب رئاسة حتت الدستوري الس جيتمع

 . بالنيابة

 .اجلمهورية رئيس إشراف حتت احلكومة سياسة األول الوزير حيدد ): جديدة(42 المادة

 مبسؤولية ويتعهد احلكومة تعيني بعد واحد شهر أقصاه أجل يف الوطنية اجلمعية أمام برناجمه األول الوزير يقدم

 .75 و 74 املادتني يف املبينة للشروط وفقا الربنامج هذا عن احلكومة

 .الوزراء بني املهام األول الوزير يوزع

 .احلكومة عمل وينسق يدير
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 رئيس قبل من احملددة واالختيارات للتوجيهات طبقا للدولة العامة السياسة أعمال على احلكومة تسهر :43 المادة

 أمام مسؤولة وهي والنظم القوانني وتنفيذ نشر على تسهر. املسلحة والقوة اإلدارة يف احلكومة تتصرف. اجلمهورية

 .الدستور هذا من 75و 74 املادتني يف عليها املنصوص لإلجراءات وطبقا الشروط حسب الربملان

 وطين طابع ذات مهنية متثيل وظيفة وكل برملاين انتداب كل وممارسة احلكومة أعضاء وظائف تتعارض :44 المادة

 مبقتضاها يتم اليت الشروط نظامي قانون حيدد. وخصوصية عمومية وظيفة كل مع عامة وبصفة مهين، نشاط وكل

 هذا من 48 املادة ألحكام طبقا فيتم الربملان أعضاء استبدال أما. واملهام والوظائف اإلنابات تلك أصحاب استبدال

 .الدستور

 التشريعية السلطة حول :الثالث الباب

 .التشريعية السلطة الربملان ميارس :45 المادة

  .الوطنية اجلمعية تسمى وحيدة متثيلية ةغرف من الربملان يتشكل ):جديدة(46 المادة

 . نواب لقب الوطنية اجلمعية أعضاء حيمل

 . املباشر باالقرتاع سنوات) 5( مخس ملدة الوطنية اجلمعية نواب ينتخب ):جديدة(47 المادة

 . الوطنية اجلمعية يف اخلارج يف املقيمون املوريتانيون ميثل

 وعشرين مخس عن يقل ال عمره كان إذا نائبا ينتخب أن والسياسية املدنية حبقوقه متمتع موريتاين مواطن لكل حيق

 ..سنة) 25(

 كما االنتخاب، وشروط وعالوام وعددهم الربملان أعضاء انتخاب شروط نظامي قانون حيدد ):جديدة(48 المادة

 حالة يف يقومون الذين األشخاص انتخاب شروط النظامي القانون حيدد كما.والتعارض القابلية عدم نظام حيدد

 .للغرفة العام التجديد يتم حىت النواب بتبديل منصب، شغور

 .انتخام قابلية أو الربملان أعضاء انتخاب صحة حول نزاع حدوث حالة يف الدستوري الس يبت :49 المادة

 اعتقاله يف وال توقيفه يف وال عنه البحث يف وال الربملان أعضاء من عضو متابعة يف يرخص ال :) جديدة( 50 المادة

  .مهامه ممارسة أثناء تصويت أو رأي من به يديل ما بسبب حماكمته يف وال

 التلبس عدا ما جنحية أو جنائية ألسباب دوراته أثناء الربملان أعضاء من عضو توقيف أو متابعة يف يرخص ال كما 

 .الوطنية اجلمعية من بإذن إال باجلرمية،

 إليها ينتمي اليت اجلمعية الوطنية مكتب من بإذن إال دوراته خارج الربملان أعضاء من عضو توقيف يف يرخص ال

  .بشأنه ائي حكم أو فيها املرخص واملتابعات باجلرمية التلبس حالة يف سوى
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 . الوطنية اجلمعية ذلك طلبت إذا متابعته أو الربملان عضو اعتقال يعلق 

  . باطل إلزامي انتداب كل :51 المادة

  .الربملان ألعضاء شخصي أمر التصويت حق

 من ألكثر بتفويض يتمتع أن ألحد ميكن ال احلالة هذه ويف التصويت بتفويض -استثناء-  يسمح أن النظامي للقانون 

 .واحدة إنابة

 من يلتمس أن اجلمهورية ولرئيس االجتماعات، أماكن خارج أو الدورات زمان خارج مداولة كل باطلة، وتعترب

 .البطالن هذا إقرار الدستوري الس

  .الرمسية اجلريدة يف مداوالا حمضر وينشر عمومية، الوطنية اجلمعية جلسات

 . احلاضرين أعضائها) 4/1( ربع بطلب أو احلكومة من بطلب سرية جلسة يف جتتمع أن الوطني±ة للجمعية

 شهر من عمل يوم أول يف أوالمها تفتتح سنة، كل عاديتني) 2( دورتني وجوبا الربملان يعقد ) :جديدة(52المادة

 .أشهر) 4( أربعة دورة كل مدة تتجاوز وال ابريل شهر من عمل يوم أول يف والثانية أكتوبر

 الوطنية اجلمعية أعضاء أغلبية طلبته أو ذلك اجلمهورية رئيس طلب إذا العادة فوق دورة يعقد أن للربملان :53 المادة

 .حمدد أعمال جدول حول

 رئيس يصدره مرسوم مبوجب وختتم العادة فوق الدورات تفتح. واحدا شهرا العادة فوق الدورة مدة تتجاوز ال

 .اجلمهورية

  .للحكومة مبفوضني واالستعانة طلبوه إذا والتدخل الوطنية اجلمعية جلسات حضور يف احلق للوزراء:  54 المادة

 .التشريعية اإلنابة ملدة الوطنية اجلمعية رئيس ينتخب :55 المادة

 التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة عالقات حول :الرابع الباب

 .الربملان اختصاص من القانون إقرار: 56 المادة

 :القانون جمال يف تدخل :57 المادة

 اليت والتبعات الفردية احلريات ومحاية العمومية احلريات نظام سيما ال األساسية وواجبام األشخاص حقوق -

  وأمواهلم؛ أنفسهم يف املواطنني على الوطين الدفاع يفرضها

 واملرياث؛ الطالق الزواج، وأهليتهم، األشخاص حالة اجلنسية، -

  األجانب؛ ووضعية األشخاص إقامة شروط -

 الشامل؛ العفو اجلنائية، اإلجراءات مبوجبها تنفذ اليت وباتالعق وكذلك واجلنح اجلرائم حتديد -
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 للقضاة؛ األساسي والنظام القضائية اهليئات وتنظيم إنشاء -

 التنفيذ؛ وطرق املدنية اإلجراءات -

  والتأمني؛ والقرض املصارف نظام العملة، إصدار نظام اجلمركي، النظام -

  للبالد؛ اإلقليمي والتقطيع االنتخابات نظام -

 والتجارية؛ املدنية وااللتزامات العينية واحلقوق امللكية نظام -

 والبيئية؛ والنباتية احليوانية والثروة البحرية والتجارة والصيد واحملروقات واملعادن للمياه العام النظام -

  عليه؛ واحملافظة والتارخيي الثقايف الرتاث محاية -

  والصحة؛ بالتعليم املتعلقة العامة القواعد -

 االجتماعي؛ والضمان العمل وقانون النقايب بالقانون املتعلقة العامة القواعد -

 لإلدارة؛ العام التنظيم -

  ومواردها؛ واختصاصاا احمللية للمجموعات احلر التنظيم  -

  األنواع؛ شىت من الضرائب جباية وطرق جبايته ومعدل الضريبـي الوعاء -

 العمومية؛ املؤسسات فئات إنشاء -

 العمومية؛ للوظيفة العام النظام وكذلك والعسكريني املدنيني للموظفني املمنوحة األساسية الضمانات -

  اخلاص؛ القطاع إىل العام القطاع ملكية وحتويالت املؤسسات تأميم -

  .الوطين الدفاع لتنظيم العامة القواعد -

 .نظامي قانون عليها ينص اليت للشروط طبقا وتكاليفها الدولة موارد املالية قوانني حتدد

 هذه أحكام ويكمل يوضح أن نظامي ولقانون. للدولة واالجتماعي االقتصادي النشاط أهداف منهجية قوانني حتدد

 .املادة

 .احلرب إعالن يف الربملان يرخص :58 المادة

 على تعديال مرسوم يدخل أن ميكن. التنظيمية السلطة اختصاص من القانون جمال عن اخلارجة املواد :59 المادة

 النصوص أن الدستوري الس يعلن أن شرط املواضيع هذه بشأن اختذت اليت التشريعية الصبغة ذات النصوص

 .السابقة الفقرة ملقتضيات طبقا تنظيميا طابعا تكتسي
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 قانوين أمر إصدار يف الربملان تستأذن أن برناجمها، تنفيذ أجل ومن اجلمهورية رئيس وفاق بعد للحكومة، :60 المادة

 .القانون جمال يف تكون أن العادة من إجراءات باختاذ يقضي مسمى أجل خالل

 .يوقعها الذي اجلمهورية رئيس وفاق تتطلب وهي الوزراء جملس القانونية األوامر هذه يتخذ

 قبل التصديق قانون مشروع الربملان يتسلم مل إذا الغية تصبح أا غري نشرها فور التنفيذ حيز القانونية األوامر تدخل

 األوامر هذه تصبح املادة، هذه من األوىل الفقرة يف املذكور األجل وبانقضاء. التأهيل قانون حيدده الذي التاريخ

 إذا الغيا التأهيل قانون يصبح. التشريعي باال اخلاصة املواضيع يف القانون مبوجب إال للتعديل قابلة غري القانونية

 .الوطنية اجلمعية حلت

 .الربملان وأعضاء احلكومة اختصاص من القوانني مبادرة : )جديدة( 61 المادة

 . الوطنية اجلمعية إىل وحتال الوزراء جملس يف القوانني مشاريع تداول يتم

 .التعديل حق الربملان وأعضاء للحكومة :62 المادة

 أو احلكومية املوارد يف نقص عليها املصادقة عن يتمخض أن حيتمل حينما الربملانيني وتعديالت مقرتحات تقبل ال

 أو الواردات يف زيادة من يعادهلا ما يتضمن مبقرتح مصحوبة كانت إذا إال تضخمها أو عمومية نفقات إحداث

 .املدخر

 تفويضا تنايف أو) 59( باملادة عمال التنظيمية السلطة اختصاص من مبوضوع تتعلق حينما ترفض أن ميكن كما

 إحدى مبقتضيات عمال احلكومة تثريه الذي الرفض الربملان خالف ما إذا. الدستور هذا من) 60( املادة مبقتضى

 مثانية ظرف يف األمر يف يبت الذي الدستوري الس إىل يلجأ أن آنذاك اجلمهورية لرئيس أصبح السابقتني، الفقرتني

 .أيام) 8(

 .) تلغى(:  63 المادة

 تعني جلان إىل الوطنية، اجلمعية أو احلكومة من بطلب القوانني واقرتاحات مشاريع تقدم): جديدة(64 المادة

 يف الدائمة اللجان إحدى إىل حتال الطلب، هذا بشأا يقدم مل اليت واالقرتاحات املشاريع. الغرض هلذا خصيصا
 .جلان) 5( مخس وعددها الوطنية اجلمعية

 بطلب. اللجنة إىل قبل من حيل مل تعديل كل يف النظر على تعرتض أن املداوالت، افتتاح بعد للحكومة :65 المادة

 فقط وحتتفظ للمداولة، املعروض النص جزء أو كل على واحد بتصويت الوطنية، اجلمعية تصادق احلكومة، من

  .طرفها من املقبولة أو املقرتحة بالتعديالت

 .)تلغى( :66 المادة
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 للشروط طبقا وتعدل عليها يصوت النظامية القوانني صفة الدستور عليها يضفي اليت القوانني ): جديدة(67 المادة

 يوما) 15( عشر مخسة مدة انقضاء بعد إال الوطنية اجلمعية تصويت أو مداولة إىل االقرتاح أو املشروع يقدم ال: التالية

 .إيداعه بعد

  .ال تصدر القوانني النظامية إال بعد أن يعلن الس الدستوري عن دستوريتها

 اجلمعية إىل املالية قانون مشروع يقدم. املالية قوانني مشاريع على الوطنية اجلمعية تصادق:  )جديدة(68 المادة

  . أقصى كأجل نوفمرب شهر من إثنني يوم أول الوطنية

 احلكومة حتيل باملوازنة، عليها تصوت مل إذا أو يوما،) 60 (ستني خالل امليزانية على الوطنية اجلمعية تصوت مل إذا

  .الوطنية اجلمعية إىل امليزانية مشروع يوما) 15( عشر مخسة غضون يف

 رئيس يقرها املدة، هذه انقضاء عند امليزانية على التصويت تمت مل وإذا. أيام) 8( مثانية يف تبت أن اجلمعية وعلى

 .املنصرمة السنة إيرادات أساس على قانوين بأمر تلقائيا اجلمهورية

  .اإلضافية وامليزانيات الدولة ميزانية تنفيذ الربملان يراقب

 النهائية احلسابات إليه وتقدم. املنصرمة) 6( الستة األشهر مصروفات حول بيانا أشهر) 6( ستة كل اية يف ويتلقى 

  . بقانون عليها ويصادق تليها اليت السنة يف الواقعة امليزانية دورة أثناء مالية سنة لكل

  .العمومية األموال برقابة املكلفة املستقلة العليا اهليئة هي احلسابات حمكمة

 .ألعضائها األساسي النظام وكذلك احلسابات حمكمة عمل وسري تنظيم نظامي قانون حيدد

 واقرتاحات احلكومة تقدمها اليت القوانني مشاريع مداولة اجلمعية الوطنية أعمال جدول تتصدر ): جديدة(69 المادة

  . حتدده الذي الرتتيب وحسب األسبقية وفق وذلك عليها، صادقت اليت القوانني

 .قبلتها اليت القوانني واقرتاحات مشاريع ملناقشة احلكومة حتدده الذي وبالرتتيب باألسبقية أسبوع كل جلسة ختصص

 . احلكومة وأجوبة الوطنية اجلمعية أعضاء ألسئلة وباألسبقية أسبوع كل جلسة ختصص

 يوم من األكثر على يوما) 30( وثالثني األقل على أيام) 8( مثانية بعد القوانني اجلمهورية رئيس يصدر :70 المادة

 .الربملان طرف من إليه إحالتها

 بأغلبية الوطنية اجلمعية صادقت فإذا. ثانية لقراءة القانون اقرتاح أو مشروع يعيد أن املدة هذه يف اجلمهورية لرئيس

 .السابقة الفقرة يف عليه املنصوص األجل يف وينشر يصدر القانون فإن أعضائها،
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 .يوما) 30( ثالثون أقصاها ملدة اجلمهورية رئيس يقرها الطوارئ وحالة العرفية األحكام :71 المادة

 .دورة يف يكن مل إذا وجوبا الربملان جيتمع احلالة هذه ويف. الفرتة هذه ميدد أن للربملان

 .الطوارئ وحالة العرفية األحكام مبقتضي اجلمهورية رئيس ا يتمتع اليت االستثنائية السلطات القانون حيدد

 بشأن منها تطلب إيضاحات كل القانون، يف الواردة الصيغ حسب للربملان تقدم بأن احلكومة تلزم :72 المادة

 .ونشاطها تسيريها

 املنصرمة للسنة احلكومة نشاط حول الوطنية للجمعية تقريرا نوفمرب، دورة يف سنويا، األول الوزير يقدم :73 المادة

 .املقبلة للسنة لربناجمه العامة اخلطوط ويعرض

 السياسية املسؤولية تعريض وينتج الوطنية، اجلمعية أمام مسؤوال الوزراء، مع بالتضامن األول الوزير يعترب :74 المادة

 عند احلكومة مسؤولية الوزراء، جملس مداوالت بعد األول الوزير يستخدم. الرقابة وملتمس الثقة مسألة عن للحكومة

 .عام سياسي بيان أو برنامج حول الوطنية اجلمعية أمام االقتضاء

 من مقدم رقابة ملتمس يف ويشرتط. رقابة ملتمس على بالتصويت احلكومة مسؤولية يف تطعن أن الوطنية للجمعية

 ثلث توقيع حيمل كان إذا إال امللتمس يقبل وال صاحبه، وتوقيع العنوان هذا بالتصريح حيمل أن النواب أحد طرف

 ملتمس أو الثقة مسألة إيداع من ساعة) 48( بعد إال التصويت يقع ال. األقل على الوطنية اجلمعية أعضاء) 3/1(

 .الرقابة

 وال للحكومة الفورية االستقالة إىل الرقابة، ملتمس على املصادقة أو املناوئ التصويت يؤدي:  )جديدة( 75 المادة

 .الرقابة مللتمس املؤيدة األصوات أو املناوئة األصوات فقط وحتسب الوطنية، اجلمعية نواب بأغلبية إال حيصالن

 رفض وإذا جديدين، وحكومة أول وزيرا اجلمهورية رئيس يعني أن إىل اجلارية األعمال تسري املستقيلة احلكومة تظل

 :التالية الفقرة يف املبينة احلالة عدا الدورة نفس يف جديد مبلتمس يتقدموا أن ملوقعيه ليس رقابة، ملتمس

  . نص على للتصويت الوطنية اجلمعية أمام احلكومة مسؤولية يستخدم أن الوزراء، جملس مداولة بعد األول للوزير

) 24( والعشرين األربع يف مقدم رقابة ملتمس على التصويت يتم مل ما عليه مصادقا النص يعترب احلالة، هذه ويف

 .املادة هذه من األوىل الفقرة يف الواردة للشروط طبقا الالحقة ساعة

 من) 75(املادة أحكام تطبيق من للتمكن شرعا العادية وغري العادية الدورات اختتام االقتضاء عند يؤجل :76 المادة

 .الدستور هذا

 ملتمس أو مناوئ تصويت إثر على شهرا) 36( وثالثني ستة من أقل يف للحكومة تغيريان حدث إذا :77 المادة

  . األخرية هذه حيل أن الوطنية، اجلمعية رئيس استشارة بعد اجلمهورية لرئيس رقابة،
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 وجوبا الوطنية اجلمعية وجتتمع. يوما) 40( أربعني تتجاوز ال فرتة يف جديدة انتخابات تنظم احلالة، هذه ويف

 .انتخاا بعد أسابيع) 3( ثالثة خالل

 الباب الخامس: حول المعاهدات واالتفاقيات الدولية

 وتلك الدويل، بالتنظيم املتعلقة واالتفاقيات واملعاهدات التجارة ومعاهدات واالحتاد السلم معاهدات :78 المادة

 ميكن ال كلها الدولة، حبدود املتعلقة وتلك تشريعي، طابع ذات أحكاما الناسخة واملعاهدات الدولة، مالية تلزم اليت

 .قانون مبوجب إال عليها التصديق

 األراضي من جزء عن لتنازل صحة فال عليها، املوافقة أو تصديقها بعد إال املفعول نافذة املعاهدات هذه تصبح وال

 .االستفتاء طريق عن برأيه يديل الذي الشعب رضا بدون ضمه أو تبديله أو اإلقليمية

 أمخاس أربعة هي املطلوبة فاألغلبية الدستور، هذا من الثانية املادة من األخرية الفقرة يف عليها املنصوص احلالة يف أما

 .عنها املعرب األصوات) 5/4(

 أو الوطنية اجلمعية رئيس أو اجلمهورية رئيس من طلب على بناء الدستوري، الس أعلن ما إذا ):جديدة(79 المادة

 املوافقة أو البند هذا تصديق يف الرتخيص توقف للدستور، خمالفا بندا يتضمن دوليا التزاما أن ، النواب) 3/1( ثلث

 .الدستور مراجعة تقع مل ما عليه

 القوانني سلطة من أعلى سلطة كذلك، عليها املوافق أو املصدقة االتفاقيات أو للمعاهدات : 80 المادة

 .االتفاقية أو املعاهدة الثاين الطرف يطبق أن شريطة نشرها، فور وذلك

 الدستوري المجلس حول :السادس الباب

 قابلة غري سنوات) 9( تسع انتدام فرتة أعضاء) 9( تسعة من الدستوري الس يتكون ):جديدة( 81 المادة

) 5(  مخسة اجلمهورية رئيس يعني. سنوات) 3( ثالث كل الدستوري الس أعضاء) 3/1( ثلث جتديد يتم. للتجديد

 اجلمعية رئيس ويعني) 1(  واحدا عضوا األول الوزير ويعني املعارضة مؤسسة زعيم من اقرتاح على بناء أحدهم أعضاء

 األكثر املعارضة األحزاب ترتيب حيث من معارض حزب ثاين احدمها يقرتح منهم اثنان أعضاء،) 3( ثالثة الوطنية

 .الرتتيب نفس حسب معارض حزب ثالث الثاين ويقرتح الوطنية اجلمعية يف نواب عدد

 .سنة) 35( وثالثني مخس عن الدستوري الس يف العضو عمر اليقل

 باحلصانة يتمتعون أم كما السياسية، لألحزاب القيادية اهليئات إيل الدستوري الس أعضاء ينتمي أن جيوز وال

 .الربملانية
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 صوت الدستوري الس ولرئيس طرفه من املعينني األعضاء بني من الدستوري الس رئيس اجلمهورية، رئيس يعني

 .التعادل حالة يف مرجح

 نظامي قانون وحيدد الربملان، أو احلكومة عضو وظائف مع متعارضة الدستوري الس أعضاء وظائف :82 المادة

 .األخرى التعارضات

 .االقرتاع نتائج ويعلن الدعاوى يف وينظر اجلمهورية رئيس انتخاب صحة على الدستوري الس يسهر :83 المادة

 .النواب انتخاب بصحة متعلق نزاع حالة يف الدستوري الس يبت  ):جديدة( 84 المادة

 .نتائجها ويعلن االستفتاء عمليات صحة على الدستوري الس يسهر: 85 المادة

 الوطنية للجمعية الداخلي ماوالنظ إصدارها، قبل النظامية القوانني الدستوري للمجلس تقدم ):جديدة(86 المادة

 .دستوريتهما يف للبت وذلك تنفيذه، قبل

 إصداره قبل القانون تقدمي ، الوطنية اجلمعية نواب) 3/1( ولثلث الوطنية اجلمعية ولرئيس اجلمهورية لرئيس وكذلك

 .الدستوري للمجلس

 بناء أنه إال واحد،) 1(شهر مدة يف يبت أن الدستوري الس على السابقتني، الفقرتني يف ذكرها الوارد احلاالت ويف

 نفسها، احلاالت ويف. أيام) 8( مثانية إىل املدة هذه ختفض االستعجال، حالة ويف اجلمهورية رئيس من طلب على

 .اإلصدار مدة تعليق إىل الدستوري للمجلس النـزاع رفع يؤدي

 أحد دفع مىت وذلك حماكمة أثناء أثريت الدستورية بعدم دعوى شأن يف التعهد اختصاص الدستوري الس خيول

  . الدستور يضمنها اليت واحلريات باحلقوق ميس النزاع مآل عليه يتوقف الذي القانون بأن األطراف

 بسلطة الدستوري الس قرارات تتمتع. دستوريته عدم الدستوري الس أقر حكم ينفذ أو يصدر ال :87 المادة

 السلطات ومجيع العمومية للسلطات ملزمة وهي الدستوري، الس قرارات يف طعن أي يقبل ال. به املقضي الشيء

 .والقضائية اإلدارية

 اآلجال وخاصة أمامه املتعبة واإلجراءات الدستوري الس وسري تنظيم قواعد نظامي، قانون حيدد :88 المادة

  .إليه النـزاعات لرفع املفتوحة

 القضائية السلطة حول :السابع الباب

 .التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة عن مستقلة القضائية السلطة ):جديدة( 89 المادة

 .القضاء الستقالل الضامن هو اجلمهورية رئيس

 .يرأسه الذي للقضاء األعلى الس ذلك يف ويساعده
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 النيابية قضاة يف خمتصة واألخرى اجلالس القضاء يف خمتصة إحدامها تشكيلني من للقضاء األعلى الس يتألف

 .العامة

 األعلى الس وسري تنظيم وقواعد للقضاة األساسي النظام نظامي، قانون حيدد القضاء، استقاللية مبدأ مراعاة ومع

  .للقضاء

 نزاهة متس اليت الضغط أشكال كل من مهمته إطار يف حممى وهو للقانون، إال القاضي خيضع ال : 90 المادة

 .حكمه

 نطاق يف املبدأ هذا احرتام تضمن الفردية، للحرية احلامية القضائية فالسلطة. ظلما أحد يعتقل ال : 91 المادة

 .القانون عليها ينص اليت الشروط

 السامية العدل محكمة حول :الثامن الباب

 بعد الوطنية اجلمعية أعضاء بني من منتخبني، أعضاء من وتتشكل سامية، عدل حمكمة تنشأ ):جديدة(92 المادة

 وقواعد السامية، العدل حمكمة تشكيل نظامي، قانون حيدد. أعضائها بني من رئيسا وتنتخب ، عام جتديد كل

 .أمامها املتبعة اإلجراءات وكذلك سريها

. العظمى اخليانة حالة يف إال سلطاته ممارسة أثناء أفعاله عن مسؤوال اجلمهورية رئيس يكون ال ):جديدة( 93 المادة

 باألغلبية و العلين، االقرتاع طريق عن بتصويت تبت اليت الوطنية اجلمعية طرف من إال اجلمهورية رئيس يتهم ال

 .السامية العدل حمكمة احلالة هذه يف وحتاكمه. ألعضائها املطلقة

 أو جرائم أا على تكيف واليت وظائفهم تأدية خالل تصرفام عن جنائيا مسؤولون احلكومة وأعضاء األول الوزير

 .شركائهم على وكذلك الدولة أمن على التآمر حالة يف أعاله احملددة اإلجراءات عليهم وتطبق ارتكاا، وقت جنح

 حتديد وكذا اجلنح أو اجلرائم بتحديد مقيدة السامية العدل حمكمة تكون الفقرة، هذه يف احملددة احلاالت ويف

 .األفعال تلك وقوع وقت النافذة اجلنائية القوانني يف عليها املنصوص العقوبات

 االستشارية المؤسسات حول :التاسع الباب

 األعلى والس اجلمهورية ووسيط األعلى إسالمي الس حمل اجلمهورية رئيس لدى يُنَشأ ):جديدة(  94 المادة

 .أعضاء) 9( تسعة من يتشكل واملظامل للفتوى أعلى جملس ا، املعمول النصوص حتددها كما واملظامل للفتوى

 قابلة سنوات أربع مدا انتداب لفرتة واملظامل للفتوى األعلى الس أعضاء وبقية رئيس اجلمهورية رئيس يعني

  . واحدة مرة للتجديد

  .املالكي املذهب لتعاليم طبقا الفقهية، اآلراء الفتاوي،أي بإصدار واملظامل للفتوى األعلى الس يكلف
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 واموعات الدولة، إدارات مع عالقام إطار يف وذلك عالقة، خبصومات املتعلقة املواطنني مطالبات يستقبل

  .العمومي املرفق مبهمة تضطلع هيئة أية أو العمومية واملؤسسات اإلقليمية العمومية

 حكم تأسيس يف يشكك أن وال حمكمة أمام معروض نزاع يف يتدخل أن واملظامل للفتوى األعلى للمجلس ليس

  .املعنية اهليئة إىل بتوصيات يتوجه أن له لكن قضائي،

 املواطنني بني منازعات حول رأي إبداء واملظامل للفتوى األعلى الس من الطلب وللحكومة اجلمهورية لرئيس

  .يوما 15 غضون يف املذكور الرأي وُحيال.  واإلدارة

  .واملظامل للفتوى األعلى الس عمل وسري تنظيم نظامي قانون ُحيدد

 أو  القانونية واألوامر واننيالق مشاريع يف رأيا والبيئي واالجتماعي االقتصادي الس يعطي ):جديدة(95 المادة
  . اجلمهورية رئيس طرف من إليه واحملالة ،والبيئي واالجتماعي االقتصادي الطابع ذات القوانني اقرتاحات وكذا املراسيم

 مشروع يف الوطنية اجلمعية أمام الس رأي إلبداء أعضائه أحد يعني أن والبيئي واالجتماعي االقتصادي للمجلس

 .إليه أحيل قانون اقرتاح أو

 ذات مسألة كل يف والبيئي واالجتماعي االقتصادي الس يستشري أن اجلمهورية لرئيس : )جديدة(96 المادة
قانون منهجي يكتسيا طابعا  وحتال إليه كل خطة ومشروع. الدولة م بيئي أو اجتماعي أو اقتصادي طابع

  .اقتصاديا واجتماعيا إلبداء الرأي فيهما
  .مبوجب قانون نظامي سريه وقواعد  واالجتماعي االقتصادي حتدد تشكيلة الس

  .اإلنسان حقوق ومحاية لرتقية املستقلة االستشارية اهليئة هي اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة : )جديدة(97 المادة

 .اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة عمل وسري وتنظيم تشكيلة نظامي قانون حيدد

 اإلقليمية المجموعات حول :العاشر الباب

 أخرى إقليمية جمموعة كل تُنشأ. واجلهات البلديات هي للجمهورية اإلقليمية اموعات ):جديدة(98 المادة

 .القانون عليها ينص اليت الشروط وفق منتخبة جمالس طرف من حرة بصورة اإلقليمية اموعات تُدار. بقانون

 الدستور مراجعة حول :عشر الحادي الباب

 .الدستور مراجعة مبادرة الربملان وأعضاء اجلمهورية رئيس من كل ميتلك ):جديدة( 99 المادة

  أي يقدم ال. النواب) 3/1( ثلث األقل على وقعه إذا إال الربملانيني طرف من مقدم مراجعة مشروع أي يناقش ال

 .لالستفتاء تقدميه ليتسىن الوطنية اجلمعية أعضاء) 3/2( ثلثا عليه صوت إذا إال لالستفتاء مراجعة مشروع
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 أو أراضيها حوزة من ينال أو الدولة كيان يف يطعن كان إذا الدستور، مراجعة إىل يرمى إجراء أي يف الشروع جيوز ال

 على الدميقراطي التناوب مبدأ من أو املوريتانية للدميقراطية التعددي الطابع من أو للمؤسسات اجلمهورية الصبغة من

 طبقا وذلك واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات خبمس اجلمهورية رئيس والية مدة حيدد الذي له املالزم واملبدأ السلطة

  .سالفا املذكورتان 28و 26 املادتان عليه تنص ملا

 .االستفتاء يف عنها املعرب األصوات من البسيطة األغلبية نالت إذا ائية الدستور مراجعة تعترب: 100 المادة

 هذه ويف. الربملان على يعرضه أن اجلمهورية رئيس قرر إذا لالستفتاء املراجعة مشروع يقدم ال ) :جديدة(101 المادة

  . عنها املعرب األصوات) 5/3( أمخاس ثالثة أغلبية على حيصل مل ما املراجعة مشروع على يصادق ال احلالة

 ختامية أحكام :عشر الثاني الباب

 طبقا تعدل مل ما املوريتانية اإلسالمية باجلمهورية القائمة والنظم بالقوانني العمل يستمر ):جديدة( 102 المادة

 احلقوق مع مطابقتها أجل من االقتضاء، عند للدستور السابقة القوانني تعدل. الدستور يف عليه املنصوص للشكل

 .الدستوري القانون هذا إصدار تاريخ من اعتبارا سنوات) 3( ثالث يتعدى ال أجل يف الدستورية واحلريات

 بعدم يطعن أن شخص ألي جيوز احملددة، اآلجال يف السابقة الفقرة يف املقررة التعديالت إجراء عدم حالة ويف

 .الدستوري الس أمام القوانني هذه دستورية

 .دستوريتها بعدم احملكوم الرتتيبات تطبيق ميكن وال

 وقت طرفه من الدراسة قيد أو الشيوخ جملس لدى املودعة القوانني واقرتاحات مشاريع إن  :) جديدة( 7 المادة

 .الوطنية اجلمعية إىل الراهنة، املسطرية وضعيتها يف حتويلها، يتم الدستوري، القانون هذا إصدار

 واالجتماعي االقتصادي والس األعلى سالمي ا والس الدستوري الس مؤسسات تستمر ):جديدة( 8 المادة

 اليت النظامية النصوص إصدار حىت وذلك الدستوري، القانون هذا إصدار قبل ا املعمول للنصوص طبقا العمل يف

 األعلى والس اجلمهورية وسيط مؤسسيت على الشيء نفس وينطبق .حملها حتل اليت املؤسسات تعين أو تعنيها

 .ا املعمول النصوص حتددمها كما واملظامل للفتوى

 كليا تشكيله إعادة ستتم الدستوري الس فإن جار، انتداب أي من بالرغم و انتقالية بصفة :)جديدة(9 المادة

 اجلمعية مهام بداية بعد أشهر ثالثة األكثر على الدستوري، القانون هذا من  )جديدة(81  املادة ألحكام طبقا

  .تشريعية انتخابات أقرب يف املنتخبة الوطنية

  .انتدام مدة من املاضية للفرتة اعتبار دون احلايل الدستوري الس أعضاء جديد من تعني أن املختصة للسلطات
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 إلتاحة وذلك أعاله، األوىل الفقرة ألحكام طبقا معني دستوري جملس أول أعضاء تعيني شروط نظامي قانون حيدد

  .سنوات ثالث كل للمؤسسة اجلزئي التجديد
 الرمسية اجلريدة يف وينشر للدولة قانونا باعتباره اإلستفتائي الدستوري القانون هذا ينفذ ) :جديدة( 10 المادة

 .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية
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 ذات والشركات العمومية المؤسسات قانون ينظم 1990 ابريل 04 بتاريخ الصادر 09-90 رقم قانوني أمر. 2

   بالدولة عالقتها وتحديد العمومي المال رأس

 

  عامة ترتيبات:  األول الباب

 العمومي املال رأس ذات والشركات العمومية املؤسسات نظام حتديد إىل القانوين األمر هذا يهدف :األولى المادة

  .الكيانات هذه مع الدولة عالقات وكذا

 للقانون اخلاضعني االعتباريني األشخاص القانوين األمر هذا مدلول يف العمومية باملؤسسات يقصد : 2 المادة

 وال املايل باالستقالل ويتمتعون اخلاصة ممتلكام وهلم عمومي مرفق على والقائمني واملتخصصني العام

  . خصوصية مسامهة أية من يستفيدون

 صناعية املسامهة الشركات أيضا القانوين األمر هذا مدلول وفق العمومي املال رأس ذات بالشركات يقصد كما 

  : األخرى العمومية الشخصيات أو الدولة منها متتلك واليت جتارية أم كانت

  ).الوطنية الشركات  « أدناه، عليها ويطلق( املال رأس كافة إما -

 الشركات« أدناه عليها ويطلق( األسهم باقي اخلصوصي املال رأس ميلك حني يف املال رأس من جزءا وإما -

  .  )املختلط االقتصاد ذات

  : لتطبيقه املتخذة والنظم القانوين األمر هذا لرتتيبات ختضع: 3 المادة

 العمومية؛ املؤسسات -

 الوطنية؛ الشركات -

 من% 50 من أكثر اآلخرون العموميون األشخاص أو الدولة منها متتلك اليت املختلط االقتصاد شركات -

 املال؛ رأس

 املال، رأس أغلبية األخرى العمومية الشخصيات أو/و الدولة منها متتلك اليت املالية املؤسسات و البنوك -

 املتعلقة التنظيمية والنصوص ،1988 إبريل 4 بتاريخ الصادر ،88-050 رقم القانوين األمر مراعاة مع وذلك

 املصرفية؛ باملهنة
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 ألشخاص التابعة العمومي املال رأس ذات والشركات العمومية املؤسسات الالزمة، التغيريات مراعاة مع -

 هذا تطبيق نطاق من وحيذف. اال هذا يف خاصة ترتيبات مثة كانت إذا إال الدولة غري موريتانية عمومية

  )سنيم( واملناجم للصناعة الوطنية والشركة املوريتاين املركزي البنك القانوين األمر

  خاصة ترتيبات:  الثاني الباب

  التصنيف:  األولى الفقرة 

  :  فئتني إل أعاله  2 املادة يف احملددة العمومية املؤسسات تصنف :  4 المادة

 النشاط حيث من املشخصة غري اإلدارية العمومية املصاحل متاثل اليت اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات) أ 

   اآلخرين؛ مع والعالقات التسيري وطريقة

 حيث من جتاريا أو صناعيا طابعا نشاطها يكتسي الذي والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات) ب 

  . العمل وسري التنظيم حيث من اخلصوصية املقاوالت متاثل واليت واخلدمات السلع وبيع اإلنتاج

  القانونية ونظمها تصنيفها وإعادة وحلها العمومية المؤسسات إنشاء:  2 الفقرة

 الوزير من مشرتك تقرير على بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب وحتل العمومية املؤسسات تنشأ : 5 المادة

 اجلماعات االقتضاء وعند بالتخطيط املكلف الوزير مع التشاور بعد باملالية املكلف والوزير بالوصاية املكلف

  . واحمللية اإلقليمية

  . إليها تنتمي اليت والفئة وتسيريها املؤسسة تنظيم قواعد اإلنشاء مرسوم وحيدد

 أو علمي هدف هلا واليت اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات ببعض يتعلق فيما باإلنشاء اخلاص للمرسوم وميكن 

 واحملاسيب واملايل اإلداري بالتسيري أساسا تتعلق تسهيل إجراءات على استثناين بشكل ينص، أن تقين، أو ثقايف

   .للعمال خاصة نظم اختاذ أو خدمات أو سلع بيع  أو إنتاج أجل من ورخص براءات استغالل وبإمكانية

 صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة إىل وحتويلها إداري طابخ ذات عمومية مؤسسة أية تصنيف، إعادة وختضع 

 العمومية للمؤسسة اخلاصة اإليرادات تغطي أن وشريطة املادة، هذه من األوىل الفقرة يف الواردة لألشكال وجتاري،

   .التصفية إجراءات املؤسسة حل مرسوم وحيدد. االستقالل نفقات أرباع ثالثة اإلداري الطابع ذات

 وكالء لقانون وإما العمومية الوظيفة لقانون إما اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات عمال خيضع :6 المادة

 قانون لقواعد وفقا إضافية، أو مؤقتة بأعمال القائمني العمال اكتتاب ذلك، مع وميكن،. الدولة مساعدي سلك
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   .الشغل 

 وذلك:  اجلماعية واملعاهدة الشغل لقانون والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات عمال وخيضع 

 74-071 رقم  :للقانون اخلاضعني الوكالء أو/ و العمومية الوظيفة لقانون خيضعون الذين املعارين املوظفني باستثناء

 احمللية واجلماعات الدولة، مساعدي سلك وكالء وتشغيل اكتتاب لشروط احملدد ،1974 ابريل 2 بتاريخ الصادر

   .العمومية املؤسسات وبعض

 مداوالت طريق عن ، مرة كل يف اإلداري، الطابع ذات العمومية املؤسسات عمال امتيازات وعالوات مرتبات حتدد 

  .املعنية املؤسسة لعمال بالنظام امللحقة اإلدارة جملس

  : من اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات موارد تتكون: 7 المادة

  اآلخرين؛ العموميني األشخاص أو الدولة ميزانية وختصيصات إعانات -
  اخلاص؛ أو العام للقانون تابعة أخرى دولية أو وطنية شخصيات من إعانات -
  وهبات؛ عطايا -
  عليها؛ احلصول يف هلا مرخص ضريبية شبه إيرادات -
  .ا تقوم اليت واخلدمات األعمال مكافأة -

 اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات حماسبة باملالية، املكلف الوزير من مبقرر معني عمومي، حماسبة وكيل وميسك

 وااللتزامات اإليرادات عمليات وتنفيذ شرعية عن مسؤوال احملاسب الوكيل هذا ويعترب. العمومي احملاسبة لقواعد وفقا

  .والتسديد والتحصيل والسلفة

  .العليا باحملكمة املالية الغرفة أمام ويقاضى املؤسسة، إيرادات وصندوق السلفة لصندوق الوحيد املسري وهو

 للخزينة تقدم أن على العمومية للخزينة إيراداا بدفع مطالبة اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات وليست

  .الشهري وضعها عن تقريرا العمومية

 مقابل املمنوحة التعويضات من أساسا والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات إيرادات تنتج : 8 المادة

  .توفرها اليت املنتجات أو األعمال أو اخلدمات

 لرتتيبات وفقا والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات متويل حاجيات يف تساهم أن للدولة وميكن
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  .أدناه 23 و 22 املادتني

 من متكنها بطريقة حبوزا املوجودة واالعتمادات األمالك والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات وتسري

  .الظروف أحسن يف مهمتها إجناز

 الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات حماسبة اإلدارة جملس يعينه مايل مدير أو رئيسي حماسب وميسك

  . التجارية احملاسبة قواعد حسب وذلك والتجاري،

 اليومية والدفاتر السجالت ومسك احلسابات نقل عن مسؤوال االقتضاء عند املايل املدير أو الرئيسي احملاسب ويعترب

 العمومية للمحاسبة املنظم القانوين لألمر وفقا وذلك املناسب الوقت يف واحملاسبية املالية مؤسسته ملفات كافة وتقدمي

  .العليا للمحكمة املالية الغرفة أمام ويقاضى

 باإلمكان كان إذا العمومية الصفقات نظم يف الواردة بالقواعد التقيد  العمومية املؤسسات على جيب : 9 المادة

  .القواعد تلك تطبيق

 يف خمتصة اللجنة هذه وتعترب والعقود للصفقات جلنة أعضاءها لني من مؤسسة كل إدارة جملس يعني الغرض وهلذا
 اللجان فيها ملا( الفرعية اللجان فكن باالستثمارات اخلاصة بالصفقات يتعلق وفيما املؤسسة بتسيري يتعلق ما كل

 .املختصة وحدها هي تبقى املركزية اللجنة أو )والتجاري الصناعي الطالع ذات العمومية للمؤسسات اخلاصة

 أطراف مع تربم أن يف والتجاري الصناعي الطالع ذات العمومية املؤسسات أحقية من السالفة الفقرة ترتيبات متس وال

 . والعقود االلتزامات لقانون خاضعة عقودا أخرى

والتسيير التنظيم:  4 الفقرة  

 املتضمن املرسوم صالحياا وحيدد )) اإلدارة مبجلس (( تعرف مداولة ة هي العمومية املؤسسات تدير : 10 المادة

   .وسريها املذكورة املؤسسات تنظيم

 بالسلطات اإلخالل دون ومراقبتها ودفعها املؤسسة نشاطات لتوجيه الضرورية السلطات جبميع اإلدارة جملس ويتمتع

 .باملالية املكلف للوزير الوصاية لسلطة القانوين األمر هذا ضمن هلا املعرتف

 على ويطبق ، والتخطيط باملالية املكلفني الوزيرين من مشرتك اقرتاح على بناء ، الوزراء جملس يتخذه مرسوم وسيحدد

 وكذا العمومية املؤسسات وتسيري تنظيم قواعد العمومية املؤسسات كافة
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 يف ، اإلدارة جملس وتساعد ، وظائفهم أساس على اإلدارة جملس أعضاء عليها حيصل اليت واالمتيازات العالوات
 ويفوض أعضائه بني من الس يعينها )) التسيري جلنة (( تسمى مصغرة جلنة ، مهمته

 .توجيهاته ومتابعة ملراقبة الضرورية السلطات إليها

 مديرا ، احتمالية وبصورة مديرا ، اإلداري الطابع ذات العمومية للمؤسسات بالنسبة ، التنفيذ هيئة تضم  :11 المادة

 عاما مديرا أيضا تضم وقد. عاما مديرا ، والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية للمؤسسات بالنسبة و مساعدا

 . مساعدا

 على بناء الوزراء، جملس يف يتخذ مبرسوم، املساعد، العام واملدير العام املدير وكذلك املساعد واملدير املدير، تعيني يتم

 .نفسها بالطريقة وظائفهم من ويقالون بالوصاية، املكلف الوزير من اقرتاح

   .العام واملدير املدير سلطات للمؤسسات، املداولة اهليئات وتسيري تنظيم املتضمن الذكر اآلنف املرسوم وحيدد

   العمومي المال رأس ذات الشركات :الثاني القسم

  اإلنشاء:  األولى الفقرة

 الوزراء جملس عن صادر مرسوم بواسطة ، املختلط االقتصاد شركات يف املسامهة أو الوطنية الشركات بإنشاء يرخص

 أال شريطة وذلك ، باملالية املكلف الوزير ومن املعنية الشركة نشاط إليه ينتمي الذي بالقطاع املكلف الوزير من باقرتاح

 .العمومية القوة طريق عن االستيالء أشكال من آخر شكل أي أو تأميم عن نامجني املسامهة أو اإلنشاء يكون

 الرأمسال يف الدولة مسامهة مبلغ االقتضاء، عند ذاته، الوقت يف أواملسامهة باإلنشاء يرخص الذي املرسوم وحيدد

 . إجنازها وطرق التأسيسي

 .القانوين األمر هذا يف الواردة اخلاصة القواعد مراعاة مع التجاري، القانون العمومي رأس ذات الشركات وختضع

 جملس عن صادر مرسوم بواسطة العمومي، املال رأس ذات للشركات منوذجي أساسي قانون على املصادقة وستتم

 .والتخطيط باملالية املكلفني الوزيرين من اقرتاح على بناء الوزراء،

  والتسيير التنظيم:  الثانية الفقرة

 الطالع ذات العمومية املؤسسات نفقات على املطلقة ذاا للقواعد الوطنية الشركات صفقات ختضع : 13 المادة

  .أعاله التاسعة املادة عليها تنص  كما والتجاري الصناعي

 أو رئيس التجارية، احملاسبة لقواعد تبعا العمومي املال رأس ذات للشركات واحملاسيب املايل التسيري ميسك : 14 المادة

 املدير االقتضاء عند أو الرئيسي احملاسب وخيضع العام، املدير من اقرتاح على بناء اإلدارة، جملس يعينه مايل مدير

  . العليا باحملكمة املالية الغرفة أمام للمقاضاة العمومي املال رأس ذات للشركات املايل
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 املقاعد من عدد عمومي مال رأس ذات شركة يف املسامهني العموميني واألشخاص للدولة يكون : 15 المادة

 الشركات تلك إدارة جملس يف الدولة ممثلو ويعني املذكورة الشركة مال رأس يف مسامهتها مع األقل على يتناسب

 . نشاطها املقاولة فيه متارس الذي بالقطاع املكلف الوزير من اقرتاح على بناء الوزراء جملس عن صادر مبرسوم

 املادة لرتتيبات خاضع إدارة جملس العمومي املال رأس ذات الشركات بإدارة يقوم السابقة الفقرات ترتيبات مراعاة ومع

 .العمومية املؤسسات يف املداولة باهليئة املتعلقة أعاله، العاشرة

 عاما مديرا احتمالية، وبصورة عاما مديرا العمومي املال رأس ذات للشركات التنفيذية اهليئة تضم  :16 المادة

 . عمومي موظف بصفة بالضرورة يتصفان ال مساعدا،

 من يقاالن كما الشركة، ملتابعة املكلف الوزير من اقرتاح على بناء اإلدارة، جملس قبل من ومساعده العام املدير ويعني

 .املمنوحة باملكافأة اخلاصة الشروط اإلدارة جملس وحيدد ذاا إجراءات وفق مهامها

 . العامة اجلمعية عليها وتصادق هلما

 عدد ويكون العامة، اجلمعية يف له ممثال مساهم كل يعني العمومي املال رأس ذات الشركات إىل بالنسبة  :17 المادة

 . املال رأس يف موكله ميلكها اليت لألسهم بالنسبة مساويا املمثل هذا أصوات

 كما املايل، السنة اختتام بعد أشهر، ثالثة يتجاوز ال أجل ويف السنة يف األقل على واحدة مرة العامة اجلمعية وتنعقد

 تقرر كما االقتضاء، عند ، وتقره احلسابات مفوض تقرير إىل وتستمع ضروريا، ذلك رأت كلما تنعقد أن ميكنها

 ، باملالية املكلف وللوزير الشركة مبتابعة املكلف للوزير تقريرا وتقدم اإلدارة جملس ذمة وتلزم الشركة ناتج ختصيص
 . الشركة وآفاق املنصرمة املالية السنة حول وذلك

 املكلف الوزير من صادر مرسوم بواسطة العمومي املال رأس ذات للشركة العمومية اجلمعية يف الدولة ممثلو ويعني

 .باملالية

 لتلك اإلدارة جملس ميارسها العمومية اجلمعية سلطات فكن وطنية شركة يف الوحيد املساهم هي الدولة تكون وعندما

 . املالية وزير رقابة حتت الشركة

 مرسوم بواسطة فيها الوحيد املساهم هي الدولة تكون اليت العمومي املال رأس ذات الشركات حل يتم: 18 المادة

 . العادة فوق دورة يف جمتمعة العمومية اجلمعية العمومي املال رأس ذات األخرى الشركات حل ويقرر

 .احلل قرار ضمن التصفية إجراءات حتدد احلالتني كلتا ويف

 مشتركة ترتيبات : الثالث الباب

 المقاوالت مع الدولة عالقات : األول القسم
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 والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات التالية، املواد مدلول وفق عمومية مقاوالت تعترب: 19 المادة

 .الثالثة املادة يف عليها املنصوص العمومي املال رأس ذات والشركات

 سلطة أيضا وميارس اإللغاء أو والتعليق واملصادقة الرتخيص بسلطات بالوصاية املكلف الوزير ينفرد :20المادة

 يف أو امليزانية يف بالتسجيل يتعلق فيما يوما، ) 15 ( عشر مخسة خالل بنتيجة يأت مل إنذار فرتة بعد اإلحالل،
 .اإللزامية والنفقات األداء الواجبة للديون التقديري احلساب

 :يلي مبا يتعلق فيما سلطاا الوصاية سلطة ومتارس .جلية بصورة وذلك اإللغاء أو التعليق قرارات تسبيب وجيب 

 :اإلداري الطابع ذات العمومية المؤسسات إلى بالنسبة -أ

 املقاولة عقود وإبرام الصفقات جلنة تكوين 1-

 املدى املتوسط الربنامج 2-

 االستثمار برنامج 3-

 التمويل خطة 4-

 امليزانية -5

 واالستدانات القروض 6-

 املالية املسامهات 7-

 والرسوم واإلتاوات األسعار 8-

 واإلعانات والوصايا اهلبات 8-

 املنقولة غري األمالك بيع 10-

 واحلسابات السنوي التقرير 11-

 املكافأة سلم 12-

 للعمال األساسي النظام 13-

 واملكاتب الوكاالت فتح 14-

 التنظيمي اهليكل 15-

 الداخلي النظام 16-

 منها واإلعفاء املسؤولية وظائف يف التعيني 17-

 والتجاري الصناعي الطالع ذات العمومية المؤسسات إلى بالنسبة -ب
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 املقاولة عقود وإبرام الصفقات جلنة تكوين 1-

 الربنامج -العقد االقتضاء وعند املدى املتوسط الربنامج 2-

 االستثمار برنامج 3-

 التمويل خطة 4-

 .عمومية اعتمادات على التمويل ميزانية 5-

 املنقولة غري األمالك بيع 6-

 والقروض املضمونة السلف 7-

 اإلتاوات 8-

 املالية املسامهات 8-

 واحلسابات السنوي التقرير 15-

 املكافأة سلم 11-

 الدولة ملالية مسريا بصفته وذلك املايل، األثر ذات الوثائق أو القرارات بكل باملالية، املكلف الوزير إبالغ جيب أنه غري

 يف اختاذها قرر اليت اإلجراءات أو القرارات أو اآلراء املعنية الوصاية وسلطة املؤسسة االقتضاء عند األخري هذا ويبلغ
 .املوضوع هذا

 قرارا عشر اإلثين على باملالية املكلف والوزير بالوصاية املكلف الوزير يصادق السابقة، الفقرة ترتيبات أساس وعلى

 النقطة يف املذكورة األخرية وثائق أو قرارات والعشرة املادة هذه من )3( الفقرة من )أ( النقطة يف املذكورة األوىل الوثيقة

 .ذاا الفقرة من )ب(

 أو القرارات العمومي، املال رأس ذات الشركة نشاط له التابع بالقطاع املكلف الوزير ملصادقة ختضع: 21 المادة

 .أعاله 25 املادة من )3( الفقرة من  )ب(  النقطة يف عليها املنصوص األوىل الثالثة الوثائق

 املتخذة والنظم القانوين األمر هذا عليها ينص كما العمومية املقاوالت مع الدولة عالقات حتديد ميكن:  22 المادة

 .املعنية واملقاولة الدولة توقعه برنامج – عقد خالل من لتطبيقه

 واالجتماعية اإلقتصادية األهداف للتنمية، الوطنية اخلطة توجيهات مع انسجاما الربنامج، – العقد هذا وحيدد

 ذلك الظروف اقتضت كلما الربنامج – العقد هذا ويراجع الدولة، وبني بينها املتبادلة التعهدات وكذلك للمقاولة

 . قانوين أمر بواسطة الربنامج – العقد على املصادقة وتتم
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 الشروط لبعض عمومية مقاولة بإخضاع العمومية باملصلحة تتعلق ألسباب الدولة تقوم أن ميكن  : 23 المادة

 مصاريف لتغطية الالزمة اإليرادات حتصيل عن اجلديدة الواجبات هلذه نتيجة املقاولة تعجز ما وعند اخلاصة،

 الناجم العجز لتغطية املناسبة اإلعانة منحتها إذا ما حالة يف إال الدولة لطلب باالنصياع ملزمة تكون ال االستغالل،

 . العمومية القوة تدخل عن

 والعقوبات الرقابة عمليات : الثاني القسم

 مفوضني عدة أو حسابات مفوض العمومي مال رأس ذات وشركة عمومية مؤسسة كل يف يعني   : 24 المادة

 . باملالية املكلف الوزير عن صادر مقرر بواسطة وذلك

 رقابة عن فضال الشركة أو املؤسسة متلكها اليت والقيم واألموال والصناديق الدفاتر تدقيق احلسابات مفوضو يتويل

 . واحلسابات واحلصيالت الكشوف صحة

 اجلمعية إيل تقريرا ويقدمون مناسبة يروا اليت والرقابات باملعاينات وقت، كل يف ، القيام الغرض، هلذا وميكنهم

 أو العمومية للجمعية العادة فوق دورة استدعاء يطلبوا أن احلسابات ملفوضي وميكن اإلدارة جملس إىل أو العمومية

 .مناسبا ذلك رأوا ما إذا اإلدارة لس

 برقابة املكلف الوزير إيل حماضرهم من نسخة بإرسال اخلارجيني واملراقبني املالية ومفتشو احلسابات، مفوضو يقوم

 .الدولة

 يف املسجلني املنتسبني اخلرباء بني من احلسابات مفوضي اختيار ميكن التالية، الرتتيبات مراعاة مع:  25 المادة
 احملاسبني للخرباء الوطين السلك الئحة

 هلذا ويؤدون املاليني اإلداريني بني من املفوضني اختيار ميكن االدارى الطابع ذات العمومية املؤسسات إىل بالنسبة -أ

 .احملاسبية والتدقيقات األساليب يف خربة هلم تكون أن وجيب مهامهم مبقتضى أدوها قد يكونوا مل إذا اليمني الغرض،

 يربر اليت العمومي املال رأس ذات الشركات أو والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات ايل بالنسبة -ب

 بني من حماسبيني خرباء بتعيني ، استثنائية بصورة اإلدارة، جملس أو العمومية اجلمعية تقوم أن ميكن ذلك، أعماهلا رقم

 .األجنبية اخلربة مكاتب أعضاء

 :حسابات مفوضي التاليني األشخاص اختيار ميكن ال  26 :المادة

 .التنفيذية واهليئة املداولة اهليئة أعضاء أزواج أو ضمنا الرابعة، الدرجة حىت، األصهار أو األقارب 1-

 أساس على التنفيذية، اهليئة أعضاء من مكافأة أو راتبا األشكال، من شكل أي يف يتلقون الذين األشخاص 2-

 .احلسابات مفوضي وظائف غري أخرى وظائف
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 .الوظيفة تلك ممارسة من حرموا الذين أو اإلداري أو املشرف وظيفة مزاولة عليهم حيظر الذين األشخاص 3-

 .أعاله املذكورين األشخاص أزواج 4-

 وذلك احلسابات، مفوض تصرف حتت مالية سنة بكل اخلاصة واحلسابات واحلصيلة اجلرد وضع جيب : 27 المادة

 .املالية السنة اختتام بعد أشهر، ثالثة أجل اية قبل إقرارها إىل يهدف الذي اإلدارة جملس انعقاد قبل

 االقتضاء عند ويذكر، إليه، املسندة املهمة إجنازه عن باملالية، املكلف الوزير إىل يرفعه تقريرا، احلسابات مفوض ويعدد

 .اإلدارة جملس إىل أو العمومية اجلمعية إىل ذاته الوقت يف التقرير هذا وحيال الحظها، اليت والتجاوزات األخطاء

 الرتتيبات يف الواردة اخلارجية للرقابة العمومي املال رأس ذات والشركات العمومية املؤسسات ختضع :28  المادة

 . العامة املالية رقابة حتكم اليت والتنظيمية التشريعية

  داخلية رقابة آليات العمومي املال رأس ذات والشركات املؤسسات يف املختصة اهليئة تنشئ أن جيب : 29 المادة

 من مستوي بأقل تسمح بطريقة ، تتبعه الذي النظام كان أيا الرقابة عمليات تسيري يتم أن حيب : 30 المادة

 على الرقابة وكالء عمليات تقتصر أن اخلصوص، وجه على ، وجيب ، املراقبة املقاولة أنشطة على والتأثري التداخل

 . هلم املنوطة باملهمة الصلة ذات والتصرفات الوقائع ومعاينة البحث

 تكون وطنية شركة أو عمومية مؤسسة إدارة جملس حل ميكن ، تقصري أو للنظم خمالفة أو عجز حالة يف : 31 المادة

 رأس ذات لشركة العمومية اجلمعية أو اإلدارة جملس ىف الدولة ميثلون الذين إعفاء أو الوحيد املساهم هي فيها الدولة

 أو بالوصاية املكلف الوزير من مسبب اقرتاح على بناء صادر، مرسوم بواسطة وذلك ، وظائفهم من ، عمومي مال

 . قطاعه يف نشاطها الشركة متارس الذي الوزير

 صادر مقرر بواسطة ، مهمتهم من ، عمومي مال رأس ذات لشركة العمومية اجلمعية يف الدولة ممثلي إعفاء وميكن

 . املالية وزير عن

 . مؤقتا إداريا وظائفهم، من اإلداريني إعفاء أو احلل أو التعليق مرسوم يعني أن املمكن ومن

 اجلمعية أو اإلدارة جملس أعضاء بعض أو عضو مسؤولية من التقصري أو العجز أو األخطاء كانت إذا ما حالة ويف

 سنوات مخس إىل تصل أن ميكن ، مدة طيلة ، وظائفهم ممارسة من املعنيني أو املعين منع ذلك على يرتتب ، العمومية

 . احملتملة املدنية املتابعات وكذلك ، للتطبيق القابلة اجلنائية بالعقوبات مساس دون وذلك

 طيلة الوظيفة هذه مزاولة من مينع فإنه ، تدبري سوء أو خطأ بسبب وظائفه من عام مدير عزل حالة يف : 32 المادة

 وكذلك للتطبيق القابلة واجلنائية التأديبية بالعقوبات مساس دومنا وذلك سنوات مخس إىل تصل أن ميكن مدة

 . احملتملة املدنية املتابعات
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 أو العمومية املؤسسة وضعية حول كاذبة معلومات أكد أو أعطى ، حسابات مفوض كل يعاقب : 33 المادة

 ا العلم له حصل اليت اإلجرامية بالوقائع للعدالة يصرح مل الذي أو هلا إليه عهد اليت العمومي املال رأس ذات الشركة

 أوقية مليوين إيل) 200.000( ألف مائيت من وبغرامة سنوات مخس إىل سنة من ،بالسجن مهامه إجناز أثناء

 . احملتملة التأديبية أو املدنية باملتابعات مساس دومنا وذلك ، فقط العقوبتني هاتني بإحدى أو) 2000.000(

 .سنوات )5( مخس مدة نشاطه مزاولة من املادة هذه ألحكام تبعا عوقب حسابات مفوض كل ومينع

 مختلفة أحكام : الرابع الباب

 وللمالية بالتخطيط ، املكلفني الوزيرين من مشرتك تقرير على بناء  الوزراء جملس عن صادر مرسوم حيدد  : 34 المادة

 أساس على ، أعاله )3( املادة يف عليها املنصوص العمومي املال رأس ذات والشركات العمومية املؤسسات تصنيف ،

 القانوين األمر هذا لرتتيبات اخلاضعة العمومي املال رأس ذات والشركات العمومية املؤسسات من املختلفة الفئات

 .اإلنشاء نصوص يف واملقررة املخالفة السابقة التصنيفات االقتضاء عند ، التصنيف هذا ويلغى

 األمر هذا ترتيبات مع املعين العمومي املال رأس ذات والشركات للمؤسسات األساسية األنظمة مالئمة وجيب

 . القانوين

 املتعلقة ، خاص بشكل عليها املنصوص التأهيل حباالت مساس غري من تطبيقية ، مراسيم ستتخذ : 35 المادة

 الوزيرين من مشرتك تقرير على بناء الوزراء جملس قبل من ، ذلك إىل احلاجة دعت كلما القانوين األمر هذا بتأهيل

 .والتخطيط باملالية املكلفني

 األمر يف الواردة تلك وخصوصا املناقضة أو املخالفة السابقة الرتتيبات حمل وحيل القانوين األمر هذا يلغي : 36 المادة

 1984 فربائر 25 بتاريخ 84-038 رقم القانوين

 .للدولة قانونا باعتباره القانوين األمر هذا ينفذ : 37 المادة
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 إجراءات ويبين المركزية اإلدارات تنظيم  شروط يحدد 1993 يونيو 6 بتاريخ الصادر  75-93 رقم مرسوم. 3

   اإلدارية بنىال ومتابعة تسيير

 

 مبوجب احملددة للشروط وفقا الوزراء سلطة حتت املوضوعة املركزية لإلدارة العمومية املصاحل تنظيم يتم :األولى المادة

  . املرسوم هذا

 اخلارجية، واملصاحل املركزية املصاحل العامة، األمانة الوزير ديوان:  التالية اهليئات من اإلدارة بىن تتشكل :  2 المادة

  .العامة األمانة مبهام الدولة كتابة يف الديوان مديرية وتقوم

 وإذا  أيضا، وميكن بالوزير اخلاصة والسكرتاريا داخلية ومفشية الفنيني املستشارين الوزير ديوان يشمل :3 المادة

 خاصة مبهمة القطاع لصاحل للقيام مبهام مكلفني الوزير ديوان يشمل أن استثنائية وبصفة  ذلك، إىل احلاجة دعت

  .مقرر مبوجب الوزير حيددها

 حول واالقرتاحات اآلراء ومذكرات ، القطاع لسياسة طبقا الدراسات بإعداد الفنيون املستشارون يكلف : 4 المادة

  . هلم الوزير يسندها اليت  امللفات

  . القانونية بالقضايا خاصة بصفة مستشار ويكلف

 تعدها اليت االتفاقيات مشاريع وكذا والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع دراسة بصالحيات املستشار هذا ويتمتع

  .اجلريدة ونشر والرتمجة للتشريع العامة املديرية مع الوثيق بالتعاون املديريات

 مربرا العدد هذا يكون أن وجيب الوزاري القطاع لتنظيم احملدد املرسوم مبوجب الفنيني املستشارين عدد يبني : 5 المادة

  . وتعميمات تعليمات طريق عن حتديدها سيتم اليت املعايري االعتبار يف يأخذ أن ينبغي كما

  :التالية باملهام الوزير سلطة حتت ، الداخلية املفتشية تقوم :  6 المادة

 للقوانني مطابقتها ومن وصايته، حتت الواقعة واهليئات القطاع مصاحل مجيع نشاطات تسيري فاعلية من التحقق -

 املختصة الرقابة هيئات علم يرفع أن الوزير على وجيب القطاع عمل وخطط ولسياسة ا املعمول والنظم

  املايل؛ التسيري جمال يف املالحظة املخالفات

  . الضرورية التصحيحية اإلجراءات واقرتاح التقديرات وبني بينها الفوارق وحتليل الفعلية النتائج تقييم -

 مبوجب املصاحل نشاطات حلجم تبعا عددهم حيدد مفتشون ويساعده عام مفتش الداخلية املفتشية يدير:  7 المادة

 رتب وللمفتشني الوزارات يف فين مستشار رتبة العام وللمفتش. وتنظيمها الوزارة صالحيات حتديد املتضمن املرسوم

  .املركزية اإلدارة يف مديرين
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 رئيس رتبة له خاص كاتب اخلاصة السكرتاريا ويدير. بالوزير اخلاصة القضايا اخلاصة السكرتاريا تسري:  8 المادة

  . مصلحة

 الوزير سلطة حتت وميارس الوزير طرف من املتخذة القرارات تطبيق ويراقب للوزارة العام األمني يتابع : 9 المادة

  :التالية الصالحيات منه وبتفويض

  . ومراقبته وتنسيقه نشاطه إنعاش يتوىل الذي للقطاع التابعة العمومية واملؤسسات واهليئات املصاحل رقابة -

  . املعلومات تداول وينظم اخلارجية املصاحل مع العالقات على ويسهر للملفات اإلدارية باملتابعة ويقوم

  . للوزارة واملادية واملالية البشرية املوارد بتسيري ويكلف وتنفيذها القطاع ميزانيات إعداد على العام األمني ويسهر

 واملعلوماتية والتنظيم واإلحصائيات والتخطيط العامة بالدراسات املتعلقة املشرتكة اإلدارة مبهام يكلف أن وميكن

  . والرتمجة

 مالحظاته االقتضاء عند ا، ويلحق املصاحل، طرف من معاجلتها متت اليت القضايا الوزير على العام األمني ويعرض

  . نفسه العام األمني من أو الوزير من تعليمات بشأا صدرت اليت امللفات املختصة املصاحل إىل وحييل

 الوزراء جملس أعمال جدول يف ستدرج اليت امللفات واملدراء الفنيني واملستشارين مبهام املكلفني مع التعاون ويعد

  .  الوزراء على املعروضة امللفات حول الوزارة نظر وجهة صياغة نفسها الظروف يف وينسق

 املستندات مجيع توقيع بسلطة الرمسية اجلريدة يف ينشر ملقرر تبعا الوزير، من تفويض مبوجب العام األمني ويتمتع

  . صرحية تنظيمية أو تشريعية لرتتيبات طبقا الوزير لتوقيع تقدم اليت تلك باستثناء للوزارة العادي بالنشاط املتعلقة

 على الوزراء جملس ويطلع له خلفا عمل مذكرة مبوجب الوزير يعني عائق عاقه أو العام األمني غاب إذا ما حالة ويف

  .أسبوع على تزيد اخلالفة كانت إذا ذلك

  : التالية الصالحيات هلا تكون معلوماتية وحدة وزارة لكل العام األمني لدى تنشأ أن ميكن :10 المادة

   ; للمعلوماتية الوطنية اللجنة طرف من املتخذة القرارات تطبيق احرتام على السهر -

 تقوم اليت القطاعية املعلوماتية والدراسات للمعلوماتية الوطنية اخلطة إعداد إىل اهلادفة الدراسات يف املشاركة -  -

  .للمعلوماتية الدائمة الفنية اللجنة مع بالتنسيق ومراقبتها مبتابعتها

  . واملكتبية املعلوماتية فين تكوين خطط إعداد يف املشاركة -

 حسب الوحدات هذه ترفع أن وميكن املركزية، اإلدارة يف مصاحل مستويات باملعلوماتية املكلفة للوحدات وتكون

  . مديريات مستويات إىل هلا املخصص العمال وعدد إليها املسند العمل أمهية

  . والقسم واملصلحة املديرية العمومية لإلدارات املركزية املصاحل تشمل : 11 المادة
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  ومتجانسة، متخصصة مهام عدة أو مهمة ومتثل املركزية، اإلدارة يف العليا الوظيفية الوحدة هي: املديرية) أ 

  :ب اإلطار هذا يف وتقوم

 قصد العمل وخطط برامج وإعداد القطاع اسرتاتيجيات وسياسات توجهات تطوير طريق عن التصور دور -

   القطاع؛ أهداف لتحقيق وذالك البنية، لفعالية املستمر الضمان

 األمثل االستخدام على السهر طريق عن وإنعاشها عملها وتنسيق عليها واإلشراف للبنية الشاملة اإلدارة دور -

 تداول تشجيع ومع. تطبيقها ومتابعة القرارات اختاذ وضمان النشاطات ودفع واملادية، واملالية البشرية للموارد

  املعلومات؛

   والربامج؛ النشاطات وتقييم متابعة رقابة دور -

  . القطاع وخارج داخل األخرى البىن مع واالتصال الربط دور -

 وفق يعني مساعد مدير باختصاصاته، املتعلقة األعمال وتنوع حلجم تبعا ، يساعده أن ميكن مدير املديرية ويرأس

 . نفسها  الشروط

  . عامة مديريات إىل مديريات حتول أن إليها، املسندة املهام لطبيعة تبعا وميكن

 املهام أداء بتنظيم للقيام للمديرية املباشر اإلشراف حتت وتوضع املركزية اإلدارة مستويات ثاين هي: املصلحة) ب

  . العملية

 أداء يف هلا تتعرض اليت املشاكل وتعاجل تطبيقها وىف القرارات اختاذ يف وتشارك القواعد املصلحة تعد الغرض، وهلذا

  . األقسام نشاط له يتبع متوسط تنسيق مستوى وهي مهامها،

  . املصلحة اجتاه املديرية تزاوهلا اليت والتعتيم والرقابة واإلنعاش اإلشراف سلطة األقسام جتاه املصلحة وتزاول

  . مصلحة رئيس املصلحة ويدير

 وأعمال االعتيادية التطبيقية األعمال ينجز الذي العملي املركز وهو املركزية لإلدارة األساسي املستوى هو: القسم) ج

  . شأا يف قرار ألخذ التسلسلية السلعة على املعروضة امللفات يعد و التدقيق،

  . وكالء  5إىل 1 من مبدئيا القسم ويضم

 مبوجب ذلك ويتم مكاتب أو قطاعات إىل القسم يوزع أن العمل لتنظيم الفنية الضرورة ذلك اقتضت إذا وميكن

  . قسم رئيس القسم ويدير. املركزية باإلدارة املعىن املدير اقرتاح على بناء الوزير عن صادر مقرر

 توقيع الوزير من لغرض الوزير من تفويضا األقسام رؤساء أو املصاحل رؤساء أو املديرون يلتقي أن ميكن:  1 2 المادة

 مقرر مبوجب ذلك ويتم القسم أو املصلحة أو للمديرية االعتيادي بالنشاط املتعلقة واملستندات املراسالت مجيع
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  . املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر

 وذوا أكفاء وكالء طرف من الوزراء جملس يف متخذ مرسوم مبوجب التالية الوظيفية املناصب شغل يتم:  1 3 المادة

  :  هي املناصب وهذه ، أ الفئة إىل ينتمون جتربة

  .قسم ورئيس مصلحة رئيس مساعد، مدير مدير، ، مفتش اإلدارية، الشؤون مراقب

  . نفسها املواصفات هلم الذين العمومي شبه القطاع أطر طرف من املناصب هذه شغل استثنائيا ميكن أنه إال

 اخلدمة من سنوات ثالث األقل على هلم الذين ب الفئة ووكالء موظفي بني من األقسام رؤساء اختيار ميكن أنه غري

  .الفعلية

  . للتوظيف تنظيمي بإطار بالتنظيم املتعلقة املراسيم وجوبا ترفق : 14 المادة

 حسب موزعني الوزاري القطاع لتسيري الضروريني العمال مجيع يقدم الذي النص هو للتوظيف التنظيمي واإلطار

 ثالث ملدة للتوظيف التنظيمي اإلطار إعداد ويتم. والوكالء املوظفني فئات وحسب واألقسام واملصاحل املديريات

 للعمل، السنوية للخطط تبعا مراجعته وميكن ، احلسبان يف العمال ألعداد املرتقب التطور أخذ مع سنوات

 ميزانية بعنوان املمنوحة واألجور للرواتب الضرورية املالية اإلعتمادات لتطور كأساس املعتربة، السنة خالل ويستخدم

  . الدولة

 بالعدد للتوظيف التنظيمي اإلطار يف املبني العمال عدد مقارنة إثر الالزمة التصحيحية اإلجراءات تؤخذ أن وجيب

  . القطاع لعمال الفعلي

  .  القطاع أعمال تقدم مبتابعة يكلف إداري جملس وزاري قطاع كل يف ينشأ : 15 المادة

 الفنيني واملستشارين للوزارة العام األمني الس ويضم ، اإلداري الس العام األمني ، منه بتفويض أو الوزير ويرأس

  .  أسبوعني كل مرة إجباريا وجيتمع ، واملديرين

 واملنظم املنشئ  82-119 رقم املرسوم خصوصا املرسوم هذا ملقتضيات املخالفة الرتتيبات كافة تلغى :16 المادة

  . الوزارات ىف اإلدارية الشؤون لرقابة

 الذي املرسوم هذا بتطبيق اختصاصه حسب كل للحكومة العام واألمني الدولة وكتاب الوزراء يكلف :17 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر
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 األول الوزير وصالحيات الوزراء بمجلس يتعلق 2007 سبتمبر 06 بتاريخ الصادر 157- 2007 رقم مرسوم.4

  والوزراء

 الـوزراء مجلـس عن:  األول الباب

 وحتال. املرسوم هذا من 5 إىل 2 من باملواد املبينة والقرارات النصوص مشاريع الوزراء جملس يدرس :األولى المادة

 األمني إىل للحكومة العام األمني طرف من الوزراء جملس أعمال جدول ضمن لتسجيلها والقرارات النصوص هذه

  .اجلمهورية لرئاسة العام

 . لألصل ترمجتها مطابقة و شرعيتها إلثبات النصوص هذه تؤشر الوزراء جملس طرف من دراستها وقبل

 .األول الوزير مع التشاور بعد اجلمهورية رئيس طرف من الوزراء جملس أعمال جدول وحيدد

 جملس طرف من للدراسة التنظيمي الطابع ذات املراسيم ومشاريع القانونية واألوامر القوانني مشاريع حتال: 2المادة

 . الوزراء

 املساعدين والوالة والوالة العامني والقناصلة العادة فوق واملبعوثني السفراء تعيينات الوزراء جملس أثناء تدرس: 3المادة

 العامني واملفتشني للوزارات العامني والكتاب العليا احملكمة لدى العام واملدعي اإلدارية املراكز ورؤساء  واحلكام

 .بالوزارات واملديرين العامني واملديرين واملستشارين مبهام واملكلفني واملفتشني

 اإلدارية العامة املؤسسات أنواع كافة إدارة جمالس وأعضاء رؤساء تعيينات الوزراء جملس يف كذلك تدرس كما

 واملديرين اإلدارية العمومية املؤسسات ومديري العام املال رأس ذات الشركات إىل بإالضافة والتجارية والصناعية

 .والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية للمؤسسات املساعدين العامني واملديرين العامني

 واملنظمة املنشئة القرارات مشاريع اجلمهورية، رئيس من خمالف قرار حالة يف إال الوزراء، جملس يف تدرس: 4المادة

 يتم اليت وتلك للوزارات املركزية باإلدارات املتعلقة تلك باستثناء عمومية ومؤسسات عمومية مصاحل بإلغاء أوالقاضية

 متنح اليت تلك عن فضال مبرسوم حيدد مبلغا قيمتها تفوق للدولة ثابتة أمالك عن أوالتنازل عقارية أمالك منح مبوجبها

 . املنجمي البحث رخص مبوجبها
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 مشروع أو قرار مشروع أو نص مشروع كل الوزراء جملس أعمال جبدول يسجل أن اجلمهورية لرئيس ميكن :5المادة

 .دراستها بغية للمجلس تقدميها يف يرغب مسألة أي أو بيان مشروع أو تعيني

 العام األمني مبساعدة اجلمهورية لرئاسة العام األمني الوزير طرف من الوزراء جملس اجتماعات حمضر يعد: 6 المادة

 .للحكومة

 .للحكومة العام األمني و للرئاسة العام األمني الوزير لدى التوايل على للتوثيق احملضر هذا من نسختان وحتفظ

 الوزير عن صادر مرسوم بواسطة الربملان إىل الوزراء جملس طرف من عليها املصادق القوانني مشاريع حتال :7 المادة

  األول

 اجلمهورية، رئيس طرف من الوزراء جملس يف عليها املصادق واملراسيم القانونية األوامر مشاريع توقع :8 المادة

 . بتنفيذها املكلفني والوزراء األول الوزير توقيع إضافة تتم منه، وبطلب

 الوزراء و األول الوزير صالحيات:  II  الباب

 . الطريقة بنفس مهامه إاء ويتم اجلمهورية رئيس عن صادر مبرسوم األول الوزير يعني: 9 المادة

 األول الوزير توقيع إليه مضاف اجلمهورية رئيس عن صادر مرسوم بواسطة األول، الوزير من باقرتاح الوزراء، ويعني

 .الطريقة بنفس مهامهم إاء ويتم

 . احلكومة من آخرين ألعضاء الوزراء إنابة مهمة وتسند

 .األول الوزير لسلطة الوزراء وخيضع

 الغرض وهلذا. عملها وينسق ويوجه احلكومة سياسة اجلمهورية، رئيس سلطة حتت األول، الوزير حيدد :10 المادة

 .املصغرة الوزارية االجتماعات يرتأس
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 ترتيبات مبقتضى إما تعميم أو تعليمات أو مقرر أو مرسوم بواسطة التنظيمية السلطة الوزراء رئيس ميارس :11المادة

 . اجلمهورية رئيس طرف من ممنوح تفويض مبقتضى أو تنظيمية أو تشريعية

 املعمول والنظم التشريعات مبوجب للمصادقة له املقدمة والوثائق العقود وكل العمومية الصفقات الوزراء رئيس ويوقع

 . والوثائق والعقود الصفقات هذه توقيع وزراء تفويض خمالفة، تشريعية مقتضيات غياب يف وميكنه،. ا

 من املوقعة التنظيمي الطابع ذات للمراسيم توقيعام إضافة بالتنفيذ املكلفني والوزراء األول للوزير ميكن: 12المادة

 . منه بطلب وذلك اجلمهورية رئيس طرف

 يف عليها املصادق التنظيمي الطابع ذات املراسيم توقيعه اجل من األول للوزير دائم تفويض مينح اخلصوص وذا
 األول الوزير وإنابة الوزارية بالقطاعات اإلدارات وتنظيم الوزراء بصالحيات املتعلقة املراسيم وكذلك الوزراء جملس

 .والوزراء

 التالية واهليئات املؤسسات له تتبع كما. األول الوزير ديوان و للحكومة العامة األمانة األول للوزير تتبع :13 المادة

  : هلا املنشئة النصوص مبوجب

 الغذائي؛ واألمن االجتماعية باحلماية املكلفة املفوضية -

 البصرية؛ السمعيات و للصحافة العليا السلطة -

 اإلنسان؛ حلقوق الوطنية اللجنة -

  التنظيم؛ سلطة -

 للدولة؛ العامة املفتشية -

 .للمسابقات الوطنية اللجنة -

 أو ذلك خيوهلم مرسوم أو قانون مثة كان إذا تنظيمي طابع ذات وتعميمات مقررات إصدار للوزراء ميكن:  14 المادة

 .اجلمهورية رئيس من خاص تفويض وجود حالة يف

 .لقطاعام التابعة املصاحل لتنظيم قانونية إجراءات اختاذ األول الوزير توجيهات إطار يف للوزراء، وميكن
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 بالتنسيق اختصاصهم جماالت ضمن املراسيم و القانونية األوامر و القوانني مشاريع إعداد الوزراء يتوىل: 15 المادة

  . للحكومة العام األمني مبساعدة األول الوزير سلطة وحتت املعنيني اآلخرين الوزراء مع

 .الوزارية لقطاعام التابعني الوكالء على سلطام الوزراء ميارس: 16 المادة

 .لسلطتهم اخلاضعة العمومية باملرافق املتعلقة القرارات كل يتخذون و

 1992 إبريل 18 بتاريخ الصادر 28.92 رقم املرسوم خصوصا، املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تُلغى: 17 المادة

 األساسي بالنظام املتعلق 1984 دمجرب 29 بتاريخ الصادر 157.84 رقم املرسوم و األول الوزير بصالحيات املتعلق

 .الوزراء بصالحيات اخلاص

 املرسوم هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل والوزراء، اجلمهورية لرئاسة العام األمني والوزير األول الوزير يكلف: 18 المادة

  . املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة ويف االستعجال إلجراءات تبعا سينشر الذي
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  إعالن السياسة الوطنية في مجال الالمركزية
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  2010 إبريل 22 بتاريخ الصادر  الالمركزية مجال في الوطنية السياسة إعالن. 1

  : مقدمة

 من الالمركزية عملية وتعزيز مواصلة احلالية السياسة إعالن خالل من املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية حكومة تنوي

  .أخرى جهة من احمللية التنمية ودفع جهة، من الدميقراطية ممارسة ترقية أجل

 يف املواطنني مسؤولية مستوى ورفع تنفيذها مكان من القرارات اختاذ تقريب إىل الوقت نفس يف احلكومة وتسعى
  . حبرية منتخبة جمالس تسريها حملية مجاعات طريق عن احمللية الشؤون تسيري

 فصاعدا اآلن من تريد ،2009 يوليو شهر يف الرئاسية االنتخابات عن املنبثقة البالد يف اجلديدة السلطات أن كما

 مبادئ وتنفيذ الالمركزية خيار وتعزيز احلقيقية الدميقراطية وإن. للبلد واالقتصادية السياسية للحياة جديد نفس إعطاء

 لدى خاصة قوية، اجتماعية رغبة مع تتجاوب هيكلية وإصالحات اسرتاتيجية توجهات أصبحت قد الرشيد احلكم

  .حرمانا األشد الفئات

 املؤسسي، النهج هذا لرهان أفضل فهم إىل احمللية والتنمية الالمركزية جمال يف الوطنية للسياسة اإلعالن هذا ويهدف

  .فيه رجعة ال إسرتاتيجيا خيارا الالمركزية من جتعل بأن للحكومة السياسية اإلرادة تأكيد خالل من وذلك

  : المسلسل تطور

 املرتامية أراضيها إدارة متطلبات لكن القوية، املركزية تطبعه إداريا تنظيما االستقالل منذ موريتانيا، اختارت لقد

 تقريب لضمان المركزية وحدات إنشاء على العامل، بلدان معظم غرار على املركزية، السلطة محلت قد األطراف

  .املواطنني من اخلدمات

 حركة بدأت حماوالت، عدة وبعد البلديات، إىل األراضي تقسيم مبدأ 53 مادته يف 1961 عام دستور طرح وهكذا

 والريفية احلضرية املناطق يف البلديات من) 207( وسبع ملائتني التدرجيي اإلنشاء مع 1986 عام يف البلديات تنظيم

  . احلضرية وجمموعته) 9( التسع نواكشوط بلديات 2001عام يف إليها إنضافت
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 تعلم يف سامهت البلديات بأن االعرتاف رغم جدا، حمدودة الالمركزية نتيجة تبقى الزمن من عقدين على يزيد ما وبعد

  . احمللي املستوى على االنتخابات من العديد تنظيم خالل من للدميقراطية، السكان

 قرب ألن للتعلم مكان فهي. واالندماج للتعلم مكانا سواء حد على للدميقراطية، مدرسة هي اليت البلدية، وتشكل

 أفضل بامتالك يسمحان وبالتايل، حمدود، إطار يف والتجربة للممارسة الفرصة يتيحان املؤسسة إىل الوصول وسهولة

  .آثارها أويف تنفيذها يف سواء الدميقراطية، الطرق

 حتديد يف تسهم حيث الوطين، املستوى على السياسية للحياة ربط أدوات متثل البلديات ألن للتكامل، مكان وهي

  . حمددة حاالت االعتبار يف تأخذ عدالة أكثر وطنية سياسة وتنفيذ

 بغياب أساسا تتعلق متعددة عوامل بسبب ناقصة تزال ال البلديات وظيفة فإن املكاسب، هذه ورغم ذلك، ومع

 األعمال على واإلشراف املشاريع أصحاب قدرات وضعف الصالحيات حتويل تواكب أن جيب اليت املالية الوسائل

 وأعباء للدولة الفين التأطري وانعدام احملليني، املنتخبني تكوين وعدم املؤهلة البشرية املصادر يف شديد بنقص واملرتبط

 التنمية يف البلديات اندماج ضعف يف اإلمجالية نتيجتها تتمثل عوامل وكلها والسياسية، االجتماعية احملافظة

  . للبالد االقتصادية

 يف العمومية السلطات إرادة وإدراج تأكيد إىل يهدف احمللية والتنمية الالمركزية لسياسة اإلعالن هذا فإن ولذلك،
 عملية يف عام بشكل والالمركزية اإلقليمية للمجموعات املركزي بالدور االعرتاف خالل من إسرتاتيجي توجه إطار

  .البالد وتنمية عصرنة

  : التالية احملاور حول السياسة هلذه الرئيسية التوجهات وترتكز

   اإلستراتيجية التوجهات

  : كأساس الالمركزية مسار تعزيز �

 احلرة اإلدارة لتعزيز اجتاه يف أساسا وذلك املؤسسة نصوصها قراءة إعادة عرب لالمركزية القانوين اإلطار تنقيح سيتم

 اإلقليمية، التجمعات مدونة على األخرية اللمسات وضع حاليا جيري السياق، هذا ويف. اإلقليمية للمجموعات

  . والشركاء الفاعلني مع واسعة مشاورات بعد القادمة، الدورات يف الربملان على وسيعرض
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. التنمية يف الشركاء بعض من بدعم احمللية والتنمية الالمركزية جمال يف األمد وطويلة شاملة استرياتيجية إعداد وجيري

 مع تام تناسق يف احمللية والتنمية الالمركزية إشكالية أبعاد وترسم حتدد أن القادمة، األشهر خالل منها، وينتظر

  .الرتايب واالستصالح  املؤسسية التنمية جمال يف العامة احلكومية السياسة

  .تنفيذها يف والشركاء الفاعلني كافة لدى واسع نطاق على توزيعها سيتم اإلسرتاتيجية هذه اكتمال وبعد

 لتكوين شامال برناجما فإن السياق، هذا ويف الالمركزية إصالح عملية إجناح يف احلاسم العامل البشرية املصادر تشكل

 الفنية القدرات لتعزيز املقبلة األشهر يف وضعه سيتم الوصاية وهيئات اإلقليمية التجمعات وعمال املنتخبني وتأطري

  . الالمركزية دعم مشاريع ملختلف امليداين النشاط وتعزيز املؤسسات لتلك

 جديدة أدوات وإجناز بعضها بتحيني وسيقام املوجودة، التسيري وأدلة أدوات وتوزيع تكثري سيتم الصدد، هذا ويف

  . واملمتلكات املالية جماالت يف للتسيري املعلوماتية والربامج التطبيقات وخاصة

 الفراغ ملإل للمنتخب آخر أساسي نظام إعداد يتم أن وينتظر اإلقليمية التجمعات لعمال أساسي نظام إعداد سيتم

  . اإلقليمية التجمعات يف العاملني لألشخاص القانوين الوضع وتأمني لتعزيز اال هذا يف احلايل التشريعي

 للتجمعات العامة واملديرية الفنية وجلنتها الالمركزية على اإلشراف هياكل وتعزيز تفعيل على العمل سيجري وأخريا،

 تنفيذ يف قيادي بدور القيام من لتمكينها املوريتانيني العمد لرابطة األساسي النظام مراجعة وسيتم. اإلقليمية

  .الالمركزية

    للمواطن العمومية للخدمات أفضل تقديم أجل من المحلية والتنمية الالمركزية �

 إدارة يف احملليني للسكان الفعالة للمشاركة احمللي الذايت احلكم ظهور إىل الالمركزية سياسة من احملور هذا يهدف

  .السكان رفاهية حيث من حقيقية مضافة قيمة وخلق بأنفسهم شؤوم

 تقدمها اليت اخلدمات نوعية حتسني خالل من املواطنني معاش ظروف حتسني يف احمللية التنمية هدف ويتمثل

  . السكان دعم على الالمركزية عملية حتصل أن ميكن بالذات، الشرط وذا اإلقليمية، التجمعات
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 حتويل يرافقه مل احمللية، العمومية اخلدمات جمال يف وخاصة البلديات، إىل واسعة صالحيات نقل أن البديهي ومن

 املرافق على خاص بشكل هذا وينطبق. اجلديدة املسؤوليات ذه باالضطالع للبلديات تسمح كافية وسائل

  . املخطط وغري السريع التحضر توسع بسبب قويا طلبا ولدت اليت االجتماعية واخلدمات العمومية

 واالستصالح احلضري للتخطيط حقيقية سياسة غياب بسبب احلضرية التحوالت مواكبة إذن البلديات تستطع مل

  . املوارد وقلة التسيري طاقة وضعف الرتايب

 مرحلة يف للتنمية، اجلهوي الصندوق حتسني حول التفكري جيري ، السياق هذا ويف. ضروريا الدولة تدخل يبدو لذا

  , اإلقليمية التجمعات إىل معتربا ماليا حتويال تضمن احمللية، التنمية لتمويل ومتكاملة مستدمية آلية إنشاء وحول أوىل،

 تزويد إىل دف اليت البلدية التنمية خطط وضع احلكومة تقر سوف احمللية، التنمية لتعزيز املقررة اإلجراءات بني ومن

 جدواها وضمان اموعة أولويات بذلك حمددة معينة، فرتة يغطي احمللي لالستثمار بربنامج إقليمية جمموعة كل

 البلديات لتحمل فرصة ذلك ويتيح. واجلهوي الوطين الصعيدين على التدخالت، من غريها مع مالئمتها وخاصة

 بني التعاون إطار يف الضعف نقاط بعض على للتغلب طاقتها وتوحيد قوا نقاط بني اجلمع كيفية يف التفكري على

  . البلديات

 العام االتساق لضمان خاصة بعناية واملاليني الفنيني الشركاء خمتلف وتدخالت القطاعية السياسات تنسيق وسيحظى

  . واالزدواجية اخللط لتفادي الالزمة اجلهود وتضافر

   اإلقليمية للتجمعات أوسع استقاللية أجل من اإلقليمية للتجمعات المالية القدرات تعزيز �

 متويل من متكنها الذاتية، املوارد من معينة نسبة على التجمعات توفر يف الالمركزية حتقيق شروط من واحد يتمثل

  . االستثمارية العمليات ملباشرة الضروري التمويل من جزء بتعبئة هلا وتسمح تسيريها خدمات

 وكذا احمللية الضرائب تسيري يف االستقاللية من مبزيد اإلقليمية للتجمعات االعرتاف إذن املقرر التوجه ويستهدف

 تبسيط من مزيد أمهية إىل والندوات الدراسات مجع توصيات وختلص. وعصرية تطورية جباية إىل النفاذ من التمكني

  . احمللية الضرائب وتكييف ومواءمة
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 من الضرائب جمال يف املاضي العقد مدى على أجنزت اليت الدراسات مجيع توظيف يف الشروع سيتم السياق، هذا ويف

 وقابلة آمنة إضافية وسائل على التوفري من اإلقليمية التجمعات ميكن أن شأنه من واقعي إصالح حتقيق أجل

  . بسهولة لالسرتداد

   المحلية التنمية على واإلشراف والتنسيق للتعاون إطار نحو: لالمركزية اإلقليمي المجال توسيع �

 الوالية مستوى على اإلقليمية التجمعات من جديدة فئة إنشاء عرب خاصة لالمركزية، اإلقليمي اال توسيع يتعني

  .الرتايب واالستصالح والتخطيط  للربجمة مناسبا إطارا األخرية هذه تشكل حبيث

 ولتنفيذ الفقر حماربة ولتحفيز الريفي الوسط يف للمجاالت أفضل لتنسيق مالئما إطارا الوالية تشكل الواقع، ويف

 القرب قضايا على البلدية الصالحيات تركيز إعادة إىل ذلك كل ويهدف. واالستثمار التشغيل مساعدة سياسة

  . احمللية العمومية واخلدمات

 الربط دور لتلعب اإلقليمي املستوى على أفضل حضور من الدولة ستمكن الكافية الوسائل على تتوفر والية وإن

  .ختصصا أكثر توجيها والتنمية التجهيز فرص وتوجه

 الرتابط واملشاريع العمومية واهليئات والوزارات البلديات ألنشطة يقدم أن اجلديد الالمركزي املستوى ويستطيع

 إختالالت تسبب أن ميكن البلديات مستوى على حمدودة مركزية ال سياسة فإن وفعال،. إليها تفتقر اللذين والتناسق

  . التنموية السياسات يف وتفككا

   المواطن وتبعية تبني نحو: الرشيد والحكم الالمركزية �

 الضروري من يكون وعليه،. ناقصة تبقى املؤسسية اجلوانب يف احملصورة الالمركزية بأن واسع نطاق على اتفاق هناك

 الدول مجيع إليها تطمح اليت الالمركزية عملية فإن وهكذا،. الالمركزية سياسة أهداف وحتقيق رسم يف املواطنني إشراك

 وتثمينها ا االعرتاف املهم من واليت املوجودين واملشاركة احلوار مثل اتمع حياة جوانب تتضمن أن جيب احلديثة

  . احلديثة الدميقراطية قنوات وبني بينها والتوفيق
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 إىل دفعهم أجل من اخلصوص، وجه على املواطنني تستهدف لالتصال بإسرتاتيجية الالمركزية تصحب أن ينبغي كما

 والفعالية الدميقراطية عوامل من عامل التسيري جمال يف الشفافية وتشكل. البلدية مشاريع واستدامة تنفيذ يف املسامهة

  .والتبين

 يسمح نشطا مدنيا جمتمعا وإن البلدي، للعمل قويا دعما توفر ألا كبرية أمهية اجلمعوية احلركات تشجيع ويكتسي

  . أفضل بشكل الالمركزية برتسيخ

 على تستهدف الالمركزية، سياسة من أخرى محاور تعميق سيتم اإلقليمية، التجمعات مدونة تنفيذ إطار وفي

  : الخصوص وجه

 وظيفة إىل بسرعة تتطور أن جيب اليت الوصاية وظيفة تعريف إعادة خالل من احمللية االستقاللية تشجيع -

  ؛ هلا االستشارات وتقدمي التنمية دعم

 ؛ عملها ووسائل للبلديات املقرب الفين التأطري تعزيز -

  ؛ البلديات بني التجمعات أو االتفاقات خالل من البلديات بني املشرتكة االتفاقات تطوير -

 وباقي القطاعية والسياسات الكلية االقتصادية للسياسات الرئيسي املعيار باعتبارها الفقر حماربة سياسة -

 ؛ البالد يف األخرى التنموية العمومية السياسات

  ؛ والقيادة التمثيل إدارة من بدال التنمية إدارة إىل واملؤكدة الواضحة احلاجة -

 املتنامي والدور والشفافية الرشيد احلكم حول مراجعها إنشاء يتم تشاركية دميقراطية جناح أجل من الدعم -

 والديناميكيات املصاحل لتعكس املتضافرة الطاقات خمتلف جهود توجيه أجل من التشاركية للمقاربة

  ؛ االجتماعية

  ؛ احمللية املوارد وتعبئة وتكوين املشاريع وإدارة املالية التحويالت خالل من البلديات صالحيات وحتديد تعزيز -

 تنمية لدعم إطار مبثابة سيكون الذين الشباب الشهادات محلة إدماج خالل من البشرية املصادر تنمية -

 ؛ اإلقليمية التجمعات

 .احمللية العمومية املرافق تطوير -

  . احمللية والتنمية الالمركزية جمال يف الوطنية السياسة توجهات هي تلك
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 تنفيذها احلكومة تنوي اليت احمللية والتنمية لالمركزية املستقبلية اإلسرتاتيجية مسبقا جتسد الرئيسية احملاور هذه إن

 وضع وكذا احملاور خمتلف يف اجليدة املمارسات ونشر توظيف سيتم نفسه، الوقت ويف. القريب املستقبل يف

 العملية على لإلشراف مشرتكة أداة مبثابة لتكون احمللية، والتنمية الالمركزية تنفيذ وتقييم ملتابعة نظام وتنفيذ

  . وانعكاساا آثارها ولقياس
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  االنتخابات

  
  
  
  
  

  االنتخابات



 60  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 المستقلة الوطنية اللجنة بإنشاء يتعلق  2012 إبريل 12 بتاريخ صادر 27-2012 رقم نظامي قانون.1

    2018 فبرائر 12 بتاريخ صادر 005-2018 رقم النظامي بالقانون معدل  لالنتخابات

 تمهيدية أحكام :  األول الباب

 وتعرف "لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة " تسمى مستقلة عمومية سلطة تنشأ  :) جديدة( األولى المادة

 ." االنتخابية اللجنة "ب يلي فيما اختصارا

 جمموع على باإلشراف مكلفة دائمة مؤسسة االنتخابية اللجنة تعترب الدستوري، الس بصالحيات اإلخالل بدون

 .ة واالنتخابات اجلهويةالبلدي اباتواالنتخ واالستفتاء والتشريعية الرئاسية باالنتخابات يتعلق فيما االنتخابية العملية

 .نواكشوط يف مقرها ويوجد املالية، وباالستقاللية االعتبارية بالشخصية اللجنة تتمتع

 .عملها وسري تنظيمها وقواعد االنتخابية اللجنة مهام حتديد إىل احلايل القانون يهدف

 المهام : الثاني الباب

 وتنظيم لتحضري السلطات كامل على األوىل املادة يف املبينة مهمتها إطار يف االنتخابية اللجنة تتوفر:   2 المادة

 عن املؤقت اإلعالن ولغاية االنتخايب امللف على التصديق مبرحلة بدء عليها واإلشراف االنتخابية العملية جمموع

 وحىت واالستفتاء الرئاسية باالنتخابات يتعلق فيما النهائي اإلعالن بقصد الدستوري الس إىل وإحالتها النتائج

 .األخرى االنتخابات نتائج عن اإلعالن

 .وشفافيته وصحته االقرتاع سري حسن على اللجنة تسهر

 االنتخايب املسار دعم ملصاحل العامة املديرية يف املختصة املصاحل مع بالتنسيق االنتخابية اللجنة تقوم  : 3 المادة

 االنتخايب واإلحصاء االنتخايب امللف وتسيري ومراجعة حتضري مبراقبة والالمركزية، الداخلية وزارة مستوى على املنشأة

 .لذلك املناسبة العمليات تعتمد كما
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 العامة املديرية يف املختصة املصاحل مع إعداده يف تشرتك التزامات دفرت على اعتمادا االنتخابية املعدات بطلبية وتتعهد

 دعم ملصاحل العامة املديرية يف املختصة املصاحل حبضور االنتخابية املعدات تستلم و .االنتخايب املسار دعم ملصاحل

 .مطابقتها تدقيق يف معها تشارك اليت االنتخايب املسار

 : خاص هبوج و االنتخايب للمسار األخرى املراحل مجيع عن مسؤولة االنتخابية اللجنة تعترب

 االنتخايب؛ امللف على التصديق �

 التصويت؛ مكاتب ومواقع عدد وحتديد املصدق االنتخايب امللف أساس على االنتخابية ئحةالال إعداد �

 املختصة اجلهات مقيا بعد الرتشحات ناتإلعال والنهائية املؤقتة وتسليم األوصال الرتشحات تسجيل �

 الرئاسية؛ نتخاباتلال الرتشحات باستثناء الرتشحات قابلية بفحص

 االنتخابية؛ الرموز أو/و ماتوالعال والشعارات نلوالأل املرتشحني اختيار �

 التصويت؛ وبطاقات الناخبني بطاقات وتوزيع وطبع تصميم �

 االنتخابية؛ احلملة مراقبة �

 الوقت يف وإرساهلا حبراستها تتكفل اليت أو االنتخابية للجنة تعود اليت األماكن يف االنتخابية املعدات ختزين �

 التصويت؛ ومكاتب مراكز إىل ونفقتها مسؤوليتها وعلى املناسب

 دهموعد املسجلني أماكن حتديد و األعضاء وتكوين والتشكيلة العدد حيث من التصويت مكاتب تنظيم �

 التصويت؛ مكاتب من مكتب كل يف

 وإرساهلا؛ احملاضر صياغة و والفرز التصويت عمليات تنظيم �

 واالستفتاء؛ الرئاسية لالنتخابات بالنسبة الدستوري الس إىل إحالتها و املؤقتة النتائج نوإعال مركزة �

 .األخرى نتخاباتلال بالنسبة النتائج نوإعال مركزة �

 تتدخل اليت اإلدارية املصاحل مجيع من أعلبه البنود يف إليها املشار االنتخايب املسار دعم ملصاحل العامة املديرية تتألف

 تنظيمها ويتم .نالقانو  ذاه مألحكا وفقا االنتخابية اللجنة مع نالتعاو  يف مأموريتها وتتمثل االنتخابات تنظيم يف

 .ممبرسو 
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 مع االقتضاء، عند وبالتنسيق، السابقة املواد يف املبينة حيااصال عن فضال االنتخابية اللجنة سهرت:   4 المادة

 للصحافة الرمسية األجهزة إىل املتنافسني املرتشحني مجيع نفاذ يف التساوي مبدأ مراعاة على املختصة السلطات

 .املختصة السلطات إىل توصية أو حظةمال أية هتوج نأ األساس ذاه على وميكنها واملرئية واملسموعة املكتوبة

 .االنتخابات جمال يف نللسكا املدنية التوعية ويف ماإلعال يف االنتخابية اللجنة تشارك

 مع بالتشاور املدعوين الدوليني واملراقبني الوطنيني املراقبني ممها لتسهيل إجراءات من ميلز  ما االنتخابية اللجنة تتخذ

 .للدولة املختصة الدبلوماسية املصاحل

 أو سلطة أي من تعليمات أي تتلقى ال و ليةاالستقال بكامل وظائفها أداء يف االنتخابية اللجنة تتمتع 5:  المادة

 .خاصة أو عامة كانت سواء مؤسسة

 العمل وسير التنظيم : الثالث الباب

 صادر ممبرسو  نيعينو  أحد عشر عضوا من تسيري جلنة هاتدير  مجاعية سلطة االنتخابية اللجنة  :)جديدة( 6 المادة

 .املعارضة و األغلبية من باقرتاح اجلمهورية رئيس عن

 على توجد شخصيات ضمن من توافقي بشكل اجلمهورية رئيس من طرف للتعيني املقرتحني األعضاء اختيار يتم

 واعض) 11( سبعة عبواق واملعارضة األغلبية اقرتاحات على بناء هاإعداد جيري عضوا) 22(اثنني وعشرين من قائمة
 .سياسي فريق كل يقرتحهم

 ."احلكماء جلنة" باسم التسيري جلنة تعرف

 يشهد كما تعيينهم ميو  العمر من األقل على عاما أربعني أكملوا قد اويكونو  اجلنسية موريتانيو التسيري جلنة أعضاء

 .والتجربة احلياد و الفكرية ةهوالنزا قيةاألخال واالستقامة بالكفاءة هلم

 بعد مأموريتهم انتهاء غري أنه يف حالة .للتجديد قابلة غري سنوات مخس مدا ملأمورية التسيري جلنة أعضاء يعني

 .عنيةامل االنتخابات نتائج نإعال بعد إال استبداهلم جيري فلن الناخبني، استدعاء ممرسو  صدور
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ينتخب الرئيس باالقرتاع السري من طرف جلنة التسيري بأغلبية مطلقة يف الشوط األول    :)جديدة( 7 المادة
 .وبأغلبية بسيطة يف الشوط الثاين

املرشح ويف حالة التعادل، يعلن انتخاب . يساعد الريس نائب للرئيس ينتخب باالقرتاع السري باألغلبية البسيطة
  .األكرب سنا

  .حيدد مرسوم تعيني جلنة التسيري تاريخ جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

ويرأس انتخاب نائب الرئيس جلنة . يرأس جلسة انتخاب الرئيس أكرب أعضاء جلنة التسيري سنا من غر املرتشحني
  .التسيري

  .ساعة اليت تلي االنتخاب 48عليا خالل أو نائب الرئيس أمام احملكمة ال/جيوز الطعن يف انتخاب الرئيس و

  .يتاح هذا الطعن ألعضاء جلنة التسيري

 .ساعة للبت يف الطعون 48ويكون أمام احملكمة العليا أجل 

 :ياكلهاه يف أو التسيري جلنة يف عضوا نيكو  نأ ميكن ال   :)جديدة(  8 المادة

 احلكومة؛ أعضاء �

  اخلدمة؛ يف القضاة �

  انتخابية؛ مأمورية وف يزاول الذين األشخاص �

 اإلدارية؛ السلطات �

 الوزارية؛ الدواوين أعضاء �

  االنتخابات؛ نقانو  مبوجب لنيهاملؤ  غري األشخاص �

 االنتخابية؛ اللجنة تراقبها النتخابات ناملرتشحو  �

 السياسية؛ التجمعات أو األحزاب يف القيادية اهليئات أعضاء �

 .اخلدمة يف األمن وقوات املسلحة القوات أفراد �
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 .ماألحكا ذهه لتطبيق املناسبة اإلجراءات االقتضاء عند التسيري جلنة تتخذ

 أو عنهم البحث أو االنتخابية اللجنة وأعضاء رئيس حقةمال ميكن ال باجلرمية، التلبس حاالت باستثناء :  9 المادة

 للجنة وميكن .وظائفهم تأدية أثناء ا قاموا ألعمال أو عنها عربوا آلراء حماكمتهم أو مهحجز  او عليهم القبض

 .أعضائها )2/3(ثلثي بأغلبية يتخذ بقرار احلصانة ذهه رفع االنتخابية

 :التالية احلاالت يف إال املأمورية اية قبل االنتخابية اللجنة أعضاء و رئيس وظائف إاء ميكن ال

 املعين؛ من بطلب �

 التسيري؛ جلنة من طلب على بناء األطباء يئةه هتعين طبيب يقره عقلي أو بدين بعجز �

 ؛هوظيفت على املرتتبة االلتزامات بأحد ثابت و جسيم أو إخالل واضح احنياز �

 .متتالية رمسية اجتماعات )3( ثثال عن مربر غري تغيب �

. 

 ويؤدي الدستوري الس مأما القانونية اليمني االنتخابية اللجنة تسيري جلنة أعضاء و رئيس يؤدي 10:  المادة

 .االختصاص والية حمكمة مأما اليمني االنتخابية اللجنة عن املتفرعة اهليئات أعضاء

 هالوج على و صبإخال وظائفي أؤدي نأ العظيم العلي باهللا أقسم"  :  وه السابق البند يف هإلي املشار اليمني نص
 وذلك املداوالت سرية على أحافظ نوا املوريتانية ميةاإلسال اجلمهورية قوانني مراعاة مع متا حبياد أزاوهلا نوأ األكمل

 ."وظائفي انتهاء بعد حىت

 .وظائفهم أداء أثناء التكتم وواجب التحفظ لواجب االنتخابية اللجنة تسيري جلنة وأعضاء رئيس خيضع

 األجور إىل بالرجوع ممرسو  هاحيدد أجورا وظائفهم برسم االنتخابية اللجنة تسيري جلنة وأعضاء رئيس من كل يتلقى

 .الدولة يف السامية املؤسسات وأعضاء لرؤساء املستحقة

 نأ ،ها مبفرد هي تتحملها ألسباب باستطاعتها يعد مل هبأن االنتخابية، اللجنة تسيري جلنة الحظت إذا 11:  المادة
 رئيس نفإ وشفافيتها، االنتخابات سري حبسن خيل مبا االنتخابية اللجنة إىل املوكلة نالشؤو  بتسيري ائي بشكل متقو 

 .واملعارضة األغلبية مشاورة بعد حبلها مرسوما يصدر اجلمهورية



 65  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  .هأعال  2 املادة يف املبينة الصيغ وفق جديدة تسيري جلنة فورا تعني .امالع نالقانو  يف الطعن هألوج احلل إجراء خيضع

 اجلريدة يف الداخلي مالنظا وينشر أعضائها، ثلثي بأغلبية الداخلي نظامها االنتخابية اللجنة تعتمد:  12  المادة

 .الرمسية

 .االنتخابية اللجنة يف والقرار يهوالتوج التصور يئةه هي التسيري جلنة 13:  المادة

 مالنظا عليها ينص اليت الصيغ احلاضرين،وفق بأغلبية ذلك، غياب يف أو، بالرتاضي التسيري جلنة قرارات تتخذ
 .الداخلي

 الذين من التسيري جلنة من عضوين و الرئيس من طرف االنتخابية اللجنة ناتإعال و وتصرحيات وآراء مداوالت توقع

 .السياسي الفريق نفس قبل من تعيينهم يقرتح مل

 واإلداريني، الفنيني العمال مجيع على السلطة هول .االنتخابية اللجنة إدارة رئيس هو الرئيس   :)جديدة( 14 المادة

 .هل املخولة السلطات حدود يف ويلزمها الغري اجتاه اهليئة وميثل  .االنتخابية اللجنة ميزانية بصرف اآلمر هوو 

   .نائب الرئيس هوظائف يف هخيلف هإعاقت أو الرئيس غياب حالة يف

 مالنظا مبوجب عملهما سري و تنظيمهما حيدد فنية وغرفة قانونية غرفة  :غرفتني االنتخابية اللجنة تضم 15:  المادة
 .الداخلي

 ليةواالستقال احلياد أساس على مهاختيار  يتم وخرباء مفتشني و مبراقبني االنتخابية اللجنة تستعني مهامها، إطار يف

 .واخلربة

 اقرتاحني ضمن من بالقرعة وخيتار التسيري جلنة مبداولة يعني م عا أمني االنتخابية اللجنة إدارة ينسق:  16  المادة

 .الرئيس مقرتح ضمن هاقرتاح يرد مل الذي اآلخر الفريق من الثاين واالقرتاح التسيري جلنة رئيس من امهأحد

 .واالستقامة ةهوالنزا بالكفاءة هلم املشهود العايل املستوى ذوي األطر من نيكو  مالعا األمني

 .العليا باحملكمة اإلدارية الغرفة مأما القانونية اليمني يؤدي
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 :  التالية مباملها مالعا األمني يضطلع

 االنتخابية؛ اللجنة إدارة تنسيق �

 االنتخابية؛ اللجنة اجتماعات حماضر إعداد �

 عليها؛ واحملافظة باالنتخابات املتعلقة الوثائق وتسيري استقبال �

 .اجلمهور مإعال �

 نأ نبدو  االنتخابية اللجنة وغرفيت التسيري جلنة اجتماعات حيضر ذلك، ومبوجب .التسيري جلنة سكرتارية ويتوىل
 .التصويت حق هل نيكو 

 حتديد يتم وحملية جهوية ياكله على اإلدارية واملراكز واملقاطعات الواليات يف االنتخابية اللجنة تتوفر :  17المادة

 .االنتخابية اللجنة تسيري جلنة مبداولة عملها وسري وتنظيمها حيااصال

 استحقاق كل مبناسبة واحمللية اجلهوية اهليئات أعضاء تعيني يتم .االنتخابية اللجنة سلطة حتت الفروع ذهه توضع

 .االنتخابية اللجنة تسيري جلنة من مبداولة انتخايب

 تسيري للجنة جيوز هأن غري .املعنية نتخاباتلال النهائية النتائج عن ناإلعال من يوما عشر مخسة بعد مهامهم تنتهي

 .حملية جزئية انتخابات على بنفسها أن تشرف مفيدا، ذلك رأت ما إذا االنتخابية، اللجنة

 .مرتشح لكل االنتخابية الدائرة على االنتخابية للجنة واحمللية اجلهوية اهليئات ألعضاء االنتخابية ليةهاأل معد تقتصر

 .االنتخابية اللجنة تسيري للجنة مبداولة حتدد أجورا االنتخابية للجنة واحمللية اجلهوية اهليئات أعضاء يتلقى

 المحاسبي و المالي و اإلداري مالنظا : الرابع الباب

 اإلداريني العمالاللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات بطلب منها  تصرف حتت الدولة تضع  :)جديدة( 18  المادة

  .مهمتها ألداء الضروريني والفنيني

اعمال وفقا للقوانني املعمول وجيوز هلا عند االقتضاء، أن تقوم بالتعاون مع املصاحل املختصة يف الدولة، باكتتاب 
 .ا
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 جلنة هعلي الذي تصادق اهليكلي التنظيم مبوجب االنتخابية للجنة الداخلي ري اإلدا التنظيم حيدد :  19 المادة

 .االنتخابية اللجنة تسيري

 االنتخابية اللجنة صفقات يف للنظر خمتصة صفقات جلنة بصفتها االنتخابية اللجنة تسيري جلنة تنعقد :  20 المادة

 .طبيعتها كانت أيا

 الضرورية االعتمادات االنتخابية اللجنة تسيري جلنة من مسبب اقرتاح على بناء الدولة ميزانية يف ترصد:   21 المادة

 .عنها املتفرعة واهليئات االنتخابية اللجنة لتسيري

 .االنتخابية اللجنة ميزانية التسيري جلنة تقر األساس، ذاه وعلى

 بني من التسيري جلنة هتعين عمومي حماسب قبل من العمومية احملاسبة لقواعد طبقا االنتخابية اللجنة حماسبة مسك يتم

 .املالية وزير يقرتحها أ فئة من موظفني مخسة من الئحة

 .احلسابات حملكمة احلصرية للرقابة االنتخابية للجنة املخصصة األرصدة ختضع

 .حبلها القاضي ماملرسو  يعينها اليت الدولة إدارة إىل أمواهلا حتول االنتخابية اللجنة حل حالة يف

  األطراف األخرى و واإلدارة القضائية األجهزة مع قاتالعال : الخامس الباب

 األوىل الدرجة يف بالبت خمتصة االنتخابية اللجنة نتكو  الدستوري، الس بدون اإلخالل بصالحيات:   22 المادة

 .االنتخابية النزاعات جمال يف

 :التالية للبيانات طبقا االنتخابية للجنة متقد النزاعات نفإ هعلي و

 االنتخابية؛ الوالية جلنة مأما للطعن قابلة احمللية االنتخابية اللجنة ياكله قرارات نتكو 

 املركزية؛ االنتخابية اللجنة مأما للطعن قابلة االنتخابية الوالية جلنة قرارات نتكو 

 .احلالة حسب العليا، احملكمة أو الدستوري الس مأما للطعن قابلة املركزية االنتخابية اللجنة قرارات نتكو 
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 نشر أو تسلم من اعتبار مأيا 4 أقصاه أجل يف االنتخابية، اللجنة مستويات خمتلف على نلطعو ا مقدت نأ جيب

 .بالطعن اهتعهد تاريخ من اعتبارا مأيا 4 أقصاه أجل يف اهقرار  اختاذ املعنية اهليآت على جيب و املعاب، القرار

 ميتقد نأ للطاعن ميكن قصوى، ضرورة أو االستعجال حالة يف املركزية، االنتخابية اللجنة لقرارات بالنسبة هأن إال
 .احلالة حسب العليا، احملكمة أو الدستوري الس مأما ةمباشر  هبطعن

 تعهده تاريخ من اعتبارا يوما 15 أقصاه أجل يف ائيا احلالة، حسب العليا، احملكمة أو الدستوري الس يبت

 .بالطعن

 رمسية بصفة إليها حتال اليت النتائج يف االنتخايب نامليدا يف املختصة احملاكم تبت االنتخابية، للنتائج بالنسبة حصرا

 .االنتخابية اللجنة من طرف

 .النزاع موضع القضية يف االنتخابية اللجنة حظاتمال إىل يستمع هفإن بنزاع املختص القاضي تعهد إذا

 واألحزاب اإلدارية السلطات طرف من االنتخايب نالقانو  تطبيق على االنتخابية اللجنة تسهر :  23  المادة

 .توصية أو تصريح كل علنيا تصدر نأ الصدد ذا هلا وجيوز .والناخبني واملرتشحني السياسية

 .املواطن جتاه التهذيب ودور اإلدارة جتاه االستشاري دور االنتخابية اللجنة تلعب :  24 المادة

 االنتخابية للجنة توفر نبا مركزيةالال اإلدارية والسلطات اإلقليمية و املركزية اإلدارية السلطات متلز  :  25 المادة

 طلبات مأما اإلداري بالسلم االحتجاج ميكن وال .مهمتها إلجناز الضرورية الوثائق جبميع توافيها نوأ املعلومات مجيع

 .اللجنة

 .االنتخايب باملسلسل متعلقة معلومة بكل االنتخابية اللجنة بإشعار اإلدارة متلز 

 اللجنة مع ،االقتضاء عند، نسقيو  االنتخايب املسلسل تأمنييتوىل الوزير املكلف بالداخلية   :)جديدة( 26 المادة

 .الغرض هلذا املناسبة اإلجراءات االنتخابية

 .مهمتها لتأدية مفيدا هرأي ترى شخص لكل االستماع معينة قضية يف للجنة ميكن :  27  المادة



 69  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 جتمعات أو السياسية األحزاب من طلب على بناء أو منها خاصة مببادرة إما االنتخابية اللجنة تتعهد:  28 المادة

 .هب تتعلق شكوى كل أو االقرتاع على التأثري شأا من قضية بكل ئهمالوك أو املرتشحني أو السياسية، األحزاب

 حصيلة يتضمن مفصال تقريرا اجلمهورية رئيس إىل االنتخابية اللجنة هتوج اقرتاع كل انتهاء عند :  29 المادة

 ذاه يف مناسبة اهترا اليت حاتباإلصال ومقرتحاا وتوصياا االنتخابية العمليات حول سري حظااومال نشاطها

 .أشهر ثةثال يتجاوز ال يف ظرف التقرير ذاه االنتخابية اللجنة تنشر .نالشأ

 وسيلة أي بواسطة أو الصحافة عرب وقراراا أنشطتها عن مالعا الرأي مبإعال االنتخابية اللجنة متقو :  30 المادة

 .جمدية اهترا أخرى

 على بناء أو منها مببادرة إما رمسيا املعرتف االسياسية  األحزاب مع اجتماعات تعقد نأ االنتخابية للجنة ميكن

 .منهم طلب

 وتتلقى .واإلدارة السياسية األحزاب بني االنتخايب باملسلسل قةعال هلا اليت املشرتكة اللقاءات االنتخابية اللجنة حتضر

  .اإلطار نفس يف يتبادلوا اليت تاملراسال من نسخة

 نهائية مأحكا : السادس الباب

  .احلاجة طرق تطبيق هذا القانون عند مراسيم ستحدد : 31 المادة

القاضي بانشاء اللجنة الوطنية املستقلة  2009مارس  05بتاريخ  017- 2009يلغى القانون رقم  : 32المادة 
  :لالنتخابات وكذلك مجيع األحكام األخرى املخالفة هلذا القانون وباخلصوص األحكام املخالفة يف 

املتضمن القانون النظامي املتعلق بانتخاب  1991أكتوبر  7الصادر بتاريخ  027-91األمر القانوين رقم  �
 رئيس اجلمهورية، املعدل؛

املتضمن القانون النظامي املتعلق بانتخاب  1991أكتوبر  7الصادر بتاريخ  028-91األمر القانوين رقم  �
 النواب يف اجلمعية الوطنية، املعدل؛

املتضمن القانون النظامي املتعلق بانتخاب  1991أكتوبر  7صادر بتاريخ ال 028-91األمر القانوين رقم  �
 الشيوخ، املعدل؛
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، املعدل، الذي يلغي وحيل حمل األمر 1987أكتوبر  20الصادر بتاريخ  289-87األمر القانوين رقم  �
 .املنشئ للبلديات 1986أغسطس  13الصادر بتاريخ  134-86القانوين رقم 

القانون النظامي باعتباره قانونا للدولة وينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اإلسالمية  ينفذ هذا : 33المادة 
  .املوريتانية
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 بتشجيع المتعلق النظامي القانون متضمن 2006 أغسطس 22 بتاريخ صادر 2006- 029 رقم قانوني أمر.2

 12 بتاريخ الصادر 2012 -034 رقم النظامي بالقانون معدل االنتخابية، والوظائف للمأموريات النساء ولوج

                                                  2012 ابريل

 مستوى على االنتخابية والوظائف للمأموريات النساء ولوج تشجيع إىل القانوين األمر هذا يهدف: األولى المادة

 مبدأ واحرتام االنتخابية والوظائف املأموريات ولوج بشأن املساواة مبدأ تنفيذ إطار يف وذلك البلدية واالس الربملان

  .الدولة تضمنهما أساسيان حقان ومها األصوات تساوي

  البلدية المأموريات: األول الفصل

  .  البلدية االس مقاعد من% 20 عن تقل ال حصة البلدية،يف االنتخابات يف احلق للنساء سيصبح: 2المادة

 أن جيب القبول، عدم طائلة وحتت أعاله 2 املادة يف املبينة بالنسب النساء النتخاب تشجيعا ) :جديدة(3المادة

 عدد حبسب لالنتخاب قابل ترتيب يف املرتشحات النساء تكون حبيث البلدية لالنتخابات املرتشحة اللوائح تعد

  :األقل على اللوائح هذه وتضم. احملددين املستشارين

 ؛ بلديا مستشارا 11و 9 بني ما للمجالس) 2( مرتشحتني -

  ؛ مستشارا 17و 15 بني ما للمجالس مرتشحات 3 -

  .أكثر أو مستشارا 21و 19 بني ما للمجالس مرتشحات 4 -

 املستقلة الوطنية اللجنة( يلي ما يف املسماة االنتخاب بتنظيم املكلفة العمومية للسلطة مداولة يف ستحدد

  .الغرض هلذا املناسبة املرتشحة اللوائح إعداد آليات ،)لالنتخابات

  .األحكام هذه تطبيق على لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تسهر

 يكون املرتشحة اللوائح يف املقاعد من حبصة التمتع للنساء حيق الربملانية لالنتخابات بالنسبة ):جديدة(4المادة

  :أدناه مبني هو ما حبسب األدىن حدها

 :الوطنية الجمعية انتخابات  - أ
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 الرتبة يف يكون اإلناث من مرتشحا األقل على املرتشحة اللوائح تتضمن مقاعد، ثالثة ذات االنتخابية الدوائر يف

  الالئحة؛ على الثانية أو األوىل

 الئحة كل بالنساء،تضم اخلاصة الوطنية الالئحة باستثناء مقاعد، ثالثة ذات بأكثر متثل اليت االنتخابية الدوائر يف

  :التاليني للمبدأين مراعاة مع جنس كل من مرتشحا بالتناوب

 كال من املرتشحني من متساوي عدد يوجد أن الالئحة،جيب حسب مرتشحني أربعة من كاملة جمموعة كل ضمن

  اجلنسني؛

  .واحد على يزيد أال جيب اجلنسيني من املرتشحني عدد بني الفارق

  .الرتشيحات الئحة إعداد إجراءات لالنتخابات املستقلة الوطنية للجنة مداولة يف ستحدد

 :الشيوخ مجلس انتخابات  - ب

 الوطنية اللجنة تسهر. األقل على امرأة بينها من ترشح أن دوائر أربع يف ترشيحات تقدم اليت السياسية األحزاب تلزم

  .األحكام هذه تطبيق على لالنتخابات

  االنتخابية الوظائف: الثالث الفصل

 متثيل نسبة االنتخابية الوظائف يف تراعي أن البلدية واالس الوطنية واجلمعية الشيوخ جملس على جيب :5المادة

  .الذكر  اآلنفة للمبادئ طبقا البلدية واالس الربملانيتني اجلمعيتني مكاتب انتخاب يف النساء

  مشتركة أحكام:  الرابع الفصل

 تلك من أعلى بنسب نساء إجناح ختوهلا مالئمة ترتيبات تتخذ اليت السياسية التجمعات أو لألحزاب ميكن :6المادة

 مشرتك مقرر مبقتضى احملددة واإلجراءات للشروط طبقا متنح مالية حتفيزات على حتصل أن أعاله، عليها املنصوص

  .واملالية بالداخلية املكلفني الوزيرين بني

  .القانوين األمر هلذا املخافة السابقة الرتتيبات كافة تلغى : 7المادة
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  . املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة ويف االستعجال لطريقة طبقا القانوين األمر هذا سينشر :8المادة
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 النظامي القانون أحكام بعض ويكمل يعدل 2018 فبرائر 12 بتاريخ صادر 008-2018 رقم نظامي قانون.3

 029-2006 رقم القانوني األمر أحكام بعض يعدل الذي 2012 ابريل 12 بتاريخ الصادر 034 -2012 رقم

 للمأموريات النساء نفاذ بتشجيع المتعلق النظامي القانون المتضمن 2006 أغسطس 22 بتاريخ الصادر

  االنتخابية والوظائف

الذي  2012 ابريل 12 بتاريخ الصادر 034 -2012 رقم النظامي القانونمن  4تلغى أحكام املادة : األولى المادة
 النظامي القانون تضمنامل 2006 أغسطس 22الصادر بتاريخ  029-2006يعدل بعض أحكام األمر القانوين رقم 

   : وحتل حملها األحكام التالية  االنتخابية والوظائف للمأموريات النساء ولوج بتشجيع املتعلق
 املرتشحة اللوائح يف املقاعد من حبصة التمتع للنساء حيق يف اجلمعية الوطنية لالنتخابات بالنسبة ):جديدة(4المادة

  :أدناه مبني هو ما حبسب األدىن حدها يكون

تتضمن اللوائح املرتشحة على األقل مرتشحا من اإلناث تكون يف ، يف الدوائر االنتخابية ذات الثالث مقاعد - 1
  الرتبة األوىل أو الثانية على الالئحة؛

 كل بالنساء،تضم اخلاصة الوطنية الالئحة باستثناء مقاعد، ثالثة ذات بأكثر متثل اليتيف الدوائر االنتخابية  - 2

  :التاليني للمبدأين مراعاة مع جنس كل من مرتشحا بالتناوب الئحة

 من متساوي عدد يوجد أن جيب الالئحة، حسب مرتشحني أربعة من كاملة جمموعة كل ضمن �
  اجلنسني؛ كال من املرتشحني

  .واحد على يزيد أال جيب نياجلنس من املرتشحني عدد بني الفارق �

  .اللوائح املرتشحة إعداد إجراءات لالنتخابات املستقلة الوطنية للجنة مداولة يف ستحدد

  .تسهر اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات على تطبيق هذه األحكام
بالنسبة لالنتخابات اجلهوية، حيق للمرأة احلصول على حصة متثل احلد األدىن من املقاعد يف لوائح  : 2المادة 

  :املرتشحني احملددة وفقا للبيانات التالية

 مستشارا؛ 11مرتشحتان الس من  -

 مستشارا؛ 15مرتشحات الس من  3 -
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 مستشارا؛ 21مرتشحات الس من  4 -

  .مستشارا 21مرتشحات الس أكثر من  5 -

  .اللوائح املرتشحةستحدد يف مداولة للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات إجراءات إعداد 
  .تسهر اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات على تطبيق هذه األحكام

 بتاريخ الصادر 034 -2012 رقم النظامي القانونتلغى كافة األحكام السابقة املخالفة وخاصة أحكام  : 3المادة 

 2006 أغسطس 22الصادر بتاريخ  029-2006الذي يعدل بعض أحكام األمر القانوين رقم  2012 ابريل 12

  االنتخابية والوظائف للمأموريات النساء ولوج بتشجيع املتعلق النظامي القانون تضمنامل
 . املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يفينشر و  باعتباره قانونا للدولة النظامي القانون هذا ينفذ : 4المادة
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  بالجهة يتعلق 2018 فبرائر 12 بتاريخ ادرص 010-2018 رقم نظامي قانون. 1

 أحكام عامة: األول الفصل

 القانون حيدد 2017 و 2012 ،2006 سنوات راجعامل 1991 يوليو 20 دستور من 98 للمادة طبقا:األولى المادة

 :يلي ما احلايل النظامي

 وشؤوا؛ اجلهة تسيري شروط -

 املذكور؛ الس وقرارات ملداوالت اجلهوي الس رئيس تنفيذ شروط -

  باجلهة، اخلاصة االختصاصات -

 الدولة؛ طرف من إليها احملالة االختصاصات -

 اجلهة؛ أجهزة عمل وسري تنظيم قواعد -

 والرتشح؛ االنتخابية األهلية شروط -

 املالية؛ مواردها وأصل للجهة املايل النظام -

  .نواذيبو وداخلت نواكشوط جبهيت اخلاصة النظم -

 .املالية واالستقاللية االعتبارية بالشخصية تتمتع إقليمية جمموعة اجلهة :2 المادة

  .ا خاص ومبجال وموظفني مبيزانية اجلهة تتمتع اختصاصاا، ممارسة أجل من

  .للوالية اإلدارية الدائرة حدود مع للجهة اإلقليمية احلدود تتطابق

 :منتخبان) 2( جهازان اجلهة إدارة يتوىل

 اجلهوي؛ الس: مداول جهاز -

  .اجلهوي الس رئيس: تنفيذي جهاز -

 اختصاصها جمال داخل والعلمية والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية تطوير يف اجلهة مهمة تتمثل :3 المادة

 التنمية اسرتاتيجيات مالئمة مبهمة وتقوم. األخرى الرتابية التجمعات وصالحيات واستقاللية جمال احرتام مع الرتايب
  .الرتايب واالستصالح
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 الرتابية احلوزة بسالمة أو األمة بوحدة املساس إىل اجلهات وتنظيم إنشاء يؤدي أن األحوال من حال بأي ميكن ال
  .للبلد

  الجهة اختصاصات: الثاني الفصل

  :التالية ااالت اجلهة اختصاصات تشمل :4 المادة

 :للجهة الترابي  واالستصالح التخطيط) 1

 املخطط مع انسجامه على السهر خالل من الرتايب لالستصالح اجلهوي املخطط إعداد يف املشاركة -
 الرتايب؛ لالستصالح الوطين

 الوطنية؛ التنموية االسرتاتيجيات مع ينسجم جهوي تنموي برنامج وتنفيذ إعداد -

  اجلهة؛ يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية أهداف حتقيق أجل من الدولة مع العقود إبرام -

  والعمران؛ لالستصالح الرئيسية املخططات إعداد يف املشاركة -

 أفضل؛ خدمات من لتستفيد النائية القرى عن العزلة كوف اجلهة يف الطرقي لنقل تطويرا تشجيع -

 اجلهوية؛ األمهية ذات واخلدمات التحتية البىن خمططات وتنفيذ إعداد يف املسامهة -

  .اجلهة يف لالتصاالت التحتية البنية وتطوير الرقمية العزلة فك يف املسامهة -

 :االستثمارات)2

  .اجلهة يف والسياحية والصناعية التجارية واالستثمارات األنشطة وتشجيع ترقية- -

 :الطبيعية الموارد وتسيير البيئة) 3

  البيئة؛ أجل من اجلهوي العمل خمططات و وخطط مشاريع وتنفيذ إعداد يف املشاركة -

 املخاطر؛ وإدارة الطوارئ حاالت يف بالتدخل اخلاصة اجلهوية اخلطط مشاريع إعداد يف املشاركة -

 اجلهوية؛ األمهية ذات الطبيعية واملواقع احملمية واملناطق الغابات، وصيانة ومحاية تسيري متابعة -

 اجلهوية؛ األمهية ذات الطبيعة حلماية احمللية التدابري من وغريها احلراسة توفري -

 الغابات؛ حرائق مكافحة إطار يف احلرائق من الواقية الطرق إجناز يف املسامهة -

  .الربية احلياة محاية -
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 :السياحة) 4

 اجلهوي؛ املستوى على السياحة ترقية -

 السياحية؛ التحتية البنية إلنشاء اخلاصة املبادرات وتشجيع دعم -

 احلريف؛ اإلنتاج وتشجيع دعم -

  .السياحية التحتية البىن يف الصحية والنظافة النظافة بشأن التوعية إجراءات -

 :المهني والتكوين األمية ومحو التعليم) 5

 املهين؛ التكوين ومؤسسات والثانويات اإلعداديات وصيانة وجتهيز بناء -

 م؛ التكفل و املهين التكوين ومؤسسات والثانويات اإلعداديات يف الدعم موظفي اكتتاب -

 والتكوين األمية وحمو للتهذيب العمومية السياسات جمال يف وأولوياا الدولة سياسات تنفيذ يف املشاركة -

  .املهين

 :االجتماعي والعمل الصحة) 6

 اجلهة؛ يف الصحية اهلياكل دعم -

 ومكافحة والنظافة للصحة العمومية السياسات جمال يف الدولة وأولويات سياسات تنفيذ يف املشاركة -

 األوبئة؛

  .اجلهوي املستوى على االجتماعي العمل ترقية -

 :والترفيه والرياضة الشباب) 7

 اجلهوية؛ الرياضية التحتية البىن إجناز -

 والشبابية؛ والرياضية الثقافية اجلمعيات مساعدة -

  .اجلهوية األمهية ذات والرياضية والتعليمية االجتماعية األنشطة وتطوير وإنعاش تنظيم -

 :الثقافة) 8

 اجلهوي؛ املستوى على الثقافية األنشطة وتنمية ترقية -

 أو/ و التاريخ قبل ما حقبة وبقايا اجلهوية األمهية ذات التارخيية واملعامل املواقع حفظ وضعية  ومتابعة مراقبة -

 .التارخيية احلقبة
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 اجلهوي؛ املستوى على والفنية واألدبية الثقافية الفعاليات تنظيم -

 جهوية؛ ومتاحف مسرحية وفرق وفولكلورية تقليدية غنائية وفرق موسيقية، فرق وإدارة إنشاء -

  .اجلهوية األمهية ذات العمومية املطالعة ومكتبات والثقافية، االجتماعية املراكز وتسيري إنشاء -

 :التالية ااالت يف إليها احملالة االختصاصات اجلهة متارس :5 المادة

 اجلهوي؛ البعد ذات التحتية والبىن املعدات -

 التجارة؛ -

 الصحة؛ -

 الصناعة؛ -

 التعليم؛ -

  .الصحي والصرف واملياه الطاقة -

  الجهوي المجلس انتخاب وطريقة تشكيلة: الثالث الفصل

 حيدد. وسريا حرا التصويت يكون. املباشر العام باالقرتاع منتخبني مستشارين من اجلهوي الس يتكون :6 المادة

  :التايل النحو على املنتخبني اجلهة مستشاري عدد

 نسمة؛ 60 000 عن سكاا عدد يقل اليت اجلهات يف عضوا 11 -

 نسمة؛ 100.000 إىل 60.001 من اجلهات يف عضوا 15 -

 .نسمة 200.000 إىل 100.001 من اجلهات يف عضوا 21 -

  .نسمة 200.000 من أكثر سكاا عدد يبلغ اليت اجلهات يف عضوا 25 -

 .سنوات مخس اجلهويني املستشارين مأمورية مدة :7 المادة

 .للمجالس العام التجديد بعد اجلديد الس تنصيب عند واليتهم املنتهية اجلهويني املستشارين مأمورية تنتهي

  .اجلهوي الس أعضاء مأمورية فيه تنتهي الذي الوقت نفس يف الرئيس ونواب الرئيس مأمورية تنتهي
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 يتم. عنها املعرب األصوات من مطلقة أغلبية على اللوائح إحدى حصلت إذا واحدا شوطا االقرتاع يكون :8 المادة

 من األكرب الباقي لنظام وفقا املتبقية املقاعد ومتنح االنتخايب القاسم باستخدام النسيب التمثيل حسب املقاعد توزيع
  .اللوائح لدى األصوات

 شوط إجراء يتم فإنه عنها، املعرب األصوات من املطلقة األغلبية على األول الشوط يف اللوائح من أي حتصل ملا وإذ

  .ثان

 .األصوات من عدد أكرب على احلاصلتني الالئحتني إال الثاين للشوط تتقدم وال

 أساس على عنها املعرب األصوات من عليه حصلت ملا املناسب املقاعد عدد على الالئحتني من كل حتصل و

  .االنتخايب القاسم

  .عنها املعرب األصوات من األكرب الباقي على حصلت اليت لالئحة االقتضاء عند املتبقي املقعد ومينح

  .اللوائح على تسجيلهم تسلسل حسب املرتشحني جناح يعلن

 املكلف الوزير من تقرير على بناء الوزراء، جملس يف يتخذ معلل مرسوم مبوجب اجلهوي الس حل ميكن :9 المادة

  .بالالمركزية

 النتخاب النهائي اإللغاء حالة يف أو ألعضائه، اجلماعية االستقالة عند أو اجلهوي الس حل حالة يف :10 المادة

 الوزير من اقرتاح على بناء وتعني مبهامه بالقيام خاصة بعثة تكلف الس، تشكيل تعذر حالة يف أو أعضائه، مجيع

 قبول أو احلل تلي اليت يوما) 15( عشر اخلمسة يف الوزراء جملس عن صادر مرسوم مبوجب بالالمركزية املكلف

  .لالنتخابات النهائي اإللغاء أو االستقالة

 رئيس مهام يتوىل رئيس بينهم ومن  الدولة، موظفي بني من اختيارهم يتم أعضاء،) 7( سبعة من اخلاصة البعثة تتكون

 .آخرين أعضاء إىل صالحياته من جزء يفوض أن اخلاصة البعثة لرئيس وجيوز. الس

  .اخلاصة البعثة تشكيلة ضمن يكون أن حله مت الذي الس أعضاء من عضو ألي ميكن وال
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 النتخاب النهائي اإللغاء أو أعضائه) 2/3( ثلثي استقالة أو الس حل من يوما) 90( تسعني غضون يف :11 المادة

 أشهر) 6( ستة سوى يتبق مل إذا إال جديدة انتخابات جترى القانون، هذا من 10 املادة يف الواردة احلالة يف أو أعضائه

 . اجلهوية للمجالس العام التجديد على

  .حملهم حيلون الذين األعضاء مأمورية انتهاء تاريخ عند االنتخابات هذه عن املنبثقة االس أعضاء مأموريات تنتهي

 استقالته قبلت أو حله مت الذي الس جتديد أجل من العادي بالشكل االنتخابات بتنظيم الظروف تسمح ال عندما

 من األوىل الفقرة يف عليها املنصوص يوما) 90( التسعني مهلة انقضاء قبل للحكومة، جيوز فإنه انتخابه، إلغاء مت أو

 .الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب ذلك و اخلاصة البعثة صالحية مدة بتمديد تقوم أن املادة، هذه

  .ملهامه اجلديد اجلهوي الس تسلم عند تلقائيا اخلاصة البعثة سلطات صالحية تنتهي احلاالت مجيع ويف

 الوزير يقوم آخر، سبب ألي أو الوفاة أو لالستقالة نتيجة أعضائه، أغلبية اجلهوي الس يفقد عندما :12 المادة

  .تكملته تتم أن إىل تلقائيا الس أعمال تعليق من بالتأكد بالالمركزية املكلف

  :الرئيس ونواب الرئيس: الرابع الفصل

 حصلت اليت املرتشحة الالئحة على شخص أول إلزاميا ويكون. املباشر العام باالقرتاع الرئيس ينتخب :13 المادة

  .االنتخابات يف األصوات أغلبية على

 اليت يوما) 30( الثالثني يف اجلهوي، الس مكتب النتخاب الس دعوة بالالمركزية املكلف الوزير يتوىل :14 المادة

  .اجلهوية االس أعضاء انتخاب تلي

 .املكتب اجتماعات القانون، بقوة للجهة، العام األمني وحيضر. اجلهة مكتب الرئيس ونواب الرئيس يشكل

 العلنية بالقراءة الس، اجللسة رئيس ويُطلع. التنصيب جلسة إىل الدعوة بالالمركزية املكلف الوزير يَتوىل :15 المادة

 التقرير كان إذا أساسية ملخصات بتقدمي االقتضاء عند أو اجلهة، حالة عن واليته املنتهية الرئيس أعده الذي للتقرير

 .الس دعوة مع توزيعه مت قد

  .الرئيس وتنصيب الرئيس نواب انتخاب جلسة الدولة ممثل يرتأس

 :التالية احلاالت يف ائيا و تعليقه، حالة يف مؤقتا واليته فرتة خالل الس رئيس مأمورية مدة تنتهي :16 المادة



 83  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 االستقالة؛ -

 العزل؛ -

 الوفاة؛ -

 هذا يف عليها املنصوص االنتخابية األهلية عدم أو التعارض حاالت من أي إىل تؤدي صفة أية اكتساب -

 .القانون

  .بالالمركزية املكلف الوزير إىل الدولة ممثل طريق عن الس رئيس استقالة توجه

 هذه إرسال من شهر بعد ذلك، غياب ويف األخري، هذا طرف من قبوهلا عند املفعول سارية االستقالة تصبح

  .مضمونة رسالة طريق عن االستقالة

 وفق استبداهلم يتم فإنه كان، سبب ألي مهامهم أداء عن الرئيس نواب أو الرئيس يتوقف عندما :17 المادة

 :التالية الشروط

 األغلبية؛ الئحة ترتيب يف يليه الذي باملستشار تلقائيا اجلهوي الس رئيس يستبدل -

 يف استبداهلم بغية بالالمركزية املكلف الوزير طرف من اجلهوي الس يستدعى الرئيس، نواب إىل بالنسبة -
  .مهامهم انتهاء تلي اليت يوما) 15( عشر اخلمسة غضون

 وكذلك تلقائية بصفة مقعده مأموريته خالل اجلهوي الس من أو/و حزبه من يستقيل الذي اجلهوي املستشار يفقد

 من منتخب عضو آخر بعد مباشرة يأيت الذي املرشح احلالتني، كلتا يف القانون بقوة حمله وحيل. الوفاة حالة يف

  .الئحته

  .بالالمركزية املكلف الوزير أو اجلهوي الس من مببادرة الرئيس عزل يصدر :18 المادة

 الثلثني بأغلبية اجلهوي الس عليه يصوت الذي الرئيس، إقالة مقرتح على التصويت بعد الس من مببادرة العزل يتم

 ال التصويت هذا أن غري. املوضوع هلذه تكرس و بالالمركزية املكلف الوزير يرخصها استثنائية جلسة خالل) 2/3(
 هذا ويصبح. مسبقا اخلطية تفسرياته بتقدمي للرئيس ويسمح. النتخابه املوالية شهرا عشر االثىن يف جيري أن ميكن

 .بالالمركزية املكلف الوزير من مقرر مبوجب نافذا العزل

 ا تلزمه اليت النصوص ينتهك أو خيالف أو الرئيس يرفض عندما بالالمركزية املكلف الوزير من مببادرة العزل يتم

 :التالية الشروط وفق وذلك والنظم، القوانني
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  .ومعاينتها املزعومة الوقائع على بالوقوف الفور على بالالمركزية املكلف الوزير من مقرر مبوجب معينة حتقيق جلنة تقوم

 .اللجنة على للرد املعين للرئيس احملددة املهلة يبني أن وجيب مكتوبا، إنذارا اللجنة هذه وترسل

 عدم أو الرد حالة يف التحقيق جلنة تصدر و. رفضا يعترب الصمت فإن احملددة، املهلة اية يف رد أي تقدمي يتم مل إذا

 تقرير على بناء الوزراء جملس فإن للرئيس، املسؤولية حيمل الرأي هذا كان إذا. اآلجال أقرب يف ائيا رأيا وجوده،

  .مرسوم مبوجب الرئيس يعزل بالالمركزية املكلف الوزير من معلل

  .الس يف كعضو وضعه على الرئيس عزل يؤثر ال

 تقدمي إىل السابقة املادة يف املذكورة اللجنة طرف من ودعوته الس رئيس إىل االستماع بعد ميكن، :19 المادة

 أن ميكن وال. بالالمركزية املكلف الوزير من مقرر مبوجب تعليقه يتم أن إليه، املنسوبة الوقائع بشأن اخلطية تفسرياته

  .شهرين التعليق يتجاوز

 الرئيس نواب غياب ويف االنتخايب، الرتتيب حسب نوابه بأحد مهامه يف مؤقتا الرئيس يستبدل التعليق، حالة ويف

 .الس أعضاء بأسن يستبدل

 أو االنتخابية األهلية عدم أو التعارض حاالت من أي إىل تؤدي صفة اكتساب أو االستقالة أو العزل حالة يف أنه إال

  .أعاله 17 املادة ألحكام وفقا استبداله يتم الرئيس، وفاة حالة يف

  .اجلارية الشؤون تسيري يف حمله األسبقية، ترتيب حسب الرئيس، نائب حيل مانع، وجود أو الغياب حالة ويف

  .الجهوي المجلس تنظيم: الخامس الفصل

  للجهة التنفيذي الجهاز: األول القسم

  .املعنية للوالية العمومية اإلدارات يف الوظائف كافة ممارسة مع الرئيس نائب أو الرئيس مهام تتعارض :20 المادة

 .وعمدة برملاين مأمورية مع اجلهة جملس رئيس مأمورية تتعارض

 الرئيس نواب ويتلقى. والتمثيل الوظيفة عالوة من يستفيد الرئيس أن غري. جمانية الرئيس ونواب الرئيس مهام تعترب

  .العالوات هذه نسب بالالمركزية املكلف الوزير من مقرر حيدد. الوظيفة عالوة
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 من يتكون اجلهوي الس كان إذا ما حسب مخسة، أو أربعة أو ثالثة أو اثنان الرئيس نواب عدد يكون :21 المادة

  .عضوا 25 أو 21 أو 15 أو 11

 ترتيب عليها املتحصل األصوات عدد وحيدد. األصوات بأكثرية واحد شوط يف الرئيس نواب ينتخب :22 المادة

 حسب التعادل حالة ويف. اجلهوي الس يف باألقدمية مث السن حسب التعادل حالة يف حتديدها ميكن اليت التعيينات

  .القرعة إىل يلجأ اجلهوي، الس يف واألقدمية السن

  .االنتخاب تاريخ من أيام) 8( غضون يف العليا احملكمة أمام الرئيس نواب انتخاب يف الطعن ميكن :23 المادة

 ال و. اجلهوي الس يف املمثلة السياسية واألحزاب اجلهوي الس وأعضاء الدولة ممثل أمام الطعن إمكانية تتاح
  .توقيفيا الطعن يعترب

  .أيام 8 غضون يف تبت أن العليا احملكمة على جيب

  الجهوي المجلس دورات: 2 القسم

 .وأكتوبر ويوليو ابريل و يناير أشهر خالل عادية جلسة يف السنة يف مرات أربع اجلهوي الس جيتمع:24 المادة

  .مناسبة أخرى وسيلة بأي أو مضمونة رسالة طريق عن الدورات إىل الدعوة اجلهوي الس رئيس يتوىل

 .تداويل صوت دون اجلهوي الس دورات القانون، بقوة الدولة، ممثل وحيضر

 أو الدولة ممثل طلب على بناء أخرى أيام 10 ملدة متديدها وميكن. عمل أيام 10 اجلهوي الس دورة مدة وتبلغ

  .احلاضرين الس أعضاء) 2/3( ثلثي أو الس رئيس

 االستثنائية الدورة وختتتم. املوالية يوما 15 أقصاه أجل يف اجلهوي الس جيتمع استثنائية، دورة عقد طلب حالة ويف

 .أيام 10 أقصاه أجل غضون يف حال، أي وعلى أجله، من انعقدت الذي األعمال جدول ينتهي عندما

 .الدعوات إرسال من كاملة أيام عشرة بعد إال اجلهوي الس جيتمع ال

 للنظر اجلهوي الس إىل تقدميها يعتزم إضافية مسائل أية إدراج الرئيس على ليقرتح أيام مثانية مبهلة  الدولة ممثل يتمتع

  .فيها
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 موعد من األقل على أيام مخسة قبل لإلبالغ الدولة ممثل إىل ويرسله النهائي األعمال جدول الرئيس حيدد عندئذ

  .الدورة افتتاح

 مكتوبا طلبا لعملهم املزاولني اجلهوي الس أعضاء ثلثا يقدم عندما أعاله، 24 املادة على خروجا :25 المادة

 وينظر. أعاله املواد يف الواردة والتعليق االستقالة قضايا األعمال جدول يف يدرج بأن ملزما الرئيس يكون بذلك،

  .شيء كل وقبل أوال املسألة هذه يف اجلهوي الس

  .ألعضائه املطلقة األغلبية حبضور إال صحيح بشكل اجلهوي الس جيتمع أن ميكن ال :26 المادة

  .صريح بشكل عليها املنصوص احلاالت يف إال احلاضرين لألعضاء البسيطة باألغلبية القرارات تتخذ

 هذا يبلغ. بامسه ليصوت خيتاره ملستشار مكتوبا توكيال يعطي أن مانع، وجود حالة يف اجلهوي للمستشار ميكن

  .الدورة افتتاح قبل اجلهوي الس لرئيس التفويض

 ميكن وال املوكل، طرف من وقت أي يف التوكيل إلغاء ميكن. واحد توكيل من أكثر حيمل أن املستشار لنفس ميكن ال

  .املؤكد املرض حالة يف إال متتابعتني،) 2( دورتني من ألكثر صاحلا يكون أن

 ال أجل يف اجلهويني املستشارين إىل ثان استدعاء يوجه األوىل، الدورة خالل النصاب بلوغ يتم ال عندما :27 المادة
  .مطلوبا األقل على اجلهويني املستشارين ثلث حضور يعترب. ساعة) 72( وسبعني اثنتني عن يقل

  .األول االستدعاء أعمال جدول يف طرحت اليت للقضايا بالنسبة الثالث االستدعاء بعد ملزما نصاب أي يعترب ال

  .واملقرر الرئيس طرف من ويوقع.النصاب بلوغ فيها يتم ال اليت احلاالت يف حىت احملضر حيرر

  .ذلك خالف األقل على احلاضرين األعضاء) 2/3( ثلثا يقرر مل ما علنية اجلهوي الس جلسات تعترب :28 المادة

 : املداوالت موضوع يكون عندما علنية اجللسات تكون

 امليزانية؛ -

 والرسوم؛ الضرائب -

 السلف؛ -

 احلسابات؛ -

 .عام نفع ذات هيئة إنشاء -
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 على التصويت يف يشاركوا وال اجلهويني، املستشارين وكذا اجلهوي، الس رئيس حيضر ال أن جيب  :29 المادة

  .شخصية مصلحة فيها هلم اليت الس مداوالت

 على أجنيب شخص أي إخراج إنذار، توجيه بعد وميكنه،. النقاشات إدارة اجلهوي الس رئيس يتوىل :30 المادة

  .املصادقة عدم أو باملصادقة تلميحات يعطي أو كانت مهما طريقة بأية بلبلة يثري عندما فورا الس

  .القاعة ملغادرة يثريوا الذين األشخاص أو الشخص الس رئيس يدعو القاعة، يف املعاينة البلبلة حالة يف

 إلخالء النظام حفظ قوى تدخل يطلب أن الس لرئيس ميكن البلبلة، أمد إطالة أو له االمتثال رفض حالة يف

  .القاعة

 تعادل حالة ويف. اليد برفع التصويت يتم. احلاضرين األعضاء بأغلبية اجلهوي الس مداوالت إقرار يتم :31 المادة

  .مرجحا الرئيس صوت يكون األصوات،

 ويعني. اجللسات حماضر وحفظ بتحرير اخلصوص وجه على يكلف مقررا أعضائه، بني من الس، يعني :32 المادة

 .مانع وجود أو الغياب حالة يف حمله وحيل املقرر بدعم يكلف مساعدا مقررا أعضائه بني من كذلك، الس

  .اختصاصه جماالت يف تدخل اليت القضايا لدراسة دائمة جلانا أعضائه بني من اجلهوي الس يشكل :33 المادة

 .اجلهوي للمجلس الداخلي النظام يف الدائمة اللجان وصالحيات عمل وسري وتشكيلة عدد حيدد

 بقوة مقررا الرئيس يعترب. اجلهوي للمجلس املخولة الصالحيات من أيا متارس أن الدائمة للجان ميكن ال :34 المادة

 املوظفني اللجنة أشغال يف للمسامهة يستدعي أن الدولة، ممثل مبوافقة وميكنه، الس؛ أمام اللجنة ألشغال القانون

 .للجهة الرتايب احليز يف العاملة العمومية املؤسسات أو الدولة ووكالء

  الجهوي المجلس صالحيات: 3 القسم

 اختصاصات بصفتها التالية الصالحيات للجهة، الرتايب االختصاص حدود يف اجلهوي، الس ميارس :35 المادة
  :ا املعمول والنظم للقوانني وطبقا له خاصة

 يف عليها املنصوص والشروط األشكال وفق اإلدارية احلسابات على ويصادق امليزانية على ويصوت يدرس -
 له؛ املطبقة والنصوص احلايل القانون
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 السياسات إطار يف احملددة واألولويات الوطنية، واألهداف للتوجهات طبقا للجهة، التنموية اخلطة يعد -

 تصرفه؛ حتت املوضوعة والوسائل به اخلاصة الوسائل حدود يف القطاعية،

 لصاحل احملصلة اإليرادات حتصيل وقواعد والرسوم الوعاء، نوعية ا، املعمول والنظم القوانني إطار يف حيدد، -

 اجلهة؛

 هذه إجناز ويشجع اخلصوصية االستثمارات لرتقية الضرورية النشاطات ا، املعمول للنصوص طبقا يطلق -

 االقتصادية؛ لألنشطة ومناطق صناعية مناطق وتنظيم إنشاء خالل من اخلصوص على االستثمارات،

 ؛اجلهوي بني أو اجلهوي املستوى على النفع ذات اخلصوصية أو العمومية املؤسسات يف اجلهة مسامهة يقرر -

 اجلهوي؛ املستوى على املهين التكوين حتسني إىل الرامية اإلجراءات كافة على يصادق -

 الوطين؛ املستوى على احملددة التوجهات إطار يف التشغيل، لرتقية الضرورية األنشطة يقرر -

 والصحة؛ التهذيب جمال يف اجلهة اختصاص ضمن تقع اليت األنشطة يقرر -

 البيئة؛ محاية إىل الرامية اإلجراءات كافة على يصادق -

  اجلهة؛ يف السياحة ترقية إىل الرامية اإلجراءات كافة على يصادق -

 والرياضية؛ الثقافية و االجتماعية األنشطة لرتقية الضرورية اإلجراءات كافة على يصادق -

 اجلهة؛ يف البلديات بني التعاون هيئات ا تقوم اليت التنموية األنشطة ودعم ترقية بغية أنشطة يطلق -

 شخصية أي أو جتمعاا أو األخرى اإلقليمية اموعات مع أو الدولة مع املربمة االتفاقيات على يصادق -

 لصالحياا؛ الصارم االحرتام إطار يف اختصاصها، يف تدخل بأنشطة معها للقيام اعتبارية أو طبيعية

 الالمركزي التعاون اتفاقيات إبرام مبرسوم، ستحدد شروط ووفق الدستورية األحكام احرتام إطار يف يرخص -

 الدولية؛ أو األجنبية اخلصوصية أو العمومية اهليئات مع

 الصاحل باملاء السكان تزويد شروط حتسني إطار يف اختصاصه يف تدخل اليت اإلجراءات على يصادق -

 اخلصوص؛ على للشرب

 العمومية؛ الصفقات ملدونة طبقا للجهة العمومية الصفقات إبرام يف يرخص -

 .الداخلي نظامه على يصادق -

  :الغرض وهلذا. ذلك منه طلب كلما آراء ويصدر وتوصيات مقرتحات يقدم أن اجلهوي للمجلس ميكن :36 المادة

 القيام جيب اليت األنشطة العام، للقانون اخلاضعني اآلخرين االعتباريني األشخاص وعلى اإلدارة على يقرتح -

 وسائلها تفوق أو اجلهة تلك اختصاصات إطار تتجاوز املذكورة األنشطة تكون عندما اجلهة تنمية لرتقية ا

 تصرفها؛ حتت املوضوعة الوسائل أو
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 القطاعني بني الشراكة طريق عن اخلصوص على اجلهوية، العمومية املرافق وتسيري تنظيم وطرق إنشاء يقرتح -

 واخلاص؛ العام

 شخصية أية أو الدولة طرف من اجلهة يف إجنازها سيتم اليت االستثمارات باختيار يتعلق إجراء بكل يوصي -

 العام؛ للقانون خاضعة معنوية

 وأدواا؛ والعمران الوطين الرتايب االستصالح سياسات حول رأيه يعطي -

 .اجلهة يف واملستشفيات اجلامعية املؤسسات إنشاء سياسة حول رأيه يقدم -

  .املختصة احلكومية السلطات إىل الدولة ممثل طرف من أعاله املذكورة واآلراء والتوصيات املقرتحات حتال

  الجهوي المجلس رئيس صالحيات: السادس الفصل

  .اجلهوي الس رئاسة الرئيس يتوىل :37 المادة

 وفق يعينهم، الذين نوابه أحد أو اجلهوي، الطابع ذات العمومية املؤسسات لدى اجلهوي الس قانونا الرئيس ميثل

  .انتخام ترتيب

  .اجلهة إدارة الرئيس، سلطة حتت وينسق، اجلهوي للمجلس العام األمني ينعش

 املكلف الوزير من تقرير على بناء الوزراء، جملس عن صادر مرسوم مبوجب اجلهة إدارة تنظيم حيدد :38 المادة

  .بالالمركزية

  .صالحياته من جزءً  نوابه من أكثر أو واحدا يفوض أن مقرر، مبوجب للرئيس، ميكن

  .اإلداري التسيري جمال يف للجهة العام لألمني توقيعه مقرر، مبوجب يفوض، أن أيضا للرئيس ميكن

  :الرئيس يقوم اجلهة، جملس ملداوالت طبقا :39 المادة

 واالقتناء؛ والبيع اإلجيار بقرارات .1

 اإلداري؛ احلساب وإعداد امليزانية بتنفيذ .2

 هذا يف ا املعمول للتشريعات طبقا للجهة املختلفة واحلقوق اإليرادات تنفيذ ضمان بغرض القرارات اختاذ .3

  .اال

  .مناسبة وإعالم اتصال وسيلة بكل السكان علم إىل الرئيس قرارات ترفع :40 المادة
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 مداولة دون العدالة لدى دعوى رفع خمالف، تشريعي حكم مثة يكن مل ما ميكنه، وال. العدالة لدى اجلهة الرئيس ميثل

 .الس من

 

  الجهة قرارات رقابة: السابع الفصل

 األيام خالل الدولة ممثل إىل اجلهوي الس رئيس طرف من اجلهوي الس مداوالت ترسل أن جيب :41 المادة

  .اعتمادها تلي اليت) 8(  الثمانية

 :القانون بقوة تلغى :42 المادة

 خارج أو الرمسية املباين خارج املتخذة وتلك اجلهوي الس صالحيات عن خارج مبوضوع املتعلقة املداوالت -

 القانونية؛ الدورات

 والنظم؛ التشريعات خترق اليت املداوالت -

 اليت القضية يف كوكالء أو بأمسهم سواء ا معنيني اجلهوي الس يف أعضاء فيها شارك اليت املداوالت -

  .املداولة موضوع كانت

 املداوالت باملالية، املكلف والوزير بالالمركزية املكلف الوزير من املشرتكة املصادقة بعد إال نافذة تصبح ال:43 المادة

 :بـ املتعلقة

 اجلهة؛ ميزانية -

 متنح؛ اليت والضمانات تأخذ، اليت القروض -

 خاصة؛ حتويالت أو أعباء تتضمن اليت الوصايا أو اهلبات رفض أو قبول -

 فصل؛ إىل فصل من االعتمادات حتويل -

 ؛املدة حمددة غري أو حمددة بعقود اجلهة عمال طواقم اكتتاب -

 ا؛ املعمول والنظم القوانني إطار يف اجلهة، لصاحل احملصلة واحلقوق واإلتاوات الرسوم وعاء نوعية حتديد -

  .للجهة اخلاص اال يف املنقولة غري باألمالك املتعلقة والتبادالت امللكية ونقل االقتناء -

  :ب املتعلقة املداوالت بالالمركزية، املكلف الوزير مصادقة بعد إال نافذة تعترب ال :44 المادة

 واملالية؛ بالالمركزية املكلفني رينالوزي من مشرتك مقرر مبوجب ستحدد نسبة مبلغها يفوق اليت املعامالت -
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 .اجلهوي للمجلس الداخلي النظام -

 

 جملس مصادقة بعد إال نافذة للجهة العمومي اال وختصيص التصنيف إزاحة و بالتصنيف املتعلقة القرارات تعترب ال

  .الوزراء

 من اعرتاض موضوع تكن مل ما الدولة، ممثل لدى إيداعها بعد يوما) 20( عشرين مصدقة املداوالت تعترب :45 المادة

 من 44و 43 املادتني يف الواردة للمداوالت بالنسبة يوما) 45( وأربعني مخسة إىل األجل هذا يرفع. األخري هذا طرف

  .احلايل القانون

 اال وختصيص التصنيف إزاحة و بتصنيف املتعلقة والقرارات املالية بالقضايا املتعلقة املداوالت تنفذ أن ميكن ال

  .عليها املصادقة بعد إال للجهة العمومي

 هذا تداول لقضية اجلهوي الس طرف من جديدة دراسة يطلب أن بالالمركزية، املكلف للوزير ميكن:46 المادة

 للدراسة طلبه يف يعرضها ألسباب املتخذة، املداولة على املصادقة املمكن من أنه له يتبني مل إذا بشأا األخري

  .اجلديدة

 من أيام 10 خالل الدولة ممثل طريق عن اجلهوي الس رئيس إىل مداولة ألية املعلل الرفض أو املصادقة تبلغ

  .االستالم

 بعرض اجلهوي الس يلزم للجهة، اإلداري احلساب على باملصادقة املتعلقة الصالحيات إطار يف :47 المادة

  .املداولة بطالن املربرات غياب على يرتتب. اإلداري احلساب على املصادقة رفض املتضمنة املداولة أسباب

  الجهة مجال: الثامن الفصل

  .خاصا جماالو  عاما جماال اجلهة جمال يضم :48 المادة

  : من العام اال يتكون :49 المادة

 :اخلصوص وعلى اجلهوي، العمومي للمرفق خمصصة ثابتة أمالك .1

 اجلهوية؛ الطرق -

 والثانويات؛ اإلعدادات مباين -

 اجلهوية؛ املستشفيات -
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 اجلهوية؛ املرافق مباين -

 واملهين؛ الفين التكوين مراكز -

 .هلا املخصصة والدينية والثقافية الرياضية التجهيزات -

 .اجلهوي الس من مداولة مبوجب العام اال يف املصنفة األمالك .2

 عيين حق بأي تقييده أو رهنه ميكن وال. للتقادم قابل غري وهو. اجلهوي العام اال ملكية نقل ميكن ال:50 المادة

  .آخر

  .جهوي ملرفق خمصصا يعد مل إذا إال العام للمجال يعود ملك عن التصنيف إزاحة متكن ال

  .اخلاص اهلا تعود اليت األمالك وتبادل ملكية وتنقل تقتين أن للجهة ميكن :51 المادة

  .العام اال من جزءً  تشكل ال اليت املنقولة وغري املنقولة أمالكها كافة من للجهة اخلاص اال يتكون :52 المادة

 يقدم. جهوية فائدة ذي مشروع إجناز أجل من جهة لصاحل العام النفع بغرض امللكية بنزع ينطق أن ميكن :53 المادة

 .اجلهوي الس من ترخيص بعد اجلهوي الس رئيس طرف من الدولة ممثل إىل امللكية نزع طلب

  للجهة المالي النظام: التاسع الفصل

  الجهة موارد: األول القسم

 اال عن التعويضية والضرائب الرسوم حتديد جمال يف عام اختصاص على اجلهوي الس يتوفر :54 المادة

  .ا املعمول والنظم القوانني يف عليها املنصوص الشروط وفق اجلهوية واخلدمات

 من تستفيد أن القروض هلذه ميكن. اجلهوية التنمية يف استثماراته إلجناز القرض إىل يلجأ أن اجلهوي للمجلس ميكن

  .الدولة ضمان

 .االستثمار وإيرادات التسيري إيرادات اجلهة موارد تشمل

 وناتج اال وإتاوات املالية، قانون مبوجب املمنوحة التسيري خمصصات من اجلهة تسيري إيرادات تتأتى :55 المادة

  .املقدمة اخلدمات وإتاوات أمالكها استغالل

 :االستثمار إيرادات تشمل :56 المادة
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 :اخلصوص وعلى والعرضية املؤقتة اإليرادات .1

 والوصايا؛ اهلبات -

 الدعم؛ صناديق -

 القرض؛ صناديق -

 الثابتة؛ األصول وتبادل ملكية وحتويل املمتلكات بيع ناتج -

 .ينبغي كما املرخصة اإلضافية املئوية األجزاء ناتج -

 العمرانية لألشغال دعم صناديق شكل يف أخرى عمومية هيئة طرف من أو الدولة ميزانية يف املمنوحة االعتمادات .2

 .التجهيز ونفقات الكربى

  .التسيري قسم من انطالقا االستثمار قسم لصاحل ا املقام االقتطاعات .3

 خمصص بواسطة للجهة املايل دعمها أيضا وتقدم لالستثمار العامة املخصصات اجلهة مليزانية الدولة توفر:57 المادة

  .الدولة مالية قانون يف وحتدد املخصصات هذه وحتسب تسيري

 احلكومة، على اجلهات لصاحل املالية التحويالت مبلغ اقرتاح يف هدفها يتمثل هويةاجل للمالية جلنة تنشأ :58 المادة

  .الدولة مبالية وصلتها تطورها حول رأي وتقدمي احمللية، املالية تطور ومعاينة استخدامها، ومتابعة وتوزيعها

  .الربملان وإىل احلكومة إىل احمللية املالية عن سنوي تقرير حيال

  .املذكورة اللجنة عمل وسري إنشاء إجراءات الوزراء جملس عن صادر مرسوم حيدد

  .مرسوم مبوجب اجلهات لصاحل والتضامن للتوازن صندوق إنشاء يتم

  الجهة أعباء: 2 القسم

  :اجلهة أعباء تشمل :59 المادة

 التسيري؛ نفقات -

  .االستثمار نفقات -

  :إلزامية التالية النفقات تعترب :60 المادة

 العمال؛ وتقاعد االجتماعي الضمان هيئات يف االشرتاكات وكذا اجلهة يف العاملني العمال وعالوات أجور -1

 الدين؛ وفوائد االندثار -2
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 والتوازن؛ التضامن صناديق يف املسامهات -3

 املرافق؛ تسيري مصاريف -4

 األمالك؛ صيانة نفقات -5

 التنمية؛ وبرامج مشاريع إلجناز املخصص املقابل -6

 .اإللزامية الضمانات عالوات -7

 من يكون أن قبل كافية اعتمادات فتح موضوع النفقات تكون أن جيب. امليزانية يف اإللزامية النفقات تظهر أن جيب

  .إختيارية نفقات إدراج للجهة بالنسبة املمكن

 وفق ولوازم وأشغال خدمية صفقات شكل تأخذ أن وطبيعتها مبلغها شأن من اليت النفقات إبرام يتم :61 المادة

  .العمومية الصفقات مدونة يف عليها املنصوص والشروط األشكال

  الميزانية: 3 القسم

 من إضافية فرتة متنح أنه إال. املدنية السنة نفس من دمجرب 31 يف وتنتهي يناير فاتح يف املالية السنة تبدأ :62 المادة

  .املالية السنة ختم قبل النفقات لتسديد حصريا يوما وأربعني مخسة

  .املالية للسنة اجلهة ونفقات إيرادات كافة اجلهة ميزانية تشمل

 الوزيرين من مشرتك مقرر مبوجب تقدميه إجراءات حتدد الذي التبويب وفق أكتوبر 31 قبل امليزانية تعد:63 المادة

 .واملالية بالالمركزية املكلفني

 وينتهي امليزانية ملحقات بإجناز امليزانية حتضري يبدأ. اجلهوي الس رئيس سلطة حتت امليزانية، حتضر :64 المادة

  .األصلي امليزانية مشروع بإجناز

  .التسيري عمليات األول اجلزء يعرض. والنفقات اإليرادات جزئي وتضم

 حسب ومكاين قطاعي توزيع موضوع لزوما تلك االستثمار عمليات وتكون. االستثمار بعمليات الثاين اجلزء ويتعلق

 .موقعها

 القرض من املتأتية املوارد تكرس. االستثمار جانب ويف التسيري جانب يف والنفقات املوارد تتوازن أن جيب :65 المادة

  .لالستثمار لزوما التجهيز وإعانات والوصايا واهلبات
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  .االستثمار لنفقات اجلهات ميزانية تسيري إيرادات من %10 األقل على يعادل إلزامي اقتطاع خيصص

 ميزانية معروفة، السابقة املالية السنة حسابات تكون وعندما اجلارية السنة خالل اجلهوي الس يعد :66 المادة

 الضرورية اإلضافية االعتمادات وتتضمن. األصلية امليزانية توقعات وتعديل لتصحيح امليزانية هذه ختصص. تكميلية

 السنة ميزانية يف املؤجلة والنفقات اإليرادات وعمليات األصلية امليزانية يف ترد مل اليت اجلديدة واإليرادات اجلارية،

  .السابقة

 لرئيس اإلداري باحلساب وتدعم عليها، ويصوت األصلية امليزانية فيه تعد الذي الشكل بنفس عليها ويصوت وتعد

 .املعني العمومي للمحاسب التسيري وحساب الس

 واملالية، بالالمركزية املكلفني الوزيرين إىل عليها املصادقة أجل من اجلهوي للمجلس األصلية امليزانية حتال :67 المادة

 .القوانني يف عليها املنصوص امللحقات ومجيع امليزانية خصائص كافة يعرض الذي التقدمي بتقرير مرفوقة

 الوزير طرف من معاينتها تتم أخطاء، على منطوية وتكون األصلية امليزانية على التصويت يتم عندما :68 المادة

 تلي اليت يوما)15( عشر مخسة أجل يف اجلهوي الس رئيس إىل يرسلها األخري هذا فإن بالالمركزية، املكلف

  .إيداعها

 يرسل. الس طرف من ثانية بقراءة للقيام استالمها من اعتبارا أيام) 10( عشرة على اجلهوي الس رئيس يتوفر

 .بالالمركزية املكلف الوزير إىل فورا املعدل األصلي امليزانية مشروع

 .عليها مصادق غري اجلهة ميزانية تعترب املسطرة، هذه احرتام عدم حالة يف :69 المادة

 الفصل اية حىت التسيري نفقات تنفيذ يستمر املالية، السنة بداية قبل امليزانية على املصادقة تتم ال عندما :70 المادة

 السنة، من األول الفصل بعد. شهر كل السابقة، للسنة األصلية امليزانية من جزء) 1/12(عشر أثين حدود يف األول،

 بإعداد يقوم بالالمركزية، املكلف الوزير طرف من إبالغه بعد الدولة، ممثل فإن أصلية، ميزانية اعتماد غياب ويف

 31 حىت وذلك اجلهة وموارد وأعباء تطور احلسبان يف األخذ مع املؤشرة األخرية امليزانية أساس على تسيري ميزانية

  .دمجرب

  .السنة خالل اعتمدت إذا امليزانية تعديل ميكن: 71 المادة

 :التالية احلاالت يف امليزانية على املصادقة أجل من املتبعة األشكال وفق التعديل هذا يدرج أن ميكن

  .هلا املقابلة اإلضافية االعتمادات فتح ميكن السنة، خالل اإليرادات تنجز عندما -
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 من %20 تفوق زيادة موضوع تكون أن ميكن ال اليت والتحويالت التسيري اعتمادات لنقص بالنسبة -

  .الس رئيس طرف من ا القيام ميكن معينة، مادة يف األصلي االعتماد

  :التالية الشروط وفق حتويالت تتم أن ميكن

  اجلهوي؛ الس رئيس عن صادر مبقرر الفصل نفس داخل مادة إىل مادة من) أ

  .بالالمركزية املكلف الوزير ومصادقة اجلهوي الس مداولة بعد فصل إىل فصل من) ب

 حسب اإلنشاء، شروط ستوضح. اإلقليمية اموعات متويل يف متخصصة مؤسسات تنشأ أن ميكن :72 المادة

  .للتمويل املقدمة للمشاريع األهلية ومعايري منح طرق املرسوم نفس وحيدد. مرسوم مبوجب االقتضاء،

  الجهة محاسبة: 4 القسم

  .اجلهة ميزانية بصرف اآلمر هو اجلهوي الس رئيس:73 المادة

 بتحصيل مسؤوليته، وحتت ا، املعمول القوانني يف عليها املنصوص والوسائل بالطرق عمومي خزينة حماسب يكلف

 النفقات أداء وكذا هلا، املستحقة املبالغ ومجيع اموعة، عائدات كافة دخول ومتابعة النفقات، وتنفيذ اإليرادات

  .عادة املمنوحة االعتمادات حدود  يف ا املأمور

  .للخزينة مباشر حماسب هو للجهة العمومي احملاسب. احملاسب هذا إىل والرسوم الضرائب سجالت كافة تعاد

  .اجلهة خزينة أمني لقب اجلهة مستوى على العمومي احملاسب حيمل

  .حماسبها هو اليت اجلهة يف منتخب صفة مع العمومي احملاسب وظيفة تتعارض

  .بالنفقات اإللتزام وحماسبة والنفقات لإليرادات اإلدارية احملاسبة بالصرف اآلمر ميسك :74 المادة

  .اجلهة يف موظفني إىل أو الرئيس، نواب ألحد مسؤوليته، على توقيعه، يفوض أن وميكنه

  .ا املعمول للنظم وفقا املمسوكة احملاسبة يف بالصرف اآلمر عن الصادرة األوامر تظهر :75 المادة

 سنة كل من أبريل 30 يف الس ملداولة حييله الذي اإلداري احلساب األساس، هذا على بالصرف، اآلمر حيرر

  .التسيري حساب صحبة أجل، كأقصى
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  .واملالية بالالمركزية املكلفني الوزيرين من سنة كل مشرتك مقرر مبوجب ائي بشكل اإلداري احلساب على يصادق

  .ا املعمول والنظم القوانني يف عليها املنصوص املسؤوليات وظائفه، ممارسة بسبب بالصرف، اآلمر يتوىل

 .ا املعمول والنظم التشريعات يف عليها املنصوص الرقابة أنواع ملختلف اجلهة ختضع :76 المادة

  الترشحات: العاشر الفصل

 سنة 25 البالغني املوريتانيني املواطنني انتخاب ميكن احلايل، القانون من 79و 78 املادتني مراعاة مع:77 المادة

  .خلت

  .واحدة الئحة وعلى واحدة انتخابية دائرة يف إال يتقدم أن مرشح ألي ميكن ال

  .طائفي أو خصوصي طابع ذي أو قبلي أو عرقي أساس على حال بأي املرشحني لوائح تتشكل ال أن جيب

  :كالتايل هي املطلقة اإلنتخابية األهلية عدم حاالت :78 المادة

 املدنية؛ حقوقهم من احملرومون األشخاص -

 االنتخايب؛ الغش أو بالفساد املدانون األشخاص -

 قضائية؛ لتصفية اخلاضعون أو املفلسون األشخاص -

 سنوات؛ مخس من أقل منذ انسون األشخاص -

 .االنتخايب انتدام عن الناجتة وظائفهم بإحدى القيام لرفضهم استقالتهم أعلنت الذين األشخاص -

  .سنوات ثالث من لفرتة اإلنتخابية األهلية عدم يستمر األخرية، احلالة هذه يف

  :كالتايل هي النسبية اإلنتخابية األهلية عدم حاالت :79 المادة

 الفعلية؛ اخلدمة يف املوجودين األمن وقوات املسلحة القوات أفراد -

 اجلهة؛ يف يعملون الذين السلطة موظفو -

 اخلدمة؛ يف القضاة -

 الداخلية؛ اإلدارية الرقابة مبهمة املكلفون املوظفون عام، وبشكل الدولة، ومفتشو العام املفتش -

 لالنتخابات؛ املستقلة الوطنية اللجنة وأعضاء رئيس -

 ؛)اهلابا( البصرية والسمعيات للصحافة العليا السلطة وأعضاء رئيس -
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 اخلدمات؛ بتنظيم املكلفة املؤسسات وأعضاء رئيس -

 التفويض؛ طريق عن ا يكلف أن حيتمل أو اجلهوية بالوصاية وظائفه بسبب مكلف شخص كل -

 العام؛ اخلزينة أمني -

 الضرائب؛ مدير -

 اجلمارك؛ مدير -

 العقارات؛ مدير -

 اجلهة؛ حسابات ورقابة مبسك وظائفهم بسبب املكلفون املوظفون -

 مارسوا أو فيها ميارسون اليت الدوائر اختصاص جمال يف العمومية، وملؤسساا للدولة اجلهوية املصاحل مديرو -

 أشهر؛ ستة من أقل منذ وظائفهم فيها

 .اجلهة يف األجراء الوكالء -

 احلمالت يف يشاركوا أو سياسي، نشاط أي ميارسوا أن أعاله الفقرة يف املذكورين والوكالء املوظفني على حيظر

 العمومية والشخصيات الدولة وسائل يستخدموا أو علنية مواقف يتخذوا أو السياسية، واالجتماعات االنتخابية،

  .سياسية أو انتخابية ألغراض

 منع ينطبق ال للجهات، األجراء والوكالء العمومية، وملؤسساا للدولة اجلهوية املصاحل ملديري بالنسبة فإنه ذلك، مع

 اختصاص جمال ويف االنتخابية الفرتات خالل إال السياسية االجتماعات يف املشاركة أو سياسي نشاط أي ممارسة

  .وظائفهم فيها ميارسون اليت الدائرة

 التشريعات يف عليها املنصوص اجلزائية بالعقوبات األشخاص هؤالء يعاقب السابقة، الفقرة بأحكام اإلخالل حالة يف

  .ا املعمول اجلزائية

  .أعاله 79 املادة يف املبينة الوظائف مع اجلهوي املستشار وظائف تتعارض :80 المادة

  .جهوية جمالس عدة يف عضوا يكون أن ألحد ميكن ال

 يف الواردة التعارض أو اإلنتخابية األهلية عدم حاالت إحدى عليه تنطبق جهوي، مستشار كل يعترب :81 المادة
  .العليا احملكمة أمام طعنا يقدم مل ما بالفعل مستقيال أعاله، 79و 78 املادتني
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 على بالرتشيح التصرحيات حترر أن وجيب. قانونيا ا املعرتف السياسية األحزاب باسم الرتشيحات تقدم:82 المادة

 املستقلة الوطنية للجنة احمللي املمثل حبضور أنفسهم املرتشحني قبل من توقع أن وجيب. السياسي احلزب رأسية

  : وتتضمن لالنتخابات

 االقتضاء؛ عند لالئحة، املعطاة الصفة .1

 املرتشحني؛ ومساكن وأعمار وألقاب أمساء .2

  .الوكيل املدعو املمثل إسم .3

 يكون وتعميماته وملصقاته بطاقاته لطباعة واحدا لونا مرتشحة الئحة ميثل حزب كل خيتار أن جيب:83 المادة

 ألوان عدة املعين السياسي للحزب كان إذا ما حالة ويف. األخرى األحزاب طرف من املقدمة اللوائح ألوان عن خمتلفا

  .الوطين الشعار األحوال من حبال والعالمات األلوان تشابه ال أن وجيب. شيوعا أكثرها خيتار فإنه شعارات، أو

 اخلزينة لدى كفالة دفع بعد لالنتخابات، املستقلة الوطنية للجنة احمللي املمثل لدى املشكلة اللوائح تودع:84 المادة

  .االقرتاع قبل اخلمسني واليوم الستني اليوم بني مرشح، لكل أوقية) 5.000( آالف مخسة مببلغ العمومية

  .الكفاالت دفع بعد مؤقت وصل يسلم

  .عنها املعرب األصوات من %3 على حصلت اليت للوائح إال الكفالة هذه تعاد ال

  .استالمها وساعة تاريخ بيان مع املستلمة اللوائح كافة لتسجيل خاص سجل يعد

  .لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة من ائي وصل يسلم اللوائح، اعتماد بعد

 من انسحاب أي يقبل ال. ملصق بواسطة ائيا، وصال سّلموا الذين املرشحني أمساء على فورا، الناخبون يطلع

  .اإليداع هذا بعد الرتشح

  .االقرتاع افتتاح قبل بتكملتها الالئحة وكيل يلزم الوفاة، حالة يف ذلك، مع

 السابق األربعني اليوم قبل املرتشحة اللوائح صالحية برقابة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تكلف :85 المادة

  .لالنتخابات

 اليت العليا احملكمة أمام أيام) 8( مثانية أقصاه أجل يف للطعن قابلة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة قرارات تعترب

  .ائية بصفة تبت
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 مكاتب وتنظم االنتخابية، العمليات سري وحسن سالمة على لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تسهر :86 المادة

  .النتائج وتعلن الفرز وعمليات التصويت

 اللجنة لدى االحتجاج يودع أن جيب. االنتخابية العمليات بطالن ادعاء مرتشحة الئحة وكيل لكل حيق :87 المادة

 مثانية خالل األخرية هذه وتبت. النتائج إعالن بعد حد كأقصى أيام) 8( مثانية خالل لالنتخابات املستقلة الوطنية

  .تعهدها من اعتبارا أيام) 8(

 أن جيب اليت العليا، احملكمة لدى املطاف اية يف للطعن عرضة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة قرارات تعترب

  .تعهدها من اعتبارا يوما) 30( ثالثني أجل يف تبت

  

  .مرسوم مبوجب الناخبون يستدعى :88 المادة

 ويغلق ويفتح. واحدا يوما إال االقرتاع يدوم ال. االنتخابات قبل يوما) 70( سبعني األقل على املرسوم نشر يتم أن جيب

  .الناخبني استدعاء مرسوم يف احملددة الساعات يف

 يف احملدد االقرتاع ليوم السابق اليوم يف ويصوتون االنتخابية الالئحة على واألمن املسلحة القوات أعضاء يسجل
  .الناخبني هيئة استدعاء املتضمن املرسوم

  .خلط أو تفضيلي صوت دون الئحة حر بشكل الناخب خيتار أن جيب

. ا املعمول للقوانني طبقا للتصويت املخصص الوقت انقضاء عند االقرتاع مجيع فرز يف تردد ودون فورا الشروع يتم

  .علنيا الفرز ويكون

 .مرسوم مبوجب االقرتاع عمليات وتنظيم االنتخابية احلملة سري إجراءات حتدد:89 المادة

  الجهة إنشاء على تطبق خاصة أحكام: عشر الحادي الفصل

 .يليها عام جتديد أول تاريخ عند منشأة جهة لكل اجلهويني املستشارين مأمورية تنتهي :90 المادة

  .اجلهوي الس ورئيس املعنيني الدولة ممثلي بني اجلهة إىل احملولة واخلدمات املمتلكات حتدد اتفاقية تربم :91 المادة

  .اجلهوي الس النتخاب املوايل الفصل اية يف التنفيذ حيز أقصى كحد االتفاقية هذه تدخل أن جيب
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 كحد واخلدمات املمتلكات لنقل املوالية العادية الدورة اية يف للجهة ميزانية أول على املصادقة تتم :92 المادة

  .أقصى

 نواكشوط لجهة الخاص الوضع: عشر الثاني الفصل

  .احلضرية نواكشوط جمموعة تلغى:93 المادة

 جلهة الرتابية احلدود تغطي. نواكشوط جهة تسمى إقليمية، جمموعة لنواكشوط، احلضري التجمع مستوى على تنشأ

  .اجلنوبية ونواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية نواكشوط واليات نواكشوط

 ).5( مخس الرئيس نواب وعدد) 37( وثالثون سبع نواكشوط جهة مستشاري عدد

  .نواكشوط جهة إىل احلضرية نواكشوط جمموعة وموارد أمالك حتول :94 المادة

  .املادة هذه تطبيق طرق الوزراء جملس عن صادر مرسوم سيوضح

  انواذيبو لجهة الخاص الوضع: عشر الثالث الفصل

 داخلت جهة تسمى إقليمية، جمموعة انواذيبو داخلت لوالية اإلدارية الدائرة مستوى على تنشأ :95 المادة

 :التالية ااالت يف االختصاصات احلرة انواذيبو ملنطقة الرتابية احلدود ضمن انواذيبو داخلت جهة متارس.انواذيبو

 الطبيعية؛ املوارد وتسيري البيئة -

 املهين؛ والتكوين األمية وحمو التهذيب، -

 االجتماعي؛ والعمل الصحة -

 والرتفيه؛ والرياضة الشباب -

 .الثقافة -

 االقتصادية بالتنمية يتعلق فيما احلرة انواذيبو منطقة سلطة مع شراكة عقود انواذيبو داخلت جهة تربم أن ميكن 

  .اخلصوص وجه على للجهة واالجتماعية
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  جزائية أحكام: عشر الرابع الفصل

 1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289-87 رقم القانوين األمر يف عليها املنصوص اجلزائية األحكام تطبق :96 المادة

 .للبلديات املنشئ املعدل،

  نهائية أحكام: عشر الخامس الفصل

 اجلهوية االنتخابات نتائج عن اإلعالن غاية إيل العمل سارية احلضرية نواكشوط جمموعة مؤسسة تبقى:97 المادة

  .املقبلة

  .احلاجة دعت كلما مراسيم مبوجب احلايل، القانون تطبيق إجراءات ستحدد:98 المادة

  .النظامي القانون هلذا املخالفة السابقة األحكام كافة تلغى :99 المادة

ييفذ هذا القانون النظامي باعتباره قانونا للدولة وينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اإلسالمية  :100 المادة
  .املوريتانية

   



 103  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 وعمليات االنتخابية الحملة إجراءات يحدد 2018 مايو 29 بتاريخ صادر 099- 2018 رقم مرسوم. 2

  الجهوية  التصويت

 2018 فرباير 12 بتاريخ الصادر 010-2018 رقم النظامي القانون من 89 املادة ألحكام تطبيقا: األولى المادة

  .اجلهوية لالنتخابات التصويت وعمليات االنتخابية احلملة إجراءات املرسوم هذا حيدد باجلهة، املتعلق

  االنتخابية االجتماعات: األول الباب

  .االنتخابية االجتماعات املرسوم هذا ترتيبات نظمت :2 المادة

  ).0(الصفر الساعة يف عشيته ختتتم و االقرتاع قبل يوما) 15( عشر مخسة االنتخابية احلملة تفتح :3 المادة

 ترابيا، املختصة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة هيئة لدى تودع أن مرتشحة الئحة كل على جيب :4 المادة

  .احلملة ملدة االنتخابية محلتها برنامج االنتخابية، احلملة بدأ قبل األقل على أيام) 5( مخس

  .ترابيا املختصة احمللية اإلدارية السلطة لدى الربنامج هذا يودع كما

 و بذلك وصال خيصها، فيما كل احمللية، اإلدارية والسلطة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تسلم: 5 المادة
  .االنتخابية احلملة بدأ قبل األكثر، على يومني، أجل يف احملتملة مبالحظاما املرتشحة الالئحة وكيل تبلغان

  .االنتخابية احلملة سري حلسن الضرورية التسهيالت كافة خيصها، فيما كل تقدمان، و

  

 و لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة مع االنتخابية باحلملة املتعلقة األنشطة كافة بتنسيق الالئحة وكيل يقوم
  .اإلدارية السلطة

  .االنتخابية احلملة سري حسن على األطراف، كافة مع بالتعاون لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تسهر: 6 المادة

 مبوجب املنشئة االنتخايب املسار دعم ملصاحل العامة اإلدارة دعم تطلب أن مناسبا، ذلك رأت إذا و اإلطار هذا يف

 املستقلة الوطنية اللجنة بإنشاء املتعلق 2012 ابريل 12 بتاريخ الصادر 027-2012 رقم النظامي القانون من 3 املادة

  .املعدل لالنتخابات،
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 املستقلة الوطنية اللجنة مع االقتضاء، عند ينسق و االنتخايب املسار تأمني بالداخلية املكلف الوزير يتوىل :7 المادة

  .الغرض هلذا املناسبة اإلجراءات لالنتخابات

  .االنتخابية احلملة يف يشاركوا أن العمومية القوة لوكالء ميكن ال

  

  .املرتشحني تعميمات و وتصرحيات التصويت بطاقات توزيع باخلصوص عليهم حيظر كما

  .املسبق التصريح إلجراء االنتخابية االجتماعات ختضع :8 المادة

  .لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تشعر و وصال تسلم التصريح تستقبل اليت املختصة اإلدارية السلطة

  .أشخاص ثالثة من مكون مكتب له يكون أن جيب انتخايب اجتماع كل :9 المادة

 يكلف و املفعول السارية التنظيمية النصوص و للقوانني خمالفة كل مينع أن و النظام على باحلفاظ املكتب يكلف

 يوصف فعل إثارة حيمل أو العام االمن خيالف خطاب كل منع و التصريح يف ورد الذي االجتماع طابع على باحلفاظ

  .جنحة أو جبرمية

 مكتب ذلك منهم طلب إذا االجتماع تفريق ميكنهم و اإلدارية السلطة عن ممثلون االجتماع حيضر: 10 المادة

  .العام لألمن ديدات الحظوا إذا أو االجتماع

  .االجتماع حلضور عنها ممثل انتداب ميكنها مناسبا ذلك لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة رأت إذا

  .مالحظاته إبداء ميكنه و. االجتماع لسري مناسبة بصفة املراقبة من اللجنة ممثل ميكن أن جيب احلالة هذه يف

  االنتخاب أدوات: الثاني الباب

  .التصويت بطاقات و الناخب بطاقات لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تقدم: 11 المادة

  .القانوين اإليداع إجراءات من التصويت بطاقات تعفى

  .االنتخابية للدعاية وثيقة أي و املناشري توزيع حيظر االنتخابية احلملة اختتام بعد: 12 المادة
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  .االنتخابية اإلعالنات إللصاق خاصة أماكن االنتخابية، احلملة مدة اإلدارية السلطة حتجز: 13 المادة

  .املرتشحني للوائح متساوية مساحات تعطي األماكن هذه يف و

 الوصول و رؤيتها وضوح من و لذلك املعهودة األماكن يف املساواة من لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تتأكد

  .اجلمهور طرف من إليها

  .لذلك احملددة األماكن خارج باالنتخابات متعلق ملصق أي حيظر: 14 المادة

  .هلا املخصصة األماكن حدود احرتام الئحة كل على كذلك جيب

 على ساعة) 24( عشرين و أربعة تقدم أن جيب اليت الطلبات ورود حسب اإلعالنات أماكن تعطى: 15 المادة

  .االنتخابية احلملة قبل األقل

 املستقلة الوطنية للجنة ميكن. ايداعها حسب مرتبة الطلبات كافة فيه تدون سجال اإلدارية السلطة متسك

  .احرتامه مت السجل يف اإليداع ترتيب أن من تتحقق أن منها، طلب على بناء لالنتخابات،

  :كالتايل املرتشحة للوائح النية إعالنات و التعميمات و امللصقات حجم يكون أن جيب: 16 لمادةا

  أعاله؛  13 املادة يف احملددة األماكن يف لإللصاق املخصصة للملصقات ،x 90 63 حجم •

  االنتخابية؛ االجتماعات عن لإلعالنات ،x 45 21 حجم •

  .النية اعالنات و للتعميمات ،x 27 21 حجم •

 : اإلدارية الدائرة مبكتب اإلعالنات طاولة على يلصق: 17 المادة

 االقرتاع؛ اختتام و افتتاح أوقات حيدد و االنتخابية اهليئة استدعاء يتضمن ملصق •

 مدخل على امللصقات هذه من نسخة تعلق و. باالنتخاب املتعلقة القانونية النصوص أهم يتضمن ملصق •

  .تصويت مكتب كل
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 العمومية الصحافة جرائد يف متساوية صفحات و التلفزة و اإلذاعة يف جماين و متساوي وقت خيصص :18 لمادةا

 للصحافة العليا السلطة طرف من ستحدد إجراءات حسب ذلك و برناجمها عرض من لتمكينها مرتشحة الئحة لكل

  .البصرية السمعيات و

  .األخرى اإلعالمية الوسائل استخدام تكاليف املرتشحة اللوائح تتحمل و

 بني املساواة احرتام على املختصة، السلطات مع االقتضاء، عند بالتنسيق لالنتخابات، املستقلة الوطنية اللجنة تسهر

  .العمومية اإلعالم وسائل إىل الولوج يف املرتشحة اللوائح

  التصويت مكاتب: الثالث الباب

 مكتب يف االنتخابية الالئحة على للمسجلني االقصى العدد لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة حتدد: 19 المادة

  .التصويت

  .التصويت مكاتب أماكن و الئحة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة حتدد و

 بناء لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة من مبداولة معينني عضوين و رئيس من التصويت مكتب يتألف: 20 المادة

  .احمللية و اجلهوية فروعها من اقرتاح على

  .حيادهم و نزاهتهم و جتربتهم أساس على األعضاء و الرئيس إختيار يتم

  .سياسي جتمع أو حزب ألي وطنية أو حملية قيادية هيئة ألية منتمني  ويكون ال أن جيب و

  .التصويت مكتب يف هلا ممثال مرتشحة الئحة كل تعني

 أيام) 5( مخسة أجل يف املختصة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة إىل املرتشحة اللوائح ممثلي أمساء تبلغ أن جيب

  .وصال ا تسلم و االقرتاع، قبل

 أيام 10 عشرة أجل يف تعلق و. لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة طرف من املكاتب أعضاء و رؤساء الئحة تنشر

  .االقرتاع قبل األقل على

  .املكتب شرطة عن املسؤول هو التصويت مكتب رئيس

  .املكتب يف للتصويت املدعوين الناخبني الئحة التصويت مكتب ميسك
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  .االجتماع حمضر يف يدوا و االقرتاع عمليات خالل تطرح قد اليت االشكاليات كافة مجاعية، بصورة حيسم، و

  .التصويت مكتب ألعضاء البسيطة باألغلبية القرار يتخذ اخلالف، حالة يف و

  .التصويت مكتب حمضر يف املرتشحة الالئحة ممثل مالحظات تدون

  .التصويت مكتب إىل حبرية الدخول لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة ملناديب حيق

  التصويت عمليات: الرابع الباب

  .الناخبني استدعاء مرسوم يف احملددين الساعة و اليوم يف التصويت عمليات جتري :21 المادة

 بطاقة تقدميه بعد بصوته لإلدالء التصويت مكتب يف النظم حسب املسجل الناخب دخول يقبل: 22 لمادةا

  .للتعريف الوطنية البطاقة و الناخب

  .الغرض هلذا مهيأة طاولة على التصويت بطاقات توضع للتصويت مكتب كل يف: 23 المادة

  .األخريات عن خيتلف مرتشحة الئحة كل شعار و لون يكون أن جيب و هذا

 قبل املختصة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة لدى الئحة كل ختتارمها اللذين اللون و الشعار منوذج يودع و

  .بذلك إيداع وصل يسلم و. االنتخابية احلملة افتتاح

 معدة واحدة فتحة على يزيد أن الصندوق هلذا ميكن ال و. تصويت مكتب كل يف اقرتاع صندوق يوضع: 24 المادة

  .التصويت بطاقات إلدخال

 احلاضرين الناخبني و املرتشحني لوائح ممثلي امام التصويت مكتب رئيس يتقدم االقرتاع الفتتاح احملدد الوقت يف و

 عمليات تبدأ مث االقرتاع افتتاح الرئيس يعلن. تصويت بطاقة أي على حيتوي ال أنه من التأكد و الصندوق لفتح

  .االقرتاح

 بطاقة يتناول و للمكتب هويته بإثبات الناخب، ببطاقة مصحوبا الناخب يقوم التصويت، مكتب يف: 25 لمادةا

  .اختياره عن للتعبري الستار إىل يدخل مث التصويت

 بسبب إما الناخب، ببطاقة مصحوبا ليس الذي و االنتخابية، الالئحة على نظامية بصورة املسجل الناخب أن إال

  .الزمة هي و الوطنية، تعريفه بطاقة أظهر إن التصويت من ميكن أن فيجب أصال، له تسلم مل ألا إما و ضياعها
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  .اختياره من إشارة أي الغرض هلذا املخصص املوقع يف يضع بأن تصويته الناخب جيسد

 وعلى الصندوق يف يدخلها أن قبل التصويت بطاقة بطي يقوم الستار من الناخب خيرج أن قبل و التصويت بعد و

  .واحدة تصويت بطاقة سوى حيمل ال أنه من يتأكد أن التصويت مكتب

 عبارة حيمل ختما يضع و املصوت الشخص اسم مقابل االنتخابية الالئحة على بالتأشري التصويت مكتب يقوم

  .الناخب بطاقة على لذلك املخصصة اخلانة يف "صوت"

 الالصق احلرب يف اليسرى سبابته بصمة بالفعل أدخل قد أنه من الناخب خروج قبل التصويت مكتب يتأكد

  .الغرض هلذا املخصص

 .القانوين الوقت انتهاء بعد لو و بصوته اإلدالء من االقرتاع اختتام قبل الصف يف دخل ناخب أي ميكن أن جيب

 

 بأي يستعني، أن التصويت، معها عليه يستحيل وضعية يف جيعله حمقق بعجز مصاب ناخب ألي يسمح: 26 لمادةا

  .خيتاره ناخب أو شخص

  االقتراع اصوات فرز: الخامس الباب

  .األصوات بفرز املكتب أعضاء يقوم االقرتاع اية التصويت مكتب رئيس يعلن ما عند: 27 المادة

  .كاملة بصفة منها يفرغ حىت انقطاع بدون األصوات تفرز أن جيب و هذا

  .بداخله اليت التصويت بطاقات عد جيري االقرتاع صندوق يفتح عندما :28 المادة

  .احملضر يف ذلك يسجل الالئحة يف قيد الذي العدد من أقل أو أكثر التصويت بطاقات عدد كان إذا و

  .األصوات فاحصي دور التصويت مكتب أعضاء يلعب :29 المادة

  .فيه للبت املكتب إىل األمر يرفع خالف حالة يف و

  .األصوات فرز طاوالت خمتلف على عدها يراد اليت التصويت بطاقات املكتب رئيس يوزع: 30 المادة

 فيها ما ليقرأ آخر إىل مفتوحة مدها و تصويت بطاقة بإمساك األصوات فاحصي أحد يقوم طاولة كل على و

  .عال بصوت
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 اللوائح خمتلف عليها حصلت اليت األصوات عدد بكتابة واحد، آن يف الفاحصني من األقل على اثنان يقوم و

  .املرتشحة

 بالتوقيع يقومون عندئذ و عده عن ميتنعوا أن عليهم جيب صوت إعطاء شأن يف الفاحصني بني خالف يقع عندما و

  .صحتها يف للبت للمكتب الفرز اية عند تسليمها و مسلسال رقما إعطائها مث التصويت بطاقة على

  : التالية البطاقات عنها، معرب أصوات حتتسب ال بالتايل و الغية تعترب: 31 لمادةا

 الناخبني؛ متناول يف لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة وضعته الذي للنموذج مطابقة الغري البطاقات •

 خاطئة؛ بصورة الناخبون صدقها اليت تلك أو مصدقة الغري البطاقات •

 أو الكلمات أو التوقيع أو احملو مثل مفرطة أو مميزة عالمات مقلوا أو واجهتها يف حتمل اليت البطاقات •

 التعرف؛ عالمات

  .املبتورة أو عليها املشطوب أو املمزقة البطاقات •

 يف إليها املشار و الغية املعتربة البطاقات باستنزال عنها املعرب االصوات عدد التصويت مكتب حيدد: 32 المادة
  .الصندوق يف املوجودة التصويت بطاقات جمموع من أعاله 31 املادة

  .الفرز بطاقات يف ما جبمع االقرتاع نتيجة املكتب يقر اإلحصاء و القراءة عمليات تنتهي عندما: 33 المادة

  .عليها حصلت اليت األصوات عدد جتمع مرتشحة الئحة كل

 أن جيب و الفرز عمليات اية بعد فورا التصويت مكان يف االقرتاع عمليات حمضر حيرر أن جيب: 34 المادة

  : يتضمن

 املسجلني؛ الناخبني عدد •

 املصوتني؛ عدد •

 الالغية؛ البطاقات عدد •

 عنها؛ املعرب االصوات جمموع •

 احملايدة؛ االصوات عدد •

  .مرتشحة الئحة كل عليها حصلت اليت االصوات جمموع •
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 اليت املعللة القرارات كافة كذا و مرتشحة لالئحة ممثل أي ا تقدم اليت املطالبات كافة احملضر يف تدون أن جيب و

  .التصويت عمليات خالل أثريت اليت لإلشكاالت املؤقتة التسوية أجل من التصويت مكتب اختذها

  .احملضر على معا للتوقيع التصويت مكتب أعضاء بدعوة وجوبا املكتب رئيس يقوم 

 .احملتمل السبب توضيح مع احملضر يف ذلك يدون التوقيع، رفض حالة يف و

  .الغية املكتب اعتربها اليت التصويت بطاقات باحملضر تلحق: 35 المادة

  .التصويت مكتب أعضاء مجيع طرف من امللحقة التصويت بطاقات توقيع يتم

  :التايل النحو على توزع نسخ) 5( مخسة يف النتائج فرز حمضر بتحرير التصويت مكتب يقوم: 36 المادة

  العليا؛ للمحكمة نسخة •

 لالنتخابات؛ املستقلة الوطنية للجنة نسخة •

 للوالية؛ نسخة •

 ترابيا؛ املختصة اإلدارية للسلطة نسخة •

 .االنتخايب املسار لدعم العامة لإلدارة نسخة •

  .املرتشحة اللوائح ملمثلي احملضر من مستخرجات التصويت مكتب يسلم

  .التصويت مكتب أمام العمليات حمضر من مستخرج يعلق

  .لالنتخابات املستقلة الوطنية للجنة التابعة ترابيا املختصة اهليئة طرف من النتائج مركزة تتم: 37 المادة

 و لالنتخابات املستقلة الوطنية للجنة و العليا للمحكمة يبلغ حمضر يف االنتخابات نتائج مركزة عمليات تسجل
  .الداخلية لوزارة

  .االنتخابات نتائج بإعالن لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تقوم

  النزاع: السادس الباب

 املتخذة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة قرارات فإن املختص، القاضي بصالحيات املساس دون: 38 المادة

 املادة يف عليها املنصوص للشروط وفقا طعن موضوع تكون أن ميكن املسطرة حمطات مجيع يف و مستوياا مجيع على
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 املستقلة الوطنية اللجنة بإنشاء املتعلق 2012 ابريل 12 بتاريخ الصادر 027- 2012 رقم النظامي القانون من 22

  .املعدل لالنتخابات،

  .مباشرة اللجنة إىل إما و الفرز حمضر يف إما لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة إىل االنتخابات بإلغاء املطالبة ترفع

 طبقا املبلغة االنتخابات نتائج أساس على االنتخاب، بإلغاء يطالب أن مرتشحة الئحة وكيل لكل جيوز: 39 المادة

 عشر مخسة أجل يف تبت أن جيب اليت العليا احملكمة أمام لالنتخابات، املستقلة الوطنية اللجنة طرف من للنصوص

  . الطعن استالم من اعتبارا) 15( يوما

  .توقيفي غري الطعن هذا

  نهائية ترتيبات: السابع الباب

  .بالداخلية املكلف الوزير من مبقرر االقتضاء، عند املرسوم هذا ترتيبات توضح: 40 المادة

 اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ الالمركزية و الداخلية وزير يكلف: 41 المادة
  .املوريتانية
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 الجهويين  المستشارين عدد يحدد 2018 يوليو 05 بتاريخ صادر/ ل د و/  أ. و/ 115- 2018 مرق مرسوم .3

 جهة كل مستوى على

 2018 فربائر 12 بتاريخ الصادر 10- 2018 رقم النظامي القانون من 93 و 6 املادتني ألحكام طيقا : األولى المادة

 اجلهويني املستشارين عدد فإن ،2013 سنة يف واملساكن للسكان العام اإلحصاء نتائج إىل بالرجوع و باجلهة، املتعلق

  : يلي كما حيدد جهة كل مستوى على

  

 الجهة 2013 إحصاء حسب السكان الجهويين المستشارين عدد

 الشرقي احلوض جهة 668 430 25

 الغريب احلوض جهة 109 294 25

 لعصابه جهة 897 325 25

 كوركل جهة 917 335 25

 لرباكنة جهة 277 312 25

 اترارزه جهة 773 272 25

 آدرار جهة 658 62  15

 انواذيبو داخلت جهة 779 123 21

 تكانت جهة 962 80  15

 كيدمياغا جهة 029 267 25

  الزمور تريس جهة 261 53   11

 اينشريي جهة 639 19  11

 انواكشوط جهة 399 958 37
  .جيب أن ُمتثل مجيع مقاطعات اجلهة يف اللوائح املرتشحة للمجلس اجلهوي 

 اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي رسومامل هذا بتنفيذ والالمركزية وزير الداخلية يكلف:  2 المادة

  .املوريتانية
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 أمالك و مصادر تحويل آليات يحدد 2018 أكتوبر 09 بتاريخ صادر/ ا.و/ 2018-142  رقم مرسوم. 4

  نواكشوط جهة إلى الحضرية نواكشوط مجموعة

 فرباير 12 بتاريخ الصادر 010-2018 رقم النظامي القانون من 94 و 93 املادتني ألحكام تطبيقا : األولى المادة

  . نواكشوط جهة إىل احلضرية نواكشوط جمموعة موارد و أمالك حتويل آليات املرسوم هذا حيدد ،باجلهة املتعلق 2018

 املمتلكات و األصول لنقل العملية اآلليات املالية، و بالالمركزية املكلفني يرينالوز  من مشرتك مقرر حيدد:  2 المادة

  .نواكشوط جهة إىل احلضرية نواكشوط جمموعة من العمال و املنقولة غري و املنقولة

 التزامات و ديون لنقل العملية اآلليات املالية، و بالالمركزية املكلفني يرينالوز  من مشرتك مقرر حيدد : 3 المادة

  .نواكشوط جهة إىل احلضرية نواكشوط جمموعة

 يُنشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل املالية، و االقتصاد ووزير الالمركزية و الداخلية وزير يكلف : 4 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية  اجلريدة يف
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  الجهة إدارة بتنظيم يقضي 2018 اكتوبر 16 بتاريخ صادر/   ا.و /مكرر/ 143 -2018 رقم مرسوم. 5

 املتعلق 2018 فرباير 12 بتاريخ الصادر 010- 2018 رقم النظامي القانون من 38 لمادةل تطبيقا:  ألولىا المادة

  .اجلهة إدارة تنظيم قواعد املرسوم هذا حيدد باجلهة،

  .الفنية املديريات و العامة األمانة ، الديوان:  التالية اهليئات من اجلهة إدارة تتكون : 2 المادة

  .العام األمني باستثناء اجلهوي الس رئيس من بقرار املناصب هذه يشغلون الذين األشخاص تعيني يتم

  الديوان  ) أ

  .خاص كاتب و مبهمة  مكلف و الديوان مدير:  الديوان يضم: 3 المادة

 والفين السياسي الطابع ذات الصالحيات ويدير. الديوان هيئة رئيس وهو. تأطريي بدور الديوان مدير يقوم: 4 المادة

 رئيس ملفات ومتابعة بتحضري ويقوم اهلامة االجتماعات تنظيم على يشرف كما.  الرئيس طرف من له املسندة

 .وبريده) االجتماعات املهام، املقابالت،( أجندته مسك ويتوىل اجلهوي الس

 و اإلصالحات جبميع مكلف وهو اجلهوي الس لرئيس املباشرة للسلطة باملهمة املكلف خيضع : 5 المادة
  . طرفه من إليه املسندة املهام و الدراسات

 .خاص كاتب طرف من وتدار. اجلهوي الس برئيس اخلاصة الشؤون بتسيري اخلاصة السكرتارية تكلف: 6 المادة

 .املركزية اإلدارة يف مصلحة رئيس برتبة يتمتع وهو

  العامة األمانة   ) ب

 املنتمني املوظفني بني من بالالمركزية املكلف الوزير من مبقرر يعني عام أمني طرف من العامة األمانة تدار: 7 المادة

 رئيس سلطة حتت مكلف وهو. اجلامعي التعليم من الثاين السلك شهادة على اصلنياحل املوظفني من أو''ا'' للفئة

 اجلهة مصاحل العام باألمني تُلحق كما. للجهة واملالية واملادية البشرية الوسائل بتسيري منه وبتفويض اجلهوي الس

 الس رئيس طرف  من املتخذة القرارات تطبيق على العام األمني يسهر. املعلوماتية و الربيد مصلحة خصوصا

  .اجلهوي
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 املؤسسات و اهليئات و املصاحل على الرقابة ميارس و. اجلهة إدارة أنشطة بتنسيق العام األمني يكلف : 8 المادة

  .أنشطتها دفع و تنسيق و بإنعاش يقوم حيث للجهة تتبع اليت العمومية

 كمكتب للجهة التنفيذي الطابع ذات الداخلية اهليئات و اجلهوي الس جلسات العام األمني حيضر : 9 المادة

 املداوالت مجيع وإحالة السجالت ومسك اجللسات سكرتاريا العام األمني ويتوىل. العمل وجمموعات واللجان اجلهة

  . الوصاية سلطة إىل والصفقات واملعاهدات واملقررات

 .وظائفه فيها ميارس اليت اجلهة عاصمة يف باإلقامة العام األمني يلزم: 10 المادة

  الفنية المديريات)  ج

  :التالية ااالت تغطي  فنية مديريات أربع على اجلهوي الس يعتمد: 11 المادة

 ؛ الربجمة و الدراسات •

 البيئة؛ و االستصالح •

 الثقافية؛ و االجتماعية الشؤون •

 .املالية و اإلدارية الشؤون •

  : يلي مبا والربجمة الدراسات مديرية تكلف: 12 المادة

 ؛ االستشرافية الدراسات إعداد •

 عمل خمطط إعداد من ميكن مبا املعنية املديريات مع بالتنسيق للجهة االسرتاتيجي املخطط إعداد •
 ناجع؛ و متجانس

 القطاعية؛ التشخيصية الدراسات حتيني و تصميم •

 القطاعية؛ النشاطات نتائج حتليل يف املسامهة •

 باجلهة؛ املتعلقة واملالية االقتصادية الدراسات إعداد •

 باجلهة؛ اخلاصة اإلحصائية املعلومات ونشر وحتليل ومركزة إعداد •

 .باجلهة اخلاص املعلومات نظام وتسيري تصميم •
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  :مصلحتني تضم و

 واالستشراف؛ والدراسات الربجمة مصلحة •

  . والتقييم املتابعة و اإلحصائيات مصلحة •

 هلا اليت والتحقيقات الدراسات كافة على باإلشراف واالستشراف والدراسات الربجمة مصلحة تكلف : 13 المادة

  . اجلهة مبهام صلة

  : قسمني تضم و

 والدراسات؛ الربجمة قسم •

  .االستشراف قسم •

 باجلهة املتعلقة اإلحصائية املعلومات ومعاجلة جبمع والتقييم واملتابعة اإلحصائيات مصلحة تكلف : 14 المادة

 . اجلهة مستوى على والربامج املشاريع وتقييم ومتابعة البيانات قاعدة وتسيري وإنشاء

  : قسمني تضم و

 اإلحصائيات؛ قسم •

 .التقييم و املتابعة قسم •

 البيئة و والعمران النقل جمال يف التحتية البىن مشاريع ومتابعة بتنفيذ والبيئة االستصالح مديرية تكلف : 15 المادة

  .الطبيعية املصادر وتسيري

  : مصاحل) 4( أربع تضم و

 والعمران؛ والنقل التحتية البىن مصلحة •

 الطبيعية؛ املصادر وتسيري البيئة مصلحة •

 االستصالح؛ مصلحة •

  .للجهة االقتصادية والتنمية االستثمار مصلحة •
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  . والعمران للنقل التحتية البىن ومتابعة باجناز والعمران والنقل التحتية البىن مصلحة تكلف : 16 المادة

  : قسمني تضم و

 النقل؛ قسم •

 .العمران قسم •

 تسيري و البيئة جماالت يف التحتية البىن ومتابعة باجناز الطبيعية املصادر وتسيري البيئة مصلحة تكلف : 17 المادة

  .الطبيعية املصادر

  : قسمني تضم و

 اجلهوي؛ الطابع ذات الطبيعية واملواقع الغابات قسم •

 .احليوانات واملراعي قسم •

 التحتية البىن جماالت يف االستصالح مبخططات  اخلاصة الوثائق بإعداد االستصالح مصلحة تكلف : 18 المادة

  .واالتصال اإلعالم وتقنيات والعمران

  : قسمني تضم و

 العمران؛ قسم •

  .واالتصال اإلعالم وتقنيات التحتية البىن قسم •

 التجارية واالستثمارات النشاطات وتشجيع برتقية للجهة اإلقتصادية التنمية و االستثمار مصلحة تكلف: 19 المادة

 مقدرات وتثمني واخلاص العام القطاع بني الشراكة برتقية أخرى جهة من تكلف كما. للجهة والسياحية الصناعية و

  .اجلهة

  : قسمني تضم و

 االستثمارات؛ ترقية قسم •



 118  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  .اجلهة مقدرات وتثمني واخلاص العام القطاع بني الشراكة ترقية قسم •

 و املهين والتكوين التهذيب جماالت يف اجلهة سياسة بتنفيذ والثقافية االجتماعية الشؤون مديرية تكلف : 20 المادة
 . والثقافة والرتفيه والرياضة والشباب االجتماعي والعمل الصحة

  .الصحة وهياكل املهين التكوين ومؤسسات الثانويات و لإلعداديات اإلضافيني العمال باكتتاب أيضا تكلف كما

  : مصاحل ثالث تضم و

 االجتماعي؛ والعمل الصحة مصلحة •

 املهين؛ والتكوين التهذيب مصلحة •

  .والرتفيه والرياضة والشباب الثقافة مصلحة •

 وتنفيذ االجتماعي العمل وترقية الصحة هياكل بدعم االجتماعي والعمل الصحة مصلحة تكلف : 21 المادة

  .األوبئة ومكافحة والوقاية الصحة جمال يف الدولة وأولويات سياسات

  : قسمني تضم و

 الصحة؛ هياكل قسم •

  .االجتماعي العمل قسم •

 و الثانويات و اإلعداديات وجتهيز وترميم إنشاء مبتابعة املهين والتكوين التهذيب مصلحة تكلف: 22 المادة
  .املهين التكوين مؤسسات

  : قسمني تضم و

 األمية؛ وحمو التهذيب قسم •

 .املهين التكوين قسم •
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 مساعدة و الرياضية التحتية البىن وترميم اجناز مبتابعة والرتفيه والرياضة والشباب الثقافة مصلحة تكلف : 23 المادة

 النشاطات وتنمية وترقية للشباب والتثقيفية االجتماعية النشاطات وانعاش وتنظيم والرياضية الثقافية الرابطات

  .الثقافية

 ا املعمول التشريعات وتطبيق األشخاص وتسيري امليزانية بتحضري واملالية اإلدارية الشؤون مديرية تكلف : 24 المادة

  .الصفقات وإبرام األمالك تسيري جمال يف

  : مصاحل) 3( ثالث تضم و

 امليزانية؛ مصلحة •

 األشخاص؛ مصلحة  •

  .العمومية والصفقات األمالك مصلحة •

  .امليزانية وتنفيذ وإعداد بتحضري امليزانية مصلحة تكلف : 25 المادة

  : قسمني تضم و

 امليزانية؛ حتضري قسم •

  .اإلدارية احملاسبة قسم •

  .ا املعمول والنظم للقوانني طبقا ملفام ومسك األشخاص بتسيري األشخاص مصلحة تكلف : 26 المادة

  : قسمني تضم و

 األرشيف؛ و األشخاص قسم •

  .التكوين قسم •

 خمتلف وتزويد الصفقات عمليات ومتابعة املادية باحملاسبة العمومية والصفقات األمالك مصلحة تكلف: 27 المادة

 .الالزمة واملعدات باللوازم اجلهة مصاحل
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  : قسمني تضم و

 األمالك؛ قسم •

  .العمومية الصفقات قسم •

 اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ الالمركزية و الداخلية وزير يكلف :28 المادة

  . املوريتانية
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 لنقل العملية اآلليات يحدد 2018 كتوبرأ 29 بتاريخ صادر  م.ا.و /ل. د.و/  799 رقم مشترك مقرر. 6

  نواكشوط جهة إلى الحضرية نواكشوط مجموعة من والخصوم األصول

 2018 كتوبرأ 09 بتاريخ الصادر/ أ.و / 142.2018 رقم املرسوم من 3و 2 تنياملاد لرتتيبات تطبيقا:  األولى المادة
 جلنة إنشاء إىل املقرر هذا يهدف نواكشوط، جهة إىل احلضرية نواكشوط جمموعة وأمالك مصادر حتويل آلليات احملدد

  .نواكشوط جهة إىل احلضرية نواكشوط جمموعة مناخلصوم و  األصول نقل عملية لياتآب تكلف مشرتكة

  :من  اللجنة هذه يرتأس : 2 المادة

 اإلقليمية؛ للجماعات العام املدير •

 الدولة؛ وأمالك للعقارات العام املدير •

 املدير العام للخزينة العامة واحملاسبة العمومية؛ •

 .احلضرية نواكشوط جمموعة رئيسة •

 ووضعية ألمالك جرد بإعداد احلضرية، نواكشوط مبجموعة املختصة املصاحل مع بالتنسيق اللجنة، ُتكلف  : 3 المادة

  .عمالال

 النقل من متكن اليت الناجعة احللول واملالية واالقتصاد والالمركزية بالداخلية املكلفني للوزيرين اللجنة تقرتح:  4 المادة

  نواكشوط جهة إىل احلضرية نواكشوط جمموعة من واخلصوم لألصول الفعلي

اإلدارية العملية و واخلصوم وستقرتح الرتتيبات  األصول حمضر من أعضاء اللجنة عملية نقل  سيالحظ:   5 المادة
  .لتحويله

 بتطبيق يعنيه فيما كل واملالية االقتصاد لوزارة العام واألمني والالمركزية الداخلية لوزارة العام األمني يكلف:  6 المادة 

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا
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  اإلدارة البلدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  اإلدارة البلدية
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لللبلديات،معد المنشئ 1987 أكتوبر 20 بتاريخ صادر 289.87 رقم قانوني أمر. 1    

  .مايل واستقالل قانونية، شخصية وهلا العام، للقانون خاضعة ترابية جمموعة هي البلدية :األولى المادة

  .القانون إياها خيوهلا اليت الصالحيات ملمارسة خاصة وممتلكات وموظفني مبيزانية البلدية تتمتع

 ال والـيت احملليـني، املـواطنني حلاجيـات تسـتجيب الـيت العموميـة واملرافـق البلديـة، املصـاحل بتسيري البلدية تكلف :2المادة
  : أساسا تشمل البلدية صالحيات فإن اإلطار، هذا ويف. الدولة الختصاص أمهيتها درجة أو بطبيعتها، ختضع

 احمللية؛ الطرق صيانة �

 األساسي؛ للتعليم املدرسية املنشآت وجتهيز وصيانة بناء �

 والطفولة؛ األمومة محاية ومراكز الصحية املنشآت وجتهيز وصيانة بناء �

 مرسوم؛ مبوجب اعتماده يتم الشروط دفرت فإن امتيياز عقد حالة ويف العمومية، واإلنارة املياه توفري �

 واملدرسي؛ والصحي احلضري النقل �

 احلرائق؛ مكافحة �

 الوقائية؛ الصحة �

 األوساخ؛ إزاحة �

 واملذابح؛ األسواق �

 والبلدية؛ والثقافية الرياضية املنشآت �

 والبساتني؛ احلدائق �

 املقابر؛ �

 الفقراء؛ مساعدة �

  .للبلدية الدولة تقطعها اليت املناطق وتسيري استصالح �

  .القانوين األمر هذا من اخلامس العنوان ألحكام طبقا البلدية إىل الوالية أو الدولة متارسها كانت اليت املهام حتويل يتم

 باقرتاح الوزراء جملس يتخذه مرسوم مبوجب بلديـة إىل حيول أن ميكن ريفي، أو حضري جتمع كل ):جديدة(3المادة

  .الرتابية وحدودها ومقرها البلديـة اسم املرسوم هذا وحيدد. بالالمركزيـة املكلف الوزير من
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 أهداف حتقيق دف وذلك مشرتكـة بلديـة بنيـة إطار يف اجلغرايف احليز نفس إىل تنتمي اليت البلديات جتميع وميكن

  . سكاا لصاحل مشرتكـة

  .احلكم هذا تطبيق إجراءات مرسوم وسيحدد

 املكلفني الوزراء من اقرتاح على بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب البلدية إلغاء يتم): جديدة(4ةالماد

  .والداخليـة الرتايب واالستصالح بالالمركزيـة

 وسيحدد. بالالمركزيـة املكلف الوزير من مبقرر انتخابيـة دوائر عدة إىل واحدة بلدية تقسيم ميكن):جديدة(5المادة

  .املادة هلذه التطبيقيـة اإلجراءات الحق مرسوم

 . املساعدين من وأكثر وواحد والعمدة البلدي الس من البلدية اهليئة تتألف: 6المادة

  البلدي المجلس: األول العنوان

 البلدي المجلس تسيير: األول الفصل

  :من يتألف فهو البلدية، سكان حسب البلدي الس أعضاء عدد حيدد :7المادة

 ؛1000 عن سكاا عدد يقل اليت البلديات يف أعضاء 9 �

 ؛3000و 1001 بني سكاا عدد يرتاوح اليت البلديات يف عضوا 11 �

 ؛5000و  3001 بني سكاا عدد يرتاوح اليت البلديات يف عضوا 15 �

 ؛10000و 5000 بني سكاا عدد يرتاوح اليت البلديات يف عضوا 17 �

 ؛20000و 10001 بني سكاا عدد يرتاوح اليت البلديات يف عضوا 19 �

  .20000 سكاا عدد يتجاوز اليت البلديات يف عضوا 21 �

  .للبلديات عام جتديد أقرب يف إال قبل من إنشاؤها مت اليت عشر الثالث البلديات على املادة هذه أحكام تطبق وال

 العاديـة الدورة تتجاوز أن ميكن وال. أشهر ثالثـة كل عاديـة دورة يف وجوبا البلدي الس جيتمع ):جديدة( 8 المادة

 من طلب على بناء الوصايـة سلطـة عن صادر مقرر مبوجب املدة هذه متدد أن وميكن. متتاليـة عمل أيام عشرة

  .العمدة
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 أن الوصايـة لسلطـة ميكن اإلجباريـة، العاديـة الدورات إلحدى البلدي الس استدعاء عن العمدة امتناع حالـة ويف

  .املذكور الس وتستدعى حمله حتل

 أن بالالمركزيــة املكلـف للـوزير جيوز فإنه متتاليتني، عاديتني دورتني ملدة لإلنعقاد الس استدعاء عن العمدة امتنع وإذا

  شهرين التعليق هذا يتجاوز أن ميكن وال. مقرر مبوجب العمدة يعلق

 مـن األعمـال جدول على املسبقة املصادقة بشرط مفيدا رأى كلما البلدي الس العمدة يستدعي ):جديدة(9المادة

 أعضـــاء نصـــف ذلـــك طلـــب إذا لالنعقـــاد يف دورة اســـتثنائية الـــس ويلـــزم العمـــدة باســـتدعاء . الوصـــاية ســـلطة طـــرف

 عــن العمــدة امتنــاع حالــة ويف.أيــام مخســة االســتثنائية الــدورة مــدة تتجــاوز أن ميكــن وال. ذلــك الوصــاية ســلطة أو الــس

  .الس وتستدعي حمله حتل أن الوصاية لسلطة حيق السابقة، الفقرة ألحكام طبقا البلدي الس استدعاء

 الــس إىل االســتدعاء يصــل أن وجيــب. مناســبة طريقــة بكــل أو رئيســه طريــق عــن الــس العمــدة يســتدعي: 10المــادة

  .األعمال جدول يف املدرجة املسائل حيوي أن جيب كما االجتماع، يوم من األقل على أيام ثالثة قبل املستدعى

 اجتمـاع، ألول األقـل علـى األعضاء نصف حبضور إال الس مداوالت تصح وال عمومية، جلسات يف الس يتداول

 املســائل حــول النقاشــات مينــع أن العمــدة علــى وجيــب. فقــط األعمــال جــدول يف املدرجــة املســائل حــول ذلــك ويكــون

 بعـــد مداوالتـــه فـــإن اســـتدعاء، أول بعـــد النصـــاب بقـــدر البلـــدي الـــس جيتمـــع مل وإذا. األعمـــال جـــدول عـــن اخلارجـــة

  .األقل على املمارسني األعضاء ثلث حبضور إال صحيحة الشغل أيام من أيام ثالثة أقله أجل يف يوجه ثان استدعاء

 الفقـــرة يف عليهــا املنصـــوص واآلجــال الصـــيغ يف الــس اســـتدعاء يــتم فإنـــه الثــاين االجتمـــاع يف النصــاب حيصــل مل وإذا

  .احلاضرين األعضاء عدد كان مهما صحيحة املداوالت وتكون اآلنفة،

 وإدراج لتغيـــريه، أيــام مثانيـــة) 8( أجــل متلـــك الــيت الوصــاية ســـلطة إىل ويبلغــه األعمـــال، جــدول العمـــدة يعــد: 11المــادة

 أقلـه أجـل يف الوصـاية سـلطة إىل ويبلغـه األعمـال، جـدول العمـدة حيـدد. الـس على عرضها تنوي فيه، إضافية مسائل

  .الدورة افتتاح قبل أيام) 3(ثالثة

 كـل يف تبـدي أن وهلـا التصـويت، يف تشـارك وال اجللسـات، مجيع ميثلها من أو احمللية اإلدارية السلطة حتضر: 12المادة

  .احملضر يف املالحظات هذه وتسجل الس، ملداوالت مفيدة تراها اليت املالحظات حني
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 يف الداخلـــــة املواضـــــيع حـــــول البلديـــــة يف العـــــاملون املوظفـــــون استشـــــارية بصـــــفة الـــــس جلســـــات حيضـــــر :13المـــــادة
  .للدولة ملمثلةا اإلدارية السلطة من طلب على بناء أو العمدة، من مببادرة استدعاؤهم ويتم اختصاصهم،

 مســاعديه أحــد يرتأســه عندئــذ مــانع حصــول أو تغيبــه، حالــة ويف البلــدي، الــس جلســات العمــدة يــرتأس: 14المــادة

 الـس مـن عضـو إىل توكـل الـس رئاسـة فـإن عليـه، والتصـويت اإلداري احلسـاب مناقشات خالل و. ترتيبهم حسب

  .اإلداري احلساب على التصويت قبل ينسحب انه إال اجللسة، العمدة وحيضر الغرض هلذا الس ينتخبه

 مــن أو العمــدة، مــن طلــب علــى بنــاء ســرية تكــون أن ميكــن أنــه إال عموميــة، البلــدي الــس جلســات تعتــرب: 15المــادة

  .العام بالنظام خيل شخص كل طرد بإمكانه و اجللسات نظام عن املسؤول هو العمدة. الوصاية سلطة

 تســـاوي حالـــة ويف علنيـــا، التصـــويت ويـــتم. احلاضـــرين لألعضـــاء البســـيطة باألغلبيـــة الـــس قـــرارات تتخـــذ :16المـــادة

  .مرجحا العمدة صوت يعترب األصوات

  .عليه ويوقع مسبقا العمدة عليه يؤشر للجلسات خاص سجل يف ويسجل اجللسات عن حمضر حيرر :17المادة

 الوصــاية، ســلطة طــرف مــن ومؤشــر موقــع ســجل يف الــزمين تسلســلها حســب الــس قــرارات مجيــع تســجل :18المــادة

  .للجلسة احلاضرين األعضاء مجيع عليها ويوقع

 الــس مــن تطلــب أن األخــرية هــذه وبإمكــان. الوصــاية ســلطة إىل أيــام مثانيــة أجــل يف الــس قــرارات ترســل: 19المــادة

  .املتخذ القرار على املصادقة بإمكاا ليس أن الوصاية سلطة ارتأت إذا حوهلا تداول أن له سبق مسألة يف النظر إعادة

 النظــام وحيــدد احملليــة، املصــلحة ذات املســائل لدراســة مؤقتــة أو دائمــة جلانــا أعضــاءه بــني مــن الــس يَكــون :20المــادة

  .اللجان هذه وسري نظام للمجلس الداخلي

  .يعقدها جلسة أول تاريخ من يوما) 60( ستني يتجاوز ال أجل يف الداخلي نظامه البلدي الس يعد :21المادة

 والحل التعليق: الثاني الفصل

 الوزير من معلل اقرتاح على بناء الوزراء جملس يف يتخذ مبرسوم البلدي الس حيل أن ميكن ):جديدة(22المادة

  .بالالمركزية املكلف
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 التعليق مدة تتجاوز أن جيوز وال بالالمركزية املكلف الوزير من مبقرر الس يعلق أن ميكن املستعجلـة، احلاالت ويف

  .أدناه 23 املادة من الثانية الفقرة يف املذكورة احلالة يف إال شهرين

 انتخابات جتري احلالـة، هذه ويف الوزراء، جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب البلدية للمجالس العام باحلل ينطق أن وميكن

  .أشهر 6 يتجاوز ال أجل يف عامـة

 أي أو الوفاة أو االستقالـة بسبب األقل، على أعضائه) مخس(  5/1 البلدي الس فقد إذا ):جديدة(23المادة

  .مقعد آخر شغور تاريخ من أشهر ستة أجل يف جزئيـة انتخابات طريق عن يكمل فإنه آخر سبب

  .يستكمل حىت تلقائيا تعليقه يعلن بالالمركزية املكلف الوزير فإن أعضائه، نصف األسباب، لنفس الس، فقد وإذا

 اجللسـة حضور عن ممتنعا متتاليـة استدعاءات لثالثـة يستجب مل جملس عضو كل مستقيال يعترب): جديدة(24المادة

 بالرتشح املستقيل للعضو يسمح وال.  مبقرر االستقالـة هذه  بالالمركزية املكلف الوزير ويالحظ. مقبول عذر بدون

  .سنوات) 5( مضي قبل البلديـة لإلنتخابات

 الـذين األعضـاء انتـداب فـرتة بانتهـاء اجلزئيـة االنتخابـات طريـق عـن املعينـني املستشـارين انتـداب فـرتة تنتهـي :25المادة

  .خلفوا

 مندوبيـة فـإن جديـد جملـس وضـع ميكـن مل وإذا ألعضـائه، مجاعيـة اسـتقالة أو حلـه أو الـس تعليق حالة يف :26المادة

  .جديد جملس وضع يتم حىت البلدي الس وظائف مبمارسة إليها ويعهد الوزراء، جملس من مبرسوم تعني خاصة

 املرســـوم يعـــني كمـــا التســـعة، يتجـــاوز أن ميكـــن وال أعضـــاء، ســـتة عـــن اخلاصـــة املندوبيـــة أعضـــاء عـــدد يقـــل أن ميكـــن ال

  .رئيسها للمندوبية املنشئ

  .أشهر ستة تتجاوز ال مدة طيلة والعمدة البلدي الس مهام التوايل على ورئيسها املندوبية متارس

 يـــتم أعضـــاءه، نصـــف مـــن أكثـــر فقـــد ألنـــه تعليقـــه، أو الـــس حـــل فيهـــا حيـــدث الـــيت احلـــاالت مجيـــع يف : 27 المـــادة

 عشـر اإلثـىن يف ذلـك يكـون ال أن بشـرط احلـل أو التعليـق تـاريخ مـن أشهر ستة أجل يف اجلديد الس أعضاء انتخاب

  .البلدية للمجالس العام للتجديد السابقة شهرا
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 البلدي المجلس صالحيات: الثالث الفصل

 الصالحيات اخلصوص على ميارس وهو. البلديـة شؤون مداوالته بواسطـة البلدي الس يسري ):جديدة(28المادة

  : التالية

 التسيري؛ وحساب اإلدارية احلسابات على ويصادق ويدرس البلدية، ميزانية على يصوت �

 وتابعاا؛ 68 املادة أوردا كما للبلدية املالية املوارد حيدد �

 اليت ااالت يف التنميـة نشاطات حتقيق شروط احملليـة، اإلداريـة السلطات مع بالتشاور سنـة، كل حيدد �

 :والبلديـة الدولـة بني تنسيقا تتطلب

 ختصيصها؛ وإعادة وختصيصها للبلدية، العامـة املمتلكات تصنيف وإعادة تصنيف يقرر �

 عقود طريق عن أو املباشرة، اإلدارة طريق عن وتسيريها للبلدية، العموميـة املصاحل وتنظيم إنشاء يقرر �

  االمتياز؛

 البلدية، املناصب ينشئ �

 للضرائب؛ العامـة للمدونـة طبقا صالحياته، يف الداخلة اجلبائيـة املسائل ، مداوالته طريق عن ينظم �

 البلدية؛ تراب على واملنفذة الدولـة صالحيات يف الداخلـة لألعمال البلديـة ختصصها اليت املسامهات حيدد �

 .قانونا احملددة الظروف يف للبلديـة الدولـة متنحها اليت العقاريـة االقطاعات شروط دفرت على يصادق �

 الوزيرين من مشرتك مبقرر سيحدد مبلغ ضمن البلديـة، باسم اقتناء أو بيع أو صفقات بإبرام للعمدة يأذن �

 واملالية؛ بالالمركزية املكلفني

 .واهلبات اهلدايا قبول يف للعمدة يأذن �

 اإلداري املســـتوى علـــى خاصـــة حمليـــة مصـــلحة متثـــل الـــيت املســـائل مجيـــع حـــول رأيـــه البلـــدي الـــس يعطـــي: 29المـــادة

 وخصــوص الوصــاية ســلطة طلبتــه أو الــرأي، هــذا والــنظم الــوانني أوجبــت وكلمــا الثقــايف، أو االجتمــاعي أو واالقتصــادي

 الــيت املشــاريع جبميــع مســبقا يُعلــم أن جيــب.الدولــة طــرف مــن املعــد التقســيم وختطــيط بــالعمران، املتعلقــة املســائل حــول

 ذات املشــاريع كــل حــول رغباتــه عــن اإلعــراب لــه جيــوز.البلديــة تــراب علــى أخــرى جهــة أي أو والواليــة الدولــة ســتنفذها

  .سياسي طابع هلا اليت تلك باستثناء البلدية احملصلة
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 يف وذلـــــك البلــــدي، الــــس مــــداوالت مجيــــع احملليــــة اإلداريــــة الســــلطة إىل يرســــل أن العمــــدة علــــى جيــــب: 30المــــادة
  .عليها املصادقة من أيام مثانية)8(غضون

 البلدي المجلس مداوالت على الوصاية: الرابع الفصل

  :القانون بقوة الغية تعترب: 31لمادةا

ـــدورات خـــارج أو الرمســـي، ســـفره خـــارج املتخـــذة أو الـــس، صـــالحيات خـــارج مبوضـــوع املتعلقـــة القـــرارات �  ال

 .القانونية

 .تنظيمية أو تشريعية نصوصا تنتهك اليت القرارات �

  .عنهم موكل بواسطة أو مباشرة، منها يستفيدون الس، من أعضاء فيها يشارك اليت القرارات �

 من كل طرف من عليها املشرتكـة املصادقـة بعد إال نافذة يلي ملا املتضمنـة املداوالت تصبح ال ):جديدة(32المادة

  : واملالية الالمركزيـة وزيري

 البلدية؛ ميزانية �

 املمنوحة؛ والضمانات املربمـة القروض �

 معينة؛ وختصيصات مالية أعباء املتضمنـة واهلبات اهلدايا رفض أو قبول �

 بامليزانية؛ آخر فصل إىل فصل من االعتمادات حتويل �

 خمتلف حتصيل وقواعد والتعريفات، الضرييب الوعاء طريقـة ا، املعمول والقوانني النظم إطار يف حتديد، �

 البلدية؛ لصاحل واحلقوق واإلتاوات الرسوم

 .بالبلديـة اخلاصـة العقاريـة املمتلكات مبادلـة أو امللكيـة، نقل أو اقتناء �

 احمللية اإلداريـة السلطات إىل اخلصوص ذا صالحيتهما يفوضا أن واملاليـة بالالمركزيـة املكلفني الوزيرين وبإمكان

  .مشرتك مقرر مبوجب

  : عليها بالالمركزيـة املكلف الوزير مصادقـة بعد إال التاليـة املداوالت تنفذ ال ) :جديدة(33 المادة

 واملالية؛ بالالمركزية املكلفني الوزيرين من مشرتك مبقرر سيحدد مبلغ ضمن الصفقات -
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 العمومية؛ واملباين واملساحات الشوارع تسميـة -

 ا؛ املعمول والنظم القوانني إطار يف الوقائيـة، والصحـة والبناء للشوارع العامـة النظم -

  ا؛ العموميـة املمتلكات وبتخصيص تصنيف وبإعادة بتصنيف املتعلقـة القرارات -

 .البلدي للمجلس الداخلي النظام -

  .املداوالت هذه على املصادقـة صالحيـة احملليـة اإلداريـة السلطات إىل يفوض أن بالالمركزيـة املكلف للوزير وجيوز

 عشرين ظرف يف عليها تعرتض ومل الوصاية، سلطة لدى وضعت إذا عليها مصادقا الس قرارات تعترب: 34 المادة

  .33و 32 املادتني يف املذكورة للقرارات بالنسبة يوما 45 إىل األجل هذا ويرفع يوما،

  ومساعدوه العمدة: الثاني العنوان

 البلدية: األول الفصل

 ، الثالثني يوما اليت تلي انتخاب املستشارين البلـديني يف .ومساعديه العمدة من ةالبلدي تكونت :  )جديدة(35 لمادةا
  .النتخاب مساعدي العمدة تقوم سلطة الوصاية باستدعاء الس البلدي

 على حصلت اليت املرتشحة الالئحة رأس وجوبا ويكون املباشر العام باالقرتاع العمدة ينتخب:  )جديدة( 36 المادة

 ..االنتخاب ىف األصوات أغلبية

 يتكـون الـس كـان إذا مـا حسـب مخسـة، أو أربعـة أو ثالثـة أو اثنـان أو واحـد هـو للعمدة املساعدين عدد: 37المادة

  .عضوا 21 أو 19 أو 17 أو 15 أو 11 أو 9 من

 األمــر هــذا مــن 5 املــادة يف إليــه املشــار املرســوم يف املســاعدين عــدد حيــدد انتخابيــة دوائــر عــدة إىل املقســمة البلــديات يف

  .القانوين

يتم االنتخاب  .للعمدة مساعدين عدة أو مساعدا أعضائه بني من البلدي الس ينتخب : )جديدة( 38المادة 
   . اجللسة هذه العمدة ويرأس باالقرتاع السري،

 ترتيبعليها  احملصول األصوات عدد حيدد  .األصوات كثرة حسب واحد شوط  يف املساعدون ينتخب:  39 المادة

   .البلدي الس يف واألقدمية السن طريق عن التعادل حالة يف بعد فيما حتديدها ميكن اليت التعيينات
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 5 املــادة يف إليــه املشــار املرســوم حيــددها بطــرق العمــدة مســاعدو ينتخــب انتخابيــة دوائــر عــدة إىل املقســمة البلــديات يف

  .القانوين األمر هذا من

 ترتيــب حســب مســاعديه أحــد اجلاريــة الشــؤون تســيري يف عنــه ينــوب العمــدة فــإن مــانع أو غيــاب حالــة يف: 40المــادة

  .التعيينات

  .الس انتداب فرتة نفس هي ومساعديه العمدة انتداب فرتة: 41المادة

 تكون وال. الفصل أو التعليق أو االستقالـة طريق عن ومساعديه العمدة لوظائف حد وضع ميكن ):جديدة(42المادة

 انقضاء بعد التعذر، عند أو بالالمركزيـة، املكلف الوزير طرف من قبوهلا بعد إال ائيـة ومساعديه العمدة استقاالت

  .مضمون بريد بواسطـة جديد من االستقالـة توجيه على شهر

 ال التصويت هذ أن غري ومساعديه العمدة إقالـة أعضائه،) ثلثي(  3/2 أغلبيـة بتصويت البلدي، الس يستطيع كما
  .ومساعديه العمدة انتخاب تلي اليت شهرا عشر اإلثىن خالل يتم أن ميكن

 إليهم االستماع بعد وذلك بالالمركزيـة، املكلف الوزير من معلل مقرر مبوجب ومساعديه العمدة تعليق وجيوز

  .شهرين التعليق مدة تتجاوز  وال. ا املتهمني القضايا حول كتابيـة توضيحات إعطاء إىل ودعوم

 من صادر معلل مرسوم مبوجب ومساعديه العمدة فصل يتم حتقيق، إثر على يالحظ فادح خطإ ارتكاب حالة ويف

  .بالالمركزيـة املكلف الوزير من اقرتاح على بناء الوزراء جملس

تقوم  الوصاية سلطة فإن ، سبب ألي أعماهلم ممارسة عن مساعدوه أو العمدة يتوقف عندما  ):جديدة( 43 المادة
 . املوالية يوما) 15( عشر اخلمسة ظرفيف ،  ستبداهلمباستدعاء الس البلدي ال

 العــام األمــني ومــن اللجــان، ورؤســاء مســاعديه مــن يتــألف مكتــب البلديــة شــؤون تســيري يف العمــدة يســاعد: 44المــادة

  .يوجد حيث للبلدية

 غري جمانيـة، ومساعديه العمدة وظائف. الدورات مدة يوميا تعويضا املستشارون يتقاضي أن جيوز ):جديدة(45المادة

 حيق كما. بالالمركزيـة املكلف الوزير من مقرر حيددها مسطرة حدود يف دورة عالوة منح بإمكانه البلدي الس أن
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 وذلك وظائفهم، عن تعويضا وقتهم، كامل يف وظائفهم ميارسون الذين ومساعديه العمدة، مينح أن البلدي للمجلس

  .بالالمركزية املكلف الوزير من مقرر حيددها مسطرة حدود يف

  .الظروف نفس يف حيدد إنابـة تعويض العمدة ومينح

 العمدة صالحيات: الثاني الفصل

  .البلدي الس قرارات لتنفيذ الضرورية اإلجراءات ويتخذ للبلدية، التنفيذي اجلهاز هو العمدة :46المادة

  .الوصاية وسلطة البلدي الس رقابة حتت البلدية العمدة يسري

  .البلدية وكالء أحد إىل أو مساعديه، من أكثر أو لواحد صالحياته من جزء بقرار يفوض أن للعمدة جيوز

  .الفصل هذا من الثاين القسم يف املذكورة الصالحيات ممثلها رقابة وحتت الدولة، باسم العمدة ميارس : 47 المادة

  .االقتصادية وبالرقابة الدولة ممتلكات بتعيني اخلاصة احمللية اللجان مجيع يف استحقاقي عضو العمدة

 الوزير من مبقرر يعني للبلدية عام بأمني يستعني أن وبإمكانه البلدية، للمصاحل املسري هو العمدة ):جديدة(48المادة

  .بالالمركزيـة املكلف

 .للبلدية تنفيذ جهاز العمدة: األول القسم

  .اإلدارية املدنية التصرفات مجيع ويف القضاء أمام للبلدية ممثل هو العمدة :49المادة

  

  :فهو البلدي الس قرارات تنفيذ عن املسؤول هو العمدة: 50المادة

 بصرفها؛ اآلمر وهو وينفذها، امليزانية يعد �

 اإلداري؛ احلساب يعد �

 تسـمح الـيت العموميـة والصـفقات والوصايا، اهلبات و واملعاوضات، والقسمة والشراء والبيع اإلجيار عقود يربم �

 ا؛ املعمول النصوص ا

 ؛ البلدية األشغال صفقات تنفيذ على يسهر �

 البلدية؛ واملستحقات والرسوم الضرائب يعد �
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 البلدية؛ عمال يسري �

  .عليها وحيافظ واخلاصة العامة البلدية ممتلكات يدير �

  .مناصبهم يف يعينهم الذي وهو البلدية، لعمال التسلسلي الرئيس هو العمدة:  51 المادة

 تعــرتض ومل الوصــاية، ســلطة لــدى وضــعها علــى أيــام) 10( عشــرة مضــي بعــد نافــذة العمــدة قــرارات تعتــرب: 52 المــادة

  :التالية امليادين خبصوص وذلك عليها

 واملعاوضة؛ والقسمة والشراء والبيع اإلجيار عقود �

 العمومية؛ الصفقات وإبرام والوصايا، اهلبات وقبول �

 رواتبهم؛ وحتديد وفصلهم، املوظفني تعيني �

 واملستحقات؛ والرسوم الضرائب إعداد �

  .ا املعمول للنصوص طبقا العمران ميدان يف العمدة قرارات �

  .للقوانني انتهاكها حالة يف الوصاية سلطة وتلغيها. إبالغها أو نشرها فور للتنفيذ قابلة تعترب فإا القرارات بقية أما

  .فيه فتبت الوصاية سلطة إىل يرفع البلدي الس وأغلبية العمدة بني ينجم خالف كل :53المادة

 الدولة وكيل العمدة: الثاني القسم

 عامـة وبصـفة والـنظم، القـوانني وتطبيق بتنفيذ للدولة املمثلة احمللية اإلدارية السلطة رقابة حتت العمدة، يقوم :54المادة

 يـة،ر اإلدا والقـرارات العقـود وإبـالغ بنشـر خاصـة مكلـف وهـو. العليا السلطات عن الصادرة والتعليمات القرارات مجيع

  .قضائية شرطة ضابط وهو التوقيعات، على ويصدق

  

  .البلدية يف املدنية احلالة مصلحة عن مسؤول والعمدة. مدنية حالة ضباط ومساعدوه العمدة :55المادة

 ســالمة للدولــة املمثلــة احملليــة اإلداريــة الســلطة إشــراف حتــت ويضــمن البلديــة الشــرطة ســلطة ميلــك العمــدة: 56المــادة

  .البلدية تراب داخل العامة واألخالق والسكينة والصحة العام واألمن النظام

  .األهداف هذه لتحقيق يلزم ما حدود يف إال املواطنني حريات من حيد أن للعمدة جيوز ال
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 بالشــرطة املتعلقــة منهــا خاصــة البلديــة الســلطات قــرارات تنفيــذ علــى بالشــرطة املكلفــة الدولــة مصــاحل تســهر: 57المــادة

 ممثــل ويعلــم. بالشــرطة املكلفــة الدولــة مصــاحل مســاعدة يطلــب أن العمــدة بإمكــان فإنــه املســتعجلة احلــاالت ويف. البلديــة

  .فورا بذلك احمللي الدولة

 السـلطة إىل فـورا ترسـل أن وجيـب إبالغها، أو إعالا، فور للتنفيذ قابلة للدولة وكيال بوصفه العمدة قرارات: 58المادة

 اقتضـــت إذا العمـــدة حمـــل حيـــل أن الدولـــة ممثـــل وبإمكـــان. وقـــت كـــل يف تغريهـــا أو تلغيهـــا أن ميكـــن الـــيت احملليـــة اإلداريـــة

  .ذلك الظروف

  للبلدية المالي النظام: الثالث العنوان

 املمنوحـة والرتاخيص ومصروفاا البلديـة موارد مجيع ماليـة سنـة كل يف البلديـة ميزانيـة حتدد ):جديدة(59المادة

 املكلفني الوزيرين من مشرتك مقرر مبوجب تقدميها وطرق امليزانيـة قوائم وحتدد. متوازنـة تكون أن وجيب. بشأا

  .واملالية بالالمركزيـة

 تكميليـة فـرتة أن إال. السـنة نفـس مـن دمجرب من والثالثني الواحد يف وتنتهي يناير فاتح من املالية السنة تبدأ :60المادة

  .املالية السنة إاء قبل ا االلتزام مت اليت املصروفات لتسديد فقط ا يسمح  يوما، 45 مقدارها

عليها والتصويت والمصادقة الميزانية إعداد: األول الفصل  

  .السنة من عادية دورة آخر أثناء البلدي الس فيناقشه امليزانية مشروع العمدة يعد: 61المادة

  .مادة ومادة فصال، فصال امليزانية مشروع على التصويت ويتم

 نـــوفمرب 30 آخـــره أجـــل يف الوصـــاية ســـلطات إىل البلديـــة جملـــس عليـــه صـــادق الـــذي امليزانيـــة مشـــروع حيـــال: 62المـــادة

  :التالية بالوثائق مصحوبا يكون أن وجيب. عليه للمصادقة

 اجلديدة؛ امليزانية مميزات كافة ويقدم حيلل تقرير �

  .الضرورية املؤيدة املستندات مجيع �

 تلزم اليت احملليـة اإلداريـة السلطـة على البلدي الس عليه صادق الذي امليزانية مشروع يعرض ):جديدة(63المادة

  .ومالحظاا برأيها مصحوبا بالالمركزيـة، املكلف الوزير إىل اإلداري السلم طريق عن بإحالته
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 املكلف الوزير فإن ما، لسبب يناير فاتح تاريخ قبل البلدية امليزانية على املصادقـة تتم مل إذا ):جديدة(64المادة

 عليها املصوت اإلعتمادات من مؤقت عشر اثىن من واحد أساس على املصروفات، تنفيذ يف يرخص بالالمركزيـة

 الرتخيص وهذا. املاضيـة السنـة يف احملددة التعريفات حسب واإلتاوات والروم الضرائب وحتصيل املاضيـة، السنـة خالل

  .البلدية ميزانيـة ا تعرض اليت الطريقـة بنفس مادة ومادة فصال فصال يعرض

 البلديـة تـأمر الوصـاية سـلطة فـإن املاليـة للدورة السابق دمجرب 31 قبل امليزانية على يصادق مل إذا ما حالة يف: 65المادة

  .البلدية امليزانية وتقر حملها حتل الوصاية سلطة فإن تستجب مل فإذا ، يوما عشرين ظرف يف املذكورة امليزانية تعد أن

 هــــذه تســـوي بـــأن البلديــــة الوصـــاية ســـلطة تـــأمر جزئيــــا، أو كليـــا الواجبـــة النفقـــات بعــــض إمهـــال حالـــة يف: 66المـــادة

 ميزانيـــة وتقـــر الضـــرورية، بـــالتغيريات تقـــوم أن الوصـــاية لســـلطة فـــإن يومـــا عشـــرين ظـــرف يف تســـتجب مل وإذا الوضـــعية،

  .البلدية

 والتكاليف الموارد: الثاني الفصل

 البلدية موارد: األول القسم

 املاليـــة واملســـاعدات والوصـــايا واهلبـــات والـــدخول والرســـوم والضـــرائب العوائـــد مـــن البلديـــة ميزانيـــة تتغـــذى : 67المـــادة

  .اخلدمات مقابل واملستحقات

 ظــروف يف وذلــك املــايل، القــانون يف املــذكورة الوطنيــة الضــرائب أصــل علــى إضــافية ضــرائب يقــر أن البلــدي للمجلــس

 الوطنيـة الضـرائب وحتصـيل تأسـيس ظـروف نفـس يف وحتصـل اإلضـافية، الضـرائب هـذه وتؤسـس. املـايل القانون حيددها

  .عليها القائمة

 اإلضـافية، الضـرائب هـي العاديـة واإليـرادات. عاديـة غـري وإيـرادات عاديـة إيـرادات مـن البلديـة مـوارد تتكـون: 68المادة

ـــــــــة الضـــــــــرائب ومســـــــــرتجعات ـــــــــراب يف احملصـــــــــلة الوطني ـــــــــة ت ـــــــــة،واإليرادات والرســـــــــوم البلدي  الطـــــــــابع ذات غـــــــــري البلدي

  . اخلدمات وإيرادات البلدية الضرييب،وعوائدأمالك

  .املختلفة والعائدات واملساعدات القروض هي العادية غري واإليرادات

 البلدية نفقات: الثاني القسم
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  .التجهيز ونفقات التسيري نفقات من البلدية نفقات تتألف :69المادة

  

  .الحق مبرسوم حتدد ظروف يف البلدي للتضامن صندوق متويل يف البلديات تساهم :70المادة

 األمـــن، ومصــروفات البلديــة، اإلدارة ومصــروفات أداؤهــا الواجــب احلقـــوق مــن التســيري مصــروفات تتكــون: 71المــادة

  .املختلفة واملصروفات البلدية، املصاحل ومصروفات

  :فهي التجهيز مصروفات أما 

 واحلضرية؛ والصحية منها املدرسية اجلماعية بالتجهيزات املتعلقة واإلجنازات الدراسات �

  .البلدية إمناء يساعديف أن شأنه من حملي مشروع بكل املتعلقة واإلجنازات الدراسات �

  .القانوين األمر هذا من 62 املادة يف عليها املنصوص الطرق حسب النفقات ملختلف النموذجية القائمة حتدد

 تسـيري ومصـروفات املسـتحقة الـديون بتسـديد املتعلقـة املصـروفات التسـيري، مصـاريف بـني مـن إجبارية تعترب: 72المادة

ـــة اإلدارة ـــة ومصـــاريف البلدي ـــة لصـــاحل احملصـــلة واحلقـــوق والرســـوم واملـــداخيل الضـــرائب جباي  يف املســـامهات وكـــذا البلدي
  .القانوين األمر هذا من 70 املادة يف إليه املشار الصندوق

 املصـروفات اعتمـاد يـتم أن بشـرط حمـدد زمـن دون مقبولـة تبقـى التجهيـز ملصـروفات املخصصـة اإلعتمادات: 73المادة

  .سالف اعتمادي تأجيل موضوع تكون أن بشرط دمجرب من 31 قبل األعمال تنفيذ ويبدأ

 والرقابة التنفيذ: الثالث الفصل

 القائمـــة احـــرتام مـــع إقرارهـــا ـــا مت الـــذي اإلجـــراء بـــنفس إال الســـنة خـــالل امليزانيـــة تغيـــري يـــتم أن ميكـــن ال: 74المـــادة

 لإلعتمــادات حتويــل كــل.العمــدة مــن بقــرار الفصــل نفـس داخــل مــادة إىل مــادة مــن التحويــل يــتم أن وميكــن النموذجيـة،

  .الوصاية سلطة مصادقة وكذا البلدي، الس طرف من عليه املوافقة تتم أن جيب فصل إىل فصل من

  

 للمداخيل اإلداريـة احملاسبـة ميسك الذي وهو. البلدية مليزانية بالصرف اآلمر هو العمدة : )جديدة(75المادة

  .للميزانية املخصصـة للدورة السابقـة الدورة يف البلدي الس ملداوالت يقدمه الذي اإلداري احلساب ويعد. والنفقات
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  .واملالية بالالمركزيـة املكلفني الوزيرين من مشرتك مبقرر احلساب على ويصادق

 هذا على املوافقـة وتتم املقبلـة، املاليـة السنـة مداخيل إىل التسيري حساب فائض حتويل يتم ):جديدة(76المادة

  .واملاليـة بالالمركزيـة املكلفني الوزيرين من مشرتك مبقرر احلساب

 012.89 رقـم القـانوين األمـر يف احملـددة تلـك هـي البلـديات علـى املطبقـة العموميـة احملاسـبة قواعـد: )جديـدة(77المادة

  .العمومية للمحاسبة العام النظام املتضمن 1989 يناير 23 بتاريخ الصادر

 طبقـا الرقابـة هـذه وتـتم الدولـة، ميزانيـة علـى املطبقـة للقواعـد وفقـا املاليـة للرقابـة البلديـة امليزانيـة تنفيـذ خيضـع :78المادة

  .ا املعمول بالنصوص احملددة لإلجراءات

 بإعــداد احملاسـب هـذا ويقـوم املاليـة، وزيــر طـرف مـن  ويعـني. للبلديـة حمصــل بوظيفـة بالقيـام حماسـب يكلـف :79المـادة

  .البلدي الس إىل يقدمه الذي التسيري حساب

 الشـروط حسـب البلديـة حلسـاب واللـوازم العموميـة واألشـغال باخلـدمات املتعلقـة الصـفقات تعقـد: )جديـدة(80المـادة

  .العمومية الصفقات نظام املتضمن 1993 يناير 10 بتارخ الصادر 11.93 املرسوم يف عليها املنصوص

. الدولـــة أعــوان مـــن واثنــني الـــس يعينهمــا مستشـــارين وتضــم العمـــدة، يرأســها العموميـــة للصــفقات بلديـــة جلنــة وتنشــأ

  .احمللية االدارية السلطات تعينهما األخريان وهذان

  .واملنح اهلبات من هلا العائدة امللكية حتويل على املرتتبة التسجيل حقوق من البلدية تعفى :81المادة

  البلدية أمالك: الرابع الباب

  ".خاص دومني"و عام" دومني" إىل البلدية أمالك تنقسم :82لمادةا

  :من العام" الدومني" يتكون: 83المادة

 :مثل بلدي عام ملرفق املخصصة العقارية األمالك .1

o البلدية؛ الشوارع 

o األساسية؛ واملدارس األمومة، مدارس مباين 
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o املستوصفات؛ 

o املقابر؛ 

o ؛اٍألسواق 

o واملنتزهات؛ احلدائق 

o البلدية؛ اخلدمات مباين 

o هلا املخصصة والدينية والثقافية الرياضية التجهيزات.  

  .البلدي الس مبداوالت العام" بالدومني" ملحقة أمالك .2

" بالــدومني" تتصــل ملكيــة وكــل.عيــين حــق أي عليــه يرتتــب وال يــرهن وال يتقــادم وال يبــاع ال العــام" الــدومني" :84المــادة

  .بلدي ملرفق ختصيصها ينتمي تكن مل ما لالستالب قابلة غري العام

  .اخلاص" بدومينها" امللحقة األمالك وتبادل وبيع اكتساب للبلدية ميكن :85المادة

" دومينهــا" ضــمن تــدخل ال الــيت العقاريــة وغــري العقاريــة األمــالك كــل مــن اخلــاص البلديــة" دومــني" يتكــون :86المــادة

  .العام

  .البلدية على فائدته تعود مشروع لتحقيق وذلك البلدية، لفائدة العامة للمصلحة امللكية نزع يتم أن ميكن :87المادة

  .البلدي الس موافقة بعد العمدة طرف من املختصة اإلدارية للسلطات امللكية نزع طلب ويقدم

  .البلديات إنشاء على مطبقة خاصة ترتيبات: الخامس الباب

  .الحق عام جتديد أول عند بالبلدية املستشارين انتداب مدة تنتهي: 88المادة

  

 املعنيــة العموميــة للجماعــات املمثلــة الســلطات بــني احملولــة واخلــدمات املنقولــة، لألمــالك حمــددة اتفاقيــة تــربم :89المــادة

  .البلدي الس النتخابات املوايل الفصل اية أقصاه أجل يف االتفاقية هذه تتم أن وجيب. والعمدة

  .واخلدمات األمالك لتحويل املوالية العادية الدورة اية أقصاه أجل يف بلدية ميزانية أول على املوافقة تتم :90المادة

  الوصاية سلطة: السادس الباب
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 يف صالحياته بعض يفوض أن وميكن. البلديات على الوصايـة بالالمركزيـة املكلف الوزير ميارس ):جديدة( 91المادة
  .احمللية اإلداريـة السلطات إحدى إىل الشأن هذا

 جملــة يف احملــددة للشــروط طبقــا الوصــاية ســلطة قــرارات ضــد دعــاوى يرفــع أن معــين شــخص أي أو للعمــدة :92المــادة

  .واإلدارية والتجارية املدنية املرافعات

  االنتخابي النظام: السابع العنوان

 الناخب في المطلوبة الشروط: األول الفصل

 هـذه مقتضـيات تنطبـق ال( وسـري حـر مباشـر عام اقرتاع بواسطة سنوات مخس ملدة البلدي الس ينتخب :93المادة

  ).املقبل العام التجديد على إال املادة

 حبقوقـه ويتمتـع كاملـة، سـنة) 18( العمـر مـن يبلـغ اجلنسـني مـن موريتـاين مـواطن كـل ناخبـا يعتـرب ) :جديـدة(94المادة

 أقلهـا البلديـة يف إقامـة مـدة إثبـات على وقادر انتخابية دائرة يف انتخابية الئحة على مسجال ويكون والسياسية، املدنية

  .أشهر) 6( ستة

  .األخرية الستة األشهر يف البلدية إىل احملولني الدولة ووكالء موظفي على إال الشرط هذا يطبق ال و 

  .سنتني منذ السكن أو بامللكية متعلقة ضريبة أو رمسا دفع شخص كل مقيما يعترب: 95المادة

  :االنتخابات الئحة على يسجل أن ميكن ال: 96المادة

 جبرمية؛ عليهم احملكوم األشخاص .1

 علـى تزيـد بعقوبة عليهم احملكوم أو منفذا السجن من أشهر  ثالثة من بأكثر جنح يف عليهم احملكوم األشخاص .2

 موقوفة؛ أشهر  ستة

 اعتبارهم؛ يستعيدوا مل الذين املفلسون .3

  .العقلية قواهم جبميع يتمتعون ال الذين األشخاص .4

 .االنتخابية اللوائح: الثاني الفصل

 االنتخابية اللوائح وضع: األول القسم
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 انتخـايب طـابع ذي إداري إحصـاء أسـاس علـى الضـرورة حالـة يف االنتخابيـة الالئحـة إعـداد ميكـن :)جديـدة( 97المادة

  . مرسوم مبوجب اإلحصاء هذا تنظيم إجراءات حتدد

 املـادتني يف عليهـا املنصـوص اإلقامـة شروط فيه توفرت شخص كل للبلدية االنتخابية الالئحة على يسجل :98المادة

  .السابقتني 95 و 94

 مـن 94 املـادة يف الـواردة الشـروط فيـه تـوفرت إذا االنتخابيـة الالئحـة علـى التسـجيل يف قانونـا احلق للناخب :99المادة

  .االنتخابية الالئحة مراجعة أو وضع اية يف القانوين األمر هذا

 يف يــتم .يونيــو 30 إىل إبريــل 1 مــن  املراجعــة فــرتة تفتــتح .ســنويا االنتخابيــة الالئحــة مراجعــة تــتم ):جديــدة(100المــادة
  .االنتخابية الالئحة مبراجعة مكلفة إدارية جلنة إنشاء بلدية كل

  : من االنتخابية الالئحة مبراجعة املكلفة اإلدارية اللجنة تتألف  ):جديدة(101المادة

يرتأس هذه اللجنة قاض معني مبوجب مقرر مشرتك بني  االقتضاءوعند ، رئيس حمكمة املقاطعة رئيسا �
   ؛الوزيرين املكلفني بالداخلية والعدل

   ؛احملليةالسلطة اإلدارية  �
   ؛العمدة �
  .ني اثنني يعينهما الس البلديبلدي نيمستشار  �

 أي القـرارات هـذه يف يطعـن أن وميكـن يوليـو 15 يـوم قراراـا وتنشـر الشـطب أو التسـجيل طلبـات يف اللجنـة هذه تبت

  .يوليو 31 إىل 16 من اإلدارية اللجنة أمام معين شخص

  .أغسطس 15 يف النهائية صورا يف الالئحة وتنشر

 ملراجعة فرتة تفتح الداخلية وزير عن صادر مقرر ومبوجب ذلك إىل احلاجة دعت ما إذا :  )جديدة( 102المادة

 يف عليها املنصوص اإلدارية اللجنة وتبت أشهر، ثالثة تتجاوز أن الفرتة هلذه ميكن وال. االنتخابية للوائح استثنائية
  . االنتخابات قبل أجل كآخر يوما عشرين االنتخابية اللوائح تنشر أن وجيب 101و 100 املادتني
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 الئحـــة علـــى تســـجيله مت أو الناخـــب، صـــفة فقـــد أو تـــويف ناخـــب كـــل االنتخابيـــة الالئحـــة مـــن يشـــطب :103المـــادة

 العمـدة، أو احملليـة، اإلداريـة السـلطة طـرف مـن اإلداريـة اللجنـة إىل بالشـطب االقرتاحـات وتقدم. أخرى لبلدية انتخابية

  .معين آخر شخص أي أو

 ســـبق الـــذي التســـجيل طالـــب علـــى وجيـــب. انتخـــابيتني الئحتـــني علـــى شـــخص أي يســـجل أن ميكـــن ال: 104المـــادة

 ســبق الــيت البلديــة املعنيــة البلديــة وختــرب فيهــا، تســجيله ســبق الــيت البلديــة اســم حيــدد أن انتخابيــة الئحــة علــى تســجيله

  .فيها تسجيله

 خطــأ شــطبه ومت القـانوين، األمــر هـذا مــن 104 املـادة يف عليهــا املنصـوص الشــروط فيـه تتــوفر شـخص كــل: 105المـادة

 وذلـك املقاطعـة، حمكمـة رئـيس مـن بقـرار باالنتخـاب له يسمح أن ميكن تسجيله، يتم مل أو اإلدارية، اللجنة طرف من

 رئــيس إشـعار ويـتم .األوىل االنتخابيـة الــدورة قبـل أيـام عشـرة أقصــاه أجـل يف االنتخابيـة الالئحـة مراجعــة فـرتة ايـة بعـد

  .االنتخابية الالئحة على الناخب بتسجيل عليه بناء ويقوم القرار، ذا اإلدارية اللجنة

 االنتخابية البطاقات: الثاني القسم

 تعريفه لبطاقة تقدميه بعد االنتخابية الالئحة على مسجل ناخب لكل ناخب بطاقة تعطى:  )جديدة( 106 المادة

 .الوطنية

 املسماة االنتخابات بتنظيم املكلفة العمومية السلطة طرف من البلدية يف االنتخابية البطاقات توزع إعدادها، وبعد

 ."االنتخابية اللجنة" اختصارا "لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة" يلي فيما

 :يلي ما انتخابية بطاقة كل تضم أن وجوبا ويلزم

 ؛إقامته حمل إىل باإلضافة ميالده ومكان وتاريخ ولقبه الناخب اسم �

 ؛فيها يصوت اليت البلدة يف االنتخابية الالئحة على الناخب تسجيل رقم �

  .الناخب فيها يصوت الذي االنتخاب مكتب حتمل خانة �

ــــوزع :107المــــادة ــــاخبني علــــى االنتخابيــــة البطاقــــات ت ــــة بعنايــــة الن ــــة اللجن  مكاتــــب مســــتوى علــــى ممثليهــــا أو اإلداري

ـــام) 5( خبمســـة التوزيـــع هـــذا ينتهـــي أن وجيـــب االنتخـــاب، ـــة اللجنـــة إىل وتعـــاد. االقـــرتاع موعـــد قبـــل أي  بطاقـــات اإلداري

 بـــدخول االقـــرتاع يـــوم إىل املعنيـــني تصـــرف حتـــت اللجنـــة عنـــد تبقـــى حيـــث لـــذويها، تســـليمها يتســـىن مل الـــيت االنتخـــاب

  .األوحد املكتب هي البلدية كانت إذا وذلك الغاية،
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 املعــين، االنتخــايب املكتــب يف االقــرتاع يــوم تســلم البطاقــات فــإن ، املتعــددة االنتخابيــة املكاتــب ذات البلــديات يف أمــا

 بطاقــة علــى االطــالع بعــد إال الناخــب إىل البطاقــة تســليم جيــوز ال احلــالتني كلتــا ويف. أصــحاا متنــاول يف تكــون حيــث

  .املكتب أعضاء ويؤشره البطاقة، صاحب يوقعه العملية ذه حمضر يعد ذاك وإذ التعريف،

 يف البطاقـات هـذه وتوضـع. االنتخـاب عمليـة حمضـر يف إليهـا ويشـار تسـحب، مل اليت البطاقات املكتب أعضاء حيصي
  .اإلدارية اللجنة لدى يودع مث الغالف، على  اللجنة أعضاء ويؤشر عددها، إىل اإلشارة وحيمل خمتوم، غالف

 أصــال إليــه تســلم مل أو فقــدها، ألنــه إمــا االنتخابيــة، بطاقتــه حيمــل ال والــذي انتخابيــة، الئحــة علــى املســجل الناخــب

  .الوطنية تعريفه بطاقة إبراز بعد وذلك باالنتخاب، له يسمح

 الترشيح: الثالث الفصل

 مـــواطن كـــل القـــانوين األمـــر هـــذا مـــن 96 املـــادة أحكـــام مراعـــاة شـــريطة لالنتخـــاب أهـــال يعتـــرب ):جديـــدة(108المـــادة

 الئحـة وعلـى  انتخابيـة دائـرة يف إال  مرتشـح أي يتقـدم وال. كاملة سنة 25 العمر من يبلغ امرأة، أو كان رجال موريتاين

  .واحدة انتخابية

  

 العتبـــارات أو قبلـــي أو عرقـــي أســـاس علـــى املرتشـــحني لـــوائح توضـــع أن األحـــوال مـــن حـــال بـــأي جيـــوز ال: 109المـــادة

  .طائفية أو خصوصية

 :  هي لالنتخاب املطلقة األهلية  عدم حاالت : )جديدة  (110  المادة

 ؛املدنية حقوقهم من احملرومون األشخاص �

 ؛االنتخايب الغش أو الرشوة بسبب املدانون األشخاص �

 ؛قضائية تصفية حالة يف أو املفلسون األشخاص �

 ؛سنوات مخس من أقل منذ انسون �

 .القانونية وظائفهم إحدى تأدية لرفضهم استقالوا الذين األشخاص �

 .سنوات 3 تبلغ االنتخابية األهلية عد فرتة فإن األخرية احلالة هذه ويف

 :هي لالنتخاب النسبية األهلية عدم حاالت و

 ؛اخلدمة يف واألمن املسلحة القوات أفراد �
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 ؛البلدية إليها تنتمي اليت الوالية يف العاملون السلطة أصحاب املوظفون �

  ؛القضاة �

 ؛داخلية إدارية رقابة مبهمة املكلفون عامة وبصفة للدولة العامون واملفتشون العام املفتش �

 ؛لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة أعضاء و رئيس �

 ؛البصرية للسمعيات العليا السلطة أعضاء و رئيس �

 ؛اجلمهورية وسيط �

 ؛اخلدمات بتنظيم املكلفة املؤسسات أعضاء و رئيس �

 ؛بالتفويض إليه تسند أن ميكن أو البلدية الوصاية بوظائف مكلف شخص كل �

 ؛للخزينة العام األمني �

 ؛الضرائب مدير �

 ؛اجلمارك مدير �

 ؛العقارات مدير �

 ؛البلدية حسابات ومراقبة مبسك وظائفهم حبكم املكلفون املوظفون �

 ستة منذ دوائرها يف وظائفهم ميارسون الذين العمومية واملؤسسات للدولة التابعة اجلهوية املصاحل مديرو �

 ؛األقل على أشهر

 .البلديات يف األجور أصحاب الوكالء �

 واالجتماعات االنتخابية احلمالت يف املشاركة أو سياسي نشاط أي ممارسة والوكالء املوظفني هؤالء على ُحيظر

 .سياسية أو انتخابية ألغراض العموميني األشخاص أو الدولة وسائل واستعمال عامة مواقف واختاذ السياسية

 أي مزاولة من املنع فإن ، البلديات وكالء و العمومية واملؤسسات للدولة اجلهوية املصاحل ملديري فبالنسبة ، ذلك ومع

 القضائية الوالية وضمن االنتخابات فرتات خالل إال ينطبق ال السياسية االجتماعات يف املشاركة أو سياسي، نشاط

 .  عملهم فيها ميارسون اليت للمنطقة

 الفقرة 131 املادة يف عليها املنصوص اجلنائية بالعقوبات األشخاص هؤالء يعاقب الفقرة، هذه أحكام خرق حال ويف

  .أسفله 3

 أعاله 110 املادة من 3 الفقرة يف إليها املشار الوظائف مع بلدي مستشار وظائف تتعارض : )جديدة( 111 المادة
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 .بلدية جمالس عدة يف عضوا يكون أن أحد ألي جيوز ال

 إليها املشار التعارض أو األهلية عد من حاالت من واحدة يف يقع بلدي جملس يف عضو أي:  )جديدة(112 المادة

 اإلدارية الغرفة لدى الطعن حالة يف إال بالفعل، مستقيال الوصاية سلطة تعتربه أعاله 111 و 110 املادتني يف

 .العليا للمحكمة

 بالرتشيح التصرحيات حترر أن جيب. ا املعرتف السياسية األحزاب باسم الرتشيحات تقدم:  )جديدة(113  المادة

 املستقلة الوطنية للجنة احمللي املمثل حبضور أنفسهم املرتشحني قبل من توقع أن وجيب السياسي احلزب رأسية على

 :وتتضمن لالنتخابات،

 االقتضاء؛ عند لالئحة، املعطاة الصفة .1

 املرتشحني؛ ومساكن وأعمار وألقاب أمساء .2

 .بالوكيل املدعو املمثل اسم .3

 املنصوص الصيغ حسب إبداله عملية وتبدأ تلقائيا مقعده انتدابه أثناء حزبه من يستقيل الذي البلدي املستشار يفقد

 .القانون يف عليها

 لون عن خمتلفا يكون وتعميماته ملصقاته و بطاقاته لطباعة واحدا لونا مرتشحة الئحة ميثل حزب كل خيتار أن جيب

 فإنه شعارات أو ألوان عدة املعين السياسي للحزب كان إذا ما حالة ويف .األخرى األحزاب طرف من املقدمة اللوائح

 .الوطين الشعار مع األحوال من حبال والعالمات األلوان تتشابه أال وجيب شيوعا أكثرها خيتار

 بعد لالنتخابات املستقلة الوطنية للجنة احمللي املمثل لدى الطريقة ذه املشكلة اللوائح تودع : )جديدة(114  المادة

 . االقرتاع قبل  )50(اخلمسني واليوم) 60( الستني اليوم بني ما الفرتة يف وذلك العامة اخلزينة لدى الكفاالت دفع

 .الكفاالت دفع بعد باإليداع مؤقت وصل ويسلم

 .احملدد ووقته االستالم تاريخ ذكر مع املستلمة اللوائح مجيع لقيد خاص سجل ميسك

 .ائيا وصال لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تسلم التزكية، وبعد

 .امللصقة اإلعالنات طريق عن وذلك ائي، وصل على حصلوا الذين املرتشحني أمساء على فورا الناخبني إطالع يتم

 .املذكور اإليداع بعد ترشح أي سحب يقبل وال

  .االقرتاع بداية قبل بإكماهلا الالئحة وكيل يلزم الوفاة حالة يف أنه إال
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 األربعني اليوم قبل املرتشحني لوائح صحة مبراقبة لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تكلف:  )جديدة(115  المادة

 .االنتخاب بدء من

 بتا العليا احملكمة وتبت .أيام مثانية أقصاه أجل يف العليا احملكمة مأما االنتخابية اللجنة قرارات يف الطعن وميكن

 ..ائيا

  .الليل منتصف عند ةعشي وختتتم االقرتاع قبل  يوما 15 االنتخابية احلملة تفتتح: ) جديدة(116المادة

 سريها وحسن االنتخابية العمليات صحة على لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تسهر: )جديدة (117  المادة

 . .النتائج تعلن و الفرز وعمليات التصويت مكاتب وتنظم

 لدى شكوى ويقدم .االنتخابية العمليات بطالن يدعي أن مرتشحة الئحة وكيل لكل حيق : )جديدة(118  المادة

 مثانية ظرف يف اللجنة هذه وتبت .النتائج إعالن بعد أيام مثانية أقصاه أجل يف لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة

 .باملوضوع تعهدها يوم من أيام

 من يوما ثالثني خالل املوضوع يف تبت أن عليها اليت العليا احملكمة مأما النهائي للطعن قابلة االنتخابية اللجنة قرارات

  . .الشكوى استالمها تاريخ

 االقتراع: الرابع الفصل

 .مرسوم بواسطة الناخبني استدعاء يتم:  )جديدة(119  المادة

 .االنتخابات قبل األقل على يوما  )70( سبعني املرسوم ذاه نشر يتم أن وجيب

 .الناخبني استدعاء مرسوم حيددها اليت والساعات اليوم يف وخيتتم يفتتح .واحدا يوما االقرتاع يدوم

 االقرتاع ليوم السابق اليوم يف بأصوام ويدلون االنتخابية، الالئحة على األمن وقوات املسلحة القوات أفراد يسجل

 . الناخبني هيئة استدعاء مرسوم يف احملدد

 وعلنيـا فوريـا الفـرز ويكـون .ـا املعمول للقوانني طبقا لالقرتاع احملدد الوقت انتهاء عند الناخبني أصوات جمموع فرز يتم

  .. تأخري ودون

  .ناقصة الئحة تقبل وال ، اللوائح على باالقرتاع االنتخاب يتم:  )جديدة(120المادة
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 آالف أربعة قدرها مالية كفالة تودع أن البلدية لالنتخابات مرتشحة الئحة كل على : )جديدة(121المادة

 املعرب األصوات من% 5 من أكثر على حصلت اليت للوائح إال الكفالة هذه ترد وال مرتشح كل عن أوقية)4.000(

  . عنها

  .التصويت يف املزج طريق إتباع ودون انتقائي، انتخايب تصويت دون الئحة حبرية الناخب خيتار: 122المادة

 األصوات من املطلقة األغلبية على اللوائح إحدى حصلت إذا واحد، شوط يف االقرتاع يكون: )جديدة(123 المادة

 املقاعد من املتبقي ومنح االنتخايب القاسم باستعمال النسيب للتمثيل وفقا عليها املتنافس املقاعد وتوزع .عنها املعرب

 .اللوائح لدى األصوات من األكرب الباقي لنظام وفقا

 يرتشح أن ميكن وال .ثان شوط جيرى عنها، املعرب األصوات أغلبية  على األول الشوط يف اللوائح من أي حتصل مل إذا

 ملا املناسب املقاعد عدد الئحة لكل ويعطى .األصوات من عدد أكرب على حصلتا اللتان الالئحتان إال الثاين للشوط

 .االنتخايب القاسم أساس على عنها املعرب األصوات من عليه حصلت

 .عنها املعرب األصوات من األكرب الباقي على حصلت اليت لالئحة االقتضاء عند املتبقي املقعد ومينح

  .اللوائح على تسجيلهم تسلسل حسب املرتشحني جناح ويعلن

 يتعلــق فيمــا وخصوصــا لالنتخابــات، املــادي التنظــيم وحيــدد انتخابيــة، احلملــة ســري طــرق مرســوم ســيحدد: 124المــادة

  .النتائج وإبالغ التصويت، مكاتب بتشكيل

  انواكشوط لمدينة الحضري التجمع على تطبق خاصة ترتيبات: الثامن العنوان

  :اآلتية األحكام باستثناء املشرتك القانون لقواعد انواكشوط مدينة ختضع: 125المادة

  

  .االنتخابية الدوائر بعدد مساعدون العمدة ويعاون مستشارا وثالثني سبعة من البلدي الس يتشكل: 126المادة

 مــن) 5( املــادة مقتضــيات حســب وعــددها حــدودها تضــبط انتخابيــة دوائــر إىل انواكشــوط مدينــة تنقســم: 127المــادة

  .القانوين األمر هذا

 لتلـك التـابعني البلـديني املستشـارين ضـمن البلـدي الـس طـرف مـن ينتخـب مسـاعد انتخابيـة دائـرة لكل: 128المادة

  .العمدة إياها منحه اليت االختصاصات بتفويض وميارس الدائرة،
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  .املقبل التجديد على إال القانون هذا أحكام تنطبق ال: 129المادة

  ترتيبات جنائية: العنوان التاسع

 نفســه تســجيل علــى يعمــل أو أكثــر، أو الئحتــني علــى بالتســجيل يقــوم أو يطالــب، شــخص كــل يعاقــب: 130المــادة

 ســنة إىل شــهر مــن بالســجن القــانون، عليــه يــنص عجــزا تســجيله أثنــاء أخفــى أو كاذبــة، بصــفات أو مــزور اســم حتــت

  .األخرى دون العقوبتني هاتني بإحدى أو أوقية 60000 إىل 6000 من وبغرامة

 مــن كــل فــإن حاليــا، ــا املعمــول واملراســيم القــوانني أحكــام عليهــا تــنص الــيت اخلاصــة احلــاالت عــدا فيمــا: 131المــادة

 قبـــل وســـواء احملليـــة، اإلدارات أو البلـــديات مكاتـــب يف أو التصـــويت مكاتـــب يف ســـواء بلديـــة أو إداريـــة جلنـــة يف يكـــون

 أو بالتزامــه، اإلخــالل حــاول أو أخــل أو التصــويت، ســري خــرق حــاول أو خــرق إذا يعاقــب بعــده، أو أثنــاءه أو االقــرتاع

 التشـــريعية، القـــوة ذات اإلجـــراءات مراعـــاة عـــدم متعمـــدا النتـــائج حتريـــف حـــاول أو حـــرف، أو االقـــرتاع عمليـــات أعـــاق

 أوقيـــة 36000 إىل أوقيـــة 7200 بـــني مـــا بغرامـــة يعاقـــب الغـــش، أنـــواع مـــن نـــوع أي مرتكبـــا أو ـــا، املعمـــول والنصـــوص

  .األخرى دون العقوبتني هاتني بإحدى أو وسنة شهر بني يرتاوح وحببس

 وتضــاعف األكثــر، علــى ســنوات ومخــس األقــل علــى ســنتني ملــدة املدنيــة حقوقــه مــن اجلــاين حيــرم قــد ذلــك عــن وفضــال

 عموميـة، إدارة أو الـوايل، لـدى مـأمورا أو وكـيال كـان أو القضائي أو اإلداري السلك يف موظفا املذنب كان إذا العقوبة

  .عمومية مصلحة يف بوظيفة مكلفا كان أو

 الئحـــة علـــى مـــزورة شـــهادات أو مـــزور، تصـــريح طريـــق عـــن ذلـــك حيـــاول أو نفســـه، يســـجل مـــن يعاقـــب: 132المـــادة

 حماولـة أو شـطبه، أو مـواطن كتسـجيل مشـروعة غـري بطريقـة نفسـها الوسـائل استعمل أو مشروعة، غري بصورة انتخابية

 أو أوقيــة 40000 إىل  4000 بـــ وبغرامــة ســنة، إىل أيــام 6 مــن حبــبس اجلــنح هــذه ارتكــاب يف وشــركاؤه هــو يعاقــب ذلــك

  .سنتني ملدة املدنية حقوقه ممارسة من املذنب حيرم أن ميكن ذلك عن وفضال األخرى دون العقوبتني هاتني بإحدى

 أو النقدية والعطايا اهلبات بواسطة الناخبني أصوات على احلصول حياول أو حيصل من كل :  )جديدة(133  المادة

 تصويت على للتأثري خاصة أخرى مزايا أو خصوصية أو عمومية وظيفة يف ترقية منح أو وعود بواسطة أو العينية

 24.000 من مالية وبغرامة سنتني إىل أشهر ثالثة من باحلبس يعاقب ثالث، طرف بواسطة أو مباشرة أكثر أو ناخب

 .فقط العقوبتني هاتني بإحدى أو أوقية 240.000 إىل
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 سنوات مخس ملدة عموميني منصب أو وظيفة شغل من مينع كما االنتخاب حق من باملنع ذلك على زيادة ويعاقب

 .األكثر على سنوات وعشر األقل على

 على وافق أو التصويت عن االمتناع على أكثر أو ناخبا حيمل أن حاول أو محل من كل نفسها بالعقوبة ويعاقب

 .والتمسها الوعود و اهلبات نفس

 ذات املطلوبة أو املقبولة اإلكراميات أو الوعود أو اهلبات كانت إذا املادة هذه يف عليها املنصوص العقوبات تضاعف

 . .أجنيب مصدر

 تصـــويته علـــى التـــأثري حيـــاول أو يـــؤثر، أو التصـــويت، عـــن االمتنـــاع إىل ناخـــب دفـــع إىل يســـعى مـــن كـــل :134المـــادة

 لضـرر، ثروتـه أو عائلتـه أو هـو تعرضـه أو وظيفتـه، فقـدان باحتمـال الناخـب يرهـب أو ديد، أو عنف أو نداء بواسطة

 دون العقـــوبتني هـــاتني بإحـــدى أو أوقيـــة، 180000 إىل 10000 مـــن وبغرامـــة ســـنتني، إىل شـــهر مـــن بـــاحلبس يعاقـــب

  .األخرى

 املـواطنني ألصـوات احلاملـة البطاقـات وفـرز وإحصـاء باسـتالم االقـرتاع أثنـاء مكلفـا يكـون مـن كـل يعاقـب: 135المادة

 أوقيـة، 180000 إىل 18000مـن وبغرامـة سـنوات، 5 إىل سـنة مـن بالسـجن يعاقـب بطاقـات، يشوه أو يزيد أو فينقص

  .األخرى دون العقوبتني هاتني بإحدى أو

 وذلـك عنـه، االمتنـاع علـى فـأكثر ناخـب دفـع أو جمـراه، حتويـل أو التصـويت يف اخلـداع إىل يسعى من كل: 136المادة

 شـهر مـن بالسـجن يعاقب – االحتيال طرق من أخرى طريقة بأية أو امللفقة، اإلشاعات أو الكاذبة، األنباء باستخدام

  .أوقية 10000 إىل 5000 من وبغرامة سنة، إىل

 بــأن وذلــك التصــويت، حبريــة أو االنتخــاب، حــق مبمارســة الضــرر يلحــق أو التشــويش إىل يســعى مــن كــل: 137المــادة

 مـن وبغرامـة ،)2( سـنتني إىل) 6( أشـهر سـتة مـن بالسـجن يعاقـب ديديـة، حتركـات أو صـخب أو جتمعـات، يستخدم

  .أوقية 240000 إىل 48000

  .األكثر على سنوات وعشر األقل، على سنوات مخس ملدة االنتخاب وحق التصويت، حق يسلب ذلك على وزيادة



 149  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 مـن بعنـف ذلـك حيـاول أو التصـويت، مكاتـب مـن مكتـب يف مفـاجئ بشـكل يـدفع شـخص كـل يعاقـب: 138المادة

ـــة، 240000 إىل 48000 مـــن وبغرامـــة ســـنوات، مخـــس إىل ســـنة مـــن بالســـجن يعاقـــب معـــني انتخـــاب منـــع أجـــل  أوقي

  .باالقرتاع اإلخالل مت قد كان أو سالح، املذنب حبوزة كان إذا السجن إىل العقوبة وتتحول

 عنــف، ممارســة أو إهانــة، بارتكــاب مــذنبني االجتمــاع انعقـاد أثنــاء كــانوا انتخابيــة جمموعــة أعضــاء يعاقـب: 139المــادة

 يعاقـب التهديـد أو العنـف مبمارسـة االنتخابيـة العمليـات منـع أو تـأخري يف سـعوا أو أعضـائه، أحـد أو املكتـب، جتاه إما

  .أوقية 144000 إىل 10000 من وبغرامة سنة إىل شهر من هؤالء

 360000 إىل 72000 مــن والغرامــة ســنوات، مخــس إىل ســنة مــن الســجن يكــون بــه اإلخــالل مت قــد االقــرتاع كــان فــإذا

  .أوقية

 إىل سـنة مـن بالسـجن بعـد تفـرز مل والـيت ـا أديل الـيت لألصـوات احلـاوي االقـرتاع صـندوق خمتطفو يعاقب: 140المادة

  .أوقية 240000 إىل 48000 من وبغرامة سنوات، مخس

  .سنوات عشر إىل سنوات مخس من اجلنائي بالسجن العقوبة تكون االجتماع أثناء بعنف مت قد االختطاف كان فإذا

 مل الـيت البطاقـات حبراسة املعنيني السلطة وكالء من أو املكتب أعضاء من سواء باالقرتاع اإلخالل  يعاقب:141المادة
  .سنوات عشر إىل سنوات مخس من اجلنائي بالسجن يعاقب بعد تفرز

 العقوبـات بـنفس االنتخابيـة اللـوائح مـن شطب أو تسجيل شهادة وضع أو تسليم يف احتيال كل يعاقب :142المادة

  .138 املادة يف عليها املنصوص

  .اجلنائي القانون إلجراءات طبقا السابقة املواد مقتضيات على املرتتبة العمومية الدعوى بالتقادم تسقط: 143المادة

عامة أحكام: العاشر العنوان  

  .القانوين األمر هذا تطبيق طرق الضرورة عند ومقررات مراسيم ستحدد :144المادة

  .القانوين األمر هلذا املخالفة السابقة األحكام كل تلغى: 145المادة
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  .للدولة قانونا باعتباره وينفذ الرمسية اجلريدة يف القانوين األمر هذا ينشر:  146المادة
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 األمر مراجعة المتضمن 2017 ابريل 17 بتاريخ الصادر 036-2007 رقم القانوني األمر من مستخرج.2

  الجنائية اإلجراءات قانون المتضمن 1983 يوليو 09 بتاريخ الصادر 163- 83 رقم القانوني

  في ضباط الشرطة القضائية: القسم الثاني 

  :يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية :  19المادة 

 والة الواليات ومساعدوهم؛ �

  ورؤساء املراكز اإلدارية؛حكام املقاطعات  �
  مدير األمن الوطين؛ �
مفوضو الشرطة وضباطها ومفتشو الشرطة املعينون ضباط شرطة قضائية مبقرر مشرتك بني وزيري العدل  �

  والداخلية بناء على اقرتاح من املدعي العام لدر حمكمة االستئناف؛
ورجال الدرك الذين يكلفون بقيادة  ضباط الدرك الوطين ومساعدوهم الذين هلم رتبة رقيب أو أعلى منها �

  فرقة أو مركز؛
  قائد احلرس الوطين وضباط احلرس الوطين بشرط احلصول على موافقة وزير العدل بالنسبة لآلخرين؛ �
  قواد الفرق الرحالة من اجليش الوطين؛ �
  .قواد الفرق الرحالة من احلرس الوطين �
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القانون رقم  يلغي ويحل محل 2011 يناير 12الصادر بتاريخ  003-2011مستخرج من القانون رقم .3

  لمدونة الحالة المدنيةالمتضمن  1996يو نيو  19الصادر بتاريخ  96-019

، وخيضع إلجراءات مؤمنة يف النشر والرقابة، طبقا للمعايري مستند تسلمه الدولة) م.و(الوثيقة املؤمنة  : 6المادة 
  .اإلسالمية املوريتانيةاملعمول ا يف اجلمهورية 

  :مكلفة تنشأ مبرسوم هيئة 

  بإنشاء وتشغيل السجل الوطين للسكان؛ �
  بتحديد وتنفيذ إجراءات وطرق تقييد السكان ألغراض السجل الوطين للسكان؛ �
  باستقبال التصاريح بأحداث احلالة املدنية، وإصدار، وإنتاج، وتسليم العقود الناجتة عنها؛ �
  الوثائق املؤمنة؛ بشخصية وإنتاج وتسليم �
  بوضع وإدارة البىن األساسية، ونظم املعلومات؛ �
  .جبمع ومحاية البيانات البيوغرافية والبيومرتية الالزمة ملهمتها �

ميكن للهيئة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة أن تقتين وتستعمل وتوفر الوسائل والتقنيات الفعالة للتشفري وفكه 
متع هذه اهليئة حبصانة التنفيذ املمنوحة للدولة والوحدات العمومية مبوجب القوانني وتت. من أجل القيام مبهمتها

  .والنظم املعمول ا

حيدد بالطرق التنظيمية، تنظيم وسري واالختصاصات األخرى للهيئة املنشأة مبقتضى هذه املادة والئحة الوثائق 
  .املؤمنة

  :يتمتع بصفة ضابط حالة مدنية  : 13المادة 

  من هذا القانون؛ 6من املادة  2اهليئة املنصوص عليها يف الفقرة مسؤول  �
  .مسؤول مركز استقبال املواطنني �

والنصـوص املطبقـة لـه، يلغـي هـذا  2010يوليـو  06الصـادر بتـاريخ  150-2010باستثناء املرسـوم رقـم :  72المادة 
 يــونيو  19 بتــاريخ الصــادر 019-96رقــم القــانون وحيــل حمــل مجيــع األحكــام الســابقة املخالفــة لــه، وخصوصــا القــانون 
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احملــدد للعقوبــات  2010ينــاير  20الصــادر بتــاريخ  006-2010ملدونــة احلالــة املدنيــة والقــانون رقــم  املتضــمن 1996
  .اجلنائية املتعلقة باحلالة املدنية
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 النظامي القانون أحكام بعض ويكمل يعدل 2018 فبرائر 12 بتاريخ الصادر 009-2018 رقم نظامي قانون. 4

 1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289-87 رقم القانوني األمر األحكام بعض يعدل الذي 032-2012 رقم

 ،للبلديات المنشئ 1986 أغسطس 13 بتاريخ الصادر 134-86 رقم القانوني األمر محل ويحل يلغي الذي

      المعدل

 األحكام بعض يعدل الذي 032-2012 رقم النظامي القانون من) جديدة(113 املادة أحكام تلغى :المادة األولى 

 134-86 رقم القانوين األمر حمل وحيل يلغي الذي 1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289-87 رقم القانوين األمر

 20 بتاريخ الصادر 289- 87 رقم القانوين األمر من 121 واملادة للبلديات املنشئ 1986 أغسطس 13 بتاريخ الصادر

 املنشئ 1986 أغسطس 13 بتاريخ الصادر 134-86 رقم القانوين األمر حمل وحيل يلغي الذي 1987 وبرأكت

  :  التالية باألحكام وُتستبدل املعدل، للبلديات،

 بالرتشيح التصرحيات حترر أن جيب. ا املعرتف السياسية األحزاب باسم الرتشيحات تقدم: )جديدة(113 المادة

 املستقلة الوطنية للجنة احمللي املمثل حبضور أنفسهم املرتشحني قبل من توقع أن وجيب السياسي احلزب رأسية على

 :وتتضمن لالنتخابات،

 االقتضاء؛ عند لالئحة، املعطاة الصفة .1

 املرتشحني؛ ومساكن وأعمار وألقاب أمساء .2

 .بالوكيل املدعو املمثل اسم .3

االستقالة أو الوفاة أو ألي سبب آخر، حيل حمله تلقائيا يف مهامه  عندما يفقد عمدة البلدية مأموريته على إثر 
  .كعمدة للبلدية املستشار الذي يليه يف ترتيب الئحة األغلبية

كذلك يف حالة الوفاة وحيل حمله و  ةتلقائيبصفة مقعده  انتدابه أثناء حزبه من يستقيل الذي البلدي املستشار يفقد
 .املرشح الذي يأيت مباشرة بعد آخر عضو منتخب من الالئحةبقوة القانون يف كلتا احلالتني، 

 لون عن خمتلفا يكون وتعميماته ملصقاته و بطاقاته لطباعة واحدا لونا مرتشحة الئحة ميثل حزب كل خيتار أن جيب

 فإنه شعارات أو ألوان عدة املعين السياسي للحزب كان إذا ما حالة ويف .األخرى األحزاب طرف من املقدمة اللوائح

  .الوطين الشعار مع األحوال من حبال والعالمات األلوان تتشابه أال وجيب شيوعا أكثرها خيتار
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 آالف مخسة قدرها مالية كفالة تودع أن البلدية لالنتخابات مرتشحة الئحة كل على: ) جديدة( 121المادة

 املعرب األصوات من% 3 من أكثر على حصلت اليت للوائح إال الكفالة هذه ترد وال مرتشح كل عن أوقية)5.000(

  . عنها

 مجيع تشمل انتخابية الئحة إعداد إىل ويهدف الوطين املستوى وعلى وحيدا االنتخايب السجل يكون:  2 لمادةا

 املعلومات وخصوصا الناخبني تسجيل مبسار يتعلق فيما التتبع إمكانية وتضمن التصويت سن يف املوريتانيني الناخبني

  .اإلقامة بتغيري املتعلقة

  : من انطالقا االنتخايب السجل إعداد يتم

 مرسوم؛ مبوجب تنظيمه طرق حتدد الذي االنتخايب الطابع ذي االداري اإلحصاء عمليات -

 العادية؛ السنوية االنتخابية املراجعة -

 .االستثنائية االنتخابية املراجعة -

 سفارات يف اخلارج ويف الوطين الرتاب كامل على اإلداري اإلحصاء إطار يف جيمعها يتم اليت البيانات ختضع

  .والتجميع املعلوماتية للمعاجلة ، املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية وقنصليات

 ألغراض وذلك التصويت ومكتب االنتخابية الدائرة حسب االنتخايب السجل من انطالقا االنتخابية الالئحة تعد

  .االقرتاع

  .النظامي القانون هلذا املخالفة السابقة األحكام كافة تُلغى : 3 المادة

  يُنفذ هذا القانون النظامي باعتباره قانونا للدولة وينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية:  4 المادة
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 على البلديين المستشارين عدد يحدد 2018 يونيو 12 بتاريخ صادر إ ج ع م/  ل د و/  484 رقم مقرر.5

 2018 يوليو  12 بتاريخ صادر إ ج ع م/  ل د و 592بالمقرر رقم  معدل بلدية، كل مستوى

 الذي 1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289-87 رقم القانوين األمر من 7 املادة ملقتضيات طبقا : األولى المادة

 بالرجوع و للبلديات،املعدل، املنشئ 1987 أغسطس 13 بتاريخ الصادر 134- 86 رقم القانوين األمر حمل وحيل يلغي

 طبقا حيدد بلدية كل مستوى على املستشارين عدد فإن ،2013 سنة يف واملساكن للسكان العام حصاءاإل نتائج إىل

  .املقرر ذا امللحق اجلدول لبيانات

. م/  م. ب. د. و /2089 ر رقم املقرر ترتيبات خصوصا املقرر هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تُلغى : 2 المادة

  .بلدية كل مستوى على البلدين املستشارين لعدد احملدد 2006 اغسطس 24 بتاريخ الصادر م. ح. ع

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل واحلكام، الوالة يكلف: 3 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية
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 ملحق

حسب  السكان عدد المستشارين

 2013إحصاء 

 الوالية البلدية

   النعمة 979 21 21
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الحوض الشرقي

  
  
  
  
  
  
  
  

 آمشيم 554 2 11

 اجريف 078 5 17

 بانكو 157 10 19

 أتيله حاسي 950 5 17

 آفنادش أم 447 18 19

 املربوك 879 4 15

 بريبافات 845 3 15

 أنول 969 3 15

 آكوينيت 190 10 19

 آمرج 389 6 17

 بكرو عدل 829 47 21

 بوكادوم 341 40 21

 باسكنو 561 10 19

 املكفه 281 5 15

 نريه فصاله 927 65 21

 اظهر 663 6 17

 لحواش انبيكت 860 8 17

 جيكني 13960 19

 ازبل اعوينات 9644 17
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   افريين 9399 17
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنعمان 4861 15

 الربكه كصر 7037 17

 بيه أهل قليك 5920 17

 املربوك 8793 17

 تمبدغه 832 17 19

 بوسطيله 327 20 21

 امهادي حاسي 948 13 19

 صاحل كوميب 064 11 19

 اطويل 898 15 19

 والته 086 13 19

   لعيون 199 24 21
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  

 انصفين 358 6 17

 ادويراره 465 11 19

 تنحماد 602 2 11

 بنعمان 045 3 15

 اكجرت 571 6 17

 حلياظ ام 997 10 19

 كوبني 833 11 19

 بشنه أمحد أهل حاسي 107 14 19

 تيمزين 187 14 19

 لقليك 968 9 17

 الزمال كوكي 125 13 19

 مدبوكو 550 16 19
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   الفالنية 920 12 19
  
  

  

 الحوض الغربي

 

  
  
  
  
  
  
  

   

 تامشكط 792 2 11

 املربوك 644 3 15

 الراظي 575 9 17

 التيدوم كيعت 138 9 17

 الصفا 864 13 19

 الطينطان 736 21 21

 الدفعه 668 10 19

 اهللا عبد حاسي 779 3 15

 الطل اعوينات 618 11 19

 اطويل 478 14 19

 حلرجيات 915 13 19

 فربه عني 728 11 19

 أقرقار 247 9 17

   كيفه 005 60 21

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 كوروجل 827 3 15

 انواملني 620 4 15

 أقورط 358 18 19

 امللكه 747 10 19

 لكران 157 13 19

 باركيول 902 8 17

 كلري 417 5 17

 لبحري 394 7 17

 لعويسي 781 13 19
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   دقفك 162 10 19
  
  
  

  
  

 لعصابه

  

  

  
  
  
  

  
  
  

 الغربه 480 15 19

 ارظيظيع 774 8 17

 بوحلراث 991 9 17

 كرو 368 25 21

 اجريد أويد 795 4 15

 كامور 263 8 17

 القايره 444 6 17

 بومدبد 189 3 15

 الطني احسي 749 1 11

 لفطح 979 2 11

 كنكوصه 236 15 19

 ساين 295 9 17

 بالمجيل 080 18 19

 تناها 968 13 19

 هامد 916 25 21

   كيهيدي 152 49 21
  
  
  
  
  

  

  

 I لكصيبه 453 22 21

 سيفه توفوندى 097 8 17

 نرياوالو 366 10 19

 كانكي 294 7 17

 جول 425 14 19

 توكومادجي 939 9 17

 امبود 407 11 19
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   تيكوبره 965 10 19
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 كوركول

 أعلي موالي أهل ترنكت 645 9 17

 كانديكا اجناجبين 597 10 19

 كالي أهل أدباي 475 11 19

 لكليته فم 531 22 21

 التياب شلخت 306 8 17

 حلرش 280 10 19

 سوفه 296 7 17

 مقامه 102 16 19

 سيفه دولل 072 5 17

 ضو 050 7 17

 ليتامه بيلكت 152 4 15

 ليتامه فريع 639 4 15

 تولل 604 8 17

 سانىي 820 10 19

 وايل 026 12 19

 مونكل 010 6 17

 ميت بطحت 352 6 17

 بكل 314 10 19

 تيشط ملزم 599 7 17

 التياب ازكيليم 949 12 19

   أالك 748 21 21

  

  
 مال 301 33 21

 شكار 180 9 17
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   جلوار 457 7 17

 لبراكنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
    

 بوحديده 670 19 19

 اغشوركيت 156 10 19

 بابابى 883 12 19

 امبار هايره 270 16 19

 الفرع 098 8 17

 بوكى 759 42 21

 الربكه دار 667 12 19

 العافيه دار 329 4 15

 بريم ولد 487 12 19

 لحجار مكطع 616 18 19

 جونابه 019 11 19

 آمور واد 941 11 19

 صنكرافه 096 16 19

 امبان 859 11 19

 نيابينا 989 12 19

 احلجاج أدباي 489 7 17

 باكودين 263 11 19

   روصو 026 51 21
  

  
  
  
  

 احملكن جيدر 700 6 17

 بوتلميت 926 26 21

 امليسر 644 2 11

 آدرس علب 012 5 17

 آجوير 061 5 17
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   انتيشط 816 9 17

  
  
  
  

 اترارزه

 النباغيه 392 6 17

 تنغدج 342 7 17

 الناقه واد 215 9 17

 آوليكات 330 8 17

 العريه 153 6 17

   كرمسين 898 4 15
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  

 اجناكو 215 6 17

 امبلل 647 15 19

 املذرذره 421 7 17

 التورس ابير 998 1 11

 تيكنت 579 12 19

 تاكياللت 659 2 11

 اخلط 783 5 17

 اركيز 617 11 19

 بوطلحايه 447 9 17

 II لكصيبه 973 12 19

 انتيكان 447 22 21

 برينه 472 14 19

   أطار 144 26 21
  
  
  

  

 شوم 049 2 11

 الطواز 252 6 17

 الطايع أهل عني 432 4 15

 شنقيط 800 4 15
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   آدرار  الصفره العني 011 2 11
  
  
  
  

 

 وادان 973 3 15

 أوجفت 809 3 15

 انرتكنت 595 1 11

 املداح 900 3 15

 العرفان معدن 693 3 15

  نواذيبوا 167 118 21

 إنال 336 9 داخلت انواذيبو

 بولنوار 619 2 11

 الشامي 51 9

 امتيمشات 657 9

 انوامغار 949 1 11

   جكجهت 293 14 19

  
  
  
  

 تكانت

  

  

  
  

 ) الرشيد(الواحات 106 4 15

 النيمالن 781 6 17

 عامر بن بوبكر 879 6 17

 حلصرية 816 2 11

 المجريه 148 2 11

 انعاج تامورت 766 20 21

 السدود 824 18 19

 تيشيت 407 2 11

 خلشب 942 1 11

   سيلبابي 786 29 21
 أجار 357 14 19  
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   التاشوط 099 15 19

  
  
  
  
   

 كيديماقا

  
  

  
  
  

  

  
  
  

 امبين ولد 697 7 17

 شكار حاسي 265 20 21

 غابو 924 34 21

 كوراي 142 26 21

 الصويف 653 6 17

 باجيام 430 13 19

 ومبو 250 13 19

 عر 085 17 19

 ينجه ولد 688 6 17

 لعبلي 906 14 19

 لعوينات 852 3 15

 التكتاكه 478 8 17

 حلرج 526 7 17

 دافور 844 15 19

 بوعنز 047 11 19

    ازويرات 649 44 21

 افديرك 715 4 15 تيرس الزمور

 اكرين ام بير 897 3 15

   كجوجتا 543 14 19
  

 اينشيري
 بنشاب 096 5 17

 احميجرات 000 3  11 

   زينه تفرق 336 46 21
 السبخه 245 72 21  
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 انواكشوط الغربيه لكصر 233 47 21

   النعيم دار 043 144 21
 انواكشوط الشماليه

 
 توجنين 041 144 21

 تيارت 828 78 21

   عرفات 969 175 21

 انواكشوط الجنوبيه

  
 الميناء 674 132 21

 الرياض 030 117 21

 

 

   



 167  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  البلدية باإلدارة يتعلق 2002 يوليو 10 بتاريخ صادر  م ب د و/  002 رقم تعميم. 6

 وكذا البلديات تسيري حتكم اليت والقواعد بالضوابط تذكريكم -البلدية االس جتديد غداة - الضروري من أرى

  .رشيد حملي حكم بضمان الكفيلـة اإلجراءات

 على بالرقابـة املكلفـة اإلداريـة والسلطات 2001 أكتوبر انتخابات عن املنبثقـة اجلديدة البلدية السلطات على ينبغى

 الرفع وعلى والفعال اجليد أدائها على السهر حيث من البلديات، هلذه خاصـة أمهيـة تعطى أن عنها الصادرة القرارات

  .للموارد املضطرد

  :أدناه املبينة للرتتيبات اجليد التطبيق على السهر بضرورة مطالبون فإنكم وعليه

 البلدي المجلس -1

 البلدي المجلس اختصاصات حول 1-1

  : فإنه اإلطار هذا ويف البلديـة، الشؤون يف مداوالته خالل من يبت انه حيث املداولـة اهليئة وهو

 التسيري؛ وحساب اإلداري واحلساب امليزانية على ويصادق ويصوت يدرس -

 البلديـة؛ اخلدمات وعائدات االمالك وحقوق اإلتاوات وتعريفات احملليـة الضرائب نسب حيدد -

 التنمويـة؛ واخلطط الربامج يعد -

 تصنيفها؛ وينزع للبلديـة العمومية األمالك يصنف -

 تسيريها؛ إجراءات وحيدد البلدية العمومية املرافق ينشئ -

 ؛ للبلدية العمراين املخطط على يصادق -

 البلدية؛ لصاحل الدولـة قبل من عنها املتنازل العقاريـة االقتطاعات يقبل -

 واملالية؛ الداخلة وزيري من مبقرر حمدد سقف حدود يف مبلغ إىل تصل اليت املعامالت يف يرخص -

 .حمددة شروط وفق والوصايا اهلبات يقبل -

 

 : المتخصصة اللجان حول 1-2
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 تدخل اليت املسائل كل اللجان هذه تدرس أعضائها ويعني متخصصة جلان عدة مبداوالت البلدي الس يشكل

  .البلدي الس مداوالت وحتضر اختصاصها ضمن

 289-87 القانون األمر من 2 املادة( للقانون وفقا بالبلدية املنوطـة االختصاصات جلميع جيدة تغطيـة ولضمان

  .متخصصة جلان أربع إنشاء يتعني) 1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر

 والشؤون واألشخاص املايل والتسيري بامليزانية املتعلقـة باملسائل إليها يعهد واإلداريـة املاليـة للشؤون جلنة �

 القانونية؛

 األطراف؛ املتعدد الثنائي والتعاون التجاريـة واملرافق االقتصادية بالشؤون إليها يعهد والتعاون للتنميـة جلنـة �

 والثقافيـة الدينيـة بالشؤون اخلصوص لىع وتعىن االجتماعية، واملساعدة والثقافيـة االجتماعية للشؤون جلنـة �

 عامـة؛ بصفـة والصحـة والتعليم االجتماعية واملساعدة والرياضـة وبالشباب

 بالطرق تعىن خصوصا، احلريـة البلديات يف احلضري لإلستصالح جلنـة ذلك إىل باإلضافـة وتشكل �

 .العمرانية والوثائق واألشغال والشبكات

 

 : البلدي المجلس عمل سير حول:  1-3

 الصادر 289- 87 القانوين األمر من 8املادة(أشهر ثالثـة كل األقل على واحدة مرة البلدي الس جيتمع أن جيب

  ).2001 فرباير 07 بتاريخ الصادر 051.  2001 بالقانون املعدل 1987 أكتوبر 20 بتاريخ

 هذه وتتمتع.  املصادقـة بغرض الوصايـة سلطـة إىل نسخ 4 يف وحييله البلدي، الس أعمال جدول العمدة يعد

 املصادقـة تكون مالحظاا الوصايـة سلطـة تبدي أن دون األجل هذا وبتجاوز مالحظتها، إلبداء أيام 8 ب األخرية

  .ضمنية

 ويتضمن.االجتماع موعد قبل أيام 3 البلديني املستشارين إىل البلدي الس باجتماع املتعلقـة االستدعاءات توجـه

 بشأن حصرا البلدي الس ويتداول املستشارون، عليها ليطلع فيه املعروضـة وامللفات األعمال جدول االستدعاء

  .األعمال جدول يف املدرجة املسائل
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 النصاب يتحقق مل وإذا األقل، على املستشارين نصف عليها التصويت حضر إذا إال شرعيـة املداوالت تكون ال

 جدول نفس وحول باألجل، املتعلقـة الشروط نفس وفق ثالثـة مث ثانية، جلسـة استدعاء يتم األوىل املرة يف القانوين

  .األعمال

 إلنعقاد حمدد نصاب أي يشرتط ال حني يف املستشارين ثلث حضرها إذا الثاين االجتماع يف شرعيـة املداوالت وتكون

  .الثالثة اجللسـة

) 60(خالل الداخلي نظامه على يصادق أن األخري هذا وعلى البلدي، الس عمل سري قواعد الداخلي النظام حيدد

  .الس تنصيب تلى اليت يوما الستني

 البلدية، عام أمني ميسكه الغرض هلذا يوضع سجل يف ويضمن البلدي الس وقرارات نقاشات يتضمن حمضر حيرر

  .البلدي للمجلس املواليـة اجللسـة يف احملضر هذا على املصادقـة وتتم

 البلدي المكتب  -2

 رؤساء من  ومساعديه العمدة إىل إضافـة البلدي املكتب ويتشكل للبلدية اجلماعية باإلدارة ومساعدوه العمدة يقوم

  .للبلدية العام األمني وكذا املتخصصة البلدية اللجان

  : للبلدية الجماعي التسيير حول -2-1

 من البلدية الشؤون تسيري يف املتخصصـة اللجان رؤساء إشراك ينبغي البلدية، للمرافق اجلماعي التسيري ملبدأ تطبيقا

  .البلدي املكتب أو للبلدية) األقل على شهريـة أو أسبوعيـة( دوريـة اجتماعات تنظيم خالل

  : الصالحيات تفويض حول -2-2

  .العام لألمني أو ملساعديهم صالحيام بعض تفويض للعمدة جيوز

 دون مسؤولياته يف مساعديه أشرك قد العمدة يكون وذا ، وقت أي يف إلغاؤه وميكن العمدة من مبقرر التفويض يتم

  .الصالحيات يف تداخل ذلك على يرتتب أن
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  للبلدية التنفيذي الجهاز عن كمسؤول العمدة حول 2-3

 الصالحيات به، اخلاصـة صالحياته إىل إضافـة وميارس. البلدي الس رقابـة حتت التنفيذية وظيفته العمدة ميارس

  : فإنه األساس هذا وعلى البلدي، الس قبل من إليه املسندة

 - 87 القانون األمر من 49 املادة( واإلداريـة املدنية باملعامالت يتعلق ما كل ويف العدالـة أمام البلدية ميثل -

 ؛)289

 : سيما وال) 289 -87 القانون األمر من 50املادة( البلدي الس مداوالت وينفذ يعد -

 البلدي؛ للمدلس امليزانية وتقدمي إعداد �

 بالصرف؛ آمر باعتباره عليها، الوصايـة وسلطـة البلدي الس من كل مصادقـة بعد امليزانية، تنفيذ �

 اإلداريح احلساب إعداد �

 العمومية الصفقات وإبرام والوصايا، اهلبات وقبول واملعامالت، والتقاسم والبيع اإلجيار عقود بإبرام يقوم �

 البلدي؛ الس لدن من املرخصـة

 البلدية؛ األشغال صفقات تنفيذ حسن على السهر �

 البلدية؛ واإلتاوات والرسوم الضرائب إعداد �

 ؛ الوظائف خمتلف يف والتعيني البلديني العمال اكتتاب �

 اخلاصـة؛ البلدية أمالك وإدارة حفظ �

 .البلدية عمال لكافـة التسلسلي الرئيس وهو �

 

 : للدولة كوكيل العمدة حول 4-2 -

 ذات اإلدارية السلطـة رقابة وحتت الدولة حلساب املهام بعض -البلدي الس إىل الرجوع بدون -العمدة ميارس

  :ب اخلصوص وجـه على األمر ويتعلق االختصاص

 اإلمضاءات؛ وتصديق اإلدارية القرارات وتبليغ نشر -

 قضائية؛ شرطة ضابط لعمدةا -
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 احليوانات، تسيب مكافحـة( العام النظام يضمن فإنه األساس، هذا وعلى البلدية، الشرطـة سلطـة ميارس -

 والسكنيـة...) والنظافـة األسواق سالمـة(  والصحـة ،) إخل... الطرق احتالل العامـة، لألماكن املفرط اإلحتالل

 .العامـة واألخالق)  إخل... ا املرخص غري التجمعات الصوتية، املكربات مكافحـة( العامـة

 قدم هو إذا تصرفه حتت توضع واليت للدولة، التابعـة الشرطـة وقوات البلديني العمال على العمدة يتوفر مبهمته، وللقيام

  .احلاكم إىل بذلك طلبا

 املهام هذه مزاولـة يف العمدة حمل حيل أن -ذلك الظروف اقتضت إذا -الدولة ملمثل وميكن املدنية حالـة ضابط العمدة

  ).289-87 القانون األمر من 58 املادة( 

 يف دائم شبه وحضورا كبريا شخصيا جمهودا العمدة من البلدي الفريق إنعاش وخاصـة البلديـة املهام مزاولـة وتتطلب
  .البلدية

  : العام األمين حول 2-5

 مع تتناسب شهريـة عالوة العام لألمني البلديـة متنح البلديـة املصاحل تسيري مهمـة العمـة سلطـة العام األمني ميارس

  :  1التالية املبالغ على تقل أن على األصليـة امليزانية يف املسجلـة لتسيري إيرادات

 120 تفوق ميزانية  الفئة

   أوقية مليون

 بني ترتاوح ميزانية

 120 و 20

  أوقية مليون

 ترتاوح ميزانية

 20 و 5 بني

  أوقية مليون

 ترتواح ميزانية

 5و 1 بني

  أوقية مليون

 عن تقل ميزانية

  أوقية مليون 1

  -  12.000  30.000  40.000  70.000  أ

  5.000  10.000  20.000  30.000    ب

  3.000  8.000  15.000      ج

  2.000  7.000        د

  .التفويض موضع املسائل حصري، بشكل حيدد مبقرر وذلك العام، األمني إىل توقيعه يفوض أن للعمدة ميكن

  منحها للبلدية يجوز التي العالوات حول 2-6

                                                           

1
واالمتيازات اليت ميكن منحها   عالواتلدد لاحمل 2017فربائر  16صادر بتاريخ الو دل /  151رقم  هذه الرتتيبات مت إلغاؤها الحقا مبوجب املقرر - 

  البلديات لألمناء العامني
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 وعالوة سنويـة متثيل عالوة دفع جييز 289 -87 القانوين األمر من 45 املادة أن إال. جمانية ومساعدوه العمدة وظائف 

 يتقاضي أن وميكن البلدية، وظائفهم ملمارسـة تفرغهم شريطـة للمساعدين شهرية وظيفـة وعالوة للعمدة شهرية وظيفة

  .الدورات عن عالوات البلديون املستشارون

2ا املعمول النظم عليه تنص ما حدود يف البلدي الس من مبداولـة العالوات مبالغ حتديد ويتم
 و/009 ت املقرر(  

  ).2002 يناير 9 بتاريخ الصادر م. ب. د

 المحصلـة الموارد

 الميزانية في المسجلـة

  األصلية

 التمثيل عالوة

  )باألوقية( للعمد

 الوظيفة عالوة

  )باألوقية(  للعمد

 الوظيفة عالوة

        للمساعدين

  ) باألوقية( 

 الدورات عالوة

     للمستشارين

  )باألوقية( 

 50.000.000 من أكثر

   أوقية

1.500.000  60.000  35.000  6.000  

 إىل 25.000.001 من

  أوقية 50.000.000

900.000  40.000  25.000  4.000  

 إىل 10.000.0001 من

25.000.000   

480.000  25.000  15.000  3.000  

 إىل 2.500.001 من

  أوقية 10.000.000

240.000  15.000  10.000  2.000  

 إىل 500.000

  أوقية 2.500.000

180.000  10.000  7.000  1.500  

  1.000  3.000  5.000  60.000   أوقية 500.000 من لقأ

  : عن وظيفـة عالوة على احلصول ميكنهم الذين العمدة مساعدي عدد يزيد أن ميكن وال

 .أوقية 50.000.000 العادية إيراداا تفوق اليت للبلديات بالنسبة ثالثـة -

 .أوقية 50.000.000 و أوقية 10.000.000 بني ما العادية إيراداا ترتاوح اليت للبلديات بالنسبـة اثنان -

                                                           

واالمتيازات اليت ميكن منحها   عالواتلدد لاحمل 2017فربائر  16صادر بتاريخ الو دل /  150رقم  مت إلغاؤها الحقا مبوجب املقررهذه الرتتيبات  - 2
  للعمد ومساعديهم واملستشارين البلديني من طرف البلديات
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 .أوقية 10.000.000 عن العادية إيراداا تقل اليت للبلديات بالنسبـة واحد -

 تزيد اليت البلديات العمدة لنواب بالنسبـة أيضا ذلك وميكنه للعمدة وظيفيا سكنا مينح أن البلدي للمجلس ميكن

 لعقد السكن خيضع للدولـة، سكن من استفادم وعدم تفرغهم، شريطـة وذلك أوقية مليون 50 عن  العادية إيراداا

 بالنسبـة اإلجيار مبلغ أما للعمدة املخصصة الوظيفـة عالوة مبلغ اإلجيار مبلغ يتجاوز أن ميكن وال. البلدية باسم إجيار

 وال االنتداب مدة على السكن منح مدة تقتصر العمدة، إجيار مبلغ من% 60 يتجاوز أن ميكن فال للمساعدين

  .تتجاوزها أن ميكن

  :عليها والرقابـة البلدية قرارات  -3

  .العمدة وقرارات الس مداوالت من البلدية قرارات تتكون

 نتائج يتضمن مداوالت سجل يف وتقيد تارخيها، حسب مرتبـة سنوية سلسلـة يف البلدي الس مداوالت ترقيم يتم

  .الوصايـة سلطـة وتوقيع ختم مسبقا املداوالت سجل حيمل أن جيب البلديني، املستشارين وتوقيعات التصويت

 ورقم تاريخ ويقيد الزمين، الرتتيب حسب وتوثق سنويا بالتسلسل املقررات وترقم مقرر مبوجب قراراته العمدة يتخذ

  .منفصل سجل يف املقررات هذه وموضوع

 لطابع محلها بعد الرابعـة بالنسخـة البلديـة حتتفظ نسخ أربع يف اإلداريـة السلطـة إىل واملقررات املداوالت حتال

  .املصادقـة آجال ملراقبـة وذلك اإليداع وتاريخ اإلداريـة السلطات

 بعد نافذة واملقررات املداوالت وتكون. البلدي الس قبل من اعتمادها تاريخ من أيام 8 خالل املداوالت وحتال

  .للمعنيني وإبالغها اإلداريـة السلطـة قبل من عليها الرقابـة إجراء

  .احملالة القرارات وطبيعة املوضوع طبيعة حسب البلديـة القرارات على الرقابـة وإجراءات املصادقـة آجال تتفاوت

 الداخليـة لوزيري املشرتكـة للمصادقـة ختضع:  املمنوحـة والضمانات املربمـة بالقروض املتعلقـة املداوالت -
 تاريخ من  ابتداء يوما 45 بأجل الوصايـة سلطـة وتتمتع) 289 - 87 القانوين األمر من 32 املادة(  واملالية
 .ضمنيـة املصادقـة تكون األجل هذا وبتجاوز لإلعرتاض اإليداع

 واملداوالت) املعدلة القرارات التكميليـة، امليزانية األصلية، امليزانية(  بامليزانية املتعلقـة للمداوالت بالنسبـة -
 اهلبات وقبول والتعريفات واحلقوق البلدية الضرائب حتصيل ومبالغ وقواعد الضرييب الوعاء بقواعد املتعلقـة

 الواليات عواصم بلديات اختذا اليت العقاريـة واملبادالت والبيع واملقتنيات للشروط اخلاضعـة والوصايا
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 من 32 املادة(  واملالية الداخلية لوزيري املشرتكـة للمصادقـة فتخضع احلضريـة انواكشوط جمموعـة وبلديات
 لوزيري مشرتك مقرر( الوالة إىل تفويضها سيتم الرقابـة هذه ممارسـة) .289 -87 رقم القانوين األمر

 ويتجاوز لالعرتاض، اإليداع تاريخ من ابتداء يوما 45 بأجل الوصايـة سلطـة وتتمتع ،)واملالية الداخلية
 . ضمنية املصادقـة تكون األجل، هذا

 الصحيـة والوقايـة والبناء الطرق وتنظيم والبنايات والساحات الشوارع بتسميـة املتعلقـة املداوالت وختضع -
 ملصادقـة البلدي للمجلس الداخلي والنظام البلدي العام الدومني وختصيص التصنيف ونزع والتصنيف

 بشأن الريفيـة البلديات على الرقابـة وتفوض) 289 - 87 القانوين األمر من 33 املادة( الداخليـة وزير
 اعرتاضها إلبداء اإليداع تاريخ من ابتداء يوما 20 بأجل الوصايـة سلطـة وتتمتع الوايل إىل املداوالت
 .ضمنية املصادقـة تكون األجل هذا وبتجاوز

 العمومية الصفقات وإبرام والوصايا اهلبات وقبول واالقتناء والبيع اإلجيار بعقود املتعلقـة املقررات وختضع -
 السلطـة ملصادقة والعمران واإلتاوات واحلقوق البلديـة والضرائب تعويضام ونظام العمال وفصل وتعيني
 املصادقـة تكون األجل هذا وبتجاوز معارضتها إلبالغ أيام 10 أجل األخرية هذه ولدى. اإلدارية
 .ضمنية

 .ا للمعين إبالغها أو نشرها مبجرد نافذة فتعترب األخرى القرارات أما

 احملليـة اإلدارية السلطـة إىل إحالتها فور نافذة فتعترب للدولـة وكيال بصفته يتصرف عندما العمدة لقرارات وبالنسبـة

 العمدة حمل وحتل القرارات هذه وقت أي يف تعدل أو تلغي أن احملليـة اإلداريـة وللسلطـة. ا للمعين إبالغها أو ونشرها

  .اختاذها يف

 : البلدية المالية -4

 للميزانية بالنسبـة بالصرف اآلمر هو العمدة ويعترب واحملاسب بالصرف اآلمر بني الفصل لنظام وفقا البلديات تسري

 وينفذ  البلدية مصاريف وبتنفيذ اإليرادات بتحصيل يأمر فإنه تلك وبصفته البلدي، الس قبل من عليها املصادق

 وأوامر التسديد أوامر القانونية الرقابـة إجراءات بعض اآلخر هو) احملصل أو اجلهوي اخلزينـة أمني( البلدي احملصل

  .البلدية أموال وحيفظ بالصرف اآلمر عن الصادرة اإليرادات

  : البلدية ميزانية حول -4-1
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 متتد واحدة مدينة لسنة امليزانية وتعد املصاريف وتنفيذ اإليرادات حتصيل التنفيذية للهيئة جتيز اليت الوثيقـة ميزانية تعترب

(  املذكورة املالية بالسنة اخلاصـة والنفقات اإليرادات مجيع وتشمل) امليزانية سنوية مبدأ(  دمجرب 31 حىت يناير فاتح من

 ضمن) العمومية والنفقات املداخيل تعارض عدم مبدأ( معينـة ملصاريف حمددة موارد ختصيص دون) الشمولية مبدأ

  ).الوحدة مبدأ( وحيدة وثيقـة

 حني يف فقرات املواد وتشمل وفقرات ومواد فصول إىل امليزانية وتوزع نوعيتها حسب واملصاريف اإليرادات تصنف

  .التجهيز وقسم التسيري قسم مها قسمني من امليزانية وتتشكل مواد فصول تشمل

  :  األصليـة الميزانية حول -4-1-1

 قسم من املقتطعـة اإلعتمادات األصليـة امليزانية إعداد أثناء االستثمار قسم إيرادات وتكمل قسما امليزانية تتوازن

 وفقا االستثمار قسم يف إيرادات وختصص البلديـة قبل من املرصود الذايت التمويل االقتطاعات هذه وتشكل التسيري

 81: (البند حتت التسيري قسم يف املبلغ بنفس مصاريف ختصص كما) التسيري إيرادات من اقتطاع 111: ( للبند

  ).االستثمار ملصاريف اقتطاع

 مجيع تضم اليت العمال بالئحـة يتعلق فيما خاصـة ، التوقيعات أهم حول تفصيليـة مبالحق األصلية امليزانية تكمل

  .املالية السنـة خالل شغلها ينبغي اليت أو املشغولـة الوظائف

 السكن ورسم البلدي الرسم وتعريفة العقاريـة املسامهـة لنسبـة احملددة البلدي الس من مبداوالت امليزانية وترفق

  .الغرامات وكذا اخلدمات وعوائد واإلتاوات األمالك وحقوق البلديـة واملسامهـة

 مادة أو فصال فصال اإلعتمادات طريق عن ويتم امليزانية بنود خمتلف بني اإلعتمادات البلدي الس تصويت يوزع

 خالل من البلدي، الس تصويت وفق هلا املخصصـة البنود خمتلف بني اإلعتمادات تغري الس قرر إذا مادة،

  .البلدي الس قبل من عليها مصوت معدلـة قرارات

  : تعديلي قرار هنالك يكون

 عجزا؛ هناك يكون حبيث املنفذة اإليرادات وبني أصال املتوقعـة اإليرادات بني فرق هناك كان كلما -

 اإلعتمادات يف عجز يكون حبيث املنفذة واملصاريف األصليـة املصارف توقعات بني فرق كان كلما -
 .املتاحـة

  .متوقعـة غري مصاريف  67: الفصل على أو فوائض على تتوفر بنود من إما اجلديدة اإلعتمادات وتقتطع

:التكميليـة الميزانية حول -4-1-2  
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 تدرج أن ميكن بل إلزامية التكميليـة امليزانية تعترب وال السابقـة النتائج متثل تكميليـة مبيزاينة اًألصلية امليزانية تكمل

  .املوالية األصليـة بامليزانية السابقـة النتائج

 حني يف). املضافـة االستثمار نتائج 115: (املايل البند يف وحتسب.  التجهيز قسم إىل التجهيز قسم نتائج تضاف

  ).السابقة امليزانية تنفيذ نتائج 82: (املايل البند يف وحتسب التسيري قسم إىل التسيري قسم نتائج تضاف

  .قسما قسما ومصاريفها إيرادا يف متوازنـة امليزانية وثائق مجيع تكون أن وجيب

  الميزانية توازن شروط حول -4-1-3

 تفي أن على التعديليـة والقرارات التكميليـة وامليزانية األصلية امليزانية إعداد عن مسؤوال بوصفه العمدة يسهر

  :  التالية التوازن بشروط بامليزانية املتعلقـة االقرتاحات

 الضرورية اإلعتمادات ووضع واملصاريف اإليرادات يف تقليص أو زيادة أو نقص دون الصادق التقدير -
 ؛ املنصرمـة املاليـة السنـة خالل مالحظته متت حمتمل عجز أي ملواجهـة

 التسيري فرتات خالل تعاقديـة التزامات على املرتتبـة أو القانون حبكم اإللزامية املصاريف إعتمادات وضع -
 ؛)توريد عقد قروض، تسديد عمل، عقد( السابقـة

 ذاتيـة؛ ملوارد املتوقعة غري واملصاريف التمويل مصاريف متويل -

 تبعا فتقدر املصاريف أما معروف إداري حساب آخر يف احملققـة النتائج أساس على اإليرادات تقدير  -
 .اإليرادات لتقدير

 املباين، الطرق(  الثابتـة وغري الثابتـة القيم حتديد تضمن أن جيب امليزانية يف املسجلـة االستثمار يف املخصصـة النفقات

  .للبلدية) واملنقوالت املتحركـة، التجهيزات

 املتعلقـة واحلقوق احملليـة الضرائب نسب زيادة: خالل من التوازن يتحقق أن جيب والنفقات اإليرادات تقدير وبعد

  .النفقات بتقليص أو اخلدمات وعوائد والتعريفات البلدية بأمالك

  : اإللزاميـة المصاريف تحمل حول -4-1-4

 اإلمداد حول عمل عقد( ا الوفاء البلدية يلزم سابقـة، التزامات على املرتتبة اإللزامية املصاريف تسجل أن جيب

  : ب خصوصا األمر ويتعلق األولوية هلا متنح وأن شرعيـة ألتزامات أو. إخل...) والكهرباء باملياه
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من جمموعات اإليرادات العادية بالنسبـة للموازنات % 1حتويالت حلساب صندوق التضامن البلدي تبلغ -
مليون أوقيـة، و  20ماليني أوقية و  5من املوازنات اليت ترتاوح ما بني % 2ماليني أوقية،  5اليت تقل عن 

 مليون أوقيـة؛ 20بالنسبـة للموازنات اليت تزيد على % 3

باء االجتماعية لكافـة العمال، وتسجل ‘أعباء العمال الناجتـة عن مجع املرتبات األساسيـة واملكافئة واأل -
 .املبالغ املرتبـة على التوظيف املؤقت ملدة اخلدمة املربجمـة

  : الوصايـة رقابـة حول -4-2

 نوفمرب من 30 قبل الوصايـة سلطـة إىل وحييلها األصليـة امليزانية على البلدي الس يصادق أن جيب القوانني مبقتضى

 األمر من 62 املادة( التربيرية وباملستندات ا تعريفي بتقرير مرفقـة امليزانية تكون أن على. املنصرمـة املاليـة السنـة من

  ).289- 87 القانوين

  : يلي ما على الوصايـة رقابـة تنصب

 شرعيـة تصويت الس البلدي؛ -

 شرعيـة الضرائب والرسوم؛ -

 الدقـة يف احلساب؛ -

 .املصداقيـة والتوازن يف امليزانية -

 تاريخ من يوما 45 أجل ولديها البلديـة امليزانية على الوصايـة سلطـة تصادق ، الذكر اآلنفـة الشروط استيفاء عند

 أن الوصايـة لسلطـة ميكن أنه بيد. ضمنيـة املصادقـة تكون األجل هذا وبتجاوز البلدية السلطـة قبل من إليها إحالتها

  :التالية احلاالت يف امليزانية تلقائيا تقرر

يوما بتنبيه سلطـة الوصايـة  20دمجرب ومل تستجب خالل  31إذا مل تصوت البلدية على ميزانيها قبل  -
 بشأن إعداد امليزانية؛

يوما لتنبيه  20تتضمن امليزانية املصادق عليها املصاريف اإللزامية ومل تستجب البلدية خالل ألـ  إذا مل -
من األمر  66و  65املواد ( سلطـة الوصايـة بشأن إدخال التعديالت الضرورية لتسجيل تلك املصارف

رها سلطـة الوصايـة وفق جيب على عمدة البلدية املعنية تنفيذ امليزانية اليت تقر ).289 -87القانوين رقم 
  هذه الشروط؛
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يناير فإنه ينبغي على الوزير املكلف بالداخليـة أن  1إذا مل تتم املصادقـة على امليزانية املصوت عليها قبل  -
من امليزانية املنصرمـة وبتحصيل الضرائب والرسوم  12على  1يرخص بتنفيذ النفقات على أساس 

 .زانية املنصرمـةوالتعريفات بالنسب احملددة يف املي

  : الميزانية تنفيذ حول -4-3

 مايل اقتطاع لكل صفحـة خيصصان للنفقات وسجل للإليرادات سجل املاليـة السنـة من األول اليوم يف العمدة يفتح

  . للميزانية املرصود املايل املبلغ صفحـة كل على ويقيد

  : الميزانية إيرادات -4-3-1

  )2(والتحصيل) 1(اإلصدار: اإليرادات تنفيذ مراحل

 بالنسبـة الفعلي القبض السند إصدار ويسق إيراد سند إصدار خالل من املايل اإليراد بتنفيذ العمدة يأمر  -1

 إصدار يتم البلدية، لوكيل مباشرة املدفوعـة النقدية لإليرادات وبالنسبـة. القبض قبل للتصفيـة القابلـة اإليرادات جلميع

 اإليرادات دفع لوائح من بالتحقيق أو احلقوق لتصفيـة العمدة بأمر املعينـة املبالغ قبض بعد بشأا إيراد تسويـة سند

 باسم نقدا للتسديدات بالنسبـة أو املدين باسم السندات إصدار ويتم. اإليرادات سندات إصدار قبل نقدا املقبوضـة

 .اجلباية يتوىل الذي التحصيل وكيل

 كما نسختني يف إصدارها وجيري ا اخلاصـة اإلحالـة قواعد يف ألرقامها التصاعدي الرتتيب حسب السندات ُجتمل

  .اإليرادات سجل يف تُقيد

 بنهايـة الرتقيم هذا وينتهي يناير أول من وذلك 1 من يبدأ تسلسليا ترقيما اإلصدار وقواعد اإليرادات سندات تُرقم

  .البلدي احملصل إىل تسليمها قبل العمدة قبل من وتوقع املالية السنـة

 لوائح وكذا املبالغ إىل إضافــة البلدي احملصل إىل التحصيل لوكالء نقدا املدفوعـة اإليرادات تسويـة سندات تسلم

  .الدفع

 كما اجلبايـة عمليـة مشروعيـة من بالتأكد البلدي احملصل يقوم اإلحالـة وقوائم اإليرادات سندات تسلم عند -2

 .بالصرف اآلمر إىل القوائم من املؤشرة النسخ بإعادة السندات هلذه رفضه أو تقبله بعد يقوم

  .البلديني التحصيل وكالء قبل من رقابته حتت أو البلدي احملصل قبل من التحصيل يتم
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 قبل من املوكلـة السندات مبقتضى احملصلـة اإليرادات وكذا نقدا املدفوعـة اإليرادات البلديون التحصيل وكالء يقبض

  .العقاريـة املسامهات قوائم مبوجب العمدة عن الصادرة اإليرادات سندات أي: البلدي احملصل

 على لإليرادات بالنسبـة وبراءة نقدا املدفوعـة اإليرادات لقاء طابعا أو وصال أو براءة البلديون التحصيل وكالء يسلم

  .القبض وتاريخ املسلمـة الرباءة ورقم املقبوض املبلغ العقاريـة املسامهـة قائمـة أو التحصيل سند على ويقيدون السند

 نسختني يف الدفع الئحـة وتعد املقبوضـة املبالغ دفع الئحـة على الزمين الرتتيب حسب التحصيل وكيل يسجل

  .للصندوق دفرت مبثابـة تعترب اليت باألخرى التحصيل وكيل حيتفظ بينما البلدي احملصل إىل الدفع إحدامها تصاحب

 إىل املقبوضـة املبالغ مع الوكيل ليستلمـه اإليرادات تسويـة سند إصدار بالصرف اآلمر من التحصيل وكيل يطلب

 عن براءة ويسلمهم وبالطوابع واألوصال املخالصات بدفاتر التحصيل وكالء البلدي احملصل ويزود البلدي، احملصل

  .املقبوضـة املبالغ

 تعترب اليت املعنيـة اإليرادات سندات العمدة ويصدر إيراد سندات بدون املقبوضـة باملبالغ العمدة البلدي احملصل يبلغ

  .البلدي احملصل إىل وحييلها لإليراد النهائي لإلقتطاع ضروريـة

  : المصاريف تنفيذ حول -4-3-2

  : التالية باملراحل املصاريف مسطرة متر

 ؛ اإللتزام -1

 ؛ التصفيـة -2

 بالصرف؛ األمر -3

 . التسديد -4

 

 : قانوين والتزام حماسيب التزام من بالصرف اإللتزام يتكون -1

 النفقـة؛ لتسديد الضروريـة اإلعتمادات رصد يف يتمثل احملاسيب اإللتزام •

 معني عبـء عليه ويرتتب  التزاما حساا على مبقتضاه البلديـة تؤكد أو تنشئ الذي اإلجراء يف يتمثل القانوين اإللتزام •

 إلزامية عنه ترتتب إجراء أي يف عامـة وبصورة راتب، كشف أو صفقـة أو ملورد موجهـة طلبيـة يف االلتزام هذا ويتجسد

 .التسديد
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 بالنسبـة االلتزامات وترقم النفقات سجل يف االلتزام وتسجيل املتوفر االعتماد من الطلبيـة إصدار قبل العمدة يتحقق

  .دمجرب 31 يف وينتهي يناير 1 من يبدأ تسلسليا ترقيما اقتطاع لكل

  : التاليـة البيانات إجباريا اإلعانـة وقرارات والصفقات الطلبيات تتضمن

 للنفقـة، املايل االقتطاع املستفيد، تسميـة اإلصدار وتاريخ املالية السنـة حتديد بالصرف، اآلمر تسميه تسلسليا، رقما

  .العرض أو الفاتورة مرجع النفقـة مبلغ ، النفقـة موضوع اإللتزام، رقم

 الطلبيات وختضع يناير 1 من اعتبارا 1ب يبدأ ومتواصال موحدا تسلسليا ترقيما الوثيقـة هذه  ترقم أن جيب كما

  .البلدية بنفقات باإللتزام وحده خيتص الذي املخول العمدة لتوقيع اإلعانـة وقرارات والصفقات

 على ويضع يتسلم اإلطار هذا ويف النفقـة، مبلغ وحصر للدين واملادي القانوين الوجود من التثبت إىل التصفيـة دف -2

 من حبال ميكن وال سداد حوالـة بتحرير ويأمره سداده املطلوب املبلغ حيدد ذلك وبعد) اخلدمـة بأداء أيد( عبارة الفاتورة

 .اإللتزام مبلغ احلوالة مبلغ يفوق أن األحوال

 باسم حوالـة وتصدر الدين لسداد البلدي للمحصل األمر العمدة مبوجبه يصدر الذي اإلجراء هو بالصرف األمر  -3

 .للسداد البلدي احملصل إىل إحالتها قبل العمدة توقعها املدين

 سجل يف وتقيد نسختني من للحواالت إحالـة قائمـة يف السندات ألرقام التصاعدي الرتتيب حسب احلواالت جتمل

  .النفقات

 السنـة من فرباير من 15 يف وتنتهي يناير 1 من ابتداء متواصال تسلسليا ترقيما اإلحالـة قوائم وكذا احلواالت ترقيم يتم

  ).التكميلي اليوم ايـة( املواليـة املالية

 .احلوالـة تقدمي عند البلدي احملصل قبل من السداد يتم -4

 توفر بالصرف، األمر توقيع خالل من اإلنفاق مشروعيـة ومن كافيـة أموال وجود من البلدي احملصل يتحقق

 للتسديد اإلبرائي الطابع ومن اإللتزام مبلغ مع بصرفـه املأمور املبلغ ومطابقـة الدين وصحـة اإلسناد ودقـة االعتمادات

 .املعنية النفقات على املطبقـة والنظم القوانني تطبيق ومن

  : مواجهتهما ميكن حالتان هناك العمليـة ايـة وعند

  بالتسديد؛ البلدي احملصل يقوم فعندئذ الرقابة، لشروط تستجيب احلوالة:  األوىل احلالة -
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 ومذكرة التربيريـة السندات مع العمدة إىل وتعاد ترفض عندئـذ الرقابـة لشروط تستجيب ال احلوالـة: الثانيـة احلالـة -

 .الرفض

 يف حقـه ميارس أن على املطلوبـة التسويـة جيري أو النفقـة بسحب يقوم أن إما بالصرف لآلمر ميكن الرفض حالـة ويف
  .الكاملـة مسؤوليته وعلى كتابيا التسخري

 يف عليها املنصوص للشروط وفقا البلدي احملصل مسؤوليـة وخيلى العمدة على املاليـة باملسؤوليات التسخري يلقى
  .العموميـة احملاسبـة نظام من 8املادة

  : المالية السنـة نهايـة عمليات حول -4-3-3

 : اإليرادات عمليات -1

 العمدة إىل يرسل أن البلدي احملصل على جيب فإنه ، الصدد هذا ويف. خالهلا املدفوعـة املالية بالسنـة اإليرادات تلحق

 ويقوم إيرادات بسندات تسوى أن قبل إجنازها مت اليت التحصيل بعمليات املتعلقـة البيانات مجيع دمجرب 31 قبل

  .دمجرب 31 غايـة إىل املؤرخـة التسويـة إيرادات بسندات املقبوضـة اإليرادات مجيع بتسويـة العمدة

 تتم مل اليت اإليرادات بسندات قائمـة فرباير 15 قبل العمدة إىل يرسل أن البلدي احملصل ،على أخرى جهـة ومن

 ذات غري تعترب أن ميكن جبايتها من امليؤوس املبالغ فإن البلدي احملصل من طلب على وبناء دمجرب 31 قبل جبايتها

 املالية السنـة خالل جبايتها فتتابع املتبقيـة املبالغ أما إلغاؤها، بذلك يتم وأن البلدي الس من مداولـة على بناء قيمـة

  .التكمليـة امليزانيـة يف وتسجل املاليـة مبالغها وتقدر اجلديدة

 : الصرف عمليات -2

 أوامر لتنفيذ فرباير من 15 وحىت يناير فاتح من ابتداء) تكميلي يوم(  ب دمجرب 31 إىل احملاسيب اليوم متديد يتم

  .دمجرب 31 الـ قبل ا امللتزم لعمليات بالنسبـة الصرف

 املاليـة السنـة اختتام وقبل دمجرب 31 ب تؤرخ التكميلي اليوم خالل املنفذة احلواالت فإن بالذات احلالـة هذه ويف

 التجهيز قسم مستوى على املالحظ العجز مبقدار التسيري قسم من اقتطاع بإجراء والتجهيز التسيري قسمي موازنـة

 إيراد سند وبإصدار). اإلستثمار لنفقات اقتطاع -81: ( لإلقتطاع وفقا ترتيب حوالـة بإصدار العمليـة هذه ولتنفيذ

  .التجهيز قسم ملوازنـة الضروري باملبلغ التسيري إيرادات من اقتطاع -111: ( لإلقتطاع وفقا ترتييب
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 : التسيير وحساب اإلداري الحساب حول -3

 : اإلداري احلساب يرسم

 التعديليـة؛ والقرارات التكميليـة وامليزانيات األصليـة بامليزانية واملسجلـة املرخصـة النفقات واعتمادات اإليرادات توقعات .1

  مايل؛ بند كل من واملقتطعـة املنفذة والنفقات اإليرادات  .2

  .التنفيذ نتائج  .3

 اآلمر عن الصادرة واحلواالت املقبوضـة املبالغ بني الفرق خالل من تنفيذها ينبغي اليت املاليـة السنة نتائج حساب ويتم

 للمحصل بالنسبـة التسيري  حساب يف النتيجـة توضع أن على البلدي احملصل قبل من ا التكفل يتم واليت بالصرف

  .البلدي

 وال البلدي احملصل قبل من املعد التسيري وحساب العمدة قبل من املعد اإلداري احلساب من كال البلدي الس يدير

  .عليها املصادقـة بعد إال التكميليـة امليزانيـة يف نتيجـة أي إدخال ميكن

  : السلف وصناديق اإليرادات صنادق حول 4-4

  .واحملاسبني بالصرف اآلمرين بني الفصل مبدأ على استثناء السلف وصناديق اإليرادات صناديق تشكل

 إنشاء يتطلب. أخرى جهـة من البلدي احملصل ولرقابـة جهـة من للعمدة الرئاسيـة للسلطـة التحصيل وكيل خيضع

 طبيعـة العمدة عن صادر مقرر وحيدد البلدي الس من مبداولـة وينشأ املاليـة وزير من مسبقا ترخيصا الصندوق

 املقدم للمبالغ األقصى احلد حيدد كما تسديدها ينبغي اليت والنفقات املصاريف أو قبضها ينبغي اليت املداخيل

  .املسؤوليـة وعالوة

 اإليرادات وقبض بتصفيـة التحصيل وكيل ،ويقوم البلدي احملصل موافقـة بعد العمدة من مبقرر التحصيل وكيل يعني

 أما البلدي احملصل قبل من إليه املوكلـة واألوراد اإليرادات سندات بقبض كذلك ويقوم مباشرة املقبوضـة واحلقوق

 النفقات أو البلدي احملصل مقر عن البعيدة البلديات يف التسيري مصاريف مجيع فيسدد السلف صندوق وكيل

  .األخرى احلاالت يف الصندوق أنشأ الذي للمقرر وفقا املرخصـة

  .جتديد كل عند للمراقبـة ختضع دائمـة بسلفـة الصندوق يعمل

 رقم املقرر مبوجب ترخيصها مت املقاطعات عواصم لبلديات بالنسبـة اإليرادات صناديق أن إىل اإلشارة وجتدر

  . 1998مايو 16 بتاريخ الصادر م.و/180

: المحليـة الضرائب-5  
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 البلديات مسؤليات من 01/2001 املاليـة قانون مبقتضى اجلبائي التشريع على أدخلت اليت التعديالت زادت لقد

  .السكن وضريبـة البلدي والرسم العقاريـة املسامهـة إعداد إجراءات من بسطت كما

  :البلدي والرسم البلدية واملسامهـة السكن ضريبة وكذا العقارية املسامهـة إعداد فإن وبالفعل

 ..للضرائب مصاحل فيها توجد ال اليت البلديات يف العامني األمناء إىل القانون حبكم تفويضها مت •

 نظام على أدخلت الىت املرونـة ترتك العدة من طلب على بناء املاليـة وزير من بتفويض األخرى البلديات ويف •

 للخدمات التمويلية احلاجيات بني التوفيق خيص فيما تقديريـة سلطـة للعمدة الضريبة تعرفـة حتديد

 من املكلفني قبل من حتمـله املمكن أو املقبوض الضرييب الضغط ومستوى جهـة من البلديـة والتجهيزات

 .البلديـة الضرائب إعداد بقواعد الكليـة اإلحاطـة ذاك إذ العمدة وعلى أخرى، جهـة

  :العقارية المساهمـة حول -5-1

. البلدي الرتاب على املوجودة للمباين الظاهريون أو احلقيقيون املالك يدفعها سنويـة ضريبـة العقاريـة املسامهـة تشكل

  ..احلقيقيون مالكها يعرف ال اليت النحالت يشغلون الذين أولئك هم الظاهريون املالك

 قيم مبالغ تقييد إىل مث ومن العقاريـة باملسامهـة املكلفني سجل إعداد إىل يفضي إحصاء بتنظيم العام األمني يقوم

 املسامهـة أساسها على توضع اليت القاعدة هي املبين إجيار قيمـة أن ويذكر. ذاا العقاريـة املسامهـة مبالغ وبالتايل اإلجيار

 فئات من فئـة لكل املبلغ هذا حيدد. احملليـة السوق لظروف وفقا للمبين الكراء قيمـة فهي اإلجيار قيمـة أما. العقاريـة

 قيمـة لتحديد التقييم أساس ويشكل العمدة عن صادر مقرر موضوع ويكون للضرائب البلديـة اللجنـة قبل من املباين

  .إحصاؤها يتم اليت للمباين احلقيقيـة اإلجيار

 معني مبىن تصنيف ميكن ال وعندما. املذكورة البلديـة يف مواصفاا حسب ملباين فئات للضرائب البلديـة اللجنـة وحتدد

 قيمـة من% 14 نسبـة باستعمال حيسب اإلجيار فإن للضرائب البلدية اللجنة لدن من احملددة الفئات من فئة ضمن

  .املبىن شراء

 ممثال وتتضمن ،)ض.ع. ق من جديدة 430 املادة( للضرائب البلديـة اللجنـة املنتدبني مساعديه أحد أو العمدة يرتأس

 للسكان وممثلني البلدي الس يعينهما بلديني ومستشارين احملليـة الوصايـة سلطـة عن وممثال الضرائب إدارة عن

  .احمللية الوصاية سلطـة تعيينهم

 فيها توجد ال اليت البلديات يف الضرائب إدارة للبلدية العام األمني وميثل السكرتاريا، بدور الضرائب إدارة ممثل ويقوم

  .الضرائب إدارة وممثل احملليـة الوصايـة سلطـة مع للتشاور اللجنـة باستدعاء العمدة يقوم. للضرائب مصاحل
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 املادة%( 10 األدىن واحلد% 3 األدىن احلد ويبلغ القانون حدود يف البلدي الس من مبداولـة الضريبـة تعرفـة حتدد

  ).ض.ع.ق من جديدة 432

% 20 نزع بعد الصافيـة اإلجيار قيمـة عليها املطبق البلدي الس قبل من عليها املصدق النسبـة من الضريبـة وتتكون

 وتدرج عنوانـه وعلى املكلف باسم إصداره يتم بالضريبـة إخطار يف املطبقـة والنسبـة اإلجيار وقيمـة الضريبـة تقيد

  : نسختني يف إصدارها يتم قائمـة يف الضريبـة

 الذي البلدي احملصل إىل تسليمها قبل املكلفني قائمـة على النفاذ صفـة ويضفي اجلبايـة يف البدء تاريخ العمدة وحيدد

  .جببايتها القيام دف البلدي التحصيل لوكيل ويعطيها ا يتكفل

 قبل املكلفني إىل الضرائب إخطارات تسلم منفصل بشكل ترقيمها يتم واحدة سنـة خالل قوائم عدة إصدار ميكن

  .البلدي التحصيل وكيل قبل من نفاذها تاريخ

 ورقم التسديد تاريخ يسجل كما املسدد باملبلغ الورد على ويؤشر براءة ويسلم الضريبـة مبلغ بقبض يقوم األخري وهذا

 من 492 املادة( اجلبايـة نفاذ تاريخ على شهرين انقضاء بعند% 10 بنسبـة الضريبـة مبلغ ويزداد املسلمـة الرباءة

 قبل القدميـة املباين على طرأت اليت التعديالت أو اجلديدة باملباين العام لألمني يصرحوا أن املكلفني على). ض.ع.ق

 432 املادة(  أوقية 20.000 إىل 5000 من جبائية غرامـة التصريح عن االمتناع على ويرتتب. سنـة كل من فرباير 28

 املصرح البيانات ضوء على الضريبيـة السجالت على املناسبـة التعديالت العام األمني جيري). ض.ع.ق من جديدة

  .ا

  : البلدية والمساهمـة السكن ضريبـة حول -5-2

 أساس على تتوفر اليت املساكن ساكين على السكن ضريبـة تطبق حني ففي البلديـة، واملسامهـة السكن ضريبـة تتكامل

  .املؤسسـة وغري املستقرة غري األخرى املساكن على البلديـة املسامهـة تطبق صلبة

 الئحـة حتديد بغيـة العقاريـة املسامهـة إحصاء مع بالتزامن الضريبتني هلاتني الضرييب اإلحصاء العام األمني ينظم

 املوجودة الظرفيون أو الدائمون احملالت ساكنوا يدفعها سنويـة ضرائب البلديـة واملسامهـة السكن ضريبـة وتعترب املكلفني

  .البلدي الرتاب على

 15.000 قدره سنويا مبلغا تتجاوز ال أن على احلي أو للمبين الفئوي التصنيف حسب الضريبـة تعرفـة حتدد -1

 موضوعيـة التصنيف معايري تكون. البلدي الس من مبداولـة الضريبيـة التعرفـة وحتدد املباين فئات تصنف. أوقيـة

 املعتمدة املعايري تضمن أن ينبغي الكهرباء، ااري، باملاء، التموين السقف، طبيعة الغرف، عدد: التحديد وسهلـة
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 يسدد مل إذ. احلي ونوعيـة السكن وحجم الرفاه مستوى مع التعرفـة تتناسب حبيث والرسوم للضرائب تدرجييا منوا

 مبقتضى نافذة عبارة وضع مع% 50 بزيادة املذكورة بالرسوم إيرادات سند العمدة يصدر السكن، رسوم املعين املكلف

 .جبايـة دف البلدي احملصل إىل اإليرادات سند ويسلم 012-89 القانوين األمر من 227 املادة ترتيبات

  : البلدي الرسم -5-3

 به يقوم الذي اجلبائي اإلحصاء بني التزامن ويسمح البلدي الرتاب على متارس اليت األنشطـة على شهريـة ضريبـة وهي

 فئـة حبسب الرسم نسبـة وتتفاوت البلدي، بالرسم للمكلفني سجل بإنشاء العقاريـة املسامهـة وإحصاء العام األمني

 أن ينبغي اليت التعرفـة، هلذه أفضل تسيري على يساعد أن ميكن الفئات عدد تقليص أن كما النشاط أمهيـة ودرجـة

  .للرسم تدرجييا تطورا املعتمدة املعايري تضمن أن وجيب أوقية 600 و أوقيـة 50 بني ما شهريا ترتاوح

  .املكلفني سجل على نشاطها ودرجـة لفئة وفقا احملددة مكلف كل مسامهـة تقيد

 البلدي للرسوم الشهري املبلغ معني مكلف يسدد مل وإذا البلدية اإليرادات حتصيل وكالء قبل من التحصيل يتم

 األمر من 227 املادة ترتيبات مبقتضى نافذ عبارة وضع مع% 50 ب مزيدا املذكور بالرسم إيراد سند العمدة يصدر

 يف لألخذ بالدوام البلدي السجل مراجعة وجتب حتصيلـه بغيـة البلدي للمحصل اإليرادات ويسلم 012-89 القانوين
 وفئات أصناف على إجراؤها ينبغي اليت والتعديالت املستخدمـة والنشاطات موجودة تعد مل اليت النشاطات احلسبان

  .للضريبة اخلاضعـة النشاط

  الضريبية المطالبـة حول 5-4

) ض.ع.ق من جديدة 570 و 55 املواد( للعمدة البلدية الضرائب خبصوص فصاعدا اآلن من املطالبات توجـه

  :مها نوعني من املطالبات  وتتشكل

 الوالئيـة؛ واملطالبات النزاعية املطالبات -

 احلالـة هذه ويف مبلغها بتصحيح يطالب أو الضريبـة على يعرتض املكلف فإن:  النزاعية املطالبات خبصوص -

 عليها املعرتض الضريبـة من الرباءة من أو الضرييب الكشف من ونسخـة السبب املطالبـة تتضمن أن ينبغي

 وجيري املطالبـة مربرات العمدة ويقدر فرديـة املطالبـة تكون أن وجيب املطالبـة، صاحب توقيع وكذا

 املكلف ويقدم الضريبـة، بتخفيض قرارا يتخذ مربرة املطالبـة أن يتضح وعندما. بشأا الالزمـة التحقيقات

 .اإليراد سند إبالغ من أو التحصيل نفاذية من شهرا 12 غضون يف املطالبـة

 .إقراره مت الذي للتخفيض وفقا املكلفني سجل تصحيح ويتم امللف بشأن للتحقيق أشهر 6 العمدة مينح -
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 تسديدها على املاليـة قدرته عدم يعلن لكنه الضريبـة على يعرتض ال املكلف فإن الوالئيـة املطالبات خبصوص -

 هذه إلغاء العمدة يقرر املكلف وضعيـة حول التحقيق إجراء وبعد. جزئيا أو كليا بإلغائها يطالب وبالتايل

 الضرييب السجل يف للمكلف الضريبيـة الوضعيـة يف تغيري املذكور اإللغاء على يرتتب وال ختفيفها أو الضريبـة

 .فقط املعنيـة الضريبيـة السنـة على تأثريها يقتصر بل

 كما حتصيلها، من امليؤوس القيم ضمن بقبوهلا يطالب أن بإمكانه الذي البلدي احملصل إىل التخفيض قرارات تبلغ

  .القرارات مشروعية برقابـة تقوم اليت الوصايـة سلطـة إىل يبلغها

 عام مرفق شكل على منظمـة بلديـة إدارة إرساء على قدرتكم على كبري حد إىل يتوقف البلدي التسيري جناح إن

 أن ذلك وعملها أدائها يف املشروعيـة احرتام ذلك عن وفضال املواطنني، اهتمامات متابعـة على واحلرص حقيقي،

 املهام ألداء الضروريـة) الضريبيـة خاصـة( املوارد حشد على بقدرا أساسا ترتبط تنمويـة مبهمـة تضطلع البلديـة اإلدارة

  .ا املنوطـة

 التعميم هذا يف الواردة للتوجيهات اجليد التطبيق على بالعمل األخرى هي معنية اإلداريـة السلطات فإن األخري ويف

 مساعدة يف كبرية مسؤوليـة عليها تقع أنه كما الالمركزي نظامها يف به املعرتف البلدية االستقاللية مببدأ املساس دون

  .شؤوا تسيري على البلديات

  .تنفيذه مبراحل موافايت منكم أطلب كما التعميم هلذا أوليها اليت اخلاصـة العنايـة إىل انتباهكم ألفت األخري ويف
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  البلدية األسواق بتنظيم يتعلق 2008 مارس 23 بتاريخ صادر ت ا ل و/ 002 رقم تعميم. 7

  إلى عمد بلديات انواكشوط

فقد الحظت السلطات العمومية وجود فوضى عارمة يف يف إطار اجلهود املبذولة لتنظيم األسواق يف انواكشوط ، 
  .استخدام املساحات والطرق العمومية مما ولد جوا من عدم األمن بالنسبة لألشخاص واملمتلكات

  
مع ضرورة مراعاة القواعد األساسية  هذه الوضعية الغري مقبولة تتطلب معاجلتها احلد األدىن من ضبط األسواق

  .لتحقيق الصاحل العاماخلاصة بالصحة والنظافة 
  

ويف هذا اإلطار فقد مت تنصيب جلنة حتت رقابة وايل انواكشوط ورئيس جمموعتها احلضرية وبعضوية مجيع عمد 
  .وحكام بلديات انواكشوط

  
هلذا ، فإين ألزم مجيع السلطات البلدية واملصاحل املكلفة باألمن والصحة باختاذ مجيع ما يلزم من أجل مواجهة هذه 

  .ة، خصوصا التأكد من أن األماكن اليت مت إخالؤها مل تعد إىل وضعيتها السابقةالوضعي
  

إن النتائج اليت مت احلصول عليها مشجعة ،لكنها ينبغي أن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة لضمان متابعتها 
  .واستمراريتها

  
احلضرية بيد أن جناحها يتطلب  وللتذكري،  فان هذه العملية تشكل دعما ملموسا للعمد يف إطار مهام الشرطة

  .مستوى فعاال من التنسيق بني الفاعلني واهليئات املعنية
  
لذلك فاين أطلب منكم ، على ضوء اقرتاحات هذه اللجنة، إشراك مجيع اهليئات املعرتف ا من طرف احتادية  

  .ط النشاطات التجاريةالتجارة وبالسهر على التنسيق فيما بينها باعتبارها شريكا رئيسيا يف تنظيم وضب
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  البلدية المسؤوليات بممارسة يتعلق 2008 إبريل 3 بتاريخ صادر ت ا ل و/ 004 رقم تعميم .8 

  :إلى جميع

 الوالة -

 الحكام -

 رؤساء المراكز اإلدارية -

 العمد -

الطالعها باملهمة املوكلة إليها فيما يتعلق بتحقيق التنمية احمللية،تعكف وزارة الالمركزية واالستصالح الرتايب على 
  : جمموعة من اإلصالحات خصوصا

 إعداد مدونة اموعات اإلقليمية؛  -

 إعداد قانون توجيهي حول االستصالح الرتايب؛ -

 إصالح اجلباية احمللية؛  -

 .الصندوق اجلهوي للتنميةحتسني آليات تسيري  -

ويف انتظار اكتمال هذه اإلصالحات، أرى أنه من الضروري تذكريكم باملسؤوليات امللقاة على عاتق العمدة 
  . بوصفه ممثال للسكان ووكيال للدولة

 :العمدة كجهاز تنفيذي

البلدي، وعلى هذا األساس ميارس السلطة التنفيذية ضمن دائرة االختصاص الرتايب لبلديته وحتت رقابة  الس    
  : وخصوصا ما يلي) 289.87من األمر القانوين  50املادة (فإنه يعدو وينفذ مداوالت الس البلدي 

 إعداد وتقدمي امليزانية للمجلس البلدي؛ -

 تنفيذ امليزانية باعتباره آمرا للصرف؛ -

 إعداد احلساب اإلداري؛ -

 إعداد الضرائب والرسوم واإلتاوات البلدية؛  -

 تتاب العمال البلديني والتعيني يف خمتلف الوظائف؛ اك -
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 . حفظ وإدارة أمالك الدومني العام واخلاص للبلدية -

  :  العمدة كوكيل للدولة

ويتعلق . ميارس العمدة، بدون الرجوع إىل الس البلدي، بعض املهام حلساب الدولة وحتت رقابة السلطة اإلدارية
  : األمر على وجه اخلصوص بـ

 وتبليغ القرارات اإلدارية وتصديق اإلمضاءات؛نشر  -

 ميارس وظيفة ضابط شرطة قضائية وضابط حالة مدنية؛  -

وعلى هذا األساس، فإنه يضمن النظام العام والصحة والسكينة واألخالق . ميارس سلطة الشرطة البلدية -
مشروعة للحصول على ويف هذا اإلطار، ال ينبغي له حتت أي ظرف أن يلجأ إىل الوسائل الغري . العامة

بل على العكس جيب عليه أن يسهر، بالتنسيق مع السلطة اإلدارية صاحبة .  حقوق البلدية
لذلك فإنه من اخلطأ أن يلجأ العمدة، . االختصاص، على االحرتام الصارم للقوانني والنظم املعمول ا

 . رغم كونه ضابط شرطة قضائية، إىل بعض املمارسات الغري قانونية 

وجود هذه املمارسات يعترب غري مقبول خصوصا أن العمدة مكلف باحرتام القانون، كما أن التوجهات العامة  إن
  . تعزيز دولة القانون، بوجوب احرتام و لدولة  تقضي، أكثر من أي وقت مضىل

إن ممارسة العمدة لوظيفته املتعلقة بالفريق البلدي، ال حتتم فقط االستثمار الشخصي هود العمدة بل تتعداه إىل 
  . حضوره الدائم على مستوى بلديته

لذلك، وتطبيقا ملبدأ التسيري اجلماعي، يلزم العمد بإشراك مساعديه ورؤساء اللجان املختصة بتسيري شؤون البلدية 
  .ض صالحياته خالل الدورات الفصلية ملكتب البلديةعرب تفويض بع

  .الصالحيات اليت قام بتفويضهاكن للعمدة أن يسرتجع يف أي وقت ويتم هذا التفويض بواسطة مقرر، ومي
جيب على السلطات اإلدارية أن تسهر على سري عمل الس البلدي من خالل إلزام العمدة أو بعض مساعديه  

  .مت توكيلهم بصفة قانونيةباحلضور الفعلي الذين 
 سير المجلس البلدي 
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حىت يطلع مبهمته، جيب على العمدة أن يعتمد من جهة على الس البلدي ومن جهة أخرى على املصاحل 
وعلى هذا األساس، جيب على العمدة أن . البلدية اليت يسريها لضمان التنفيذ الفعال لألنشطة التنموية يف البلدية

  ). 87- 289من األمر القانوين  8املادة (دي إىل االنعقاد على األقل مرة كل ثالثة أشهر يدعو الس البل
وعند . يعد العمدة مسبقا جدول األعمال ويبلغه إىل سلطة الوصاية اليت لديها مثانية أيام إلبداء مالحظاا 

  . انقضاء هذه املدة يعترب جدول األعمال مصادق عليه ضمنيا
تدعاءات وجوبا جدول األعمال، وأن يتم إبالغها للمستشارين يف أجل اقله ثالثة أيام  قبل ينبغي أن حتوي االس

  . الوقت احملدد
حيرر حمضر يتضمن  نقاشات وقرارات النقاش البلدي وُيضَمن يف سجل يوضع هلذا الغرض يوقع عليه العمدة 

  .وميسكه األمني العام
 الحساب اإلداري  - التسيير المالي للبلديات

ويعترب العمدة هو اآلمر بالصرف .  تم تسيري البلديات وفقا لنظام الفصل بني وظائف اآلمر بالصرف واحملاسبي 
  .وعلى هذا األساس، فإنه ينفذ إيرادات ونفقات البلدية. بالنسبة مليزانية البلدية

ايل لشرعية أوامر التسديد ميارس احملصل البلدي وظيفة حماسب البلدية من جهة ، ومن جهة ثانية وظيفة املراقب امل
  .الصادرة عن اآلمر بالصرف

املتضمن النظام العام  1989يناير  23الصادر بتاريخ  012.89من األمر القانوين رقم  261كما تنص املادة   
للمحاسبة العمومية على أن العمدة يعد يف التاريخ احملدد يف مقرر السجالت احلساب اإلداري الذي يعرض لكل 

  . مادة من امليزانية افتتاح االعتمادات وتنفيذها حتصيال وصرفا فصل و لكل
الصادر بتاريخ  018من املقرر رقم ت  48جيب أن تتم هذه العملية يف شهر مارس كآخر أجل طبقا للمادة 

يعرض احلساب اإلداري وحساب التسيري ملداوالت الس البلدي أثناء : (تنص هذه املادة على ما يلي. 1989
  ...).املخصصة للميزانية يف شهر إبريل قبل املصادقة على امليزانية التكميلية دورته

خالل الدورة اخلاصة بامليزانية، يلزم العمد حتت طائلة العقوبات بإحالة حسابام اإلدارية إىل السلطات اجلهوية  
يونيو  30المركزية، يف أجل أقصاه اليت يتعني عليها بدورها أن حتيلها بعد إبداء مالحظاا إىل الوزير املكلف بال

  .من كل سنة
وفيما يتعلق بالتسيري املايل فإن العمدة ال ميكن بأي حال من األحوال أن ميسك أموال البلدية فهذه الوظيفة من 

  .اختصاص احملصل البلدي الذي يستعني خبدمات وكالء اإليرادات الذين مت انتدام لتحصيل الضرائب والرسوم 
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  :عية على قرارات البلدياترقابة الشر 
طبقا لنصوص املعمول ا يف جمال رقابة الشرعية، ويف انتظار املصادقة على مدونة اموعات اإلقليمية، ترمي  

  : ممارسة سلطة الوصاية إىل

 رقابة شرعية كل قرارات السلطات البلدية؛  -

 احمللي؛إسداء النصائح واملقرتحات للبلديات دف حتقيق احلكم الرشيد  -

من األمر  33و 32ممارسة حق اإللغاء واالستبدال وفقا للشروط اليت ينص عليها القانون، وخصوصا املواد  -
 . 289.87القانوين 

إن وظيفة رقابة الشرعية اليت تكرس على املستوى احمللي وجود دولة القانون وتعزز الالمركزية، سيتم ممارستها من 
السلطات اإلدارية من طرف هيئات الممركزة تابعة لقطاعنا ويتعلق األمر هنا باملندوبيات اآلن فصاعدا، وحتت رقابة 

  .اجلهوية لالمركزية
من أجل إشراك أكرب هلذه اهليئات، وإعطاء قيمة حقيقية لعملية مراقبة شرعية مراقبة البلديات، سيتم توسيع اللجنة 

، لتشمل  املندوب 2006أغسطس  21م الصادر بتاريخ  و د ب/ 911اجلهوية للوصاية كما حيددها التعميم رقم 
  . اجلهوي ورئيس مصلحة مراقبة الشرعية الذي يتوىل مسك سكرتاريا هذه اللجنة

 : الصندوق الجهوي للتنمية

على الرغم من الزيادات املعتربة يف التحويالت املالية اليت متنحها الدولة للبلديات، فإن مستوى االستثمارات 
وانطالقا من هذه النتيجة سيباشر قطاعنا يف أقرب اآلجال إصالحات . قى دون مستوى التطلعاتالبلدية يب

و خالل السنة املالية احلالية، سيتم منح الوسائل . دف إىل حتديد آليات متكاملة لتمويل اموعات اإلقليمية
  .العاجل املالية للبلديات يف إطار أكثر مشولية ستتم موافاتكم بآلياته يف القريب

وجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة أن تنصب اجلهود على متويل األنشطة الزراعية طبقا لتوجيهات رئيس اجلمهورية 
مبا يضمن حتقيق االكتفاء الذايت  2008القاضية بتعبئة مجيع املصادر املتوفرة من أجل إجناح احلملة الزراعية لسنة 

  .يف جمال الغذاء
  مستوى البلديات  تعزيز المصادر البشرية على

قامت احلكومة مؤخرا بدمج عشرات الشبان العاطلني عن العمل يف احلياة النشطة، دف دعم البلديات وقد 
  . تلقى هؤالء األطر تكوينا على التقنيات اإلدارية القاعدية مما سيعزز  من دون شك من كفاءة البلديات
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  .دياتكم لالستفادة من خربام بشكل أكربويتعني عليكم ذا اخلصوص دجمهم سريعا يف هياكل بل
تلكم هي أهم النقاط اليت أردت أن ألفت انتباهكم إليها إلرساء حكم حملي رشيد مبا يتماشى مع أهدافنا 

  .التنموية
  .أطلب منكم موافايت باستالمكم هلذا التعميم الذي أويل تطبيقه عناية خاصة
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   للعمد البروتوكولي بالترتيب يتعلق 2017 اغسطس 21 بتاريخ صادر ل ود/  004 رقم تعميم. 9

  إلى كافة الوالة

يرمي هذا التعميم إىل إطالعكم على دور ومكانة العمد على مستوى اجلهاز اإلداري واملؤسسي للدولة بوصفهم 
  .املمثلني الشرعيني للسكان خصوصا مبناسبة االحتفاالت والتظاهرات الرمسية

يت تشكل توجها سياسيا ومنطا من امناط احلكم الدميقراطي حتتل مكانة حمورية على وللتذكري، فإن الالمركزية ال
وهو ما يتجسد بوضوح يف إعالن السياسة الوطنية يف جمال الالمركزية والتنمية احمللية . مستوى سياسات الدولة

  .2009الذي صادقت عليه احلكومة بعد أقل من مثانية أشهر على تنظيم رئاسيات 
إلطار وإلعطاء مغزى حقيقي هلذه السياسة قامت احلكومة، يف السنوات األخرية، وبشكل مستمر بالرفع ويف هذا ا

حيث مت تنظيمه مبوجب . التدرجيي للمخصصات املالية املوجهة مباشرة للبلديات عرب الصندوق اجلهوي للتنمية
  .صصاته بني مجيع البلدياتوالذي حدد ألول مرة معايري واضحة وشفافة لتوزيع خم 59-2011املرسوم رقم 

، وقد 2011وعلى نفس املنوال، مت إعداد و تنفيذ االسرتاجتية الوطنية لتكوين الفاعلني يف جمال الالمركزية منذ سنة 
وعلى الرغم من التجديد شبه الكلي للمجالس . من املنتخبني وعمال البلديات% 70مكنت من تكوين حوايل 

 .حتقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بتعزيز الكفاءات االدارية والفنية للبلدياتفإنه مت  2013البلدية يف سنة 

مليار أوقية عرب الربنامج الوطين املندمج  30وأخريا، وعلى سبيل املثال ال احلصر، قامت الدولة باستثمار حوايل 
از الكثري من البىن التحتية بلدية حيث مت اجن 100لدعم الالمركزية والتنمية احمللية وتشغيل الشباب ،الذي يغطي 

  .مما كان له األثر اإلجيايب يف حتسن ظروف سري عمل بلدياتنا خصوصا الريفية منها
تقوم الدولة بتعزيز املنظومة املؤسسيه للبلديات، فإنه يتعني على السلطات اإلدارية، على  سياق كهذا حيثويف 

املستوى اإلقليمي، أن ُجتسد هذه السياسة عرب خطوات ملموسة أمام مرأى السكان عرب منح العمد مزيدا من 
  .االعتبار من خالل احرتام الرتتيب الربوتوكويل هلم

عليكم ،من اآلن فصاعدا، اعتماد ترتيب ابروتوكويل ُميَيـُز العمد عن غريهم خالل ويف هذا اإلطار فإنه يتعني 
  .التظاهرات السياسية واإلدارية اليت يتم تنظيمها يف اال الرتايب لبلديام

، فإنه خالل الزيارات الرئاسية أو زيارات أعضاء احلكومة جيب أن يكون العمدة هو السلطة األوىل اليت وعليه
وجيب عليه أن يكون على يسار املسؤولني الذين يؤدون زيارات رمسية وأن . بل وتسلم على الضيوف الرمسينيتستق

  .جيلس معهم على املنصة الرمسية خالل املآدب واالحتفاالت
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كما جيب على العمدة أن يكون أول سلطة يتاح هلا التحدث وإلقاء كلمة الرتحيب أو خطاب مبناسبة انطالق أو 
  .األساس ألي مشروع أو منشأة أو أي حدث آخر يهم سكان البلديةوضع حجر 

فإنه جيب أن يُعَلم  املنشئ للبلديات 1987أكتوبر  20الصادر بتاريخ  289- 87طبقا لرتتيبات األمر القانوين رقم 
يني أو العمدة مسبقا  أويتم إشراكه، إن أمكن ذلك، يف مجيع املشاريع اليت متوهلا الدولة أو الشركاء اخلصوص

  . العموميني الوطنيني أو األجانب على تراب البلدية
يتعني على مجيع البعثات اليت لديها مهام يف اال الرتايب للبلدية أن تقابل العمدة أو من ميثله لتقدمي و شرح  كما

  .طبيعة مهامها
على  الصارم اتعميم والتقيد ويف األخري، فإين أطلب منكم أن تولوا األمهية الالزمة لنشر وتطبيق حمتوى هذا ال

  .مستوى جمموع املصاحل التابعة لكم
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  هيئات تسيير ودعم الالمركزية
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 مكلفة مشتركة وزارية لجنة بإنشاء يقضي 2012 أكتوبر 8 بتاريخ صادر/  أ. و/  148.2012 رقم مرسوم. 1

  المحلية والتنمية بالالمركزية

  .والالمركزية احمللية بالتنمية مكلفة وزارية جلنة األول الوزير السيد رئاسية حتت تنشأ :األولى المادة

  : من كال الوزارية اللجنة تضم :2المادة

  والالمركزية؛ الداخلية وزير -

 والتنمية؛ االقتصادية الشؤون وزير -

  املالية؛ وزير -

 الرتايب؛ واالستصالح والعمران اإلسكان وزير -

  الصحي؛ والصرف املياه وزير -

 الصحة؛ وزير -

 األساسي؛ بالتعليم املكلف الوزير -

  بالتشغيل؛ املكلف الوزير -

 للحكومة؛ العام األمني -

 .األول الوزير ديوان مدير -

 والالمركزية احمللية التنمية جمال يف الوطنية السياسات تقييم ومتابعة وتنفيذ تصور على اللجنة تسهر :3 المادة

  : وخاصة

o االت؛ هذه يف واالسرتاتيجيات السياسات حول رأيها إبداءا 

o على السياسات هذه جتسيد أجل من احلكومة عل املعروضة واملراسيم والقوانني النصوص اعتماد 

  الواضع؛ أرض

o الالممركزة اهليئات لصاحل الدولة لتدخالت وامليداين اجلغرايف التوزيع وحسن تناسق من التثبت 

  والالمركزية؛

o املعنية؛ القطاعات يف املتدخلني التنمية شركاء مع التشاور تسهيل  
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o الالمركزية؛ و احمللية التنمية جمال يف الوطنية السياسات إجناز ملدى الدوري التقييم 

o ا من اليت اإلصالحات كل دراسةاآلخرين والفاعلني العمومية السلطة عمل وتنعش تطور أن شأ 

 .االني هذين يف للحكومة الضرورية التوصيات وتوجيه والالمركزية احمللية التنمية جمال يف

  .والتنمية االقتصادية الشؤون ووزير بالالمركزية املكلف الوزير: من كل إىل الوزارية اللجنة سكرتارية تعهد: 4المادة

 يف املثارة املواضيع حسب اللجنة رئيس من باقرتاح أخرى وزارية قطاعات تضم أن الوزارية للجنة ميكن :5المادة
  . أعماهلا جدول

  . رئيسها من باستدعاء ذلك إىل احلاجة دعت كلما و أشهر ثالثة كل الوزارية اللجنة جتتمع :6المادة

  : وتضم اإلدارية بالشؤون املكلف األول الوزير مستشار يرأسها فنية بلجنة الوزارية اللجنة تستعني :7المادة

 اإلقليمية؛ اموعات عام مدير 

 اإلقليمية؛ اإلدارة عام مدير 

 والتنمية؛ االقتصادية الشؤون وزير عن ممثل 

 املالية؛ وزير عن ممثل 

 الصحة؛ وزير عن ممثل 

 األساسي؛ بالتعليم املكلف الوزير عن ممثل 

 الرتايب؛ االستصالح مدير 

 وتشغيل والالمركزية احمللية التنمية لدعم املندمج الوطين الربنامج وتنفيذ بتحضري املكلفة اهليئة عن املسؤول 

  الشباب؛

 . املوريتانيني العمد رابطة عن ممثل 

 يتمتع شخص أي أعماهلا جدول بنود ببعض اخلاصة اجتماعاا حلضور تستدعي أن الفنية للجنة ميكن :8المادة

  . ا االستعانة ضرورة اللجنة ترى خبربة

  . الفنية اللجنة بسكرتارية والالمركزية الداخلية بوزارة اإلقليمية للمجموعات العام املدير يتكفل :9المادة
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   الفنية؛ اللجنة تكلف اخلصوص هذا ويف قراراا، تنفيذ على تسهر و الوزارية الفنية اللجنة تساعد :10المادة

  الوزارية؛ للجنة املقدمة والنصوص والدراسات األوراق بدراسة �

 الوزارية؛ للجنة املقدمة الدراسات العتماد الضرورية والتحاليل امللخصات حتضر �

  الوزارية؛ اللجنة اجتماعات أعمال جدول حتضري �

 .الفنية للجنة إسنادها ضرورة الوزارية اللجنة ترى اليت املسائل مجيع متابعة �

  .رئيسها من باستدعاء ذلك إىل الضرورة دعت كلما استثنائية بصفة و شهرين كل مرة اللجنة جتتمع :11المادة

 احمللية التنمية لدعم املندمج الوطين الربنامج تنفيذ ومتابعة بتحضري مكلفة فرعية جلنة الفنية اللجنة تشكل :12المادة

  : يلي كما مكونة الشباب وتشغيل والالمركزية

  اإلقليمية للمجموعات العام املدير: الرئيس -

  : األعضاء -

  عنه؛ ينوب من أو العمومية واحملاسبة العامة للخزينة العام املدير �

  والتنمية؛ االقتصادية الشؤون بوزارة واملشاريع الربامج وتقييم متابعة مدير �

 والعمران اإلسكان بوزارة املدن وعصرنة الصفيح أحياء هيكلة إلعادة الوطين الربنامج مدير �

  الرتايب؛ واالستصالح

  التشغيل؛ مدير �

  عنه؛ ينوب من أو والتنمية التجهيز لصندوق الوطين اآلمر نائب �

  البيئية؛ املراقبة مدير �

  الريفية؛ التنمية وزير عن ممثل �

 والالمركزية احمللية التنمية لدعم املندمج الوطين الربنامج وتنفيذ بتحضري املكلفة اهليئة عن املسؤول �

  الشباب؛ وتشغيل

 وعمدة الواليات عواصم غري املقاطعات عواصم بلديات عن عمدة( املوريتانيني العمد رابطة عن ممثلني �

 ؛)الريفية البلديات عن



 199  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 .الشباب وتشغيل والالمركزية احمللية التنمية لدعم املندمج الوطين الربنامج يف متدخل ممول كل عن ممثل �

 

 وتقدمي الوطين الربنامج تنفيذ ومتابعة بتحضري املتعلقة اجلوانب كل على بالسهر الفرعية اللجنة تكلف :13المادة

 بالنسبة عليها املعرضة النقاط حول وقراراا آرائها أخذ أجل من الوزارية اللجنة عن املنبثقة الفنية للجنة حوهلا التقارير

  . الوطين الربنامج وتنفيذ لتحضري

 والالمركزية احمللية التنمية لدعم املندمج الوطين الربنامج وتنفيذ بتحضري املكلفة اهليئة عن املسؤول يتكفل :14المادة

  . اللجنة بسكرتارية الشباب وتشغيل

 املنشئ 1996 يوليو 24 بتاريخ 051-96 رقم املرسوم وخاصة املرسوم هلذا املخالفة الرتتيبات مجيع تلغى: 15المادة

 85.2000 رقم املرسوم حمل وحيل يلغي الذي 2010 فرباير 8 بتاريخ 12.2012 رقم واملرسوم لالمركزية وزارية للجنة

  . احلضرية التنمية برنامج مبتابعة مكلفة وزارية جلنة بإنشاء القاضي 2000 يوليو 31 بتاريخ

 يعنيه فيما كل للحكومة، العام واألمني والتنمية االقتصادية الشؤون ووزير والالمركزية الداخلية وزير يكلف: 16المادة

  . املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة ويف االستعجالية الطرق حسب ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ
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 د و/  659 رقم المقرر محل ويحل يلغي 2016 يونيو 07 بتاريخ صادر/ إ ج ع م/ ل د و/  475 رقم مقرر.2 

 البلديات دعم خلية إنشاء المتضمن 2005 مايو 17 بتاريخ الصادر/  م ت ع م/ م ب

  .اإلقليمية للجماعات العامة املديرية مستوى على البلديات لدعم خلية تُنشأ : األولى المادة

  : يلي مبا البلديات دعم خلية ُتكلف : 2 المادة

 للدولة؛ القطاعية السياسات مع البلدية املشاريع تناغم وضمان الالمركزية مسلسل وتقييم متابعة -

 الشرعية؛ ورقابة الفين والدعم واملساعدة والتأطري والتكوين املؤسسية التنمية جمال يف البلديات دعم -

 بالبلديات؛ خاص معلومات ونظام بيانات قاعدة وتسيري وإنشاء البلديات كفاءة تقييم -

 على الناجحة واملمارسات التجارب تقييم خصوصا الالمركزية جمال يف والتحاليل بالدراسات القيام -

 . منها االستفادة بغية الدويل التعاون خالل من أو الوطين املستوى

  : مها متخصصتني فنيتني وحدتني من البلديات دعم خلية تتكون : 3 المادة

 البلديات؛ كفاءة تقييم وحدة -

 .الالمركزية جمال يف التكوين وحدة -

  :يلي مبا البلديات كفاءة تقييم وحدة ُتكلف : 4 المادة

 سنويا؛ إعداده سيتم تقييم لربنامج طبقا للبلديات الدوري التقييم على اإلشراف -

   العامة؛ التقارير إىل باإلضافة بلدية بكل اخلاصة التقارير وإعداد البلديات بتقييم اخلاصة البيانات معاجلة -

 متابعتهم؛ و تكوينهم على واملصادقة املقِيمني اعتماد -

 تقييمها؛ مت اليت البلديات قدرات لتعزيز عمل خطة اقرتاح -

 ؛ الفنية واملساعدة والتأطري والتكوين املؤسسي اال يف تقييمها مت اليت البلديات لصاحل واملشورة الدعم -

 البلديات؛ بتقييم خاصة بيانات قاعدة ومسك إنشاء -

 التقييم ودليل التقييم استبيان من تتكون اليت البلديات كفاءة قياس ألداة الدوري والتحيني املراجعة -

قِيم ودليل السريع
ُ
 .امل
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  : يلي مبا الالمركزية جمال يف التكوين وحدة ُتكلف:  5 المادة

  الالمركزية جمال يف) املهام الستالم اإلعداد(  الفاعلني مهنية وتعزيز املستمر التكوين وتسيري متابعة -

  ) املركزي و الالممركز املستوي على والسلطات األطر البلديات، عمال احملليون، املنتخبون(

 جمال يف للفاعلني بالنسبة التكوين جمال يف والكفاءات املهن مراجع لتحديد التكوين هندسة تطوير -

 التكوين؛ خطط وإعداد التكوين حاجيات وحتديد الكفاءات عن حصيلة إعداد عن فضال الالمركزية

 م؛ املنوطة املهام ممارسة إطار يف وذلك الالمركزية جمال يف الفاعلني مواكبة -

 الالمركزية؛ جمال يف الفاعلني كفاءات وتطوير التكوين أنشطة وتقييم متابعة -

 الالمركزية جمال يف الوطنية اإلسرتاتيجية يف مبني هو ملا طبقا التكوين جمال يف احلاجيات تطور متابعة -

 احمللية؛ والتنمية

 م؛ خاص معلومات نظام إنشاء عرب الفاعلني كفاءات تسيري -

 تأهيلهم؛ ونظام املكونني كفاءات تسيري -

 التكوين؛ جمال يف الفاعلني مع العالقات وربط تسيري -

 جمال يف الفاعلني تكوين يدعمون أو يتدخلون الذين واملاليني الفنيني الشركاء مع الشراكة تطوير -

 الالمركزية؛

 .والدويل الوطين املستوى على التكوين هيئات مع والتعاون الشراكة تطوير -

  .احلاجة حسب دعم عمال ومن باخلربة يتمتعون أطر من البلديات دعم خلية تتكون:  6 المادة

   .عمل مذكرة مبوجب وحدة كل ومسؤول اخللية أطر تعيني يتم

  .اخللية نشاطات تنسيق مبهمة اإلقليمية للجماعات املساعد العام املدير يضطلع 

 الرمسية اجلريدة يف سُينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ والالمركزية الداخلية لوزارة العام األمني يُكلف:  7 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية
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 لالمركزية الجهوية المندوبيات تنظيم بإعادة يقضي 2017 يونيو 13 بتاريخ صادر ل د و/  627 رقم مقرر. 3

  المحلية والتنمية

الداخلية و  لوزارة  اإلقليمي املستوى علىلالمركزية والتنمية احمللية هي املمثل الفين  اجلهوية ةاملندوبي:  األولى المادة
  .  » الالمركزية والتنمية احمللية من مهمتها  «فيما يعين اجلانب املتعلق بــــــ  الالمركزية

 تنفيذ يف يف إنعاش التنمية اإلقليمية ومواكبة اجلماعات اإلقليمية اجلهوية للمندوبية تتمثل املهمة العامة: 2المادة

  :وهي مكلفة على وجه اخلصوص بــ . إليهااملوكلة  املهام

من املرسوم رقم  44اجلهوية للتنمية احمللية طبقا للمادة  املشاريع انعكاس ودراسةهوي اجل تخطيطال -
احملدد لصالحيات وزير الداخلية والالمركزية ولتنظيم اإلدارة  2012مايو  28الصادر بتاريخ  2012-086

   ؛املركزية لقطاعه 

اإلقليمية والسهر على انسجام مقاربة اإلرشاد على املستوى احمللي مع السياسات دعم اجلماعات  -
 الوطنية؛

 مراقبة الشرعية وسكرتارية اللجان اجلهوية للوصاية؛ -
 متابعة آليات ومشاريع التنمية احمللية؛ -
 املساعدة يف حتسني تسيري املالية احمللية؛ -
 .املتعلقة باجلماعات اإلقليميةمجع البيانات الوجيهة لتزويد قاعدة البيانات  -

باعتبارها هيئة الممركزة للدولة، فإن املندوبية اجلهوية تنفذ، حتت السلطة املباشرة للوايل، املهام اإلدارية الفنية 
  .للتنسيق واإلنعاش اليت تقتضيها مهمتها

حيات وزير الداخلية احملدد لصال 2012مايو  28الصادر بتاريخ  086-2012من املرسوم رقم  44وفقا للمادة 
والالمركزية ولتنظيم اإلدارة املركزية لقطاعه، فإن املندوبية اجلهوية تتبع على املستوى املركزي للمدير العام 

  .للجماعات اإلقليمية وتتلقى منه التعليمات والتوجيهات يف إطار املهمة املوكلة إليها

بكافة املقرتحات املستشفة من السياق احمللي واليت من شأا أن  وعلى املندوبية اجلهوية أن تبلغ الوزارة، عرب الوايل،
  .حتسن من تنفيذ السياسات العمومية اإلقليمية
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 نشاطاته وتنسيق ، للقطاع اإلدارية اهلياكل جمموع بني الربط يف تتمثل أساسية مبهمة اجلهوية ةاملندوبي تطلع: 3المادة

  : على خصوصا  للتنمية اجلهوي املندوب يسهر اإلطار هذا ويف. الوالية مستوى على العامة

   اجلهوي؛ املستوى على املشاريع جدوائية ودراسة التنمية ختطيط -

 وخمططاا، الرتايب لالستصالح الوطنية اإلسرتاتيجية إطاراحرتام يف اجلهوية الربامج انسجام خطة وضع -

 اجلغرافية املعلومات وأنظمة الرتايب باالستصالح املتعلقة األساسية املعلومات مجع -

  :  املندوب إىل باإلضافة لالمركزية والتنمية احمللية، على األقل، اجلهوية ةاملندوبي جيب أن تضم: 4المادة

 ؛ املشروعية مراقبة مصلحة -

 احمللية؛ اليةامل مصلحة -

 .اإلرشاد واملتابعة والتقييم والتكوين مصلحة -

   :بـــــ الوايل، ، حتت سلطةالشرعية مراقبة مصلحة تكلف: 5المادة

، بالنسبة للجوانب الداخلة يف ا  املعمول والنظم قواننيلل اإلقليمية عاتااجلم قراراتالتحقق من مطابقة  -
 اختصاص الوايل؛

   توفري املساعدة للحاكم إن دعت الضرورة لدراسة اجلوانب اخلاضعة لرقابته؛ -

 احرتام أفضل للنظم القانونية؛من اجل  اإلقليمية للجماعاتتقدمي املشورة القانونية  -

 برجمة وهيكلة عمليات الرقابة والسهر على احرتام اآلجال وضمان سكرتارية اللجنة اجلهوية للوصاية؛ -

 متابعة نزاعات اجلماعات اإلقليمية؛ -

 . مركزة وتنظيم كافة الوثائق القانونية اليت يتم استخدامها كأساس للرقابة -

 :تكلف مصلحة املالية احمللية ب: 6المادة 

  عات اإلقليمية ؛جماالعمل على تنمية املوارد الذاتية لل -
 متابعة كافة امللفات املتعلقة باملالية احمللية؛ -
   ؛عات اإلقليميةامتابعة تطبيق التشريعات والنصوص التنظيمية املتعلقة باملوارد اجلبائية وغري اجلبائية للجم   -
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 احملتملة للقرض اليت قد تتقدم ا اجلماعات اإلقليمية ؛ دراسة طلبات القرض   -
 عات اإلقليمية يف الوالية؛اإعداد قاعدة فصلية وسنوية يف جداول تلخيصية حول احلالة املالية للجم   -
 عات اإلقليمية يف املنطقة واقرتاح حلول هلا؛امعاجلة النزاعات املالية للجم -
امليزانيات واحلسابات (الوثائق املالية للمجموعات اإلقليمية  مساعدة مصلحة رقابة الشرعية يف دراسة -

 ؛)والصفقات واالتفاقيات
 دعم اجلماعات اإلقليمية يف تصميم املشاريع؛ -
 .تقدمي مقرتحات من شأا حتسني تسيري املالية احمللية -

 :تكلف مصلحة اإلرشاد واملتابعة والتقييم والتكوين مبا يلي: 7المادة 

 وتنفيذ برامج التنمية احمللية؛متابعة إعداد  -
 متابعة تنفيذ خطط العمل السنوية للمجموعات اإلقليمية ؛ -
 إعداد حصيلة  اجناز استثمارات اجلماعات اإلقليمية ؛   -
 مركزة البيانات املتعلقة باملشاريع اليت جيري إجنازها أو اليت ستنجز لصاحل اجلماعات اإلقليمية ؛  -
  متابعة أعمال التكوين املنظمة لصاحل اجلماعات اإلقليمية ؛   -
 نشر األدوات الرتبوية املعدة من قبل الوزارة لصاحل الفاعلني احملليني؛   -
 تلقي الطلبات الفردية أو اجلماعية لتكوين فاعلي الالمركزية؛   -
ملستفيدون، هيئات الوحدات التكوينية ، عدد دورات التكوين، ا(مسك إحصائيات تكوين الفاعلني  -

 ؛)إخل...التكوين
  مرافقة أعمال تقييم أداء اجلماعات اإلقليمية؛  -
  .مساعدة املندوب يف إعداد التقارير الفصلية والسنوية  ألنشطة املندوبية -

ميكن تقسيم املصاحل إىل وحدات وظيفية على شكل فروع وأقسام ومكاتب مبوجب مبقرر من وزير : 8المادة
  .زية إذا كانت الضرورات الفنية لتنظيم العمل تربر ذلكالداخلية والالمرك

 اجلهويني املندوبني تعيني وخيضع. الالمركزية الوزير من مبقرر املصاحل ورؤساء اجلهويني املندوبني تعيني يتم: 9المادة

  .العمومية اإلدارة على املطبقة للمناصب النفاذ شروط لنفس املصاحل ورؤساء
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  .املركزية اإلدارة من نظرائهم رتبة بنفس املصاحل رؤساء ويتمتع. مركزي مدير برتبة اجلهوي املندوب يتمتع: 10المادة

 الصادر ت.ا. ل.و/ 3305 رقم املقرر ترتيبات وخصوصا املقرر، هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغى: 11المادة

  .الرتايب واالستصالح الالمركزية لوزارة اجلهوية املندوبيات وتنظيم بإنشاء القاضي ،2007 دمجرب 31 بتاريخ

 يعنيه، فيما كل ،والوالة اإلقليمية للجماعات العام واملدير والالمركزية الداخلية لوزارة العام األمني يكلف: 12المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ
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  الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والالمركزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 والالمركزية الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
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 والالمركزية الداخلية وزير صالحيات يحدد 2012 مايو 28 بتاريخ صادر أ و/  86.2012 رقم مرسوم. 1

  2013فبرائر  14الصادر بتاريخ  017.2013بالمرسوم رقم  معدل لقطاعه، المركزية اإلدارة وتنظيم

 

 لقطاعــه املركزيــة اإلدارة وتنظــيم والالمركزيــة الداخليــة وزيــر صــالحيات حتديــد إىل املرســوم هــذا يهــدف: األولــى المــادة

 املركزيـــة اإلدارات تنظـــيم لشـــروط احملـــدد 1993 يونيـــو 6 بتــاريخ الصـــادر  075.93رقـــم املرســـوم لرتتيبـــات تطبيقـــا وذلــك

  .اإلدارية اهلياكل ومتابعة سري وإلجراءات

 يف احلكومـة سياسـة ومتابعـة وتنفيذ إعداد يف تتمثل عامة مبهمة والالمركزية الداخلية وزير طلعضي :) جديدة( 2المادة
  . احمللية والتنمية والالمركزية وممتلكام املواطنني وأمن الرتابية اإلدارة جمال

  : يلي مبا اخلصوص على يكلف فهو اإلطار هذا ويف

  العام؛ النظام واستتاب وحفظ العامة الضبطية  -

  السياسية؛ واألحزاب اجلمعيات وخاصة املدين واتمع الدميقراطية ترقية -

  االنتخايب؛ امللف إعداداملساعدة يف  -

  ؛ذي الطابع االنتخايب اإلداري اإلحصاءدعم  -

  التقليدية؛ اموعات -

  والذخائر؛ األسلحة مراقبة -

  اإلقليمية؛ اإلدارة -

  املدنية؛ احلماية -

  املدنية؛ احلالة -

  العمل؛ وجوازات العادية السفر وجوازات الوطنية التعريف وبطاقات اجلنسية شهادات إصدار -

 الـوزير مـع بالتشـاور العقـاري اإلصالح جمال يف التنظيمية والنصوص العامة التشريعية النصوص مشاريع إعداد -

  مبتابعتها؛ املكلف باملالية املكلف

  السرية؛ واهلجرة املنظمة واجلرمية اإلرهاب مكافحة جمال يف التعاون نشاطات ومتابعة تنسيق -

 الالمركزيــة، مــع جنــب إىل جنبــا اإلداري التمركــز بعــدم املتعلقــة الوطنيــة السياســات وتنفيــذ تصــور يف اإلســهام -

  األخرى؛ الوزارية القطاعات مع وبالتنسيق
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  احمللي؛ الرشيد احلكم تطوير -

 . للدولة املمركزة غري واملصاحل والسكان اإلقليمية اجلماعات لصاحل احمللية التنمية أنشطة تطوير -

 والوثـــائق الســـكان لســـجل الوطنيــة الوكالـــة علـــى اإلداريــة الوصـــاية ســـلطة والالمركزيــة الداخليـــة وزيـــر ميـــارس : 3 المــادة

 تلــك أو القائمــة البلــديات بــني املشــرتك للتعــاون العموميــة واملؤسســات اإلقليميــة واموعــات ،) ANRPTS(  املؤمنــة

 األلغـام لنـزع الـوطين الربنـامج وخاصـة له التابعة احمللية التنمية هياكل على الوصاية الوزير ميارس كما. الحقا ستنشأ اليت

 ).PERICLES( مصاحلها احمللية اجلماعات هيئات لدعم األوريب والربنامج) PNDHD( التنمية أجل من

  : والالمركزية الداخلية لوزارة املركزية اإلدارة تضم :4المادة

  الوزير؛ ديوان -

  العامة؛ األمانة -

 .املركزية املديريات -

I.الوزير ديوان: 

) 3( وثالثـــة داخليـــة ومفتشـــية فنيـــني مستشـــارين) 9( وتســـعة مبهـــام مكلفـــني) 7( ســـبعة الـــوزير ديـــوان يضـــم :5المـــادة

  . بالوزير خاصة وسكرتارية بالديوان ملحقني

 املسـندة واملهـام والدراسـات اإلصـالحات جبميـع مكلفـون وهـم للـوزير املباشـرة للسـلطة مبهـام املكلفـون خيضع :6المادة

  . الوزير قبل من إليهم

 واملقرتحـات االستشـارة ومـذكرات الدراسـات يعـدون وهـم للـوزير املباشـرة للسـلطة الفنيـون املستشـارون خيضع :7المادة

  . إليهم الوزير يسندها اليت امللفات حول

  . الالمركزية و الداخلية وزير صالحيات من اخلاصة ااالت يف ختصصهم أساس على الفنيني املستشارين اختيار يتم

  :بـ اخلصوص وجه على مكلفون وهم

  القانونية؛ الشؤون -

  األمن؛ -

  اإلقليمية؛ اإلدارة -

  احمللية؛ والتنمية الالمركزية -
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  العقارية؛ الشؤون -

 .االقتصادية الشؤون -

 الصـادر 075.93 رقـم املرسـوم مـن 6 املـادة يف احملـددة باملهـام ، الـوزير سـلطة حتـت الداخليـة، املفتشية تكلف: 8المادة

  . 1993 يونيو 6 بتاريخ

  : التالية بالصالحيات اخلصوص على تطلع فهي اإلطار، هذا ويف

 مدى ومن وصايته حتت الواقعة واهليآت للقطاع التابعة املصاحل مجيع نشاطات تسري جناعة مدى من التأكد -

 . بالقطاع اخلاصة العمل وخطط السياسة ومع العمل ا اجلاري والنظم القوانني مع النشاطات تلك مطابقة

 الالزمة اإلجراءات واقرتاح التقديرات وبني النتائج هذه بني احلاصل الفرق وحتليل بالفعل احملققة النتائج تقييم -

 . الوضعية هذه لتصحيح

  . املالحظة باإلختالالت الوزير بإبالغ تقوم وهي

 ضمنهم ومن مركزيني مديرين برتبة مفتشني 6 يساعده للوزير فين مستشار رتبة وله عام مفتش الداخلية املفتشية يرأس

 . الشرطة من سام وإطار الوطين احلرس من ضابط

 .مركزيني مديرين رتبة وهلم. إليهم الوزير يسندها اليت اإلدارية باملهام بالديوان امللحقون يكلف :9المادة

  . بالوزير اخلاصة الشؤون للوزير اخلاصة السكرتارية تسري:  10 المادة

 اليت واالمتيازات الرتبة بذات يتمتع وهو مقرر مبوجب الوزير يعينه خاص كاتب بالوزير اخلاصة السكرتارية يرأس

  .املركزية اإلدارة يف املصاحل رؤساء ا يتمتع

II.العامة األمانة:  

  : العامة األمانة تتضمن :11المادة

o العام؛ األمني 

o امللحقة املصاحل. 

 : العام األمين .1
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 املرسـوم من 9 املادة يف احملددة املهام تنفيذ يف منه، ،وبتفويض الوزير سلطة حتت العام، األمني مهمة تتمثل :12المادة

  : وخاصة 1993 يونيو 6 بتاريخ الصادر 075/93 رقم

  ورقابتها؛ وتنسيقها القطاع نشاطات إنعاش -

 اخلارجية؛ املصاحل مع والعالقات للملفات اإلدارية املتابعة -

  تنفيذها؛ ومراقبة القطاع ميزانية إعداد -

 . القطاع تصرف حتت املوضوعة واملادية واملالية البشرية املصادر تسيري -

  : العامة باألمانة الملحقة المصالح.2

  : العام لألمني يتبع: 13المادة

 ؛ امللحقون -

 ؛ لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة أرشيف وتسيري حفظ خلية -

 الرتمجة؛ مصلحة -

 املركزية؛ السكرتارية مصلحة -

 .اجلمهور استقبال مصلحة -

 اللجنـــة أرشــيف وتســيري حبفــظ لالنتخابــات املســتقلة الوطنيــة اللجنــة أرشــيف وتســيري حفــظ خليــة تكلــف: 14المــادة

  . لالنتخابات املستقلة الوطنية

  . مركزي مدير رتبة وله مبرسوم اخللية مسؤول يعني

  .القطاع تفيد اليت العقود أو الوثائق مجيع برتمجة الرتمجة مصلحة تكلف: 15المادة

  : يلي مبا املركزية السكرتارية مصلحة تضطلع: 16المادة

  القطاع؛ وإىل من والصادر الوارد الربيد وتسيري وتوزيع وتسجيل استقبال -

  . الوثائق وحفظ وتكثري املعلوماتية الطباعة -

  : قسمني تضم وهي



 211  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  الوارد؛ الربيد قسم -

 . الصادر الربيد قسم -

  . وتوجيهه وإعالمه اجلمهور باستقبال االستقبال مصلحة تكلف: 17المادة

III.المركزية المديريات  

 واحلمايــة الــداخلي األمــن قــوى وهياكــل مشــرتكة وهياكــل متخصصــة إداريــة هياكــل املركزيــة املــديريات تضــم: 18المــادة

  . املدنية

  : المتخصصة اإلدارية الهياكل

  اإلقليمية؛ لإلدارة العامة املديرية -

  اإلقليمية؛ للجماعات العامة املديرية -

 العامة؛ واحلريات السياسة للشؤون العامة املديرية -

  .االنتخايب املسار دعم ملصاحل العامة املديرية -

  : المشتركة اإلدارية الهياكل

  والربجمة؛ والدراسات التعاون مديرية -

 واألرشيف؛ والتوثيق التشريع مديرية -

  االتصال؛ مديرية -

 . واملالية اإلدارية الشؤون مديرية -

  المدنية والحماية الداخلي األمن قوى هياكل

 الوطين؛ لألمن العامة املديرية -

 الوطين؛ احلرس أركان قيادة  -

  الطرق؛ ألمن العام التجمع -

   املدنية؛ للحماية العامة املديرية -
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  المتخصصة اإلدارية الهياكل.أ

  : اإلقليمية لإلدارة العامة المديرية. 1

  : يلي مبا اإلقليمية لإلدارة العامة املديرية تكلف: 19المادة

  ومتابعتها؛ ورقابتها اإلدارية الدوائر نشاطات تنسيق -

  اإلدارية؛ الدوائر وإنشاء اإلدارة بإصالحات املتعلقة الدراسات -

  اإلقليمية؛ اإلدارية السلطات عن الصادرة القرارات مشروعية من التحقق -

  السلطة؛ رجال متابعة -

  باحلدود، املتعلقة القضايا -

  الالممركزة؛ داراتواإل املركزية اإلدارات بني املعلومات تنسيق -

  اإلقليمية؛ اإلدارية السلطات خربة وحتسني املستمر التكوين -

  : هي مديريات ثالث السكرتارية، مصلحة عن فضال وتضم مساعد مدير يساعده عام مدير العامة املديرية ويرأس

  القانونية والشؤون اإلدارية الدوائر مديرية  •

  العقارية والشؤون احلدود مديرية •

 .اإلدارية واالتصاالت اخلرب حتسني مديرية •

 

  القانونية والشؤون اإلدارية الدوائر مديرية 1.1

  : التالية باملهام اخلصوص على القانونية والشؤون اإلدارية الدوائر مديرية تضطلع: 20المادة

 اإلدارية؛ الدوائر نشاط ومتابعة رقابة -

  اإلدارية؛ الدوائر من الواردة واملعلومات والوثائق التقارير استغالل -

 القيادة؛ أشخاص ملفات متابعة -

 اإلقليمية؛ اإلدارة بإصالح املتعلقة الدراسات -

 اإلقليمية؛ اإلدارية السلطات تتخذها اليت القرارات مشروعية رقابة -
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 اإلدارية؛ السلطات تتخذها اليت بالقرارات املتصلة النزاعات متابعة -

 واإلداري؛ القانوين التوثيق -

  : مها مصلحتني وتضم مدير القانونية والشؤون اإلدارية الدوائر مديرية يرأس

 اإلدارية؛ الدوائر مصلحة -

  املشروعية مصلحة -

  

  يلي؛ مبا اإلدارية الدوائر مصلحة تكلف: 21المادة

   اإلدارية؛ الدوائر نشاط ومتابعة رقابة -

 اإلدارية؛ الدوائر من الواردة واملعلومات والوثائق التقرير استغالل -

 .السلطة ملفات متابعة -

  : قسمني تضم وهي

 اإلدارية؛ الدوائر قسم -

 .السلطة رجال قسم -

  

   :التالية بالصالحيات املشروعية مصلحة تتمتع:  22المادة

 اإلدارية؛ السلطات تتخذها اليت القرارات مشروعية رقابة -

  إليها؛ احملالة القانونية القضايا معاجلة -

 اإلقليمية؛ اإلدارية السلطات تتخذها اليت بالقرارات املتصلة النزاعات متابعة -

 . واإلداري القانوين التوثيق -

  : قسمني تضم وهي
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  والتوثيق؛ املشروعية قسم •

 .النزاعات قسم •

   العقارية والشؤون الحدود مديرية 1.2

  : يلي مبا العقارية والشؤون احلدود مديرية تكلف: 23المادة

 باحلدود؛ املتعلقة القضايا ومتابعة معاجلة -

  احلدود؛ بقضايا املتعلقة والوثائق األرشيف تسيري -

  احلدود؛ جمال يف واملتخصصة العامة القانونية الوثائق مسك -

  احلدود؛ حوادث بتجنب الكفيلة والوسائل السبل اقرتاح -

  مبتابعتها؛ والقيام احلدود يف تقع اليت احلوادث إحصاء -

  العقاري؛ باإلصالح املتعلقة النصوص تعميم -

  العقاري؛ باإلصالح املتعلقة النصوص تطبيق متابعة -

 .العقارية املنازعات متابعة -

  . مدير العقارية والشؤون احلدود مديرية يرأس

  :مها مصلحتني تضم وهي

  احلدودية؛ املسائل مصلحة -

 . العقارية املسائل مصلحة -

   :يلي مبا احلدودية املسائل مصلحة تكلف: 24المادة 

  باحلدود؛ املتعلقة القضايا ومتابعة معاجلة �

  احلدود يف احلوادث بتجنب الكفيلة واحللول السبل اقرتاح �

  مبتابعتها؛ والقيام احلدود يف حتدث اليت احلوادث إحصاء �

  : يلي مبا العقارية الشؤون مصلحة تكلف: 25المادة
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  العقارية؛ بالشؤون املتعلقة النصوص تعميم -

 العقاري؛ باإلصالح املتعلقة الدراسات -

  العقاري؛ باإلصالح املتعلقة النصوص تطبيق متابعة -

  العقاري اإلصالح تطبيق عن النامجة  املنازعات متابعة -

   اإلدارية واالتصاالت الخبرة تحسين مديرية 3.1

  : يلي مبا اإلدارية واالتصاالت اخلربة حتسني مديرية تكلف: 26المادة

  بالقيادة؛ اخلاصة اإلداري االتصال شبكة تسيري -

 الالممركزة؛ واإلدارات املركزية اإلدارات بني الصلة تربط فاعلة معلومات شبكة وصيانة إقامة -

 املعينة؛ اإلدارات إىل وإحالتها وضبطها الواردة املعلومات استغالل -

  سرعة؛ وبأقصى ا يوثق معلمات استخراج بغية األخرى اإلدارية املعلومات شبكات مع التنسيق -

 .اإلقليمية اإلدارية السلطات خربة وحتسني املستمر التكوين -

  : مها مصلحتني تضم وهي مدير اإلدارية واالتصاالت اخلربة حتسني مديرية يرأس

  اخلربة حتسني مصلحة -

  اإلدارية االتصاالت مصلحة -

  

 : يلي مبا اخلربة حتسني مصلحة تكلف :27المادة

  اإلقليمية؛ اإلدارية السلطات خربة وحتسني املستمر التكوين برامج إعداد -

  اإلدارية؛ السلطات خربة وحتسني تكوين ودورات ملتقيات تنفيذ ومتابعة تنظيم -

  : يلي مبا اإلدارية االتصاالت مصلحة تكلف: 28المادة

  للقيادة؛ اإلداري االتصال شبكة استغالل -

  الالممركزة؛ اإلدارات وبني املركزية اإلدارات بني تربط فعالة معلومات شبكة وصيانة وضع -
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  املعينة؛ اإلدارات إىل وإحالتها وضبطها الواردة املعلومات استغالل -

 . سرعة وبأقصى ا يوثق معلومات استخراج بغية األخرى اإلدارية االتصال شبكات مع التنسيق -

  : قسمني تضم وهي

  والنشر؛ االستغالل قسم �

 . الصيانة قسم �

 : اإلقليمية للجماعات العامة المديرية .2

  : التالية الصالحيات اخلصوص وجه على اإلقليمية للجماعات العامة املديرية متارس :29المادة

  متوازنة؛ حملية تنمية حتقيق دف الالمركزية، مسلسل إنعاش -

  البلديات؛ بني الشراكة وتطوير واجلهوي البلدي التقطيع ومراجعة اإلقاليم، لكل البلدي التنظيم عملية إدارة -

 القطاعــات مــع بالتعــاون الالمركزيــة مبواكبــة الالمتركــز، جمــال يف الوطنيــة السياســات وتنفيــذ تصــور يف املســامهة -

 األخرى؛ الوزارية

  الالممركزة؛ الرتابية الكيانات لدعم فنية هياكل وضع -

  لالمركزية؛ والقانوين املؤسسي اإلطار وعصرنة مراجعة -

  اإلقليمية؛ اجلماعات على الوصاية ممارسة -

 اإلقليمية؛ باجلماعات املرتبطة النزاعات تسيري -

  اإلقليمية؛ اجلماعات متويل نظام إصالح -

 اإلقليمية؛ للجماعات الدولة قبل من املمنوحة املالية املساعدات توزيع -

  اإلقليمية؛ واجلماعات الدولة بني تعاقدية سياسية ترقية -

 اإلقليمية؛ باجلماعات املالية أو اإلحصائية واملعطيات املعلومات ونشر وحتليل مجع -

 واإلرادات اإلقليميـــة، اجلماعـــات وعمـــال احملليـــني املنتخبـــني لصـــاحل القـــدرات وتعزيـــز للتكـــوين سياســـة وضـــع -

  احمللية؛ التنمية يف والفاعلني للدولة الالممركزة واملصاحل الوصية

  حملية؛ تنموية سياسة وضع -

  اجلماعية؛ التنمية وكذا التشاورية، وهيئاا البلديات عرب احمللية، التنمية ترقية -
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  اإلقليمية؛ اجلماعات لتنمية خطط إعداد ومتابعة ترقية -

  حملية؛ تنموية ومشاريع وبرامج خطط تنفيذ متابعة -

 وترقيـة للسـكان، املقدمـة واخلـدمات االستصـالح جمـال يف اإلقليميـة، اجلماعـات ـا تقوم اليت األنشطة متابعة -

 لصالحياا؛ اجلماعات هذه ممارسة

 وأصـــحاب اإلقليميـــة، اجلماعـــات ودعـــم للســـكان، املقدمـــة اخلـــدمات مبســـتوى الصـــلة ذات املعلومـــات مجـــع -

 .اخلدمات هذه تسيري جمال يف اخلدمات

 دعـــم قطـــب إىل باإلضـــافة وتضـــم مســـاعد، عـــام مـــدير يســـاعده عـــام مـــدير اإلقليميـــة للجماعـــات العامـــة املديريـــة يــرأس

  . اإلقليمية اجلماعات

  : املركزي املستوى على

  املشروعية؛ مديرية •

  احمللية؛ املالية مديرية •

 . القدرات ودعم احمللية التنمية مديرية •

  : الالممركز املستوى على

 . احمللية والتنمية لالمركزية اجلهوية املندوبيات •

  :ب مكلفة خربة تنسيق هيئة اإلقليمية اجلماعات دعم قطب يشكل: 30المادة

 البلــدي للتعــاون العموميــة واملؤسســات اإلقليميــة اجلماعــات ووكــالء للمنتخبــني الضــروري الفــين الــدعم تقــدمي -

  االجتماعية؛ واهلندسة األشغال وقيادة واملالية التنظيم جمال يف املشرتك

 ومتابعـــة الفنيـــة واملســـاعدة والتـــأطري والتكـــوين املؤسســـية التنميـــة جمـــال يف اإلقليميـــة للجماعـــات الـــدعم تقـــدمي -

 . املشروعية ومراقبة اإلقليمية واجلماعات الدولة بني العقود

 البلـديات، دعـم خليـة بواسـطة اإلقليميـة للجماعات العامة املديرية هلياكل الدعم املركزي، املستوى على القطب، يقدم

  .  املصادر مراكز خالل من اجلهوية للمندوبيات الدعم يقدم فإنه الالمركزية، املستوى عل أما
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   :المشروعية مديرية 1.2 

 املشــروعية، احـرتام علــى والسـهر ـا، املعمــول والـنظم التشـريعات حتــديث يف املشـروعية مديريـة مهــاد تتمثـل: 31المـادة

  . الالمركزية لسياسة أمثل لتنفيذ الالزمة التعديالت واقرتاح

  : هي) 3( مصاحل ثالث وتضم مدير املشروعية مديرية ويرأس

  الدراسات، مصلحة -

  املشروعية؛ رقابة مصلحة -

 . النزاعات مصلحة -

 وإعـــداد بـــه، املعمـــول بالتشـــريع املتعلقـــة القانونيـــة االستشـــارات كافـــة بتقـــدمي الدراســـات مصـــلحة تكلـــف :32المـــادة

 املتعلقــــة القانونيــــة الدراســــات وإعــــداد اإلقليميــــة، اجلماعـــات وصــــالحيات عمــــل بســــري الصــــلة ذات القانونيــــة القواعـــد

  .بالالمركزية

  

 للوصــاية، الوطنيــة اللجنــة عــرب خاصــة التشــريعات، احــرتام علــى بالســهر املشــروعية رقابــة مصــلحة تكلــف : 33المــادة

  . للوصاية اجلهوية اللجان أمناء بوصفهم املشروعية مراقيب عمل بني بالتنسيق تكلف كما

  

 فيمـا التشـريعات بتأويـل املتعلقـة النزاعـات ومتابعـة املناسبة، االستشارات بصياغة النزاعات مصلحة تكلف :34المادة

  . واخلصوصيني العموميني وشركائها اإلقليمية اجلماعات خمتلف بني

  : المحلية المالية مديرية 2.2

 احملليـــة اجلبايـــة جوانـــب مـــن احملليـــة باملاليـــة اخلاصـــة املســـائل معاجلـــة يف احملليـــة املاليـــة مديريـــة مهـــام تتمثـــل :35 المـــادة

  .والقروض احمللية، وامليزانيات الدولة، قبل من اإلقليمية للجماعات املقدمة املالية واملساعدات

  : هي مصاحل) 3( ثالث وتضم مدير املديرية هذه ويسري

 الذاتية؛ املوارد مصلحة -

  للدولة؛ املالية والتحويالت املساعدات صناديق مصلحة -

 . احمللية املالية مرصد -
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 اإلقليميــــة للجماعــــات الذاتيــــة املــــوارد تنميــــة إىل الراميــــة اآلليــــات بــــاقرتاح الذاتيــــة املــــوارد مصــــلحة تكلــــف :36المــــادة

  . تنفيذها ومواكبة عليها واإلشراف

 كـان مهمـا اإلقليميـة، اجلماعـات متـويالت مبتابعة املالية والتحويالت املساعدات صناديق مصلحة تكلف:  37المادة

 مصـدر كـان مهمـا اإلقليميـة، اجلماعـات اسـتثمارات لتمويـل جديـد نظـام وضـع يف واملسـامهة التمـويالت، هـذه مصدر

 املصـــلحة تكلـــف كمـــا اإلقليميـــة، اجلماعـــات اســـتثمارات لتمويـــل جديـــد نظـــام وضـــع يف واملســـامهة التمـــويالت، هـــذه

  . ا املعمول للتشريعات طبقا امليزانية على الرقابة مبمارسة

   :يف احمللية املالية مرصد مهمة تتمثل: 38المادة

 مديريــة مصــاحل مــع بالتعــاون وذلــك اإلقليميــة اجلماعــات تســيري ووثــائق امليزانيــة ووثــائق املاليــة، البيانــات مجــع -

  العمومية؛ واحملاسبة اخلزينة

  احمللية؛ للمالية بيانات قاعدة مسك -

 . اخلاصة الدعم برامج تطوير أو تعديل مقرتحات وصياغة وتقييم معرفة تسهيل -

  : القدرات وتعزيز المحلية التنمية مديرية. 3.2

 احمللية، اجلماعات وصالحيات احمللية التنمية ترقية يف القدرات وتعزيز احمللية التنمية مديرية مهمة تتمثل :39المادة

  .الالمركزية جمال يف الفاعلني قدرات وتعزيز التصاعدية، التشاركية املقاربة ودعم

  : هي) 4( مصاحل أربع وتضم مدير القدرات وتعزيز احمللية التنمية مديرية ويرأس

  التشاركي؛ التخطيط مصلحة -

  احمللية؛ العمومية اخلدمات بتطوير املكلفة املصلحة -

  القدرات؛ تعزيز مصلحة -

 . اإلقليمية اجلماعات وعمال احملليني املنتخبني مصلحة -

 التشـاركي التخطـيط تشـجيع عـرب التشـاركية، الدميقراطيـة وتطوير بقيادة التشاركي التخطيط مصلحة تكلف :40المادة

 احملليـة، التنميـة خطـط إطـار يف املقـررة احملليـة التنميـة مشـاريع إقامـة يف الفـاعلني ودعـم والبلـدي، اجلماعي املستوى على

  . التمويالت عن والبحث التوجيه يف وكذلك

  : مها) 2(قسمني املصلحة وتضم
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  واجلماعي؛ البلدي التخطيط قسم -

 .املشاريع إقامة قسم -

 احملليـــة، العموميـــة اخلـــدمات بتنميـــة بـــالنهوض احملليـــة العموميـــة اخلـــدمات بتطـــوير املكلفـــة املصـــلحة تكلـــف: 41المـــادة

 مبتابعـــة كـــذلك مكلفـــة وهـــي احملليـــة التنميـــة وتعزيـــز اموعـــات، طـــرف مـــن لســـكان املقدمـــة اخلـــدمات توســـيع ـــدف

   .اإلقليمية اجلماعات أمالك ومسك

  : هي) 3( أقسام ثالثة املكلفة املصلحة وتضم

  اإلقليمية؛ واجلماعات الدولة عقود قسم -

  الداخلية؛ العمومية اخلدمات تسيري قسم -

 . األمالك متابعة قسم -

 يف الفـاعلني لتكـوين الوطنيـة باإلسـرتاتيجية املرتبطـة األنشـطة ومتابعـة بوضـع القدرات تعزيز مصلحة تكلف :42المادة
 الرتبويـة األدوات ونشـر وإعـداد الفـاعلني، هـؤالء قدرات تعزيز جمال يف الضرورية األنشطة إجناز يف واملسامهة الالمركزية،

  . الالمركزية جمال يف الفاعلني لصاحل

  : مها) 2( قسمني املصلحة وتضم

  احملليني؛ الفاعلني تكوين قسم -

 . الرتبوية األدوات قسم -

 احملليـني، للمنتخبـني األساسـي النظـام بإعداد اإلقليمية اجلماعات وعمال احملليني املنتخبني مصلحة تكلف :43المادة

 حــول إحصــائيات تعــد أن أيضــا مهامهــا ومــن. اإلدارات خمتلــف لــدى مهــامهم تســهيل يف واملســامهة تطبيقــه، ومتابعــة

 األساســــية الــــنظم بإعــــداد تقــــوم كمـــا. واملهنيــــة االجتماعيــــة وانتمــــاءام تكـــوينهم جمــــال يف خاصــــة احملليــــني، املنتخبـــني

  . اإلقليمي التشغيل حول إحصائيات إصدار وكذا اإلقليمية اجلماعات بعمال اخلاصة التنظيمية والنصوص

  : مها) 2( قسمني املصلحة وتضم

  احملليني؛ املنتخبني قسم -
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 .اإلقليميني العمال قسم -

  : يلي مبا اإلقليمية للجماعات العام املدير سلطة حتت احمللية، والتنمية لالمركزية اجلهوية املندوبيات تكلف: 44المادة

  احمللية؛ للتنمية اجلهوية املشاريع انعكاسات ودراسة اجلهوي التخطيط -

  للوصاية؛ اجلهوية اللجان سكرتارية وضبط املشروعية رقابة وممارسة اإلقليمية للجماعات االستشارات تقدمي -

 . احمللية التنمية ومشاريع وسائل متابعة -

   العامة والحريات السياسية للشؤون العامة المديرية .3

  : يلي مبا العامة واحلريات السياسية للشؤون العامة املديرية تكلف  :45المادة

  احلكومية؛ غري واملنظمات اجلمعيات -

  هلا؛ التابعة واحلركات السياسية، األحزاب -

  التقليدية؛ اموعات متابعة -

  التوثيق؛ -

  األموال؛ ونقل احلراسة وشركات اخلاص التعليم مؤسسات -

  والذخرية؛ النارية األسلحة محل رخص -

  الكحولية؛ واملشروبات واملطاعم األلعاب قاعات -

  . مساعد عام مدير يساعده عام مدير العام املديرية يرأس

  : مديريات ثالث تضم وهي

  العامة؛ احلريات مديرية -

  والتوثيق؛ الدراسات مديرية -

 . السياسية الشؤون مديرية -

  : يلي مبا العامة احلريات مديرية تكلف :46المادة

  احلكومية؛ غري واملنظمات اجلمعيات -
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  الكحولية؛ واملشروبات واملطاعم األلعاب وقاعات األموال ونقل احلراسة وشركات احلر التعليم مؤسسات -

 . التقليدية اموعات -

  : مصلحتني وتضم

 واملؤسسات؛ املنظمات مصلحة -

 .التقليدية اجلماعات مصلحة -

 و احلكوميــة غــري وباملنظمــات باجلمعيــات املتعلقــة املســائل بتســيري واملؤسســات املنظمــات مصــلحة تكلــف :47المــادة
  .الكحولية واملشروبات واملطاعم األلعاب وقاعات األموال ونقل احلراسة وشركات احلر التعليم مبؤسسات

  : قسمني وتضم

 احلكومية؛ غري وباملنظمات باجلمعيات مكلف وهو املنظمات قسم -

 وقاعــــات األمــــوال ونقــــل احلراســــة وشــــركات احلــــر التعلــــيم مؤسســــات مبتابعــــة مكلــــف وهــــو املؤسســــات قســــم -

 . الكحولية واملشروبات واملطاعم األلعاب

  . التقليدية باجلماعات املتعلقة املسائل بتسيري التقليدية اجلماعات مصلحة تكلف :48المادة

  : يلي مبا والتوثيق الدراسات مديرية تكلف : 49المادة

  وتلخيصها؛ املعلومات معاجلة -

 .والذخائر النارية األسلحة مراقبة -

  : مصلحتني وتضم

  الدراسات؛ مصلحة -

 . التوثيق مصلحة -

  . وبتلخيصها املعلومات مبعاجلة الدراسات مصلحة تكلف: 50المادة

. والذخائر النارية األسلحة برقابة التوثيق مصلحة تكلف :51المادة  



 223  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  : يلي مبا السياسية الشؤون مديرية تكلف :  52المادة

 . هلا التابعة واحلركات السياسية األحزاب متابعة -

 السياسي التحليل -

  : مصلحتني وتضم

  هلا؛ التابعة واحلركات السياسية األحزاب مصلحة -

 . السياسي التحليل مصلحة -

  

  .هلا التابعة واحلركات السياسية األحزاب مبتابعة هلا التابعة واحلركات السياسية األحزاب مصلحة تكلف :53المادة

  

  . السياسي بالتحليل السياسي التخليل مصلحة تكلف : 54المادة

 االنتخابي المسار دعم لمصالح العامة المديرية .4

 املســتقلة الوطنيــة للجنــة الفــين الــدعم بتــأمني االنتخــايب املســار ملصــاحل العامــة املديريــة تكلــف  :) جديــدة(  55المــادة

  . لالنتخابات

  : يلي مبا اخلصوص بوجه مكلفة فهي اإلطار هذا ويف

  ؛ حمتواه تزكية إعداد وكذلك االنتخايب امللف إعدادمساعدة اللجنة الوطنية لالنتخابات يف  -

  االنتخابية؛ املعدات اقتناء أجل من لالنتخابات املستقلة الوطنية للجنة الفنية املؤازرة -

 األخـرى باجلوانـب املرتبطـة املعلومـات تـدفق معاجلة أجل من لالنتخابات املستقلة الوطنية للجنة الفنية املؤازرة -

  االنتخايب؛ للمسلسل

  املعلوماتية؛ نشر خطط وتسيري حتديد وكذلك للوزارة املعلوماتية النظم وتسيري إقامة -

  القطاع؛ بعده معلومايت مشروع كل دراسة -

  املعلوماتية؛ الربامج إعداد -

  للوزارة؛ املعلوماتية نشر خطط وتطوير إعداد -
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ـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات يف  -  ســـالمة شـــأا مـــن الـــيت املعلومـــات وحتليـــل ومعاجلـــة وحفـــظ مجـــعمســـاعدة اللجن

  .االنتخايب امللف ومشولية

 عنــد وحتضــر االنتخابيــة املســتلزمات القتنــاء الشــروط دفــرت حتريــر يف لالنتخابــات املســتقلة اللجنــة مــع باالشــرتاك تتــوىل

  .استالمها

  مساعد عام مدير يساعده عام مدير االنتخايب املسار دعم ملصاحل العامة املديرية يدير:  56المادة

  : مديريات ثالث تشمل وهي

  املعلوماتية؛ النظم مديرية -

 االنتخايب؛ وامللف اإلحصاء مديرية -

 االنتخابية املؤازرة مديرية -

  المعلوماتية النظم مديرية:  57المادة

  :  يلي مبا مكلفة وهي

  القطاع؛ يتخذه معلومايت مشروع أي دراسة -

  املعلوماتية؛ الربامج تطوير -

  للوزارة؛ املعلوماتية نشر خطط وتطوير إعداد -

  االنتخابية؛ امللفات آلية أجل من العمل -

  الوزارة؛ لدى املعلوماتية األجهزة صيانة -

 . االنتحابية والنتائج الرتشحات مركزة آلية على العمل أجل من لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة مؤازرة -

  : مصاحل ثالث من تتكون وهي

  املعلوماتية؛ تطوير مصلحة -

 الصيانة؛ مصلحة -

  االنتخايب؛ املعلومات املركز مصلحة -
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 النظم اقتناء أجل من الشروط دفاتر وحترير الربامج بتطوير مكلفة وهي املعلوماتية تطوير مصلحة :58المادة

  : قسمني وتشمل املعلوماتية

  املعلوماتية؛ الدراسات قسم -

  املعلوماتية؛ الربامج تطوير قسم -

  

   :قسمني وتشمل املعلوماتية واملستلزمات الشبكة بصيانة مكلفة وهي الصيانة مصلحة: 59المادة

  املعلوماتية؛ الشبكات قسم -

  املعلوماتية؛ والنظم املستلزمات قسم -

 للـــنظم اجليـــد وبالســـري انتخـــايب معلومـــايت مركـــز بإنشـــاء مكلفـــة وهـــي االنتخـــايب  املعلومـــايت املركـــز مصـــلحة : 60المـــادة

  : قسمني وتشمل االنتحابية

  االنتخايب؛ SMS ونظام العنكبوتية الشبكة بوابة قسم -

 .االنتخابية النظم قسم -

  االنتخايب وامللف اإلحصاء مديرية  :) جديدة( 61المادة

  : يلي مبا مكلفة وهي

  االنتخايب؛ الطابع ذي اإلداري اإلحصاء مساعدة اللجنة الوطنية لالنتخابات يف -

  ؛ حمتواه تزكية وكذلك االنتخايب امللف إعدادمساعدة اللجنة الوطنية لالنتخابات يف  -

ـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات يف  -  ســـالمة شـــأا مـــن الـــيت املعلومـــات وحتليـــل ومعاجلـــة وحفـــظ مجـــعمســـاعدة اللجن

  .االنتخايب امللف ومشولية

  : تني مصلح تشمل وهي

  االنتخايب؛ اإلحصاء واستغالل متابعة مصلحة -
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   االنتخايب؛ امللف ونشر اإلحصائيات مصلحة -

 االنتخـايب الطـابع ذي اإلحصـاء مبتابعـة االنتخـايب اإلحصـاء واسـتغالل متابعـة مصـلحة تكلف  :) جديدة( 62المادة

  . االنتخايب امللف ومراجعات اإلحصاء إطار يف عليها احملصول املعطيات ومعاجلة حفظ ترسيخيف و 

  : أقسام ثالثة وتشمل

  االنتخايب؛ اإلحصاء معطيات وشفرنة واستقبال مركزة قسم -

  املعطيات؛ ومعاجلة وحفظ قسم -

 . واملراجعات االنتخايب اإلحصاء متابعة قسم -

 يتعـــني الــيت املعطيــات ويئــة اإلحصــائيات بإعــداد االنتخـــايب امللــف ونشــر اإلحصــائيات مصــلحة تكلــف :63المــادة

  :  قسمني وتشمل االنتخايب امللف على نشرها

  اإلحصائيات؛ قسم -

 . االنتخايب امللف نشر قسم -

 مفتشـي طـرف مـن حمتـواه وتزكيـة االنتخـايب امللف تدقيقات بإعداد االنتخايب امللف تدقيق مصلحة تكلف : 64المادة

  . ملوريتانيا الدوليني والشركاء لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة

  :  قسمني وتشمل

 احملتوى؛ جودة رقابة قسوة -

 . االنتخايب امللف تزكية قسم -

  االنتخابية المؤازرة مديرية:  )جديدة( 65المادة

 املرتبطـــة باجلوانـــب الصـــلة ذات املعلومـــات تـــدفق معاجلـــة أجـــل مـــن فنيـــا املســـتقلة الوطنيـــة اللجنـــة مبـــؤازرة مكلفـــة وهـــي

  . االنتخايب باملسلسل

 املســتلزمات اقتنــاء أجــل مــن الشــروط دفــرت حتريــر يف لالنتخابــات املســتقلة الوطنيــة اللجنــة مــع باالشــرتاك تســاهم كمــا

  .  استالمها وحتضر االنتخابية
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  : مصاحل ثالثة تشمل وهي

  االنتخابية؛ املستلزمات مصلحة -

  االنتخابية؛ والربجمة التقييم مصلحة -

 .االنتخابية املعطيات ومعاجلات ملركزة الدعم مصلحة -

 االنتخابية املستلزمات اقتناء أجل من الشروط  بدفرت االنتخابية املستلزمات مصلحة تكلف :) جديدة( 66المادة

  . استالمها وحضور

  : قسمني وتشمل

  االنتخابية؛ املستلزمات اقتناء أجل من لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة مع التنسيق قسم -

 املستلزمات توزيع متابعة قسم -

 و برجمــة أجــل مــن لالنتخابــات املســتقلة الوطنيــة جنــةلال مبــؤازرة االنتحابيــة والربجمــة التقيــيم مصــلحة تكلــف:  67المــادة
  .االنتخابات تقييم

  : قسمني تشمل وهي

  االنتخابية؛ الربجمة قسم -

 . االنتخايب التقييم قسم -

 لالنتخابــات املســتقلة الوطنيــة اللجنــة مبــؤازرة االنتخابيــة املعطيــات ومعاجلــات ملركــزة الــدعم مصــلحة تكلــف: 68المــادة

  . االنتخابية املعطيات ومعاجلة آلية على العمل أجل من

  : قسمني تشمل وهي

  لالقرتاعات؛ االنتخابية النتائج قسم -

 .االنتخابية الرتشحات متابعة قسم -

  المشتركة اإلدارية الهياكل -ب

  والبرمجة والدراسات التعاون مديرية.1
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  : التالية الصالحيات اخلصوص وجه على والربجمة والدراسات التعاون مديرية متارس :69المادة

   الوزارة؛ هياكل مجيع وأنشطة سياسة وتقييم ومتابعة وتنفيذ برجمة -

  واملاليني؛ الفنيني التنمية شركاء تدخالت خمتلف تنسيق وتطوير ترقية -

 التعـــــاون ومتابعــــة تطــــوير وكــــذلك الـــــوزارة أنشــــطة جمــــال يف املتــــدخلني الشـــــركاء مــــع التعــــاون وتطــــوير متابعــــة -

  . الالمركزي

  . الدويل بالنشاط املتعلقة املشرتكة الوزارية اهليئات يف القطاع مواقف تلخيص -

   الدولية؛ واالجتماعات واملفاوضات اهليئات يف الوزارة متثيل -

   اخلارج؛ يف القطاع حور لسياسة توجهات اقرتاح -

 مــن واملوقعــة طبيعتهــا كانــت كيفمــا واالتفاقــات، اإلداريــة التفامهــات وكــذلك التعــاون اتفاقــات وتنفيــذ إعــداد -

  . صالحياته إطار يف الوزير قبل

  مساعد مدير يساعده مدير والربجمة والدراسات التعاون مديرية يرأس

  : هي مصاحل أربع املديرية تضم

  والربجمة؛ الدراسات مصلحة -

  والتقييم؛ املتابعة مصلحة -

  التعاون؛ مصلحة -

 .العرب الداخلية وزراء جملس مع االتصال مصلحة -

  : قسمني وتضم الوزارة مصاحل أنشطة بربجمة والربجمة الدراسات مصلحة تكلف :70المادة

  الدراسات؛ قسم -

 . الربجمة قسم -

  

  : قسمني وتضم هلا التابعة واهلياكل الوزارة أنشطة مجيع وتقييم مبتابعة والتقييم املتابعة مصلحة تكلف:  71المادة

  املتابعة؛ قسم -
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 . التقييم قسم -

  

 وتنســيق الــوزارة نشــاط جمــال يف املتــدخلني واملــاليني الفنيــني الشــركاء مــع بالتنســيق التعــاون مصــلحة تكلــف: 72المــادة

  : مها) 2( قسمني املصلحة هذه وتضم الالمركزي التعاون وبتطوير املنفذة الدعم برامج

  التعاون، تنسيق قسم -

 . الالمركزي التعاون قسم -

  

 هـذه وتضـم.  املؤسسـة ذه املتعلقة القضايا مبتابعة العرب داخلية وزراء جملس مع االتصال مصلحة تكلف: 73المادة

  : مها قسمني املصلحة

 ؛ االتصال قسم -

 .البيانات وحفظ املتابعة قسم -

  . واألرشيف والتوثيق التشريع مديرية.2

  : يلي مبا واألرشيف والتوثيق التسريع مديرية تكلف :74المادة

  القطاع؛ عن الصادرة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع إعداد يف املشاركة -

  وإصدارها؛ النصوص على املصادقة مسطرة متابعة -

  ؛ والتنظيمية التشريعية النصوص وأدلة جماميع إعداد -

  الوزارة؛ سري حلسن الضرورية الوثائق مجع -

  واإلقليمي؛ املركزي املستويني على القطاع أرشيف وحفظ تسيري -

  واألرشيف للوثائق معلومات قواعد تكوين -

 . املعلومات نظم مديرية مع بالتعاون والتنظيمية التشريعية النصوص وتعميم ونشر لطباعة نظام وضع -

  :مصاحل أربيع وتضم مساعد مدير يساعده مدير يرأسها
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  التشريع؛ مصلحة -

  التوثيق؛ مصلحة -

  األرشيف؛ مصلحة -

 . النشر مصلحة -

: يلي مبا التشريع مصلحة تكلف :75المادة  

  القطاع؛ عن الصادرة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع إعداد يف املشاركة -

  ؛ وإصدارها النصوص على املصادقة مسطرة متابعة -

 . والتنظيمية التشريعية النصوص وأدلة جماميع إعداد -

  : يلي مبا التوثيق مصلحة تكلف: 76المادة

  الوزارة؛ سري حلسن الضرورية الوثائق مجع -

  الوزارة؛ عن تصدر اليت والتنظيمية التشريعية النصوص إعداد متابعة -

 . الرمسية اجلريدة وتوزيع متابعة -

  : قسمني وتضم

  الوثائق؛ مجع قسم -

 . الرمسية اجلريدة قسم -

  : يلي مبا األرشيف مصلحة تكلف :77 المادة

 الوزارة مستوى على الوثائق أرشفة -

 . الوثائق وتصنيف وصيانة حفظ -

  : قسمني وتضم

 األرشفة؛ قسمني -
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 . الصيانة قسم -

  

  .والتنظيمية التشريعية النصوص وتعميم ونشر لطباعة نظام بوضع النشر مصلحة تكلف :78المادة

  : قسمني تضم وهي

  التكثري تضم -

 .النصوص تعميم قسم -

   : االتصال مديرية.3

  .االتصال جمال يف الوزارة استرياتيجية وتنفيذ بإعداد االتصال مديرية تكلف :79المادة 

  : ب اخلصوص وجه على مكلفة، وهي

  االتصال؛ جمال يف القطاع خطط ونشر إعداد -

 . إعالم أو اتصال وثيقة كل القطاع، وخارج داخل يف ونشر، إنتاج -

 . الوزير من طلب على بناء وصياغتها، اإلعالم وثائق إستقبال -

 .مساعد مدير يساعده مدير املديرية يدير -

  . مصلحتني من االتصال مديرية تتكون

 االتصال؛ مصلحة -

 .التوثيق مصلحة -

. املناسبة الرمسية القنوات عرب ونشرها االتصال جمال يف القطاع استرياتيجية بتنفيذ االتصال مصلحة تكلف :80لمادةا  

 داخـل ، اإلعـالم وثـائق ونشـر باسـتقبال تكلـف كمـا للـوزارة، اإلعـالم وثـائق بإنتاج التوثيق مصلحة تكلف :81المادة

  . األمهية ذات واملقاالت للوثائق ملخصات الوزير حلساب أيضا وتعد. البالد وخارج

 : والمالية اإلدارية الشؤون مديرية .5
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  : يلي مبا واملالية اإلدارية الشؤون مديرية تكلف: 82المادة

  القطاع؛ تصرف حتت املوضوعة لألمالك واملالية املادية احملاسبة ومسك الوزارة ميزانية إعداد -

  م؛ املتعلقة والنظم التشريعات وتطبيق الوزارة عمال متابعة -

  القطاع؛ تصرف حتت املوضوعة واملادية واملالية البشرية املصادر تسيري -

  للوزارة؛ التابعة واللوازم واألثاث العقارات وصيانة تسيري -

  للوزارة؛ الالممركزة واملصاحل املركزية اإلدارة عمال تكوين -

  .مساعد مدير يساعده مدير املديرية يرأس

  : مصاحل أربع املديرية وتضم

 واالجتماعية؛ اإلدارية الشؤون مصلحة -

 والصفقات؛ اللوازم مصلحة -

 الوطين؛ للحرس املنتدب بالصرف األمر مصلحة  -

 .احملاسبة مصلحة -

 املمركــزة غــري واملصــاحل املركزيــة اإلدارة عمــال وتكــوين بتســيري واالجتماعيــة اإلداريــة الشــؤون مصــلحة تكلــف: 83المــادة

  . قسمني وتضم األخرى واالجتماعية اإلدارية القضايا وكافة للوزارة التابعة

  األشخاص، قسم -

 . التكوين قسم -

  : يلي مبا والصفقات اللوازم مصلحة تكلف: 84المادة

  للوزارة؛ املخصصة للمعدات املادية احملاسبة -

 .القطاع مصاحل ملختلف املكتبية واملعدات اللوازم من التكوين وتوفري اإلدارية الصفقات عمليات متابع -

  : قسمني وتضم
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 اللوازم؛ قسم -

 . الصفقات قسم -

  

 عـن الصـادرة احملاسـبية الوثـائق كافـة ودراسـة مبراجعة الوطين للحرس املنتدبة بالصرف األمر مصلحة تكلف :85المادة

  . الوطين احلرس أركان قيادة

  : قسمني وتضم

  التعهدات؛ قسم -

 واملتابعة التصفية قسم -

  . واحملاسبة امليزانوية بالشؤون احملاسبة مصلحة تكلف: 86المادة

  : قسمني وتضم

 امليزانية؛ قسم -

 . احلسابات قسم -

  : المدنية والحماية الداخلي األمن قوى هياكل. ج

  الوطني لألمن العامة المديرية.1

  : يلي مبا الوطين لألمن العامة املديرية تكلف: 87المادة

 األخرى؛ األمن هيئات مع بالتعاون العام النظام واستتباب حفظ -

 وضبطها؛ اجلنائية القوانني خمالفة كشف -

  العامة؛ االستخبارات -

  احلدود؛ مراقبة -

  والذخائر؛ األسلحة مراقبة -

  العامة؛ واالستعراضات والتظاهرات باالجتماعات اخلاصة التشريعات احرتام على السهر -

 واالستيطان؛ اهلجرة رقابة -
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 . وتسيريها الوطنية التعريف بطاقة وضع -

 منهمــا كــل ويعــني اإلعاقــة أو التغيــب حالــة يف عنــه ينــوب مســاعد عــام مــدير ويســاعده عــام مــدير العامــة املديريــة يــرأس

  . مبرسوم

  . مبرسوم الوطين لألمن العامة امليزانية عمل وسري تنظيم حيدد

 الوطني الحرس أركان قيادة. 2

  . الوطين احلرس سلك وإدارة بقيادة الوطين احلرس أركان قيادة تكلف :88المادة

  . اإلدارية الدوائر يف العام النظام واستتاب حبفظ األخرى واألمن الشرطة قوات مع بالتعاون الوطين احلرس إىل ويعهد

  . مبرسوم الوطين احلرس أركان قيادة عمل وسري تنظيم حيدد

  :  الطرق ألمن العام التجمع. 3

  : يلي مبا الطرق ألمن العام التجمع يكلف :89المادة

 للسيارات؛ احلضرية الرقابة •

  الوطين؛ الرتاب على الطرق رقابة •

 بالنقل؛ املكلفة الوزارة مع بالتعاون احلمولة رقابة •

  الطرقي؛ باألمن املتعلقة النظم رقابة •

 الفنيـة، املعاينـة رخصـة السـيارات، ضـريبة سـياقة، رخصـة( الطرقـي والنقـل السري جمال يف املسلمة الوثائق مراقبة •

 ؛....)اخل التأمني

 الطرقي؛ باألمن املتعلقة املخالفات ومعاقبة معاينة •

 واإلنسانية؛ األمن حتسني بغية الطرقي السري تسيري •

 الركاب؛ هوية وحتديد رقابة •

  األمن؛ م اليت املعلومات ونشر واستغالل مجع يف النشطة املشاركة •

  السرية؛ اهلجرة حماربة •

  باملخدرات؛ االجتار حماربة •

 اإلرهاب؛ حماربة •

 العام النظام حفظ يف األخرى القوات مع بالتعاون املشاركة •
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  . مبرسوم الطرق ألمن العام التجمع عمل وسري تنظيم حيدد

  

  : المدنية للحماية العامة المديرية. 4

  : يلي مبا املدنية للحماية العامة املديرية تكلف  :90المادة

 ممتلكــام أو املــواطنني تعــرض أن شــأا مــن الــيت احلــوادث أو الظــواهر مــن الوقايــة إىل ــدف الــيت الدراســات •

   للخطر؛

   أثارها؛ من والتخفيف احلوادث أو الظواهر هذه من بالوقاية اخلاصة الوسائل وضع •

   املدنية؛ احلماية يف املشاركني واخلصوصيني العموميني الفاعلني جهود تنسيق •

   والرقابة؛ الوقاية مدير من اقرتاح على بناء املطابقة وإفادات االعتمادات تسليم •

  . املدنية احلماية عمال واستخدام تأطري متابعة •

 و إعاقتــه أو غيابــه حــال يف عنــه ينــوب مســاعد، عــان مــدير يســاعده عــان مــدير املدنيــة للحمايــة العامــة املديريــة يــرتأس
  . مبرسوم منهما كل يعني

  : مديريات وأربع مفتشني العام باملدير امللحقة السكرتاريا مصلحة إىل باإلضافة املنية، للحماية العامة املديرية تضم

  والرقابة؛ الوقاية مديرية -

 اإلغاثة؛ وتنسيق التخطيط مديرية -

  التحتية؛ والبىن اللوجستيك مديرية -

 . اخلارجية والعالقات العامة الوسائل مديرية -

  : كذلك تضم وهي

 ومكافحـــة الركـــام ونـــزع لإلنقـــاذ اخلصـــوص وعلـــى للتـــدخل خاصـــة وحـــدات مـــن وتتكـــون, املتخصصـــة الســـرية -

  األلغام؛ وإزالة العدوى من والوقاية التلوث

 . الواليات عواصم يف جهوية مديريات -
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 مــن اقــرتاح علــى بنــاء بالداخليــة املكلــف الــوزر مــن مقــرر مبوجــب املدنيــة للحمايــة اجلهويــون واملــديرون الســرية قائــد يعــني

  . العام املدير

  . الشروط نفس حسب ويعينون املقاطعات يف اإلنقاذ مراكز ورؤساء مساعد جهوي مدير جهوي مدير كل يساعد

  : والرقابة الوقاية مديرية 1.4

  : يلي مبا والرقابة الوقاية مديرية تكلف:  91المادة

 يرتادهـا الـيت املؤسسات يف والذعر واحلرائق األخطار من الوقاية جمال يف والتنظيمية التشريعية النصوص إعداد -

  . املتخصصة األخرى واملؤسسات الشاهق االرتفاع ذات واملباين املصنفة، واملؤسسات اجلمهور،

   أعاله؛ املذكورة املؤسسات يف املطبقة األمن معايري ورقابة متابعة -

   املصنفة؛ واملؤسسات اجلمهور يرتادها اليت باملؤسسات وطنية قائمة مسك -

  البناء؛ وملخططات البناء يف للرتخيص املطلوبة التأشرية منح -

   الوقاية؛ مصاحل على والرقابة التخطيط -

   البناء؛ لرخص املطلوبة التأشريات تسليم -

   اخلطرة؛ واملواد املنتجات ونقل وختزين رقابة جمال يف السالمة إجراءات سن -

   للرقابة؛ الفنية املعاينة حماضر تصديق -

   اجلمهور؛ يرتادها اليت املؤسسات ألمن الوطنية اللجنة قرارات متابعة -

  .ملواجهتها انتهاجها يتعني اليت واملسلكيات املخاط خمتلف حول املواطنني وحتسيس إعالم -

  : مصاحل ثالث وتضم مدير والرقابة الوقاية مدير يرأس

  والرقابة؛ الوقاية مصلحة •

  اجلسيمة؛ األخطار مصلحة •

 .واإلعالم اإلحصاءات مصلحة •

  : يلي مبا والرقابة الوقاية مصلحة تكلف: 92المادة
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 يرتادهـا الـيت املؤسسات يف والذعر واحلرائق األخطار من الوقاية جمال يف والتنظيمية التشريعية النصوص إعداد -

   املتخصصة؛ األخرى واملؤسسات الشاهق االرتفاع ذات واملباين املصنفة، واملؤسسات اجلمهور،

   البناء؛ وملخططات البناء يف للرتخيص املطلوبة التأشرية منح -

 .للرقابة الفنية املعاينة حماضر تصديق -

  : يلي مبا اجلسيمة األخطار مصلحة تطلع: 93المادة

   أعاله؛ املذكورة املؤسسات يف املطبقة األمن معايري ورقابة متابعة •

  .املصنفة واملؤسسات اجلمهور يرتادها اليت باملؤسسات وطنية قائمة مسك •

 الـيت املؤسسـات ألمـن الوطنيـة اللجنـة قـرارات ومبتابعـة بإحصـائيات واإلعـالم اإلحصـاءات مصلحة تكلف:  94المادة

  . اجلمهور يرتادها

  اإلغاثات وتنسيق التخطيط مديرية 2.4

  : يلي مبا اإلغاثة وتنسيق التخطيط مديرية تكلف :95المادة

  املدين؛ الدفاع سياسة وتنسيق الوطنية الوسائل وضع -

 لإلغاثة؛ خطط وإعداد للوقاية برامج ووضع لألخطار بيانية رسوم وضع -

  اإلغاثة؛ مراكز مستوى على تطبيقها يتعني اليت احلماية وتقنيات طرق كافة تصميم -

  الوطين؛ املستوى على اإلغاثة مركز يف واملناورات للتمرينات والتخطيط الدراسة -

 الصحية؛ اإلغاثة تطوير -

 . امليدانية واالتصاالت اإلبالغ -

  . مدير اإلغاثات وتنسيق التخطيط مديرية يرأس

  : مصاحل أربع وتضم

  التنسيق؛ مصلحة •

  التخطيط؛ مصلحة •

  الصحية؛ اإلغاثة مصلحة •
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 .امليدانية واالتصاالت اإلبالغ مصلحة •

  . املدين الدفاع سياسة وتنسيق الوطنية الوسائل بوضع التنسيق مصلحة تكلف :96المادة

  : يلي مبا التخطيط مصلحة تكلف :97المادة

   لإلغاثة؛ خطط وإعداد للوقاية وبرامج لألخطار بيانية رسوم وضع -

 .اإلغاثة مراكز مستوى على تطبيقها يتعني اليت احلماية وتقنيات طرق كافة تصميم -

  : يلي مبا الطبية اإلغاثة مصلحة تكلف :98المادة

   الوطين؛ املستوى على اإلغاثة مركز يف واملناورات للتمرينات والتخطيط الدراسة -

 . الصحية اإلغاثة تطوير -

  . امليدانية واالتصاالت باإلبالغ امليدانية واالتصاالت اإلبالغ مصلحة تكلف :99المادة

   التحتية والبنى اللوجستيك مديرية 3.4

  : يلي مبا التحتية والبىن اللوجستيك مديرية تكلف: 100المادة

   االتصال؛ ومعدات واملآرب الورشات تسيري -

  املخزونات؛ تسيري -

  والثابتة؛ املنقولة املمتلكات عمليات تسيري -

 .التجهيز وبرامج دراسات إعداد -

  . مصلحتني وتضم. مدير التحتية والبىن اللوجستيك مديرية يرأس

   التحتية؛ البىن مصلحة -

 . اللوجستيك مصلحة -

  : يلي مبا التحتية البىن مصلحة تكلف: 101المادة

   والثابتة؛ املنقولة املمتلكات صيانة عمليات تسيري -
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  . التجهيز وبرامج دراسات إعداد

  : يلي مبا اللوجستيك مصلحة تكلف: 102المادة

   االتصال؛ ومعدات واملآرب الورشات تسيري -

 .املخزونات تسيري -

  

  : الخارجية والعالقات العامة الوسائل مديرية 4.4

   :يلي مبا اخلارجية والعالقات العامة الوسائل مديرية تكلف: 103المادة

  للعمال؛ اإلداري التسيري -

  واخلصوصية؛ العمومية املؤسسات يف األمن وأعوان املدنية احلماية عمال تكوين -

  امليزانية؛ إعداد -

  الصفقات؛ ومتابعة إعداد -

 . اخلارجية العالقات -

  . مصاحل أربع وتضم مدير اخلارجية والعالقات العامة الوسائل مديرية يرأس

  والتكوين؛ األشخاص مصلحة •

  العمومية؛ والصفقات امليزانية مصلحة •

  اجلهوية؛ املصاحل وتنسيق متابعة مصلحة •

 . اخلارجية العالقات مصلحة •

  : يلي مبا والتكوين األشخاص مصلحة تكلف: 104المادة

 للعمال؛ اإلداري التسيري -

 .  واخلصوصية العمومية املؤسسات يف األمن وأعوان املنية احلماية عمال تكوين -

  .ومتابعتها الصفقات وحتضري امليزانية بإعداد العمومية والصفقات امليزانية مصلحة تكلف: 105 المادة
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 للمديريــة التابعــة اجلهويــة املصــاحل كافــة عمــل بتنســيق اجلهويــة املصــاحل وتنســيق املتابعــة مصــلحة تكلــف : 106 المــادة

  . املدنية للحماية العامة

 العالقــات جمــال يف املدنيــة للحمايــة العامــة املديريــة نشــاطات مبتابعــة اخلارجيــة العالقــات مصــلحة تكلــف: 107 المــادة

 . اخلارجية

  

IV-نهائية ترتيبات:  

 يــرأس القطــاع، وبــرامج نشــاطات تقــدم مبتابعــة مكلــف إداري جملــس ، الداخليــة وزارة مســتوى علــى ينشــأ :108 المــادة

 الفنيـني واملستشـارين مبهـام واملكلفني العام األمني يضم وهو الوزير، من بتفويض العام األمني أو الوزير، اإلداري الس

  . يوما عشر مخسة كل جيتمع وهو. واملديرين العام واملفتش

  .أشهر ستة كل مرة للوصاية اخلاضعة واهليآت املؤسسات رؤساء اإلداري الس أشغال يف يشارك

  

 فيمـا وخاصـة والالمركزيـة الداخليـة وزيـر يصدره مقرر مبوجب املرسوم هذا ترتيبات االقتضاء، عند ستحدد: 109المادة

  . فروع أو مكاتب إىل األقسام بتنظيم يتعلق

 مــايو 10 بتــاريخ 2011.076 رقــم املرســوم وخاصــة املرســوم هلــذا املخالفــة الســابقة الرتتيبــات كافــة تلغــي :110المــادة

  . لقطاعه املركزية اإلدارة ولتنظيم والالمركزية الداخلية وزير لصالحيات احملدد 2011

 للجمهوريــــة الرمسيــــة اجلريــــدة يف سينشــــر الــــذي املرســــوم هــــذا بتنفيــــذ والالمركزيــــة الداخليــــة وزيــــر يكلــــف :111المــــادة

  . املوريتانية اإلسالمية
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  اإلدارة اإلقليمية
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       اإلقليمية ةاإلدار  تنظيم يتضمن 1990 يناير 30 بتاريخ صادر  90.02 رقم قانوني أمر .1

  .واليات إىل الوطين الرتاب يقسم:  األولى المادة

 وحدودها الرتابية وحوزا امسها وحيدد إنشاؤها يتم املعنوية، بالشخصية تتمتع ال الدولة من إقليمية دائرة هي الوالية

   .مرسوم مبوجب وعاصمتها

   . مبرسوم نوعيتها حتدد بذلة وحيمل مبرسوم صالحياته وحتدد مبرسوم تعيينه يتم الوايل لقب حيمل مسؤول الوالية ويرأس 

 املعنوية، بالشخصية تتمتع ال الدولة من إقليمية دائرة املقاطعة .أكثر أو واحدة مقاطعة من الوالية تتألف: 2المادة

 لقب حيمل مسؤول املقاطعة ويرأس مرسوم مبوجب وعاصمتها وحدودها الرتابية وحوزا امسها وحيدد إنشاؤها يتم

  .مبرسوم نوعيتها حتدد بذلة وحيمل مبرسوم صالحياته وحتدد مبرسوم تعيينه يتم احلاكم

   . الوايل لسلطة احلاكم وخيضع 

 املنشئ القانون باألمر تنظيمها وكيفية البلديات نظام حتديد ويتم أكثر، أو واحدة بلدية املقاطعة تضم :3المادة 

   .للبلديات

  .مرسوم مبوجب صالحياته وحتدد يعني مساعد وايل مهامه يف الوايل يساعد : 4المادة 

   . مبرسوم صالحياته وحتدد يعني مساعد حاكم مهامه يف احلاكم يساعد :5المادة 

   . واالجتماعية االقتصادية للتنمية الوالية مجعية تسمى ومجعية اإلدارية اللجنة تسمى جلنة الوايل لدى تنشأ :6المادة

 صالحياا وحتدد الوايل ويرتأسها للوالية التابعني والعمد املصاحل ورؤساء احلكام من اإلدارية اللجنة تتألف : 7المادة 

   . مبرسوم تسيريها وطرق

  : من واالجتماعية االقتصادية للتنمية الوالية مجعية تتألف:  8المادة 

   رئيسا؛:  الوايل   -
   للوالية؛ التابعني احلكام  -



 243  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  بالوالية؛ املصاحل رؤساء  -
   للوالية؛ التابعني العمد  -
  .املهنية االجتماعية التكتالت ممثلي  -

   .اإلدارية اللجنة طرف من سنويا الئحتهم حتدد أن على 

  .مرسوم مبوجب تسيريها وطرق واالجتماعية االقتصادية للتنمية الوالية مجعية صالحيات حتد : 9المادة 

  .القانوين األمر هلذا التطبيقية اإلجراءات الحقة وقرارات مراسيم حتدد االقتضاء عند :10المادة 

 128.83 رقم القانوين األمر وخصوصا القانوين األمر هذا ألحكام املخالفة السابقة األحكام كل ألغيت: 11المادة

  .  1987يناير 25  بتاريخ الصادر 87.120 رقم القانوين واألمر 1983 يونيو 5 بتاريخ الصادر

  .الرمسية اجلريدة يف وينشر للدولة قانونا باعتباره القانوين األمر هذا ينفذ: 12المادة
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 ويتضمن المسئولين صالحيات يحدد 2011 نوفمبر 10  بتاريخ صادر أ و/  282.2011 رقم مرسوم .2

  اإلدارية للدوائر التنظيمي الهيكل

 عامة ترتيبات: األول الفصل

 حتديد و اإلدارية للدوائر التنظيمي اهليكل و صالحيات حتديد إىل هذا املرسوم مشروع يهدف: األولى المادة 

  اإلقليميني املسؤولني إمتيازات و صالحيات

   :للوالية التنظيمي اهليكل يشمل: 2المادة

   مساعد؛ وايل -  -

   الديوان؛ مدير -  -

   والقانونية؛ اإلدارية بالشؤون مكلف مستشار -  -

   احمللية؛ التنمية و االقتصادية بالشؤون مكلف مستشار -  -

   االجتماعية؛ و السياسية بالشؤون مكلف مستشار -

   بالتشريفات؛ مكلف إداري ملحق -  -

   املركزية؛ السكرترييا مصلحة -  -

   والتصفية؛ اللوازم مصلحة -  -

   األشخاص؛ مصلحة -  -

   الوثائق؛ و اجلنسية مصلحة -  -

  .االتصاالت و اإلداري االتصال شبكة مصلحة -  -

  :للمقاطعة التنظيمي اهليكل يشمل: 3المادة -

   حاكم؛ -

   مساعد؛ حاكم   -

   عام؛ أمني   -

   االجتماعية؛ و واإلدارية القانونية الشؤون مصلحة -

  احمللية؛ والتنمية اإلقليمية اموعات مصلحة -
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  للوالية التنظيمي الهيكل: الثاني الفصل

 يعني و. الوزراء كافة ميثل و الوالية مستوى على الدولة بسلطة يتمتع املركزية، للسلطة ممثل بصفته الوايل :4المادة 

  . مبرسوم حيدد زيا يرتدي الداخلية وزير من اقرتاح على بناء مبرسوم

   الوالية عاصمة يف إلزاميا ويقيم

 حييل. الوطنية السياسة حول التعليمات و التوجيهات اآلخرين الوزراء ومن الداخلية وزير من الوايل يتلقى :5المادة 

 األمر تطلب إذا وحيدد، التعليمات و التوجيهات للدولة املركزة غري املصاحل إىل وكذلك احمللية و اجلهوية السلطات إىل

  .خالهلا من تطبق أن ينبغي اليت الروح ذلك،

 و مهمته ممارسة إطار يف ا يقوم اليت التصرفات كل عن املعين الوزير إىل أو الداخلية وزير إىل إما مرة، كل يف يبلغ، 
   الدولة، تلزم اليت

 القطاعات آراء و اقرتاحات حول رأيه كذلك و التكميلية املعلومات كل املعنيني الوزراء إيل و الداخلية وزير إىل يقدم 

   .اجلهوية املصاحل و

 هذه ميارس احلكومة تعليمات و قرارات كل عامة وبصفة النظم و القوانني تطبيق و بتنفيذ الوايل يقوم :6المادة 

  . اجلهوية املستويات كافة على يصدرها اليت التعليمات خالل ومن القرارات تبليغ و نشر طريق عن السلطة

 نسخة مباشرة يوجه النظم أو القانون يف ا له املعرتف الصالحيات إطار يف أخرى تنظيمية قرارات و مقررات يتخذ 

   تنفيذها تعليق أو إلغاؤها بإمكام الذين املعنيني الوزراء إىل و الداخلية وزير إىل القرارات هذه من

 طبقا اجلهوية، املستويات على حتفظي إجراء أي باختاذ مباشرة يأمر أن ذلك، االستعجال تطلب إذا  كذلك، بإمكانه 

 ذلك عن يبلغ أن على. احلكومية السياسة تنفيذ اجلهوي، املستوى على يعاق، ال أن ألجل وذلك النظم و للقوانني

   .أعاله مبني هو كما

  .الوالية يف النظام استتباب و حفظ إجراءات بكافة الوايل يكلف: 7المادة 
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 علي يقوم فانه األخرى، املقاطعات على تأثري هلا يكون أو واحدة مقاطعة إطار النظام حفظ مشاكل تتجاوز عندما 

   املعنيني احلكام إىل املفيدة التوجيهات كل يصدر و الوالية عليها تتوفر اليت املدنية الوسائل بتوزيع اخلصوص

   .الوالية كافة حلماية خطة أي مكونات حول الداخلية وزير إىل اقرتاح بتقدمي كذلك يكلف 

   .قضائية شرطة ضابط هو و املدنية احلياة أعمال كل يف و العدالة أمام الدولة ميثل 

 والية تستثىن و. ا املعمول بالنصوص احملددة الشروط ضمن املسلحة القوات تسخري حبق الوايل يتمتع :8المادة 

   .اإلجراء هذا من انواكشوط

 حيضر و. الوايل لسلطة الوالية، يف العاملون العمومية املؤسسات و الدولة ووكالء املوظفون و احلكام خيضع: 9المادة 

  .احلكام بني املهام ل لتباد إلزاميا

 الفقرة يف املذكورين الوكالء و املوظفني تنقيط كشوف حول الوالية، مستوى على املطاف آخر يف تقييماته، يعطي 

   .املختص للوزير حييلها و املادة هذه من األوىل

 االنضباط بقواعد الوالية، يف مهمة يف هم الذين أو مؤقتة أو دائمة بصفة خيدمون الذين الوكالء التزام على يسهر 

   العمومية املؤسسات أو العمومية املصاحل وكالء كافة على العامة، املصلحة إطار يف املفروضة،

 بكل و مفيدة يراها اليت التدقيقات بكل القيام خاصة، مأمورية دون و منه مبادرة على بناء الوايل، بإمكان :10المادة 

   .ذلك عن مباشرة الداخلية وزير يبلغ أن على مهمته أداء أجل من الضرورية اجلوالت

  .سليمة غري مالية وضعية يف يوجد الذي املسري أو احملاسب عمل يوقف أن مؤقتا ميكنه 

 عمومية جمموعة أي أو الدولة مصاحل تضر قضية يف جتاوزات يالحظ عندما حتقيق بإجراء يأمر أن كذلك بإمكانه

   .الضرورية التحفظية اإلجراءات تأخري، بدون يتخذ، و أخرى

 لألحكام طبقا ذلك و جسيما خطأ اقرتف الذي الوكيل أو املوظف وظائف تعليق بغية املعين بالوزير مباشرة يتصل 

   .ا املعمول والتنظيمية التشريعية
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 و واحمللية، اجلهوية املدنية املصاحل لكل واالجتماعي واالقتصادي اإلداري النشاط يراقب و الوايل ينسق: 11المادة 
   .النشاط هلذا دفعا يعطي

   .دائرته يف املوجودين املصاحل برؤساء دوريا جيتمع 

 يعطي و املواجهة الصعوبات على يتعرف و املركزية السلطات من الواردة التعليمات على يعلق املناسبة،  ذه و 

   .املختصة السلطات خمتلف من الواردة العامة التعليمات إطار يف خاصة تعليمات

   .املعنيني الوزراء وإىل الداخلية وزير إىل تقريرا يوجه 

 بتوجيه كذلك و فصلي عام تقرير بتوجيه الوايل يلزم العام، والنظام باألمن املتعلقة اخلاصة التقارير عن النظر وبغض 

   .الداخلية وزير إىل النشاطات عن سنوي تقرير

 حالة يف إال إليها املوجهة أو اجلهوية الفنية املصاحل من الواردة املراسالت كل الوايل بواسطة متر أن إلزاميا ينبغي 

   .القصوى االستعجال

  .املركزية املصاحل ممثلي طرف من الوالية يف ا يقام جولة أو مهمة كل عن الوايل يبلغ 

 احملددة الشروط ضمن الوالية مصاحل إىل احملالة املالية اإلعتمادات استخدام يراقب و الوايل يفتش :12المادة 

   .ا املعمول بالتعليمات

   :نسخة إلزاميا إليه توجه 

   األشغال؛ و النشاطات برامج و املشاريع حول املسبق الرأي إلبداء -أ 

  .مباشرة إجنازها يتعني اليت الربامج و املؤسسة يف تنفذ اليت الصفقات كل تفتيش و مراقبة أجل من -ب 

   .نشاطاا ممارسة إطار يف احمللية و اجلهوية الفنية للمصاحل العون يد مبد يلزم 

   :مهامه يف الوايل يساعد :13المادة 
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   مساعد؛ وايل  -
   ديوان؛ مدير -
   القانونية؛ و اإلدارية بالشؤون مكلف مستشار  -
   احمللية؛ التنمية و االقتصادية بالشؤون مكلف مستشار   -
   .االجتماعية و السياسية بالشؤون مكلف مستشار   -

 زيا يرتدون و. الوايل ا يعني اليت والشروط الصيغ نفس حسب املستشارون و الديوان مدير و املساعد الوايل يعني 

   .مبرسوم حيدد

   .إعاقته أو غيابه حالة يف الوايل مساعد الوايل ينوب 

  ".مقرر"  شكل يتخذ أن ينبغي التفويض قرار. نطاقه حيدد و التوقيع مساعده إىل يفوض أن للوايل ميكن :14المادة 

  .للوالية املوجهة الدولة مليزانية صرف كآمر توقيعه خاص، بقرار اخلصوص، على له يفوض أن ميكنه و 

   "مقرر" شكل هذا التفويض قرار يكتسي 

 امللحقة املصاحل نشاطات متابعة و التنسيق و بالرقابة الوايل، سلطة حتت الوايل، ديوان مدير يكلف :15المادة 

   .بالوالية

 تقارير يعدون و. التخصص حسب الوايل طرف من للدراسة إليهم احملالة بامللفات الوايل مستشارو يكلف :16المادة 

   .الوايل إليهم حييلها قضية كل حول فنية مذكرات أو

  .املساعد للوايل املمنوحة النقدية و العينية االمتيازات نفس من الوايل ديوان مدير و املستشارون يستفيد: 17المادة

  بالوالية الملحقة المصالح: الثالث الفصل 

   واجلمهور الصحافة مع العالقة و الوايل مقابالت تنظيم و بالتشريفات للوايل اإلداري امللحق يكلف :18المادة 
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 عن الصادر الربيد و الوارد الربيد وإرسال توزيع و تسجيل و استالم املركزية السكرترييا مصلحة تتوىل :19المادة 

   .الوالية

  .الوالية ومستلزمات املالية الوسائل تسيري مبتابعة والتصفية اللوازم مصلحة تقوم: 20 المادة 

   .للوالية البشرية املصادر تسيري مبتابعة األشخاص مصلحة تكلف  :21المادة 

 وثائق وحفظ وتنظيم مجع أيضا وتؤمن. اجلنسية طلبات ومعاجلة مبتابعة الوثائق و اجلنسية مصلحة تكلف: 22المادة

   .الوالية

 اتصاالت تتويل و اإلداري االتصال للشبكة الفنية واملتابعة باستغالل اإلدارية االتصاالت مصلحة تكلف :23المادة 

   .الوالية

   .بالداخلية املكلف الوزير من مبقرر الوالية مصاحل رؤساء يعني :24المادة 

  للمقاطعة التنظيمي الهيكل: الرابع الفصل

   249.املقاطعة يف احلكومة مندوب هو احلاكم: 25المادة

   .والشروط الصيغ نفس حسب معني مساعد حاكم مهامه يف  يساعده. الداخلية وزير من اقرتاح على بناء مبرسوم يعني 

 حيصل اليت النقدية و العينية االمتيازات نفس من يستفيد و. إعاقته أو غيابه حالة يف احلاكم املساعد احلاكم خيلف 

   .اإلداري املركز رئيس عليها

   .مبرسوم حيدد زيا املساعد احلاكم و احلاكم يرتدي 

  .املقاطعة عاصمة يف إلزاميا يقيمان و 

 كل يف يبلغ، و. احلكومية السلطات عن الصادرة والتعليمات التوجيهات الوايل بواسطة احلاكم يتلقى: 26المادة 

   .الدولة تلزم اليت و مهمته ممارسة إطار يف ا يقوم اليت التصرفات كل عن مرة،
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   .احلاكم بواسطة الفنية و اإلدارية املصاحل ممثلي إىل املوجهة املراسالت ترسل 

 تكملتها بإمكانه الذي احلاكم بواسطة العليا السلطات إىل املقاطعة يف املدنية املصاحل نشاطات عن التقارير كل حتال 

   .دائرته يف املصاحل سري حول املالحظات كل عن الوايل بواسطة املعنيني، الوزراء يبلغ و اخلاصة مبالحظاته

 تعليمات و قرارات كل عامة بصفة و النظم و القوانني تطبيق و بتنفيذ الوايل، سلطة حتت احلاكم، يقوم :27المادة 

   .العليا السلطات

   .اإلدارية القرارات تبليغ و بنشر اخلصوص، وجه على يكلف كما 

  .قضائية شرطة ضابط وهو. املدنية احلياة تصرفات يف و القضاء أمام الدولة ميثل 

   .دائرته يف العمومي األمن وعن النظام حفظ عن مسؤول احلاكم : 28المادة

  .النظام استتباب أجل من الضرورية اإلجراءات يأخذ و العليا السلطات يبلغ املقاطعة، يف اضطرابات حالة يف و 

   .إحالة بتقرير الوايل يرفقه الذي الداخلية وزير إىل توجيهه و تقرير بإعداد النظام، استتباب بعد احلاكم، يلزم 

 مقررات اختاذ وبإمكانه. الصحية الشرطة و الريفية الشرطة و احلضرية بالشرطة املقاطعة يف احلاكم يكلف :29المادة 

   .والنظم القانون مبوجب ا له املعرتف و صالحياته يف تدخل اليت ااالت يف أخرى تنظيمية قرارات أي أو

 تنفيذها تعليق بإمكانه الذي الوايل بواسطة الداخلية وزير إىل مباشرة األخرى التنظيمية القرارات و املقررات هذه توجه 

   .الداخلية لوزير النهائي القرار انتظار يف

 ذلك و دائرته يف للدولة املدنية املصاحل لنشاطات العامة اإلدارة تنسيق و مراقبة مهمة احلاكم إىل توكل :30المادة 

  .الوايل سلطة حتت

   .املقاطعة يف ممثلون هلا يوجد ال اليت العمومية املصاحل بتسيري يقوم 

 و العليا السلطات من الواردة التعليمات على مبشاركتهم يعلق و املصاحل خمتلف مبمثلي الضرورة، وحسب دوريا جيتمع 
  .توجيهاته يعطي و االختصاص نزاعات حيل و املواجهة الصعوبات على يطلع
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   .االقتضاء عند باقرتاحاته مشفعا تقريرا الوايل بواسطة الداخلية وزير إىل يوجه 

   .سنوي تقرير و شهرية تقارير الوايل بواسطة كذلك الداخلية وزير إىل يوجه 

  .نشاطاا مزاولة إطار يف العمومية املصاحل ملمثلي العون يد مبد احلاكم يلزم :31المادة 

   .املختصة السلطات فورا يبلغ أن عليه جيب برنامج، أشغال تنفيذ و فنية قضايا يف التدخل حالة ويف

   :نسخة إلزاميا إليه توجه 

   أشغال؛ نشاطات و برامج مشاريع حول املسبق الرأي إلبداء -1 

   .مباشرة إجنازها يتم برامج أو مؤسسة يف إجنازها يتعني اليت الصفقات ومراقبة تفتيش أجل من -2

   .املقاطعة مصاحل تصرف حتت املوضوعة املالية اإلعتمادات تسيري يراقب 

 كافة تنقيط كشوف على مالحظاته يسجل. املقاطعة يف اإلدارية املراكز رؤساء احلاكم لسلطة خيضع :32المادة

   .بدائرته العاملني الدولة وكالء و املوظفني

 بقواعد املقاطعة، داخل جولة يف أو مؤقتة مهمة يف أو الدائمة اخلدمة يف الوكالء يلتزم أن على احلاكم يسهر 

    .العمومية املصاحل وكالء كافة على العام، الصاحل إطار يف املفروضة، االنضباط

  .العمومية املصاحل وكالء طرف من املقاطعة يف ا القيام سيتم جولة أو مهمة بكل يبلغ 

   .باملقاطعة امللحقة املصاحل نشاطات تنسيق و ومتابعة برقابة للمقاطعة العام األمني يكلف :33المادة 

  .املركزية اإلدارات يف املساعدين للمديرين املمنوحة والنقدية العينية االمتيازات نفس من للمقاطعة العام األمني يستفيد 

 من إليها احملالة اإلدارية و القانونية القضايا مبعاجلة واالجتماعية واإلدارية القانونية الشؤون مصلحة تكلف :34المادة 

 القضايا بكل تكلف كما املقاطعة، صالحية يف تدخل اجتماعية قضية وبكل املقاطعة عمال بتسيري و احلاكم طرف

   .املتخصصة الفنية باملصاحل عالقة هلا اليت و االجتماعي الطابع ذات
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 اموعات بإدارة املتعلقة القضايا كافة مبعاجلة احمللية والتنمية اإلقليمية اموعات مصلحة تكلف :35المادة 

  .للمقاطعة التابعة البلديات نشاطات ومتابعة رقابة اخلصوص وعلي اإلقليمية

   .بالداخلية املكلف الوزير من مبقرر املقاطعة مصاحل ورؤساء العام األمني يعني: 36المادة

  اإلداري للمركز التنظيمي الهيكل: الخامس الفصل 

  .الداخلية وزير من اقرتاح على بناء مبرسوم اإلداري املركز رئيس يعني :37المادة 

   .مبرسوم حيدد زيا اإلداري املركز رئيس يرتدي 

 وباخلصوص مبهمته القيام عن يوافيه الذي احلاكم ورقابة الرئاسية للسلطة مهامه مزاولة يف اإلداري املركز رئيس خيضع 

   .للدولة مسؤولية أعماله عن ترتتب كانت كلما

   .النشاطات عن سنوي وتقرير شهرية وتقارير املهام عن وتقارير مراسالت احلاكم إىل يوجه  الصدد، ذا و 

 وزير إىل الوايل طريق عن منها نسخة توجه مهام مأمورية أو عمل مذكرات شكل يف التعليمات احلاكم من يتلقى 

   .الداخلية

  .مبرسوم وعاصمته اإلداري للمركز الرتايب اال حيدد :38المادة

   .اإلداري املركز عاصمة يف إلزاميا، اإلداري، املركز رئيس يقيم الوايل، من ممنوح ترخيص باستثناء: 39المادة

 يتعرض عندما احلاكم  يشعر و مركزه اختصاص جمال يف العمومي األمن على اإلداري املركز رئيس يسهر: 40المادة

   .بذلك مهددا يكون أو لالضطراب العام النظام

  .قضائية شرطة ضابط بصفته تلبس حالة يف أو خطرية خمالفات اقرتاف يتم عندما األولية التحريات بإجراء يقوم

 تطبيق على يسهر كما مركزه اختصاص جمال يف النظم و القوانني تطبيق على اإلداري املركز رئيس يسهر: 41المادة

 القرارات بتبليغ أو امللصقات بواسطة  النصوص هذه بنشر بالقيام تكلفه أن بإمكاا اليت العليا اإلدارية السلطة قرارات

   .املعنيني إىل الفردية
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 لقرارات كذلك و النظم و للقوانني خمالفة بكل فورا له يتبع الذي احلاكم بإشعار اإلداري املركز رئيس يلزم: 42المادة 

   .اإلدارية للمرافق احلسن السري عرقلة شأا من واقعة كل عن و اإلدارية السلطة

 و مهامهم مزاولة إطار يف القضائية والسلطة اإلدارية السلطة ملمثلي العون يد مبد اإلداري املركز رئيس يلزم: 43المادة
 و العمومية اموعات أو الدولة ديون وحتصيل الرسوم أو الضرائب حتصيل يف اخلصوص على باملساعدة كذلك
   .ذلك منه يطلب عندما القضائية القرارات تنفيذ

 اموعات على كذلك و هويتهم يف حيقق و األشخاص على الرقابة اإلداري املركز رئيس ميارس: 44المادة

   .اإلداري املركز يف اموعات الئحة يعد و واألجانب اموعات حتركات يتابع. واألجانب

 حتركاا خالل خاضعة هلا، يتبعون اليت للدائرة الرتابية احلدود املنتظم ترحاهلا يتجاوز اليت اموعات إدارة تبقى 

   .األصلي ملكام اإلدارية للسلطة

 أخذ بعد  اجلديد، سكنهم دائرة يف األصلية اإلدارية دائرم خارج ائيا التقري اعتمدوا الذين السكان إحصاء ميكن 

  .الداخلية وزير من بقرار و املعنية اإلدارية للسلطات املشرتك الرأي

   .واملسريية الزراعية األراضي و العمومية األراضي الئحة اإلداري املركز رئيس يعد: 45 المادة

   .املقاطعة مستوى على املمسوك القاعدية للخاليا دليل إعداد يف املساعدة يقدم 

   .منهم بكل اخلاصة املهام تنفيذ إطار يف الفنية املصاحل ملمثلي املساعدة اإلداري املركز رئيس يقدم: 46المادة

   .باالتصاالت مكلف ووكيل كاتب اإلداري املركز رئيس يساعد : 47المادة 

  .املختص احلاكم من اقرتاح على بناء الوايل من مبقرر باالتصاالت املكلف والوكيل الكاتب يعني 

مختلفة و نهائية ترتيبات: الخامس الفصل  

 الصادر  166-80 رقم املرسوم ترتيبات وباخلصوص املرسوم هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغى :48المادة

 املراكز ورؤساء احلكام و ومساعديهم انواكشوط ومنطقة الواليات والة لصالحيات احملدد 1980 يوليو 18 بتاريخ

  .للدولة ممثلني بصفتهم اإلدارية
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 اجلريدة يف سينشر الذي املرسوم هذا بتطبيق يعنيه، فيما كل املالية، ووزير والالمركزية الداخلية وزير يكلف: 49المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية
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 وزارة يإداريي ألسالك الخاص النظام يتضمن 2014 فبراير 4 بتاريخ صادر أ و/  011.2014 رقم مرسوم. 3

  الداخلية

  عامة ترتيبات: األول الباب

 العام النظام املتضمن 1993 يناير 18 بتاريخ الصادر  09- 93 رقم القانون من  31 للمادة تطبيقا: األولى المادة  

  الداخلية وزارة إداريي بأسالك اخلاص النظام املرسوم هذا حيدد للدولة، العقدويني والوكالء للموظفني

 . تسيريها عن مسؤوال بصفته بالداخلية املكلف للوزير الداخلية وزارة إداريي أسالك ختضع :2المادة 

 . الداخلية بوزارة اإلقليمية و املركزية اإلدارة مناصب لشغل ختصصهم حبكم مؤهلون الداخلية وزارة إداريو :3المادة 

 بني من الواليات، ووالة العامون املديرون و العام املفتش و واملستشارون مبهام واملكلفون العام األمني يعني: 4المادة

 أو املركزية اإلدارة داخل األقل على سنوات ثالث جتربة وأكملوا حاكم وظائف مارسوا ممن الداخلية وزارة إداريي

 .جيد عام تقييم على حصلوا و الداخلية بوزارة اإلقليمية 

 . الوظائف عدد من% 10 احلاالت مجيع يف تتعدي أن ميكن ال اآلنفة، بالفقرة املتعلقة االستثناءات 

 و املساعدون الوالة و بالديوان وامللحقون املركزيون واملديرون املساعدون العامون املديرون و املفتشون يعني: 5المادة
 رئيس وظائف مارسوا ممن الداخلية، وزارة إداريي بني من املصاحل مديري و احلكام و الوالة مستشاري و ديوان مديري

 على حصلوا و الداخلية بوزارة اإلقليمية و املركزية اإلدارة داخل األقل على سنوات ثالث جتربة على و إداري مركز

 . جيد عام تقييم

 . الوظائف عدد من % 10 احلاالت مجيع يف تتعدي أن ميكن ال ، اآلنفة بالفقرة املتعلقة االستثناءات 

 وزارة إداريي بني من اإلدارية املراكز رؤساء و املساعدون احلكام و املساعدون املركزيون املديرون يعني :6المادة

 . جيد عام تقييم على حصلوا و الداخلية بوزارة اإلقليمية أو املركزية اإلدارة داخل سنتني جتربة أكملوا ممن الداخلية

 .الوظائف عدد من% 10 احلاالت مجيع يف تتعدي أن ميكن ال ، اآلنفة بالفقرة املتعلقة االستثناءات 
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 اقرتاح على بناء الوزراء جملس عن صادر مرسوم مبوجب اآلنفة املواد يف املذكورة الوظائف يف التعيينات تتم: 7المادة

 . بالداخلية املكلف الوزير من

 و تعويضات من اإلقليمية، اإلدارة و املركزية اإلدارة مستوى على املعنيني الداخلية وزارة إداريو يستفيد :8المادة 
  : التالية اجلداول يف حمددة خالصة خاصة شهرية امتيازات

 : المركزية اإلدارة -1

  الشهرية العالوة  الوظيفة

  400.000  العام األمني

  300.000  مبهمة مكلف

  300.000  فين مستشار

  300.000  العام املفتش

  250.000  عام مدير

  200.000  مساعد عام مدير

  150.000  مركزي مدير

  150.000  مفتش

  150.000  ديوان ملحق

  100.000  املصاحل مديري

  100.000  مساعد مركزي مدير

  :اإلقليمية اإلدارة - 2 

  السلطة عالوة مبلغ  الوظيفة

  600.000  الوايل

  400.000  واحلاكم الوايل مستشار الوايل، ديوان مدير املساعد، الوايل

  300.000  اإلداري املركز ورئيس املساعد احلاكم
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 تلك غري وظائف يف إعارم أو آخر سلك يف دجمهم طريق عن املرسوم هلذا اخلاضعني املوظفني تعيني :  9المادة 

 هلذه املنتمني املوظفني عدد االعتبار يف يظل إيداع وضعية أو إطار خارج وضعية من استفادم أو اهلم املخصصة

 الوكالء و للموظفني األساسي النظام من 51 املادة من" ب" الفقرة تطبيق حالة باستثناء تتجاوز وأال األسالك،

 %.5 حال، كل يف و سلكهم، عن اخلارجني نسبة للدولة العقدويني

  المساعدين واإلداريين اإلداريين أسالك: الثاني الباب 

 التنظيم: األول الفصل

  خاصة درجة بينها من درجات ثالث الداخلية وزارة إداريي سلك يتضمن: 10المادة  

 . خاصة درجة بينها من درجات ثالث الداخلية وزارة يف املساعدين اإلداريني سلك يتضمن :11المادة 

 . رتب 10 من اخلاصة الدرجة و رتبة 12 من األوىل الدرجة و رتبة 13 من الثانية الدرجة تتألف : 12المادة

 . الثانية الدرجة طريق عن السلك إىل الولوج يتم 

 اخلاصة والدرجة األوىل والدرجة الثانية الدرجة بني السلك أفراد توزيع نسبة املرسوم هذا من األول الباب يف وحيدد

 .الراتب عالمة وكذلك االقتضاء، عند

 يف التكوين أو/ و اخلربة لتحسني بتدريبات الداخلية وزارة يف املساعدون اإلداريون و اإلداريون يلزم : 13المادة
 .ختصصهم

 ختصص تطور اقتضى إذا سنوية نصف و خمصوصة مواضيع على التكوينات أو التدريبات هذه تكون أن ميكن و 

 . املهنية كفاءته بتحسني يقوم أن املوظف

 املكلف الوزير حيددها و يعددها سلك كل ألشخاص تكوينية خطة يف التكوينات أو التدريبات هذه تدرج و 

  . للدولة العقدويني الوكالء و للموظفني املستمر التكوين ميدان يف عليها املنصوص الشروط حسب بالداخلية

  االكتتاب: الثاني الفصل 
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 العقدويني والوكالء للموظفني العام النظام ألحكام طبقا  الداخلية وزارة إداريي سلك إىل الولوج يفتح :14المادة

 اجلدول لرتتيبات طبقا مسبقا مهنية وجتربة مهنية أو جامعة أو مدرسية شهادات على احلصول شروط مع للدولة

  : التايل

 السلك

  اإلداري

  الترسيم  االكتتاب

  الخارجي  

  

  

 على احلصول بعد  الداخلي

  املطلوبة الشهادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.......................  

  المطلوب المؤهل

 التعليم من الثاين السلك شهادة

 أو االقتصاد أو القانون يف العايل

 االجتماعية العلوم أو اإلدارة

 من الباكلوريا بعد عليه حمصول

 تكوين مع الثانوي التعليم

 الوطنية املدرسة من متخصص

 .القضاء و الصحافة و لإلدارة

 36 لالكتتاب القانونية السن حد 

   سنة

 .............................  

 

 األقل على الثاين السلك شهادة 

 أو القانون يف العايل التعليم من

 العلوم أو اإلدارة أو االقتصاد

 بعد عليها حمصول االجتماعية

  .الثانوي التعليم من الباكلوريا

 طريق عن السلك إىل الولوج

 متابعة بعدها الداخلية املسابقة

 لإلدارة الوطنية املدرسة يف تكوين

 أي أو القضاء و الصحافة و

 .الدولة ا تعرتف أخرى مؤسسة

 الوكالء إال  للمسابقة يرتشح ال 

 من  3 أ مستوى من املرمسني 

 ما أو اإلدارية أو البينية األسالك

 سنوات  5 أقدميه هلم ممن مياثلها

  . األقل على

  

  

............................  

 

 يف التسجيل بعد مهنية مسابقة 
 51  للمادة طبقا الكفاءة الئحة

  العام النظام من

 الوظائف من% 5 حدود يف 
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 40 لالكتتاب القانونية السن حد

  سنة

  

  

  

 املهنية املسابقة أو عليها  للتنافس

 19 املادة يف عليها املنصوص

 . أعاله 

.......................  

  

  

 ملدة ناجح تدريب بعد

  .شغل منصب يف سنتني

   اإلداريون

  المساعدون

  :المطلوب المؤهل

 التعليم من األول السلك شهادة

 األقل على العايل التعليم من األول

 اإلدارة أو االقتصاد أو القانون يف

 بعد االجتماعية، العلوم أو

 مع الثانوي التعليم من الباكلوريا

 املدرسة من متخصص تكوين

 و الصحافة و لإلدارة الوطنية
  .القضاء

  

 34 لالكتتاب القانونية السن حد 

   سنة 

..........................  

 التعليم من األول السلك شهادة

 أو القانون يف األقل على العايل

 العلوم أو ارة اإلد أو االقتصاد

 من الباكلوريا بعد االجتماعية، 

  .الثانوي التعليم

 40: لالكتتاب القانونية السن

  .سنة

 طريق عن السلك إىل الولوج

 يف التكوين بعده داخلية مسابقة
 و لإلدارة الوطنية املدرسة

 مؤسسة  أي أو القضاء و الصحافة

  . الدولة ا تعرتف أخرى

 الوكالء إال للمسابقة يرتشح وال

 من ب مستوى من املرمسني 

 أو البينة األسالك و الشعب

 هلم ممن ماثلها، ما أو اإلدارية

  األقل علي سنوات  5 أقدمية

  

  

............................  

 على التسجيل يتم مهنية مسابقة

   51 للمادة طبقا الكفاءة الئحة
% 5 حدود يف و العام النظام من

 .عليها املتنافس املناصب من

 عليها املنصوص املهنية املسابقة أو 

 . أعاله  19 املادة يف

  

 على احلصول بعد

  املطلوبة الشهادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.......................  

 ملدة ناجح تدريب بعد

  شغل منصب يف سنتني
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 خاصة وترتيبات التأديب -التقدم:  الثالث الفصل  

 املوظف له التابع الوزير قرر إذا إال سنتني كل يف فقط، األقدمية بواسطة الدرجة داخل الرتبة تقدم يتم  :15المادة 

 يف للدولة العقدويني الوكالء و للموظفني العام النظام يف عليه املنصوص اإلجراء حسب له بالنسبة التقدم جتميد
 . التأديبية العقوبات ميدان

 ونصوصه للدولة العقدويني الوكالء و للموظفني العام النظام ألحكام طبقا أخرى إىل درجة من التقدم يتم : 16المادة

 : يلي كما التطبيقية

 بعد املعد للتقدم السنوي اجلدول يف التسجيل طريق عن مباشرة العليا الدرجة إىل االنتقال حالة يف فقط االختيار -1 

 على سنة أقدمية استكملوا الذين للوكالء املهنية الكفاءة حسب املختصة، التمثيل متساوية اإلدارية اللجنة رأي أخذ

  الثانية؛ الدرجة يف السادسة الرتبة يف األقل

 بعد املختصة، التمثيل متساوية اإلدارية اللجنة رأي أخذ بعد املعد للتقدم السنوي اجلدول يف التسجيل طريق عن  -2

 . الثانية الدرجة من الثالثة الرتبة يف األقل على سنة أقدمية على حصلوا الذين للوكالء مهين اختبار طريق عن يتم انتقاء

 سنتني يكمل أن األوىل، الدرجة إىل ترقية على ليحصل املركزية اإلدارة يف موظف وكيل على جيب: 17المادة

  .اإلدارة ملصلحة نظرا ذلك من الوزير أعفاه إذا إال اإلقليمية املراكز يف متتابعتني

 : التالية الشروط فيهم تتوفر الذين السلك من املرمسني على مقصور اخلاصة الدرجة يف التقدم: 18المادة

  السلك؛ من األوىل الدرجة يف سنوات أربح أقدميه   •

 تأديبية؛ عقوبة ألي التعرض دون األوىل الدرجة إىل الولوج   •

 وله املهين املسار طوال األقل على أشهر تسعة ملدة تكوين أثر على استثنائية معلومات على احلصول -  •

 .السلك ختصص مبيدان عالقة

 . مهين اختبار بواسطة انتقاء طريق عن اخلاص السلك ولوج يتم و 
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 املناصب شغور حسب االقتضاء، عند و درجة، لكل املخصص العدد احرتام مع اخلاصة الدرجة يف التعيني يتم و 

 . السنة طوال حيدث الذي

 اخلاص النظام هلذا و للدولة العقدويني الوكالء و للموظفني العام النظام من 51 املادة من ج للفرتة تطبيقا :19المادة 

 خمصصة مهين، اختبار موضع أو عليها املتنافس املناصب من األكثر على % 5 ب تتعلق اليت الداخلية الرتقية تكون

  . مباشرة سلكهم يلي الذي األعلى السلك داخل للرتقية انتقائهم دف الكفاءة الئحة على املسجلني للموظفني

 : التالية الشروط فيهم تتوفر الذين املوظفون أعاله الفقرة يف املذكورة الكفاءة الئحة يف يسجل

  األقل؛ على سنة منذ الثانية الدرجة من الرابعة الرتبة على احلصول  •

  اخلدمة؛ يف األخرية العشر سنوام خالل الثانية اموعة يف تأديبية عقوبة ألي التعرض عدم  •

 . اخلدمة يف األخرية اخلمس للسنوات  16/20 من أكثر إدارية عالمات معدل على احلصول  •

 سنوي لتقييم موضعا وظائفهم كانت أيا و عملهم طريقة و املساعدين واإلداريني اإلداريني نشاط يكون :20المادة 

 العالمة يف التقييم هذا يدخل و املباشر التسلسلي رئيسهم به يقوم الذي للتقييم طبقا الداخلية وزير به يقوم عام

 . للموظف تسند اليت السنوية

 على العمومية للوظيفة العام القانون يف عليها املنصوص التأديبية بالعقوبات املتعلقة األحكام تطبق :21المادة 

 . الداخلية وزارة يف املساعدين اإلداريني و اإلداريني

 عليها املنصوص الوضعيات إحدى يف يوضعوا  أن الداخلية وزارة يف املساعدين اإلداريني و لإلداريني ميكن: 22المادة

 .  العمومية  للوظيفة العام النظام يف

 التوبيخ و اإلنذار عقوبة باستثناء التعيني  متلك اليت السلطة إىل السلطة إداريي  جتاه التأديبية السلطة ترجع: 23المادة

 .  الداخلية وزير إىل تعود فإا

  ونهائية انتقالية ترتيبات: الثالث الباب



 262  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 1962 يناير 17 بتاريخ  024-62 رقم باملرسوم املنظم املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية إداريي بسلك حيتفظ : 24المادة

 . االختفاء طريق على كسلك 

 األشخاص بني من الداخلية وزارة يف املساعدين واإلداريني اإلداريني ك ألسك األصلي التكوين يكون  :25المادة 

 27 بتاريخ  386- 69 رقم باملرسوم املنظمني العامة اإلدارة أسالك بني من املرسوم، هذا سريان تاريخ عند املعينني

 يتم و املرسوم هذا يف املذكورة  لألسالك عادة املخصصة املناصب يف منتظمة بصفة عينوا والذين   1969 نوفمرب 

  :التايل للجدول طبقا تصنيفهم

  

  وفئاته الجديد السلك  له المنظمة النصوص  القديم السلك  الفئة

  

  

  أ

  مدين إداري

  

  

  عامة إدارة ملحق

  

 27 بتاريخ 386-69 رقم املرسوم

  1969 نوفمرب

  

  املرسوم نفس

  1أ   فئة من إداري

  

  

  3أ مساعد إداري

    

" أ" فئة لرواتب قياسية عالمات إىل تؤدي فنية أو إدارية مناصب يشغلون الذين للدولة العقدويني الوكالء  :26المادة

 طبقا اجلديدة األسالك يف يصنفون املوظفني، من لسلك واملطابقة  1974 ابريل  2 بتاريخ  071-74 القانون مبفهوم

 للموظفني األساسي النظام املتضمن ال  1993 يناير 18 بتاريخ الصادر  93.09 رقم القانون من  132 املادة لرتتيبات

  .للدولة العقدويني الوكالء و

 .املكتسبة احلقوق احرتام مع اجلديدة  الرتبة و الدرجة يف املساعدين اإلداريني و اإلداريني تصنيف يتم: 27المادة

 بعد املختصة السلطة طرف من املساعدين اإلداريني و لإلداريني اجلديدة األسالك حتويل إعادة تتم :28المادة 

 .املالية و العمومية الوظيفة و الداخلية وزارات عن ممثلني من تتكون مشرتكة فنية جلنة استشارة
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 األنفة  7و 6و 5 املواد ترتيبات باستثناء ذلك و دائمة ترتيبات لوضع الضرورية اآلليات إجياد أجل من :29المادة 

 احملددة الشروط لديهم تتوفر ال الذين و الداخلية وزارة إلداريي املخصصة الوظائف يشغلون الذين األشخاص الذكر

  .املستوي نفس من وظائف يف استثنائية بصفة تعيينهم أو تثبتهم ميكن املرسوم هذا يف

 . املرسوم هذا نشر تاريخ من شهرا 12 تتجاوز ال ملدة االستثناءات هذه تطبق

 الصادر  93.009 رقم القانون أحكام طبق اإلدارية لألسالك املنضمني و" أ" الفئة يف املصنفون املوظفون :  30المادة 

 املطبقة النصوص كذلك و للدولة العقدويني الوكالء و للموظفني األساسي النظام املتضمن 1993 يناير  18 بتاريخ

 تاريخ من سنوات ستة عن تقل ال ألقدمية الداخلية وزارة إداريي أسالك مبوظفي اخلاصة الوظائف يشغلون الذين و له

 املادة يف عليها املنصوص املشرتكة اللجنة رأي بعد و األصلي القطاع من حمول منهم بطلب ميكن املرسوم، هذا نشر

 .السابقة لوضعيتهم املناسب الداخلية وزارة إداريي ك أسك احد يف إدماجهم أعاله، 30

 . أشهر ستة تتعدى ال آجال يف يتم أن جيب اإلدماج هذا 

 27 بتاريخ  080-2007 رقم املرسوم ترتيبات خاصة و املرسوم، هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات مجيع تلغى: 31 المادة

  .احلايل املرسوم ينظمها اليت باألسالك يتعلق ما يف الداخلية وزارة بإداريي اخلاص للنظام املتضمن  2007 مارس 

 فيما كل اإلدارة، وعصرنة والعمل العمومية الوظيفة ووزيرة املالية ووزير والالمركزية الداخلية وزير يكلف:  32 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ يعنيه،
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 جهوية خلية استحداث يتضمن 2015 يناير 29 صادر و ش ا ت/  ل د و/ 0086 رقم مشترك مقرر. 4

  الغربية انواكشوط والية في والتقييم والمتابعة للتخطيط

  . والتقييم والتابعة للتخطيط جهوية خلية الغربية انواكشوط والية يف تنشأ :األولى  المادة

 والية تنمية إىل الرامية واملشاريع الربامج وتنسيق التخطيط توجيه يف للخلية العامة ةاملأموري تتمثل : 2المادة

 التابعة اجلهوية املصاحل مع بالتعاون وذلك املستفيدين، السكان على وتأثريها تنفيذها ومتابعة غربيةال انواكشوط

 بني ومن .الوالية يف يتدخلون الذين التنمية يف والشركاء اخلاص والقطاع املدين اتمع ومع الوزارية للقطاعات

  : اخلصوص على مهامها

 وتنفيذ إعداد إطار يف الغربية انواكشوط مستوى على املستفيدين لصاحل الالمركزية تعزيز يف اإلسهام -

 الفقر؛ ملكافحة اجلهوية الربامج

 وفاعليتها؛ تأثريها قياس اجل من انواكشوط والية مستوى على الربامج تنفيذ ودعم تنسيق -

 تتمثل واليت انواكشوط والية يف واالجتماعية االقتصادية للتنمية اجلهوية للجنة التنفيذية السكرتارية تويل -

 .التنمية برامج متابعة ضمان يف مهمتها

 الوالية؛ مستوى على التنمية يف الفاعلني تدخل وتقييم ملتابعة مدعمة جهوية منظومة إقامة -

 ؛الوالية مستوى على التنمية مشاريع متابعة ضمان -

 .الوالية مستوى على الربامج تنفيذ خيص فيما وتوجيهي استشاري بدور القيام -

 إنعاشها ويتوىل مباشرة الغربية انواكشوط والية واىل لسلطة الغربية انواكشوط لوالية اجلهوية اخللية ختضع: 3المادة

 ومسؤول األنشطة وختطيط بتصميم مكلف ومسول اخللية رئيس ضمنهم من االقتصادية الشؤون وزارة يف اطر

  .وتقييمها الربامج تنفيذ مبتابعة مكلف

 للسياسة العامة املديرية وبإشراف الوايل سلطة حتت نشاطاا وتنسيق بإنعاش ليةاخل رئيس يقوم: 4المادة

  .والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة مستوى على التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية

  :يلي مبا إليه يعهد األساس، هذا وعلى

 ؛السنوي عملها خطة وإعداد اخللية عمل خطة حتديد -
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 التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة واملديرية اجلهوية السلطات مع اخللية عالقات تسيري -

 ؛والتنمية االقتصادية الشؤون بوزارة

 ؛للخلية املخصصة واملالية واملادية البشرية املصادر تسيري -

 األولوية ذات النشاطات لتمويل الضرورية الوسائل حشد اجل من الفاعلني خمتلف لدى باملناصرة القيام -

 ؛للسكان املعيشية الظروف وحتسني

 والتنمية، االقتصادية الشؤون بوزارة التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة املديرية اطالع -

 ثالثة كل تقريرا يعد الغرض هلذاو  .الغربية انواكشوط والية يف التنمية برامج تنفيذ تقدم حالة حول بانتظام

 االقتصادية الشؤون بوزارة التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة املديرية إىل هلوحيي أشهر

  ؛التنمية وبرامج ملشاريع العامة للمديرية منه نسخة مع والتنمية

 على التدخالت مبختلف دليل وإعداد للسكان املعيشية الظروف تطور تتناول بيانات قاعدة تصميم -

 ؛الوالية مستوى

 .  فقرا األكثر الفئات وخاصة للسكان املعيشية الظروف حتسني شأنه من مقرتح أي صياغة -

 وفقا اخللية رئيس طرف من التسيري يتم أن على التنمية شركاء من الدعم تتلقى أن للخلية ميكن: 5المادة

  . والشركاء والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة بني عليها املتفق واإلجراءات للطرق

 تصرف الذين اإلداري الدعم عمال الغربية انواكشوط خلية ستضم ،التأطري عمال عن فضال: 6المادة

  .والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة موارد من أجورهم

  .الشركاء أو احلكومة تدفعها وحوافز عالوات يتلقوا أن اإلداري الدعم وعمال لألطر وميكن

 أجورهم تصرف أن على املتحدة لألمم تابعني متطوعني أو/و فنيني مساعدين بواسطة اخللية تعزيز ميكن كما

  .التنمية شركاء مبساعدة

 العام املديرو  والتنمية االقتصادية الشؤون ووزارة والالمركزية الداخلية لوزارة العامان األمينان يكلف: 7المادة

 ينشر الذي املقرر بتنفيذ يعنيه، فيما كل الغربية، انواكشوط ووايل التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف
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 جهوية خلية استحداث يتضمن 2015 يناير 29 صادر و ش ا ت/  ل د و/ 0087 رقم مشترك مقرر. 5

  الشمالية انواكشوط والية في والتقييم والمتابعة للتخطيط

  .والتقييم واملتابعة للتخطيط جهوية خلية الشمالية انواكشوط والية يف تنشأ:  األولى المادة

 والية تنمية إىل الرامية واملشاريع الربامج وتنسيق التخطيط توجيه ويف للخلية العامة املأمورية تتمثل: 2 المادة

 والقطاع املدين اتمع ومع الوزارية للقطاعات التابعة اجلهوية املصاحل مع بالتعاون ومتابعة الشمالية انواكشوط

  :اخلصوص على مهامها بني ومن الوالية، يف يتدخلون الذين التنمية يف والشركاء اخلاص

 وتنفيذ إعداد إطار يف شماليةال انواكشوط مستوى على املستفيدين لصاحل الالمركزية تعزيز يف اإلسهام -

 الفقر؛ ملكافحة اجلهوية الربامج

 وفاعليتها؛ تأثريها قياس اجل من انواكشوط والية مستوى على الربامج تنفيذ ودعم تنسيق -

 الشمالية انواكشوط والية يف واالجتماعية االقتصادية للتنمية اجلهوية للجنة التنفيذية السكرتارية تويل -

 ؛التنمية برامج متابعة ضمان يف مهمتها تتمثل واليت

 الوالية؛ مستوى على التنمية يف الفاعلني تدخل وتقييم ملتابعة مدعمة جهوية منظومة إقامة -

 ؛الوالية مستوى على التنمية مشاريع متابعة ضمان -

 .الوالية مستوى على الربامج تنفيذ خيص فيما وتوجيهي استشاري بدور القيام -

 ويتوىل مباشرةشمالية ال انواكشوط والية واىل لسلطة الغربية انواكشوط لوالية اجلهوية اخللية ختضع: 3المادة

 األنشطة وختطيط بتصميم مكلف ولؤ ومس اخللية رئيس ضمنهم من االقتصادية الشؤون وزارة يف طرأ إنعاشها

  .وتقييمها الربامج تنفيذ مبتابعة مكلف ومسؤول

 للسياسة العامة املديرية بإشراف و الوايل سلطة حتت نشاطاا وتنسيق بإنعاش خلية رئيس يقوم: 4المادة

  .والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة مستوى على التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية

  :يلي مبا إليه يعهد األساس، هذا وعلى

 ؛السنوي عملها خطة وإعداد اخللية عمل خطة حتديد -

 التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة واملديرية اجلهوية السلطات مع اخللية عالقات تسيري -

 ؛والتنمية االقتصادية الشؤون بوزارة
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 ؛للخلية املخصصة واملالية واملادية البشرية املصادر تسيري -

 األولوية ذات النشاطات لتمويل الضرورية الوسائل حشد اجل من الفاعلني خمتلف لدى باملناصرة القيام -

 ؛للسكان املعيشية الظروف وحتسني

 والتنمية، االقتصادية الشؤون بوزارة التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة املديرية اطالع -

 كل تقريرا يعد الغرض هلذاو  .شماليةال انواكشوط والية يف التنمية برامج تنفيذ تقدم حالة حول بانتظام

 االقتصادية الشؤون بوزارة التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة املديرية إىل هليوحي أشهر ثالثة

  ؛التنمية وبرامج ملشاريع العامة للمديرية منه نسخة مع والتنمية

 على التدخالت مبختلف دليل وإعداد للسكان املعيشية الظروف تطور تتناول بيانات قاعدة تصميم -

 ؛الوالية مستوى

 .  فقرا األكثر الفئات وخاصة للسكان املعيشية الظروف حتسني شأنه من مقرتح أي صياغة -

 للطرق وفقا اخللية رئيس طرف من التسيري يتم أن على التنمية شركاء من الدعم تتلقى أن للخلية ميكن: 5المادة

  . والشركاء والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة بني عليها املتفق واإلجراءات

 أجورهم تصرف الذين اإلداري الدعم عمال شماليةال انواكشوط خلية ستضم ،التأطري عمال عن فضال: 6المادة

  .والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة موارد من

  .الشركاء أو احلكومة تدفعها وحوافز عالوات يتلقوا أن اإلداري الدعم وعمال لألطر وميكن

 أجورهم تصرف أن على املتحدة لألمم تابعني متطوعني أو/و فنيني مساعدين بواسطة اخللية تعزيز ميكن كما

  .التنمية شركاء مبساعدة

 العام املدير والتنمية االقتصادية الشؤون ووزارة والالمركزية الداخلية لوزارة العامان األمينان يكلف: 7المادة

 ينشر الذي املقرر بتنفيذ يعنيه، فيما كل ،شماليةال انواكشوط ووايل التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف
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 جهوية خلية استحداث يتضمن 2015 يناير 29 صادر و ش ا ت/  ل د و/ 0088 رقم مشترك مقرر. 6

  جنوبيةال انواكشوط والية في والتقييم والمتابعة للتخطيط

  .والتقييم واملتابعة للتخطيط جهوية خلية اجلنوبية انواكشوط والية يف تنشأ:  األولى المادة

 والية تنمية إىل الرامية واملشاريع الربامج وتنسيق التخطيط توجيه ويف للخلية العامة املأمورية تتمثل: 2المادة

 والقطاع املدين اتمع مع بالتعاون وذلك املستفيدين، السكان على وتأثريها تنفيذها ومتابعة اجلنوبية انواكشوط

  :اخلصوص على مهامها بني ومن الوالية، يف يتدخلون الذين التنمية يف والشركاء اخلاص

 وتنفيذ إعداد إطار يف اجلنوبية انواكشوط مستوى على املستفيدين لصاحل الالمركزية تعزيز يف اإلسهام -

 الفقر؛ ملكافحة اجلهوية الربامج

 وفاعليتها؛ تأثريها قياس اجل من اجلنوبية انواكشوط والية مستوى على الربامج تنفيذ ودعم تنسيق -

 اجلنوبية، انواكشوط والية يف واالجتماعية االقتصادية للتنمية اجلهوية للجنة التنفيذية السكرتارية تويل -

 .التنمية برامج متابعة ضمان يف مهمتها تتمثل واليت

 الوالية؛ مستوى على التنمية يف الفاعلني تدخل وتقييم ملتابعة مدعمة جهوية منظومة إقامة -

 ؛الوالية مستوى على التنمية مشاريع متابعة ضمان -

 .الوالية مستوى على الربامج تنفيذ خيص فيما وتوجيهي استشاري بدور القيام -

 االقتصادية الشؤون وزارة يف أطر إنعاشها ويتوىل مباشرة اجلنوبية انواكشوط لوالية اجلهوية اخللية ختضع: 3المادة

 الربامج تنفيذ مبتابعة مكلف ومسؤول األنشطة وختطيط بتصميم مكلف ومسؤول اخللية رئيس ضمنهم من

  .وتقييمها

 للسياسة العامة املديرية وبإشراف الوايل سلطة حتت نشاطاا وتنسيق بإنعاش اخللية رئيس يقوم: 4المادة

  .والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة مستوى على التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية

  :يلي مبا إليه يعهد األساس، هذا وعلى

 ؛السنوي عملها خطة وإعداد اخللية عمل خطة حتديد -
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 التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية ةللسياس العامة واملديرية اجلهوية السلطات مع اخللية عالقات تسيري -

 ؛والتنمية االقتصادية الشؤون بوزارة

 ؛للخلية املخصصة واملالية واملادية البشرية املصادر تسيري -

 األولوية ذات النشاطات لتمويل الضرورية الوسائل حشد اجل من الفاعلني خمتلف لدى باملناصرة القيام -

 ؛للسكان املعيشية الظروف وحتسني

 والتنمية، االقتصادية الشؤون بوزارة التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة املديرية اطالع -

 ثالثة كل تقريرا يعد الغرض هلذا اجلنوبية، انواكشوط والية يف التنمية برامج تنفيذ تقدم حالة حول بانتظام

 االقتصادية الشؤون بوزارة التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة العامة املديرية إىل وحيليه أشهر

  ؛التنمية وبرامج ملشاريع العامة للمديرية منه نسخة مع والتنمية

 على التدخالت مبختلف دليل وإعداد للسكان املعيشية الظروف تطور تتناول بيانات قاعدة تصميم -

 ؛الوالية مستوى

 .  فقرا األكثر الفئات وخاصة للسكان املعيشية الظروف حتسني شأنه من مقرتح أي صياغة -

 للطرق وفقا اخللية، رئيس طرف من التسيري يتم أن على التنمية شركاء من الدعم تتلقى أن للخلية ميكن: 5المادة

  . والشركاء والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة بني عليها املتفق واإلجراءات

 أجورهم تصرف الذين اإلداري الدعم عمال اجلنوبية انواكشوط خلية ستضم طري،أالت عمال عن فضال: 6المادة

  .والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة موارد من

  .الشركاء أو احلكومة تدفعها وحوافز عالوات يتلقوا أن اإلداري الدعم وعمال لألطر وميكن

 أجورهم تصرف أن على املتحدة لألمم تابعني متطوعني أو/و فنيني مساعدين بواسطة اخللية تعزيز ميكن كما

  .التنمية شركاء مبساعدة

 العام واملدير والتنمية االقتصادية الشؤون ووزارة والالمركزية الداخلية لوزارة العامان األمينان يكلف: 7المادة

 يف ينشر الذي املقرر بتنفيذ يعنيه، فيما كل اجلنوبية، انواكشوط ووايل التنمية واسرتاتيجيات االقتصادية للسياسة
  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة
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 الوصاية سلطات بعض تفويض يتضمن 2002 يناير 8 بتاريخ صادر م ب د و/  1040 رقم مقرر. 1

 احملـددة البلديـة اـالس مـداوالت علـى املصـادقة سـلطة الداخليـة وزيـر من وبتفويض باسم الوالة ميارس :األولى المادة

 للبلديـة، العـام الـدومني ممتلكـات تسـجيل بنزع املتعلقة املداوالت باستثناء 289.87 رقم القانوين األمر من 33 املادة يف

  . واملالية بالداخلية املكلفني الوزيرين من مشرتك مقرر مبوجب حتديده سيتم مبلغا تفوق اليت باملبادالت املتعلقة وتلك

 يف احملــددة البلديــة اـالس مــداوالت علــى املصـادقة ســلطة الداخليــة وزيـر مــن وبتفــويض باسـم احلكــام ميــارس :2المـادة
  .1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289.87 رقم القانوين األمر من 43,38,18,15,11,9,8 املواد

 الـــس طـــرف مـــن عليهـــا املصـــادقة تلـــي الـــيت أيـــام 8 ظـــرف يف احملليـــة اإلداريـــة الســـلطة إىل املـــداوالت حتـــال :3المـــادة

  .البلدي

 قــرارات مــن اختــذوه ومــا املصــادقة لغــرض إلــيهم أحيلــت الــيت باملــداوالت الداخليــة وزيــر واحلكــام الــوالة يبلــغ :4المــادة

  .رفضها أو عليها باملصادقة

 مـــايو 6 بتـــاريخ الصـــادر م ب د و/ 079 ت رقـــم املقـــرر وخصوصـــا املخالفـــة الســـابقة األحكـــام كافـــة تلغـــى :5المـــادة

1990.  

  .الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل واحلكام، الوالة يكلف :6المادة
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 سلطات بعض تفويض يتضمن 2002 أغسطس 1 بتاريخ صادر م و/ م ب د و 875 ت رقم مشترك مقرر.2

  الوصاية

 مداوالت على املصادقة سلطة واملالية بالداخلية املكلفني الوزيرين من وبتفويض باسم الوالة ميارس :األولى المادة

 املتعلقة املداوالت باستثناء 289.87 رقم القانوين األمر من 32 املادة يف احملددة باملسائل املتعلقة البلدية االس

 . املمنوحة والضمانات املربمة بالقروض

  . احلضرية نواكشوط جمموعة وبلديات الواليات عواصم بلديات التفويض هذا من تستثىن :2المادة

 كل ويف أعاله، املذكورة واملداوالت امليزانيات مشاريع على للمصادقة الوايل لدى فنية جلنة تشكيل يتم :3المادة

 املعدلة والقرارات والتكميلية األصلية امليزانية على املصادقة قبل املختص البلدي احملصل رأي أخذ جيب فإنه احلاالت

 . هلا

 وما املصادقة، لغرض إليهم أحيلت اليت باملداوالت واملالية بالداخلية املكلفني الوزيرين من كال الوالة يبلغ  :4المادة

 . رفضها أو عليها باملصادقة قرارات من اختذوه

 6 بتاريخ الصادر م.و/ م. ب. د. و/ 171 ت رقم املقرر وخصوصا املخالفة السابقة األحكام كافة تلغي :5المادة

 . 1990 سبتمرب

  .الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل واحلكام، الوالة يكلف :6المادة
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 رقم المقرر ترتيبات بعض ويغير يعدل 2012 إبريل 18 بتاريخ صادر م  و/ ل د و/  773 رقم مشترك مقرر.3

 لمبادئ البلديات ميزانيات يخص فيما - المحدد 1989 يناير 26 بتاريخ الصادر م  و/  م ب د و/  018 ت

  والرقابة التنفيذ وظروف والتعديل المصادقة وإجراءات والمدونة والتصويت اإلعداد وطرق الميزانية قانون

   

 1989 يناير 26 بتاريخ الصادر م.و./م. ب د و/ 018-ت رقم املقرر ترتيبات بعض وتغيري تعديل يتم: األولى المادة

  : يلي ملا طبقا

 هذه مهام تتلخص و للوصاية املركزية الفنية اللجنة وتسيري تنظيم إجراءات املقرر هذا يتضمن: )جديدة(38المادة

: رقم القانوين األمر من 32 املادة يف الواردة الوصاية ممارسة يف وباملالية بالالمركزية املكلفني الوزيرين مساعدة يف اللجنة

  .للبلديات املنشئ 1987 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289-87

  . اللجنة مقر فيها يوجد حيث والالمركزية الداخلية لوزارة العام األمني الفنية اللجنة هذه يرتأس ):جديدة(39المادة

  : من كال عضويتها يف وتضم

o والالمركزية؛ الداخلية وزارة يف االقتصادية بالشؤون املكلف الفين املستشار 

o ميثله؛ من أو اإلقليمية للمجموعات العام املدير  

o ميثله؛ من أو للميزانية العام املدير 

o ميثله؛ من أو العمومية احملاسبة و للخزينة العام املدير 

o ميثله؛ من أو للضرائب العام املدير 

o ميثله؛ من أو اجلهوي والعمل الرتايب االستصالح مدير 

o ميثله من أو املايل املراقب . 

 عواصم بلديات( اإلقليمية اموعات مداوالت حول رأيها للوصاية املركزية الفنية اللجنة تبدي ):جديدة(40المادة

 املكلفني الوزيرين من املشرتكة املصادقة تتطلب اليت) احلضرية نواكشوط وجمموعة نواكشوط بلديات الواليات،

  .استشاري طابع ذات اللجنة رأي يعترب كما املالية، و بالالمركزية
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 ميزانيات مشاريع وتفحص دراسة يف للوصاية املركزية الفنية اللجنة صالحيات تنحصر): جديدة(41المادة

 وحسابات اإلدارية احلسابات و) التعديلية القرارات أو التكميلية وامليزانيات األصلية امليزانيات( اإلقليمية اموعات

  . اإلقليمية اموعات هذه عن الصادرة املايل الطابع ذات املداوالت ومجيع باألرقام التسيري

  : يلي ما باحرتام الوثائق تلك دراسة تتعلق

  والنظم؛ التشريعات حتدده كما الوثيقة ومضمون وشكل اإلصدار تاريخ 

 .ا املعمول النصوص يف املقررة املالية الرتتيبات 

 احلاجة، عند ميكنها، العادية،كما دوراا يف أشهر ثالثة كل يف مرتني للوصاية املركزية الفنية اللجنة جتتمع: 2المادة 

  . الرئيس من بطلب استثنائية دورات يف جتتمع أن

 أوقية ألف مائة قدره جزايف مببلغ للدورات حتفيزية عالوة من ومقرريها اللجنة هذه أعضاء يستفيد :3المادة

 املخصص للتنمية اجلهوي الصندوق مبلغ من خصمها يتم أشهر، ستة كل وعن مقرر أو عضو لكل) 100.000(

  " .99- 2-3-2-02-11-73-2-2001"  البند: والتقييم للمتابعة

 واحملاسبة للخزينة العامة اإلدارة ويف اإلقليمية للمجموعات العامة اإلدارة يف احمللية املالية مديرا يتوىل: 4المادة

  . املركزية الوصاية طرف من املشرتكة للمصادقة املقدمة الوثائق بدراسة ويقومان الفنية اللجنة سكرتريية العمومية

 من 41و ،40 ،38،39: للمواد املخالفة منها خصوصا السابقة الرتتيبات كافة حمل وحيل املقرر هذا يلغي :5المادة

 ميزانيات خيص فيما -احملدد 1989 يناير 26 بتاريخ الصادر م.و./ م. ب. د. و/ 108 -ت: رقم املشرتك املقرر

 التنفيذ وظروف والتعديل املصادقة وإجراءات واملدونة والتصويت اإلعداد وطرق امليزانية قانون ملبادئ -البلديات

  .والرقابة

 الــذي املقــرر هــذا بتنفيــذ خيصــه فيمــا كــل املاليــة، ولــوزارة والالمركزيــة الداخليــة لــوزارة العامــان األمينــان يكلــف :6المــادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر
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 الوصاية سلطة وظيفة بممارسة يتعلق 2006 أغسطس 21 بتاريخ صادر م ب د و/ 911 رقم تعميم. 4

  البلديات مستوى على والمشورة

الوالة جميع لىإ  

 الوصاية سلطة ممارسة تسيري حتكم اليت بالقواعد تذكريكم الضروري من أنه أرى ، البلدية االس جتديد إقرتاب مع

  .رشيد حملي حكم بضمان الكفيلـة اإلجراءات وكذا ، البلديات على

  1989 أكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289.87 القانوين األمر من املنبثقة تلك خصوصا ا املعمول للرتتيبات طبقا

 ممارسة ترمي ،2002 سنة يناير 8 بتاريخ الصادر 1040 رقم واملقرر 1990 سبتمرب 6 بتاريخ الصادر 171 رقم واملقرر

   :إىل البلديات على الوصاية سلطة

 إجراءات إختاذ يتم  الرقابة هذه ضوء وعلى. البلدية السلطات تتخذها اليت القرارات مجيع مشروعية رقابة -

 ؛ واإللغاء واملالحظة املصادقة

 إحرتام إطار يف وجه أحسن على بدورها االطالع من تتمكن حىت للبلديات والنصائح املقرتحات تقدمي -

 ؛ املعمول القوانني

 األمر من 33و 32 املادتني وخصوصا القانون عليها ينص اليت للشروط وفقا واالستبدال اإللغاء حق ممارسة -

 .289.87 القانوين

 فإا ذلك خمتلفة،ومع أمناطا الراهن الوقت يف وتأخذ اجلهوي املستوى على أغلبها، ،يف الوصاية سلطة وظيفة ُمتارس

 إعطاءها عليكم يتعني فأنه هلذا،. جتانسا أكثر بشكل الالمركزية وترقية القانون دولة لوجود احلقيقية الضمانة تشكل

  .الالزمة األمهية

 على الوصاية سلطة ممارسة منكم اطلب البلديات، قرارات مشروعية لرقابة أكرب معىن وإعطاء املهمة هذه ولتسهيل

  .للوصاية الوطنية اللجنة غرار على مجاعية أكثر بشكل اجلهوي املستوى

(  املساعدين الوالة أحد وبعضوية الوايل برئاسة والية كل مستوى على جهوية وصاية جلنة إنشاء منكم اطلب هلذا،

 وحاكم للضرائب، اجلهوي واملدير للخزينة، اجلهوي واملدير ،)حضوره حالة يف البلدية بالشؤون املكلف املساعد الوايل
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 للبلديات املشورة وتقدمي الشرعية برقابة املكلف إىل باإلضافة الرتايب، اختصاصه دائرة ضمن البلدية تقع اليت املقاطعة

  .ا يوجد اليت الواليات يف

  .املساعد الوايل إىل ، غيابه حالة ويف للبلديات، املشورة وتقدمي بالشرعية املكلف إىل اللجنة هذه سكرتاريا تعهد

  .اإللغاء أو املالحظة مع الرفض أو باملصادقة العمد، قرارات يف اللجنة هذه تبت

 اموعات لقرارات واإللغاء املالحظة مع املصادقة مذكرات بإعداد اللجنة هذه سكرتري يقوم الصدد، هذا ويف

  .القانونية اآلجال ضمن اإلقليمية

 سكرتري إىل غيابه حالة ويف ، الشرعية برقابة املكلف إىل للوصاية اجلهوية اللجنة تعهد ، القرارات هذه اختاذ بعد

  :مايلي اللجنة

 ، اللجنة مالحظات ضوء على شرعية الغري القرارات على إجراؤها يتعني اليت الودية التعديالت إقرتاح -

 .القرارات هذه بإلغاء يقوم الذي الوايل بإبالغ اللجنة تقوم التعديالت، هذه غياب عند وأخريا، -

 تقدمي مذكرات بإعداد يقوم اللجنة، سكرتري غيابه حالة ويف الشرعية، برقابة املكلف أن هنا إليه التنويه جيدر ومما

  .الواليات عواصم بلديات يف للوصاية املركزية اللجنة طرف من عليها املصادقة يتعني اليت للملفات

. البلديات مساعدة يف تتمثل أساسية بوظيفة املشورة وإبداء الشرعية رقابة مسؤولوا يقوم ، معاونتكم إىل باإلضافة

 احلكام مع بالتنسيق ، مهامها أداء يف البلديات تستمر أن على السهر عليكم يتعني االنتخابات تنظيم إقرتاب ومع

  . البلديني واحملصلني للبلديات العامني واألمناء اإلدارية املراكز ورؤساء

 املشروعية مراقبة إدارة توجيهات من الشرعية رقابة مسؤولوا يستفيد أن ميكن ، وجه أكمل على مبهامهم والطالعهم

  .احمللية للمجموعات العامة املديرية مستوى على والتوثيق والدراسة

 مجيع إختاذ عليكم يتعني لذا ، اإلدارية واملراكز للمقاطعات منتظمة بزيارات القيام تتطلب الوظيفة هذه ممارسة إن

 الضرورة تقتضي عندما للبلديات ميدانية بزيارات القيام املشورة وإبداء الشرعية ملراقيب يتسىن حىت الضرورية اإلجراءات

  .ذلك
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 بإحالة إنشاؤها، سيتم اليت الوصاية، جلنة تقوم أن على تسهروا وأن  التعميم، هلذا باستالمكم إبالغي منكم أطلب

  .السنة من فصل كل اية عند احمللية للمجموعات العامة املديرية إىل نشاطاا تقرير
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  الصندوق الجهوي للتنمية
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 279  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 وتحديد للتنمية الجهوي الصندوق بإنشاء يقضي 2011فبرائر 14 بتاريخ صادر أ و/  59- 2011 رقم مرسوم. 1

  2016مايو  10الصادر بتاريخ  094.2016بالمرسوم رقم  معدل تنفيذه، إجراءات

 للتنمية اجلهوي الصندوق يسمى الالمركزية اموعات تنمية لتمويل دعم صندوق إنشاء يتم: األولى المادة

  ).ت.ج.ص(

 املوارد حتسني بغية البلديات إىل الدولة من املالية التحويالت دعم إىل اجلهوي التنمية صندوق يهدف: 2المادة

 والتنمية الالمركزية سياسة إلعالن تطبيقا األساسية اخلدمات إىل السكان نفاذ وتطوير تصرفها حتت املوضوعة

  .2010 ابريل 22 يف احلكومة طرف من املعتمدة

 كل حتدد أن على الوطنية امليزانية من مئوية نسبة حدود يف املالية قانون يف للتنمية اجلهوي الصندوق يدرج: 3المادة

  .واملالية بالالمركزية املكلفني الوزيرين من مشرتك تقرير على بناء الوزراء جملس يف سنة

 خمصصة% 2و البلديات لصاحل% 98: التايلعلى النحو  للتنمية اجلهوي الصندوق توزيع يتم:  )جديدة( 4 المادة

 سنوية ومالية فنية تدقيقات إعداد وخاصة والتسيري األشغال على اإلشراف جمال يف القدرات ودعم والتقييم للمتابعة

  .الوطنية الفنية اللجنة تسيري ومصاريف  املنجزة املشاريع وتفتيش

 البىن وترميم بالصيانة املتعلقة للمصاريف% 40و التسيري لنفقات% 60: كالتايل للبلديات املخصصة%  98 توزع

  .. البلديات صالحيات يف تدخل اليت التحتيه

 اإليرادات حسب سنويا تكييفها ويتم الواليات عواصم لبلديات أساسا التسيري إعتمادات متنح: ) ملغاة( 5المادة

 البلديات هذه مع املوقعة املدن عقود أهداف أساس على الذاتية املوارد جباية تشجيع بغية طرفها من احملققة العادية

 الرتتيب هلذا الفنية اإلجراءات سنة كل باملالية املكلف والوزير بالالمركزية املكلف الوزير من مشرتك مقرر وسيحدد.

  .املستفيدة البلديات من واحدة لكل املخصص واجلزء

العنصر الدميغرايف برسم ) 1:  (املعايري التالية لتوزيع موارد الصندوق اجلهوي للتنمية عتمد ت:   )جديدة(6 المادة
  . جزافية توزع بصفة متساوية بني البلديات سبيال لتوزيعة عادلة %20، % 30نسبة الفقر برسم ) 2(، % 50
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 مقرر مبوجب للبلديات احملولة للتنمية اجلهوي الصندوق إلعتمادات العام التوزيع جدول على املصادقة تتم: 7المادة

 جبائية سنة كل من يناير 31 يف املقرر هذا إصدار يتم أن على ووزيراملالية بالالمركزية املكلف الوزير بني مشرتك

  .أجل كآخر

 على البلدية وتصدر ا، املعمول املساطر وفق بلدية لكل اجلهوي التنمية صندوق إعتمادات منح يتم: 8المادة

 بند يف املدرجة املبالغ احرتام مع البلدية امليزانية ضمن للتنمية اجلهوي الصندوق اعتماد تدرج مداولة املنح هذا أساس

  .االستثمار وبند التسيري

 بالنسبة ذلك يتم أن على مسبق وبشكل أشهر ستة كل البلديات تصرف حتت اإلعتمادات وضع يتم: 9المادة

  .أجل كآخر الثاين للنصف بالنسبة يونيو 30 ويف أجل كآخر مارس 30 يف األوىل السنة نصف العتماد

 اجلهوي صندوقاخلاصة بال عتماداتلإل تقييمالو  تابعةمهام امل وطنية فنية جلنة وكل إىلت: )2016جديدة (10المادة

  .لتنميةل

  : وتضم اإلقليمية للمجموعات العام املدير الوطنية الفنية اللجنة أسرت ي

 ممثل عن املديرية العامة للسياسات واسرتاتيجيات التنمية بالوزارة املكلفة باالقتصاد؛ - 

 ممثل عن املديرية العامة للخزينة واحملاسبة العمومية؛ - 

  الرتايب، باالستصالح املكلفة الوزارة عن لممث   - 

  املوريتانيني، العمد رابطة عن وممثال - 

  )ش.ت.م.ت.ل.م.و.ب( منسق الربنامج الوطين املندمج لدعم الالمركزية والتنمية احمللية وتشغيل الشباب - 

 استخدام عن مايل بتقربر مصحوبا عاما تقريرا سنة كل من األول النصف خالل الوطنية اللجنة تعد: 11المادة

 واقرتاحات توصيات اللجنة وتصدر. املستفيدين السكان على املنجزة املشاريع وانعكاسات الصندوق اعتمادات

 يف بيان موضع التقرير هذا يكون أن على اجلهوي التنمية صندوق ملوارد السنوي بالتسيري املتعلقة املسائل مجيع حول
  .الوزراء جملس
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 وتدقيقات بتفتيشات وتقوم اجلهوي التنمية صندوق حول مالية بيانات قاعدة الوطنية الفنية اللجنة تعد: 12المادة

  .سنوية

 لسري العملية اإلجراءات املالية ووزير بالالمركزية املكلف الوزير من مشرتكة خصوصية مقررات ستحدد: 13المادة

 التنمية صندوق وتقييم ومتابعة االعتمادات واستخدام وتوزيع معايري الضرورة وعند الوطنية الفنية اللجنة وتنظيم

  .اجلهوي

  .املرسوم هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات مجيع تلغى: 14المادة

يكلف الوزراء املكلفون بالداخلية والالمركزية واالقتصاد واملالية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا املرسوم الذي : 15المادة
  .للجمهورية اإلسالمية املوريتانيةسينشر يف اجلريدة الرمسية 
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 مخصصات واستخدام توزيع معايير يحدد 2011 ابريل 6 بتاريخ صادر م و/ ل د و/  592 رقم مشترك مقرر. 2

   للتنمية الجهوي للصندوق والتقييم المتابعة

 الصندوق بإنشاء القاضي  2011فربائر 11 بتاريخ الصادر 59-2011 رقم املرسوم بأحكام عمال: األولى المادة

 وتقييم مبتابعة املكلفة) و.ف.ل( الفنية الوطنية اللجنة فإن تنفيذه، إلجراءات واحملدد) ت.ج.ص( للتنمية اجلهوي

  .الصندوق هذا من% 2 تساوي سنوية ميزانية على تتوفر للتنمية، اجلهوي الصندوق خمصصات استعمال

 النسب أساس وعلى الوطنية الفنية اللجنة على املرتتبة املصاريف خمتلف حسب سنوية، ميزانية ختصيص يتم: 2المادة

  :التالية املئوية

   %20    والتدقيق التفتيش بعثات •

 %25    القدرات تعزيز دعم •

 %15    والتقييم املتابعة تقارير •

 %20    الوطنية الفنية اللجنة تسيري •

 %20      أخرى دراسات •

 املكلفني الوزيرين بني مشرتك مقرر مبوجب حمددة سنوية تعديالت موضوع امليزانية توزيع يكون أن ميكن :3المادة

  .وباملالية بالالمركزية

 هذا ويرسل. اللجنة رئيس يعده سنوي مايل تقرير موضوع الوطنية الفنية اللجنة خمصصات استخدام يكون: 4المادة

  .واملالية بالالمركزية املكلفني الوزيرين إىل التقرير

 الوطنية اللجنة وتعني. الصلة ذات العمليات تنفيذ لتسهيل العامة، اخلزينة دفاتر يف سلفة حساب فتح سيتم: 5المادة

  .بالصرف اآلمر وهو العامة باخلزينة احلساب هذا تسيري عن مسؤوال أعضائها بني من الفنية

 اجلريدة يف ينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل والالمركزية، املالية لوزاريت العامان األمينان يكلف :6المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية
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 اللجنة وتسيير تنظيم إجراءات يحدد 2011 ابريل 6 بتاريخ صادر م و/   ل د و/ 593 رقم مشترك مقرر 3.

  الوطنية الفنية

 باملتابعة املكلفة) و.ف.ل( الوطنية الفنية اللجنة وتسيري تنظيم إجراءات حتديد إىل املقرر هذا يهدف: األولى المادة

 2011 فرباير 14 بتاريخ الصادر 2011.59 رقم املرسوم من 13و 11 ،10 املواد مبوجب أنشئت كما والتقييم

  .تنفيذه إلجراءات واحملدد) ت.ج.ص( للتنمية اجلهوي الصندوق بإنشاء القاضي

  :التالية األعضاء وتشمل احمللية للجماعات العام املدير الوطنية الفنية اللجنة يرأس: 2المادة

  :المالية وزارة. 1

 للميزانية؛ العامة املديرية ممثل �

 .العامة واحملاسبة للخزينة العامة املديرية ممثل �

  :والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة. 2

 .العمومية االستثمارات برجمة مديرية ممثل �

  :الترابي واالستصالح واإلسكان العمران وزارة. 3

 .اجلهوي والعمل الرتايب االستصالح مديرية ممثل �

  :الموريتانيين العمد رابطة. 4

 .الرابطة مكتب ممثل �

  :الحضرية التنمية برنامج. 5

 .احلضرية التنمية برنامج منسق �
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 على يتوفرون أشخاص أية إضافة الوطنية الفنية اللجنة رئيس يستطيع أعاله، املعينني األعضاء إىل باإلضافة: 3المادة

  .الوطنية الفنية اللجنة أعمال جدول من نقطة أية بشأن مؤكدة خربات

  :يلي مبا الوطنية الفنية اللجنة تكلف: 4المادة

  :يلي مبا تكلف النطاق هذا ويف. للتنمية اجلهوي الصندوق إعتمادات استخدام وتقييم متابعة ضمان. 1

 السنوية؛ احلسابات ومراجعة التفتيش بعمليات القيام �

 الواليات؛ مصاحل تعدها واليت للتنمية اجلهوي الصندوق تنفيذ حالة عن السنوية التقارير ومجع استقبال �

 .للتنمية اجلهوي الصندوق حول مالية بيانات قاعدة وتسيري إنشاء �

 اجلدول وإعداد للتنمية اجلهوي الصندوق إلعتمادات السنوي التوزيع حول الفنية باآلراء املعنية القطاعات تزويد. 2

  .التوزيع لذلك العام

 الصندوق إعتمادات واستخدام بتسيري املتعلقة املسائل مجيع بشأن احلكومة إىل موجهة استشارية آراء إصدار. 3

  :وخاصة للتنمية، اجلهوي

 السكان على املنجزة املشاريع وتأثري للتنمية اجلهوي الصندوق استخدام حول واملايل العام التقرير إعداد �

 .سنة كل من األول النصف خالل وذلك املستفيدين

 واملايل العام التقرير تقدمي يصاحب الوزراء، جملس إىل مقدم بيان إطار يف للحكومة رأيها الفنية الوطنية اللجنة تعطى

  .السنوي

  .اإلقليمية التجمعات ووكالء املنتخبني قدرات تعزيز يف املشاركة. 4

 وبصورة احمللية، والرسوم الضرائب وجباية احمللية الضرائب لفرض التوجيهية املبادئ بشأن للحكومة رأي إعطاء. 5

  .احمللية التنمية لتمويل دائمة آليات إنشاء وخاصة اإلقليمية، التجمعات إىل املايل التحويل عامة،

 املعنية باإلدارات يتعلق فيما الالزمة والتدابري الدراسات إجراء مباشرة الوطنية اللجنة تستطيع بذلك، وللقيام

  .اإلقليمية والتجمعات



 285  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 الضرورة دعت كلما عادية غري دورة ويف عادية دورة يف فصل كل يف واحدة مرة الوطنية الفنية اللجنة جتتمع: 5المادة

  .رئيسها من بدعوة ذلك إىل

  :يلي فيما الفصلية الدورات من دورة لكل الرئيسية األهداف تتمثل

  األولى الدورة

 عليه املصادقة أجل من للتنمية اجلهوي الصندوق اعتمادات لتوزيع السنوي العام اجلدول لوضع إشعار إعداد. 1

  .وباملالية بالالمركزية املكلفني الوزيرين بني مشرتك مقرر بواسطة

  .واملايل العام التقرير إعداد. 2

  الثانية الدورة

  .واملايل العام التقرير واعتماد استكمال. 3

  .الوزراء جملس إىل يقدم الذي البيان إعداد. 4

  الثالثة الدورة

  .والتدقيق التفتيش بعثات وتنظيم برجمة. 5

 قدراا وتعزيز  اإلقليمية التجمعات متويل إشكالية حول احلكومة بإنارة الكفيلة الصلة ذات الدراسات إطالق. 6

  .املالية

  الرابعة الدورة

  .والتدقيق التفتيش بعثات حصيلة تقرير إعداد. 7

 الفنية اللجنة أنشأا اليت البيانات قاعدة يف مجعها مت اليت املعلومات أساس على السنوي اإلحصائي التقرير إعداد. 8

  .الوطنية
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 املوكلة املهام خمتلف لتنفيذ للتنمية اجلهوي الصندوق من% 2 قدره مبلغ على الفنية الوطنية اللجنة تتوفر: 6المادة

  .إليها

  .املبلغ هذا استخدام إجراءات وباملالية بالالمركزية املكلفني الوزيرين بني مشرتك مقرر وحيدد

 االجتماع خالل وذلك الوطنية الفنية للجنة الداخلي التنظيم طريقة حيدد داخلي نظام على املصادقة ستتم: 7المادة

  .اللجنة لتلك األول

 الذي املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل وبالالمركزية، باملالية املكلفتني للوزارتني العامان األمينان يكلف: 8المادة

 .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر
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 الصندوق لتنفيذ الجديدة بالطرق يتعلق 2016 مارس 29 بتاريخ صادر ل د و/  00001 رقم تعميم.  4

  للتنمية الجهوي

  والحكام والعمدإلى كافة الوالة 

على مرسوم يعدل ويلغي  2017مارس  17لقد صادق احلكومة مؤخرا يف جملس الوزراء إبان جلسته ليوم اخلميس 
الذي ينشئ الصندوق اجلهوي للتنمية  2011فرباير  14الصادر بتاريخ  2011- 59بعض ترتيبات املرسوم رقم 

  .وحيدد طرق تنفيذه

معتربة من شأا حتسني السري املنتظم للمجالس البلدية وجودة اخلدمات يدخل النص اجلديد استحداث إجراءات 
  .املقدمة للسكان

فقد ظهر على خلفية إجراء تقييم لتأثري التحويالت املالية من طرف الدولة حنو البلديات من خالل آلية الصندوق 
دمة من أجل االستجابة اجلهوي للتنمية، أن هذا األخري اليساهم بشكل مرئي وثابت يف حتسني تقدمي اخل

  .للحاجيات األساسية للمواطنني يف البلديات

  :وتعود هذه الوضعية إىل عوامل عدة يُذكر منها 

وختطيط وتنفيذ برامج  بقيادة ضعف القدرة الفنية واإلدارية للبلديات مما جيعلها، بصفتها هيئة قريبة تتكفل •
 التنمية احمللية، تعمل بشكل ضئيل؛

الصندوق اجلهوي للتنمية غري كافية من أجل متكني اموعات احمللية املبالغ املخصصة للبلديات يف إطار  •
 من االستجابة بصفة مرضية للطلبات احمللية؛

توجيه مبالغ الصندوق اجلهوي للتنمية إىل مشاريع صغرية ترمي إىل إرضاء الزبونية السياسية بدل إجناز   •
 ة للقياس؛مشاريع حتدث آثارا قابل

وهلذا وانطالقا من املعاينات املستخلصة من تقييم مخس سنوات من سري الصندوق اجلهوي للتنمية، اختذت 
  :احلكومة اإلجراءات اجلديدة املنصوص عليها يف املرسوم امللحق ذا التعميم

 :سيخصص الصندوق اجلهوي للتنمية من اآلن فصاعدا كالتايل 
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لبلديات وخاصة االكتتاب والتكفل بتكاليف العمال املؤهلني موجهة لدعم تسيري ا% 60حصة  •
 حبسب احلاجات احلقيقية للبلديات؛...) اإلداريني، املاليني، الفنيني، املهندسني، مكتب االستشارة، (

موجهة لتكاليف، حفظ وصيانة البىن التحتية والتجهيزات البلدية واحملافظة عليها يف وضع % 40حصة  •
 .جيد

  :ايري التوزيع وختفيضها إىل ثالثة معايري مت تسهيل مع
من أجل ضمان حتقيق %) 20(واملعيار املرتبط باملواءمة %) 30(، الفقر %)50(الوزن الدميغرايف 

  .اإلنصاف اجتاه البلديات اليت جيحفها الدميوغرافيا والفقر
املناسبة من أجل  ويف هذا اإلطار يهدف هذا التعميم إىل إجراء احلصر الضروري وإعطاء التعليمات

 .استخدام أكثر جناعة لألموال احملولة للبلديات وبشكل عام وباخلصوص الصندوق اجلهوي للتنمية

  على مستوى التسيير 

جيب أن ال تفهم زيادة احلصة املخصصة للتسيري على أا منح اختصاص غري حمدود للهيئات التنفيذية البلدية أو 
  .يام باكتتابات كبرية ألغراض شخصية وسياسيةبكوا ترخيصا مفتوحا من أجل الق

ويف هذا السياق، فإنين أحرص بشكل خاص، على إلزامكم باالحرتام التام لقواعد ومساطر الشفافية واملشروعية 
  .واإلنصاف

  :وهكذا، فإن القيام بأي اكتتاب، جيب أن ميتثل اإلجراءات التالية 

راسة حلاجيات البلدية يف جمال العمال والتكلفة السنوية رأي فين من اللجنة البلدية املكلفة بإجراء د •
 لالكتتاب وحتديد مواصفات وطرق االكتتاب؛

جتب تزكية حمضر أو تقرير هذه اللجنة مبداولة واضحة من طرف الس البلدي يتم إقرارها بشكل صريح  •
 .من طرف الوصاية يف اآلجال القانونية

  .ية بإجراء عملية االكتتابوبشرط استكمال هذا املسلسل تقوم البلد
ولن يكون . جيب أيضا أن تضع احلصة املخصصة للتسيري حدا للمتأخرات ورواتب العمال واملنتخبني الغري مسددة
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من املقبول، من اآلن فصاعدا، أن تصلنا شكاوي فيما خيص تأخريات أو احنرافات تتعلق باحلقوق املرتبطة بالعمال 
  .بصورة عامة

أمهية قصوى على تسوية وضعية عمال اموعات اإلقليمية اجتاه الصندوق الوطين للضمان كما أين أعلق 
  .االجتماعي

  :فيما يخص الصيانة والمحافظة

ال خيفى عليكم أن الدولة تنفذ منذ عدة سنوات برامج واسعة للبىن التحتية يف بلديات الوطن، كما أن الربنامج 
والتنمية احمللية خاصة ومشاريع أخرى مدعومة من طرف شركاء بالدنا، متول، كل الوطين املندمج لدعم الالمركزية 

  .من ناحية منجزات ذات ميزانياا اخلاصة أو يف إطار التعاون الالمركزي
تشكل احملافظة على كافة هذه التجهيزات والبىن التحتية املهيئة للتطور تدرجييا، عبئا كبريا بالنسبة مليزانيات 

  .يت ال تزال أيضا ضعيفة جداالبلديات ال
من الصندوق اجلهوي للتنمية لعمليات احملافظة على املنشآت % 40وهذا ما جعل احلكومة تقرر ختصيص 

  . البلدية بغية ضمان استدامتها وعملها ضمن ظروف االستقبال واخلدمة لصاحل السكان
انة واحملافظة السليمة، تكون يف بعض ذلك أن التكلفة االقتصادية واالجتماعية على جتهيزات ال تلقي الصي

  .األحيان، أغلى من تكلفتها األصلية
  .سيتم دوري إرسال بعثات إىل كل والية من اجل تقييم ومتابعة تطبيق هذا التعميم

كما يوعز إىل الوالة من خالل هذا التوجيه، يف القيام بإحالة تقارير نصف سنوية عن حالة تنفيذ الصندوق 
  .على مستوى البلدياتاجلهوي للتنمية 
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  الصندوق البلدي المشترك للتضامن
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 لتضامنل صندوق بإنشاء يقضي 1989 سبتمبر 14 بتاريخ صادر/  و خ ع ل ر/  0124.89 رقم مرسوم.1

  المشترك البلدي

 للتضامن صندوق ينشأ للبلديات، املنشى  289.87 رقم القانوين األمر من  70 املادة ألحكام تطبيقا :األولى المادة

   .املشرتك  البلدي

 اإليرادات من نسبة دفع خالل من املشرتك البلدي التضامن صندوق يف املسامهةب البلديات مجيع تُلزم : 2 المادة 

  .اإليرادات حلالة الشهري البيان إصدار يلي الذي الشهر خالل املسامهة هذه دفع يتم أن ينبغي. املتحققة العادية

   : خالل من املشرتك البلدي التضامن صندوق تغذية تتم

  اإليرادات العادية املتأتية من مسامهات البلديات؛ •
  .اهلبات والوصايا واإلعانات املختلفة •

 كما البلديات موازنات حجم حسب النسبة وحتدد. املتحققة اإليرادات من دفعها يتم اليت النسبة حتدد: 3المادة

  : يلي

  ماليني؛ 5 تساوي أو تقل اليت للميزانيات العادية اإليرادات من% 1 -

  مليون؛ 20 عن وتقل ماليني 5 تفوق اليت للميزانيات العادية اإليرادات من% 2 -

 .مليون 20 تفوق اليت للميزانيات العادية اإليرادات من% 3 -

 إدراجها أو تسجيلها عدم حالة ويف. البلدية ميزانية يف إدراجها جيب إجبارية نفقة املسامهة هذه تشكل: 4المادة

 وبعد أعاله، املذكور القانوين األمر من 66 للمادة تطبيقا االختصاص، صاحبة اإلدارية السلطة تقوم ناقص بشكل

 وعدم إدراجها حالة ويف. االختيارية النفقات إحدى تقليص بعد النفقة بتسجيل يوما، 20 خالل يثمر مل إنذار توجيه

 يوما، 20 خالل يثمر مل إنذار توجيه وبعد السلطة، هذه تقوم السابقة، املادة يف مبني هو حسبما بصرفها األمر

  .لتغطيتها الضرورية املالية املبالغ توفر حال النفقة بتنفيذ البلدي احملصل إلزام مع بالصرف األمر مبباشرة

  :التالية للنفقات املشرتك البلدي التضامن صندوق يف املدرجة املبالغ ختصص: 5المادة
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  مايل؛ عجز من تعاين اليت البلديات ميزانية دعم يف املسامهة -

  واألخطار؛ الكوارث مكافحة -

  املشرتكة؛ البلدية التجهيزات برامج متويل يف املسامهة -

  .املشرتك البلدي بالتعاون املرتبطة النفقات بعض حتمل -

  .الداخلية وزير طرف من البلدي التضامن صندوق من اقتطاعها سيتم اليت النفقات اقرتاح يتم: 6المادة

 املذكورة 8 للمادة وفقا خاص اعتماد حساب إنشاء خالل من املشرتك البلدي التضامن صندوق تسيري يتم: 7المادة

  .أدناه

 القانون املتضمن 1978 يناير 19 بتاريخ الصادر 011.78 القانون من ،4 الفقرة ،15 املادة ألحكام تطبيقا: 8المادة

 خاص اعتماد حساب ينشأ ،1987 فرباير 4 بتاريخ الصادر 015.87 بالقانون واملعدل املالية بقوانني املتعلق النظامي

  .والنفقات اإليرادات حسب املشرتك البلدي التضامن صندوق عمليات يتضمن

  ". املشرتك البلدي نالتضام صندوق 48- 115: " البند على احلساب هذا تسجيل يتم

 نفس يف"  املشرتك البلدي التضامن صندوق 48-115"  اخلاص االعتماد حساب عمليات تنفيذ يتم: 9المادة

 يناير 19 بتاريخ الصادر 011.78 القانون من 16 املادة ألحكام طبقا الدولة ميزانية تنفيذ فيها يتم اليت الظروف

1978.  

 مبوجب املنشأ االعتماد حساب عمليات مجيع على تقييد بدون العمومية للمحاسبة العام النظام يطبق: 10المادة

  .أعاله املذكورة 8 املادة

 التضامن صندوق 48-115"  احلساب على احملمولة اإليرادات طبيعة أعاله املذكورتان 3و 2 املادتان حتدد: 11المادة

  ".املشرتك البلدي

 التضامن صندوق 48-115"  احلساب على احملمولة النفقات طبيعة أعاله املذكورتان 3و 2 املادتان حتدد: 12المادة

  ".املشرتك البلدي
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  .املرسوم هلذا املخالفة السابقة األحكام كافة تلغى: 13 المادة

 الذي املرسوم هذا بتنفيذ يعنيه فيما كل واملالية االقتصاد ووزير واملواصالت والربيد الداخلية وزير يكلف: 14المادة

  .الرمسية اجلريدة يف سينشر
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 التضامن صندوق في البلديات بمساهمة يتعلق 1993 مايو 26 بتاريخ  صادر م ب د و/  10 رقم تعميم. 2

  المشترك البلدي

 بلدي صندوق إنشاء املتضمن 1989 سبتمرب 14 بتاريخ الصادر 124.89 املرسوم من 2 املادة ملقتضيات وفقا

 الصندوق هذا يف تساهم بأن ملزمة البلديات مجيع فإن. عملياته يتضمن خاص اعتماد وحساب للتضامن مشرتك

  :البلديات موازنات حجم حسب النسبة وحتدد. املتحققة العادية اإليرادات من نسبة دفع خالل من

  ماليني؛ 5 تساوي أو تقل اليت للميزانيات العادية اإليرادات من% 1 -
  مليون؛ 20 عن وتقل ماليني 5 تفوق اليت للميزانيات بالنسبة العادية اإليرادات من% 2 -
  .مليون 20 على تزيد اليت للميزانيات العادية اإليرادات من% 3 -

  ).أعاله املذكور املرسوم من 4 املادة( إجباريا إنفاقا املسامهة هذه تشكل

 انتقلت حيث ملحوظ بشكل تناقصت قد الصندوق هذا يف البلديات مسامهة أن ذلك مع أالحظ أن يل أتيح وقد

  .1992 يف 700.000 إىل 1991 سنة 246.912 ومن 1991 سنة 246.912 إىل 1990 سنة 9.216.255 من

 هذا خدمات من تستفيد أن جيب اليت البلديات تسيري أمام كبريا عائقا فحسب تشكل ال الوضعية هذه مثل إن

 املناسبة اإلجراءات اختاذ إىل أدعوكم فإين الغرض، هلذا. ا املعمول والنظم للقوانني واضحا خرقا متثل وإمنا الصندوق،

 تفاديا وذلك البلدي التضامن صندوق لفائدة املستحق الواجب هذا يسددون لسلطتكم اخلاضعني العمد جلعل

 مبسامهات فقط اإلجراءات هذه تتعلق وال. الصندوق هذا دعم من االستفادة إىل تطمح اليت البلديات أنشطة لعرقلة

  .البلدي التضامن صندوق مبتأخرات أيضا وإمنا 1993

  .التعليمات هلذه تطبيقا ستتخذوا اليت باإلجراءات اآلجال أقرب يف إيل تقرير رفع منكم أطلب وأخريا 

  

  

  

  

   



 295  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  الجباية المحلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 الجباية المحلية
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  للبلديات ضريبي نظام بإنشاء يقضي 1990 فبراير 6 بتاريخ صادر 04.90 رقم قانوني أمر. 1

 املتعلقة ،1987 يناير  7 بتاريخ الصادر 003.87 رقم القانوين األمر من الرابعة املادة ترتيبات تلغى :األولى المادة

 القانوين األمر مبوجب املنشأ للضرائب العام القانون من ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ، 53 ،52 باملواد

  .1982 مايو  24 بتاريخ الصادر 060.82 رقم

 بالفصل املتعلق  1986 يناير  13 بتاريخ الصادر   006.86 رقم القانوين األمر من 3 املادة ترتيبات تلغى :2المادة 

   .للضرائب العام القانون من الثاين الباب من األول

 للضرائب العام للقانون املتضمن 1982 مايو  24 بتاريخ الصادر 060.82 رقم القانوين األمر ترتيبات تعدل :3المادة 

   :يلي كما الالحقة املعدلة ونصوصه

   .للضرائب العام القانون من 115 املادة من السادسة الفقرة ترتيبات تلغى: 115المادة 

   : يلي مبا وتبدل للضرائب العام القانون من  119 املادة ترتيبات تلغى: 119المادة 

 املعدالت حسب  116املادة مبوجب حمدد هو كما الضرييب األساس على املشيدة املباين على العقارية املسامهة حتسب 

   : التالية

  .مالكها طرف من واملشغولة األساسي للسكن املخصصة املباين على% 3 -

   املؤجرة؛ املباين على3% -

   الشاغرة؛ املباين على 15% -

 بصفة املشغولة املباين ملالكها، األساسي للسكن املخصصة تلك غري سكن مقرات( األخرى املباين على9% -

  ..)إخل مهين الستعمال املخصصة املباين جمانية،

   .األدىن أوقية املائة إىل الضرييب األساس جيرب الضريبة وحلساب 

   .للضرائب العام القانون من مكررة 120 املادة ترتيبات تلغى :مكررة120المادة
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 2 بالفصل املتعلقة 1984 يناير  8 بتاريخ الصادر  002.84 رقم القانوين األمر من  39 املادة ترتيبات تلغى :4المادة 

  .مكررة  129 املادة وكذلك للضرائب العام القانون من الثاين الباب من مكرر 

 وزراعة املثمرة واألشجار احلبوب وزراعة البقول لزراعة املخصصة الزراعية القطع على عقارية مسامهة تفرض :5المادة 

   .الثاين الباب األول اجلزء األول الكتاب ترتيبات الرابع، القسم تكمل اليت الزهور،

  للضرائب العام القانون من:  األول الفصل 

  الرابع القسم 

  .والزهور املثمرة واألشجار احلبوب وزراعة البقول لزراعة املخصصة الزراعية القطع على العقارية املسامهة

  : ثالثا مكررة 129 المادة

 عقارية مسامهة فرض األصلية، امليزانية على املصادقة مع وبالتالزم البلدي الس مداوالت بواسطة البلديات ختول

  .والزهور املثمرة واألشجار احلبوب وزراعة البقول لزراعة املخصصة الزراعية القطع على

  . للضريبة اخلاضعة الزراعية األراضي مستغلي على هذه العقارية املسامهة تستحق

 أوقية 100 يتجاوز أن ميكنه وال البلدي الس مداوالت طريق عن سنة كل يف املسامهة هلذه السنوي املبلغ حيدد

  .املستغلة األراضي من الواحد للهكتار

 يفوض أن للضرائب العام للمدير ميكن. السنوي اإلحصاء طريق عن الزراعية األراضي على العقارية املسامهة تفرض

 مصاحل فيها توجد ال اليت البلديات يف وذلك العقارية املسامهة وفرض إحصاء سلطة البلديات هلذه العاملني للكتاب

  . للضرائب

 والضريبة احملصيني املكلفني الئحة تقدمي النوع هذا من تفويض من يستفيدون الذين العامني الكتاب على وجيب

 طريق عن واملنسيات األغالط وتصحح سنة، كل من سبتمرب 30 يف وذلك للضرائب العام للمدير عليهم املفروضة

  .الضرييب السجل
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 يقوم األساس، هذا وعلى. اإلحصاء عمليات أثناء مباشرة الزراعية األراضي على العقارية املسامهة تسدد أن جيب

 وضع أو املطلوب، الرسم ملبلغ بيانية تذكرة بتسلم باإلحصاء، املكلف الوكيل يرافق والذي بالتحصيل املكلف الوكيل

  .بكعوب دفرت من منزوع إيصال مقام يقوم مباشرة تسديد سند

 هذا وينفذ السابقة الشروط حسب مشاركام يسددوا مل الذين املكلفني على التحصيل من خاصة حالة تطبق

 حسب املشاركات هذه وحتصل. مباشرة% 50 تبلغ عفوية عن الناجتة املشاركات أداء جيب. العمدة طرف من اإلجراء

  .القانون هذا يف الواردة واالمتيازات والتأمينات والضمانات الطرق

 واملواد والفصول األجزاء يف يقيد حتصيل سند إصدار للتحصيل اخلاصة احلاالت وتنفيذ التحصيالت تسوية تقتضي

   . املنتوج طبيعة حسب وذلك البلديات ميزانية مدونة يف

 1982 مايو 24 بتاريخ الصادر  060.82 رقم القانوين األمر من الالحقة املغرية والنصوص الرتتيبات تلغى: 6الماد 

  :التالية الرتتيبات حملها وحتل املهنة، ضريبة مبسامهة واملتعلقة للضرائب العام للقانون املتضمن

  :للضريبة الخاضعة والنشاطات األشخاص -1

 حىت راتب بدون مهنيا نشاطا يزاولون الذين واالعتباريني الطبيعيني األشخاص على سنة، كل املهنة ضريبة تستحق 

  .التجارية غري األرباح على ضرييب إعفاء أو والتجارية الصناعية األرباح على ضرييب إعفاء من يستفيدون كانوا ولو

  :اإلعفاءات -2 

   : املهنة ضريبة من يعفى: 131المادة

 حتددان اللتني  29 و  7 املادتني يف الواردة للشروط يستجيبون الذين الناقلني باستثناء الطبيعيون، األشخاص  -

 األرباح على للضرائب املبسط احلقيقي الربح لنظام اختيارهم عدم مراعاة مع اجلزايف النظام تطبيق جمال

  والتجارية؛ الصناعية

  الغذائي؛ األمن مفوضية ذلك يف مبا ومصاحلها الدولة -

  الرتابية؛ اجلماعات -

  باملساعدة؛ تقوم اليت اخلريية واملنظمات اإلنسانية املنظمات -



 299  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  .املياه لتوزيع العمومية املؤسسات -

  :المهنة ضريبة تعرفة -1 

   .نسىب حق ومن ثابت حق من املهنة ضريبة تتكون: 132المادة 

 الرتايب االختصاص ويف الفارطة السنة يف املسجل اإلمجايل األعمال رقم أساس على الثابت يقوم: 133المادة

  ) :باألوقية املبلغ( التايل للجدول طبقا الثابت احلق وُحبسب.املعنية للبلديات

  الثابت الحق مبلغ    األعمال رقم  الترتيب

  500.000    600.000.000         يساوي أو من أعلى  1

  450.000  600.000.000 إىل  500.000.000 من  2

  400.000 500.000.000 إىل  400.000.000 من  3

  300.000 400.000.000إىل     300.000.000من  4

  300.000 300.000.000إىل 200.000.000 من  5

  200.000 200.000.000إىل  120.000.000 من  6

  140.000 120.000.000إىل 60.000.000من  7

  100.000 60.000.000إىل 30.000.000من  8

  80.000 30.000.000إىل 18.000.000من  9

  60.000 18.000.000إىل 9.000.000من  10

  50.000 9.000.000إىل 6.000.000من  11

  40.000 6.000.000إىل 3.000.000من  12

  25.000     3.000.000     من أقل  13

  

 حدود يف إال البرتولية للمنتجات السقط مبيعات عن الناجتة األعمال أرقام يعترب ال السابق، اجلدول تطبيق وعند 

   .مبلغها من% 25
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 احملرتفات، املصانع واحلوانيت، واملخازن، املكاتب إجيار قيمة من % 5 مبعدل النسبية الضريبة حق يفرض :134المادة 

 مبهن القيام يف تستخدم اليت األخرى احملالت أو املباين ، املواين اإليداع مساحات الورشات، املستودعات، السقائف،

 املباين باستثناء املشيدة املباين على العقارية للضريبة اخلاضعة املنشآت أنواع مجيع ذلك يف مبا للضريبة خاضعة

  .جمانية بصفة املشغولة املباين على حىت احلق هذا مفعول ويسري. للسكن املستخدمة

   .117 املادة لتعريفات طبقا 1 34 املادة يف الواردة اإلجيار قيمة حتدد: 135المادة 

  .الثابتة الضريبة حق ربع من أكرب النسبية الضريبة حق يكون أن األحوال من حال بأي ميكن ال 

   :الضرائب فرض مكان -1 

   : الثانوية المؤسسات على الضرائب فرض طرق 

 أو مكتب أو مهين، حمل أو منشآت على حاصال فيها املدين يكون بلدية كل يف املهنة ضريبة تستحق :136المادة 

   .134 املادة يف ذكره مت قد عنصر أي أو ورشة

 رقم مببلغ للضرائب العام املدير إبالغ احلالة، هذه يف املوجودين اإلعتباريني أو الطبيعيني األشخاص على جيب 

  .أجل كآخر سنة كل من فرباير  28 يف وذلك بلدية لكل الرتايب االختصاص داخل الفارطة السنة يف احملقق األعمال

 عن جغرافيا املتميزة 134 املادة يف الواردة األخرى والعناصر والورشات واملكاتب املهنية واملباين املنشآت ختضع 

 الشروط على مؤسسة مشاركة ألي ميكن ال منفصلة نسبية لضريبة بلدية، كل داخل املوجودة الرئيسية املؤسسة

   .أوقية  30.000 عن تقل أن 134 املادة مبوجب احملددة

 ومكاتب مهنية ومباين منشآت من حوزم يف مبا الضرائب، ملصلحة شاملة الئحة تسليم املكلفني على جيب 

   .وختصصها) القسم رقم احلي،( اجلغرايف موقعها حتديد مع 134 املادة يف املذكورة األخرى العناصر وكذلك وورشات

 الورشات أو واملكاتب املهنية واملباين املنشآت على اجلدل تقبل ال بصفة الربهنة عن عاجزين املكلفون كان إذا 

 فتعترب الرئيسية، ملؤسسام وثانوية بسيطة مؤسسات فعال تشكل إمنا  134 املادة يف الواردة األخرى والعناصر

 واحلق الثابت للحق يعنيها، فيما كل وخاضعة متميزة بشركات مرتبطة كأا األحوال، مجيع يف احملققة األعمال

   .النسيب
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 الغري حلساب منفصلة مبان يف أو اخلاصة مبانيه يف املهنة لضريبة خاضع ا يقوم اليت العمليات تؤدي: 137المادة 

   .املوكلني أمساء أو باسم املؤسسة املهنة ضريبة فرض إىل ممثل، جمرد هو يكون حيث

  :السنة غضون في نشاطا يمارسون الذين األشخاص -2

 الضرائب مصاحل بإبالغ املهنية، للضريبة خيضع نشاطا سنة غضون يف ميارسون الذين األشخاص يطلب :138المادة 

 مباشرة املطلوبة احلقوق بتسديد والقيام الالحقة، الثالثة األيام خالل بذلك كتابيا النشاط ممارسة مكان يف املوجودة

 بداية من األول اليوم بني حتقيقه إمكانية الضرائب مصلحة تقدر الذي األعمال لرقم تبعا املفروضة الضريبة وحتدد

 مصلحة تقوم. احملقق األعمال لرقم تبعا املفروضة املشاركة مبلغ أن يظهر وعندما ديسمرب  31و النشاط ممارسة

 املوالية، السنة ويف .زائدة ضريبة تكون اليت احلقوق بتخفيف أو اإلضافية احلقوق بتحصيل إما تلقائيا، الضرائب

   .شهرا عشر أثىن لفرتة املستكملة املاضية السنة يف فعليا احملقق األعمال لرقم تبعا املهنة ضريبة حتسب

   : الضرائب فرض -1 

 املهنة ضريبة مبسامهة املكلفني الدائنني بإحصاء يناير، شهر خالل سنة، كل يف الضرائب وكالء يقوم :139المادة

 األدوار بسن اإلحصاء عمليات اختتام فور الضرائب مصلحة تقوم .الضرائب تأسيس من متكن اليت العناصر ومجع

  .هلا الالحقة واملواد  461 املادة يف الواردة الشروط حسب وحتصل ستنفذ اليت املهنة، لضريبة األصلية

  : الناقلون -2

 وكذلك والبضائع لألشخاص الربي النقل ميارسون الذين واإلعتباريون الطبيعيون األشخاص يطالب :140المادة

 عن) النسيب ذلك يف مبا احلق( املهنة ضريبة مشاركة بتمديد طنني، على تزيد محولة ذات النفعية السيارات أصحاب

   : التالية اجلداول حسب مستخدمة سيارة كل

  )باألوقية الوحدات(وانواذيبو نواكشوط عدا ما المدن داخل مقتصرة بصفة النقل تؤمن التي السيارات -1

  المشاركة  السيارة طبيعة

  25.000  .عشرة عن تقل قاعدة، أماكن ذات سياحية سيارات -1

  50.000  قاعدة أماكن تسعة على تزيد نوعها كان مهما سيارات -2

  8.000  أطنان مثانية عن تقل أو تساوي نفعية حبمولة نفعية سيارات -3

  10.000  طنا عشر اثىن إىل مثانية بني ما ترتاوح نفعية حبمولة نفعية سيارات -4
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  25.000  طنا عشر اثين على تزيد حبمولة نفعية سيارات -5

  ) :باألوقية الوحدات( وانواذيبو نواكشوط مدن على مقتصرة بصفة النقل تؤمن سيارات -2

  المشاركة  )باألوقية الوحدات(                      السيارة طبيعة

  10.000  .عشرة عن تقل قاعدة أماكن ذات سياحية سيارات -1

  20.000  قاعدة أماكن تسعة على تزيد نوعها كان مهما سيارات -2

  8.000  أطنان مثانية عن تقل أو تساوي نفعية حبمولة نفعية سيارات -3

  10.000  .طنا عشر اثىن إىل مثانية بني ما ترتاوح نفعية حبمولة نفعية سيارات -4

  35.000  طنا عشر اثين على تزيد حبمولة نفعية سيارات -5

  ):باألوقية الوحدات(الحضري النقل تؤمن التي السيارات -3

  المشاركة  )باألوقية الوحدات(                      السيارة طبيعة

  10.000  .عشرة عن تقل قاعدة، أماكن ذات سياحية سيارات -1

  20.000  قاعدة أماكن تسعة على تزيد نوعها كان مهما سيارات -2

  40.000  أطنان مثانية عن تقل أو تساوي نفعية حبمولة نفعية سيارات -3

  48.000  .طنا عشر اثىن إىل مثانية بني ما ترتاوح نفعية حبمولة نفعية سيارات -4

  100.000  طنا عشر اثين على تزيد حبمولة نفعية سيارات -5

  

 مقدم تسديد سند بواسطة املاكينة ذات السيارات ضريبة مع الوقت نفس يف املهنية الضريبة مشاركات تسديد يتم 

   .الضرائب مصلحة تسلمه

 مصلحة طرف من عليه مؤشر سيارة لكل إيصال على اخلزينة حماسيب من احلصول يف منهم بسعي الناقلون يطالب 

 املكلفني الضرائب وكالء من طلب كل عند اإليصال تقدمي جيب. القاعدة األماكن وعدد السيارة قيد وبه الضرائب

  .املرور حركة عن الشرطة اختصاص حمضر حترير على القادرين الوكالء مجيع وكذلك املهمة ذه قانونا
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  .الناقلني على املستحقة املهنة ضريبة مسامهات على  166 املادة يف الواردة% 100و% 50 عقوبات تطبق

 لإليرادات مؤقت تقييد حساب اعتماد خالل من احلضري للنقل املهنية الضريبة حاصل يدرج: مكررة 140المادة 

 عن صادر مشرتك مقرر مبوجب احملددة الشروط حسب البلديات لصاحل ويوزع اخلزينة، حسابات مدونة يف الواردة

  . واملالية بالداخلية املكلفني الوزيرين

  :المهنة ضريبة تسديد على البرهنة

  .اجلارية للسنة بالنسبة املهنية الضريبة تسديد على برهنة اخلزينة، وكيل طرف من املسلم اإليصال يشكل: 141 المادة

  .القضائية الشرطة ووكالء وضباط الضرائب وكالء من طلب كل عند تقدميه وجيب

 بدون الكاملة السنة مسامهة بتسديد ضرائبهم جباية على الربهنة متكنهم ال الذين املهنية للضريبة اخلاضعون يلزم

  .املطلوب النسيب واحلق الثابت احلق مبلغ تساوي جبائية غرامة فرض حبق مساس

 الثاين الباب األول اجلزء األول الكتاب ترتيبات الثاين القسم حتت تكمل اليت البلدية للرسوم نظام وضع مت: 7المادة

  .الثالث القسم حتت الرخصة حق ترتيبات تقنن حيث للضرائب العام القانون من الثاين الفصل

  البلدية الرسوم: الثاني القسم

  :التطبيق مجال -1

 الصناعية األرباح على الضرائب تطبيق جمال يف نشاطام تدخل الذين الطبيعيون األشخاص خيضع: 142المادة

 من لإلستفادة 29 املادة تقتضيها اليت للشروط يستجيبون والذين 2 و1 املادتني مبوجب حمدد هو كما والتجارية،

 طبيعة حسب وذلك 144 املادة يف املقررة الرسوم ألحد املبسط احلقيقي النظام يف اختيارهم مت والذين اجلزايف، النظام

  .الرئيسي نشاطهم

  :التعرفة -2

 التعرفة تتغري.رئيسية بصفة املمارس النشاط أو املهنة لطبيعة تبعا البلدية للرسوم الشهرية التعريفات حتدد: 143المادة

  .أساسا للتحقيق القابلة األعمال أمهية حسب نشاط أو مهنة  كل داخل
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 وخمزونات مبان من عندهم ما أمهية من انطالقا 144 املادة يف الوارد اجلدول درجات إحدى يف املدينني ترتيب يتم

  .اإلسهامية قدرم من انطالقا وكذلك وزبناء وعمال ومعدات

  :للرسوم الشهرية لتعرفة

  الثالثة الفئة  الثانية الفئة  األولى الفئة  النشاطات طبيعة

        التجارة -1

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  العامة التغذية -

  700 إىل 200  2.000 إىل 700  4.500 إىل 2.000  واخلضروات الفواكه -

  500 إىل 100  1.500 إىل 500  3.000 إىل 1.500  األمساك بيع -

  500 إىل 100  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  األمساك جتفيف -

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  )وحانوت جمزر( جزار -

  700 إىل 200  2.000 إىل 700  4.500 إىل 2.000  )السوق( عارض جزار -

  500 إىل 100  1.500 إىل 500  2.000 إىل 1.000  اللحم لشي حملة -

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  املخابز -

  500 إىل 100  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  األفران -

  500 إىل 100  - -   - -  خبز كشك -

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  احللوى دكاكني -

  :للرسوم الشهرية التعرفة

  الثالثة الفئة  الثانية الفئة  األولى الفئة  النشاطات طبيعة

  500 إىل 100  1.500 إىل 500  3.000 إىل 1.500  اللنب بيع

  500 إىل 50  1.000 إىل 500  4.500 إىل 2.000  املاء بيع

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  مبشرب مطعم

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  النعل األلبسة الثياب
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  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  املنزلية التجهيزات املنازل أدوات

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  اخلردوات

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  البناء أدوات

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  حمرك ذات سيارات غيار قطع

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  صيدليات

  500 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  نظارايت

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  وراقات مكتبات

  500 إىل 100  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  اجلرائد

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  احللي وحمل الساعات إصالح حمل

  500 إىل 100  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  التقليدية والصناعة التذكارية األدوات

  500 إىل 200  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  )أغاين كشك( األشرطة حمل

  500 إىل 50  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  واخلشب الفحم

  1000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  حانوت يف خمتلفة ومنتجات أدوات بيع

 يف( خمتلفة ومنتجات أدوات بيع
  )واملمرات الطرقات

  500 إىل 50  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000

  500 إىل 50  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  املتجولون الباعة

  ـــ  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  والزيوت الوقود بيع

  1000 إىل 100  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  تذكر مل أخرى جتارة

  

  :للضريبة الخاضعون والحرفيون الخدمات أصحاب -2

    2.000 إىل 1.000  4.000 إىل 2.000  والعمالء الوسطاء

    3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  العقارات تأجري وكاالت

    3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  السياقة تعليم سيارات مستغلوا
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    3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  احملركات ذات السيارات تأجري

    3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  سفريات وكاالت

    3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  السينما دور

  1.000 إىل500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  الفيديو أشرطة تأجري

  1.000 إىل500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  التصوير حمالت

  

  الثالثة الفئة  الثانية الفئة  األولى الفئة  النشاطات طبيعة

  1.000 إىل 150  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  احلالقة

  1.000 إىل 150  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  الثياب غاسلو

  1.000 إىل 200  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  الصباغون

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  اخلياطون

  500 إىل 100  3.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  اخلياطة آالت مستغلو

  1.000 إىل 300  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  اسكافيون

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  الفنادق

  001.0 إىل 003  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  احملرك ذات السيارات إصالح ورشات

 السيارات وصيانة الغسل والتفريغ التشحيم

  احملركات ذات

   1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000

  500 إىل 100  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  العجالت إصالح

 املنزلية الكهرباء أجهزة إصالح ورشات

  املختلفة واألجهزة

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000

  500 إىل 100  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  واخليول احلمري جترها عربات

  1.000 إىل 200  1.500 إىل 1.000  3.000 إىل 1.500  مطاحن

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  وحلام معدنية منجرة

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  اخلشب مناجر
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  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  اخلشب مناجر

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  والصياغة احللي بيع حملت

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  احلشايا صانعو

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  )إخل واحلصي( الرتاب قلع أدوات

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  واألجر اللنب مصانع

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  )البناء( باملقطوعية وعاملون حرفيون

  1.000 إىل 500  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  العاملة اليد كراء

  1.000 إىل 500  1.500 إىل 1.000  3.000 إىل 1.500  احمليط زوارق

  1.000 إىل 500  1.500 إىل 1.000  3.000 إىل 1.500  بسيط ر زوارق

  1.000 إىل 100  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  ذكرهم يتم مل آخرون خدمات أصحاب

  1.000 إىل 100  3.000 إىل 1.000  6.000 إىل 3.000  ذكرهم يتم مل آخرون حرفيون

  

   : الضرائب فرض مكان -1

 أو مهنة ميارسون  142 املادة يف املذكورين األشخاص فيها يكون بلدية كل يف البلدية الضرائب ٌتستحق: 145المادة 

   .للضرائب خيضع نشاطا

 وحمالت وورشة وخمزن حانوت كل فإن االختصاص من خمتلفة أمكنة يف نشاط أو مهنة مبمارسة شخص قام إن 

   .متميزة لضريبة خيضع أخرى

  

   : الضرائب تأسيس -   2

 وذلك النشاط أو املهنة طبيعة حسب البلدية أو بالرسوم للمطالبني الكاملة اللوائح بوضع البلديات تلزم :146المادة 

  .سنة كل من يناير شهر خالل

  .الشهرية الضرائب حتصيل بعمليات القيام أثناء تدرجيية وبصفة بانتظام اللوائح ترحل 

 إحدى يف املدينني ترتيب خالل من يتم الذي الشهري اإلحصاء طريق عن البلديات طرف من الضرائب تفرض

  . 143 املادة يف احملددة للمعايري تبعا للجدول الثالثة الفئات
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  :الضرائب تسديد -1 

  .الشهري اإلحصاء عمليات أثناء مباشرة بصفة البلدية الرسوم تسديد جيب :147المادة

 سند وضع أو املستحق، الرسم ملبلغ متثيلية املكلف الوكيل يرافق الذي بالتحصيل املكلف الوكيل يقوم ذلك، وألجل

   .بكعوب إىل يؤدي مباشر تسديد

 املشاركات تستحق العمدة، طرف من تنفيذها يتم السابقة، للشروط تبعا مشاركام يسددوا مل الذين املدينون خيضع 

 هذا يف الواردة واإلمتيازات واألمن والضمانات اإلجراءات حسب حتصيلها ويتم مباشرة% 50 عقوبة عن الناجتة

  . القانون

 واملواد الفصول أجزاء يف يقيد إيرادات سند إصدار إىل اخلاصة التحصيل حاالت وتنفيذ التحصيالت تسوية تؤدي

  .املنتوج طبيعة حسب البلدية ميزانية مدونة يف املفتوحة

  

   : الرسوم تسديد على البرهنة -1

 الرسوم تسديد على الربهنة بالتحصيل، املكلف الوكيل طرف من املسلم اإليصال أو املذكرة تشكل :148المادة 

 حتت القضائية، الشرطة ووكالء وضباط اخلزينة وكالء من طلب كل عند واإليصاالت املذكرات تقدمي جيب الشهرية

   .تكلفتها يتحملون اليت وبضائعهم ملعدام القضائية احلراسة أو احلجز عقوبة

   

 للضرائب العام للقانون املتضمن 1982 مايو 24 بتاريخ الصادر  060.82 رقم القانوين األمر ترتيبات تلغى: 8المادة

  :التالية الرتتيبات حملها وحتل احليوانات، على بالضريبة املتعلقة الالحقة املعدلة والنصوص

 تفرض اليت السنة خالل وذلك املنشأ كان مهما موريتانيا يف احملصية احليوانات على سنوية ضريبة تفرض: 177المادة

  .الضرائب فيها

 املادة يف املذكورة املاشية على يد واضع أو حائز أو مالك كل على كاملة لسنة بالنسبة الضريبة تستحق: 178المادة

179.   

  :يلي كما احليوانات على الضريبة تعرفة حتدد :179المادة 
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   حيوان لكل أوقية  100:  البقر -

   حيوان لكل أوقية  60:  اخليول  -

   حيوان لكل أوقية  150:  اإلبل  -

   حيوان لكل أوقية  50:  احلمري  -

   حيوان لكل أوقية  20:  واملاعز الغنم  -

   .جبايتها وطرق للضريبة اخلاضعة احليوانات إحصاء طرق الوزراء جملس عن صادر مرسوم وسيحدد :180المادة

  :يلي كما للضرائب العام القانون من 242 املادة من األوىل الفقرة ترتيبات تغري : 9المادة

  "البلدية االس: " تصبح" نواكشوط منطقة ومجعية جهوية مجعيات: " من بدال

 العام للقانون املتضمن  1982 مايو  24 بتاريخ الصادر   060.82 رقم القانوين األمر ترتيبات تلغى  :10المادة

   : التالية الرتتيبات حملها وحتل السكن بضريبة املتعلقة للضرائب

   : للضريبة الخاضعة المباني -1 

  : على السكن ضريبة تستحق: 427المادة 

   للسكن؛ املخصصة املباين مجيع  -

 ختضع ال واليت اخلاصة األخرى واملنظمات والتجمعات واجلمعيات، الشركات قبل من املستعملة املباين مجيع -

  .املهنة لضريبة

   : للضريبة تخضع ال التي المباني  2-

  املهنة؛ لضريبة نسيب حلق ختضع واليت حريف أو جتاري أو صناعي أو مهين الستعمال املخصصة املباين  -

   والحقاا؛  142املواد يف املقررة البلدية للرسوم اخلاضعني املدينني نشاطات ملمارسة املستعملة املباين -

  الزراعية؛ لإلستغالالت املستخدمة املباين -

  الدينية؛ للشعائر العامة لإلقامة املخصصة احملالت -

  الداخلية؛ واملدارس املدارس تالمذة لسكن املخصصة املباين -
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  العمال؛ لسكن املخصصة املباين باستثناء الصحية، واملراكز للمستشفيات املستعملة املباين -

  .العموميني املوظفني مكاتب -

  .للضريبة خاضعة العمال، لسكن واملخصصة سابقا، املعدودة املباين أجزاء تظل

  للضريبة الخاضعون األشخاص -1

   :  428 المادة 

   . يسكنه ال كان إذا وحىت األخرية هلذه خيضع سكن حبوزته كان إذا الضريبة أداء كان، مهما شخص كل على -1 

 أو الوالية أو الدولة مباين يف يسكنون الذين والعسكريني املدنيني والعمال املواطنني مجيع على الضريبة فرض يتم كما 

  .العمال إلسكان خمصصة املباين هذه كانت إذا العمومية املؤسسة أو البلدية

  

   : يلي ما الضريبة هذه من يعفى -   2

  اإلداري؛ الطابع ذات العمومية واملؤسسات والبلديات والواليات الدولة -

 أن حالة ويف رمسيا فيها يقطنون اليت البلدية عن أجنبية جلنسية احلاملني الدبلوماسيني الوكالء وبعض السفراء -

  املوريتانيني؛ الدبلوماسيني والوكالء للسفراء الفوائد نفس تعطي ميثلوا اليت الدول

 توجد الذين املنظمات هذه وعال أعضاء للضريبة خيضع حني يف والعونية واخلريية اإلنسانية املنظمات -

   .العمال إلسكان خمصصة مبان حبوزم

   :الضريبة قيمة  3-

 تصنيف ويتم. الضريبة عليها توضع واليت املباين إليها تنتمي اليت الدرجة حسب الضريبة مبلغ يقدر :429 المادة 

   : درجات ثالث إىل املباين

 أو محام النظافة، مكان( احلديثة الراحة بوسائل وتتمتع تقليدية غري أدوات من مبنية مبان: األوىل الدرجة  -

  ؛)استحمام قاعة

  بنائها؛ يف الداخلة األدوات كانت مهما متوسطة راحة بوسائل تتمتع مبان: الثانية الدرجة  -
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 كانت مهما وذلك أساس على ترتكز لكنها) وكهرباء ماء( الراحة وسائل عدمية مبان: الثالثة الدرجة -

   . بنائها يف الداخلة األدوات

 ويف األصلية امليزانية على املصادقة مع وبالتالزم البلدي الس مداولة طريق عن سنويا الرسوم مبلغ ضبط يتم -1 

  : التايل اجلدول يف املبينة احلدود

  وانواذيبو انواكشوط بلديتا - أ 

  الثالثة الدرجة  الثانية الدرجة  األوىل الدرجة  )املباين طبيعة( املباين درجات

  5.000 إىل 3.000  10.000 إىل 5.000  15.000 إىل 10.000  بطابق عمارة

  3.000 إىل 2.000  6.000 إىل 3.000  12.000 إىل 6.000  طابق بدون عمارة

 3 على تزيد أخرى ومساكن شقق

  غرف

  2.000 إىل 1.500  4.000 إىل 2.000  8.000 إىل 4.000

 من تتكون أخرى ومساكن شقق

  غرف ثالث أو غرفنت

  1.500 إىل 1.000  3.000 إىل 1.500  6.000 إىل 3.000

  1.000 إىل 500  2.000 إىل 1.000  3.000 إىل 2.000  غرفة من حمل

  أخرى بلديات - ب

  2.500 إىل 1.500  5.000 إىل 2.500  7.500 إىل 5.000  بطابق عمارة

  1.500 إىل 1.000  3.000 إىل 1.500  6.000 إىل 3.000  طابق بدون عمارة

 على تزيد أخرى ومساكن شقق

  غرف ثالث

  1.000 إىل 750  2.000 إىل 1.000  4.000 إىل 2.000

 من تتكون أخرى ومساكن شقق

  غرف ثالث أو غرفنت

  750 إىل 500  1.500 إىل 750  3.000 إىل 1.500

  500 إىل 250  1.000 إىل 500  1.500 إىل 1.000  غرفة من حمل
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 خمتلفة مميزات له البلدية من قسم أو حي أو حمل بكل خاصة مشاركات حتديد اجلداول هذه إطار يف للبلديات ميكن 

   . غريه عن

   : الضريبة مكان  4-

 اليت املباين فيها توجد اليت البلديات يف االعتباريني أو الطبيعيني األشخاص على السكن ضريبة تفرض :430 المادة 

   . منها ينتفعون اليت أو حبوزم

  

   : الضرائب وتسديد تأسيس -5 

 درجات إحدى يف املباين ترتيب أثنائه يف يتم الذي السنوي اإلحصاء طريق عن السكن ضريبة تؤسس :431المادة 

   . للمميزات تبعا اجلدول

 توجد ال اليت للبلديات العامني للكتاب السكن ضريبة وتأسيس إحصاء سلطة تفويض للضرائب العام للمدير ميكن 

   .للضرائب مصاحل فيها

 كل من سبتمرب  30 يف للضرائب العام املدير إبالغ التفويض ذلك من يستفيدون الذين العامني الكتاب على جيب 

   .ا يكلفون اليت والضريبة احملصيني املكلفني بالئحة سنة،

   .السجل طرق عن املالحظة املنسيات أو األخطاء تصحيح يتم 

  :االستحقاق -6 

  .به ينتفع أو شخص فيه يوجد حمل كل على كاملة لسنة بالنسبة الضريبة تستحق :432المادة 

  

  :التسديد -7

 بالتحصيل املكلف الوكيل يقوم ولذلك اإلحصاء عمليات أثناء مباشرة السكن ضريبة تسديد جيب : 433المادة

 يؤدي مباشر تسديد سند وضع أو املستحقة الضريبة ملبلغ متثيلية مذكرة بتسليم باإلحصاء املكلف الوكيل يرافق الذي

  .بكعوب دفرت من ملخص إيصال تسليم إىل

  .العمدة ينفذها التحصيل من خاصة حلالة السابقة الشروط حسب مشاركتهم يسددوا مل الذين املدينون خيضع 
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 يف الواردة واإلمتيازات والضمانات الطرق حسب وحتصل% 50 عقوبة عن الناجتة والغرامات املشاركات فورا تستحق
  .القانون هذا

 والفصول األجزاء على يقيد إيرادات سند إصدار إىل للتحصيل اخلاصة احلاالت وتنفيذ التحصيالت تسوية وتؤدي

  .املنتوج طبيعة حسب البلدية ميزانية مدونة يف املفتوحة واملواد

 العام القانون من الثاين اجلزء األول الكتاب ترتيبات الثاين القسم يف تكمل بلدية مسامهة تأسيس يتم: 11المادة

  للضرائب

  البلدية مساهمة:  الثاني القسم

 مع بالتالزم وذلك البلدي الس مداوالت طريق عن البلدية مسامهه فرض على القدرة للبلديات :  434المادة 

   .األصلية امليزانية على املصادقة

  

 السكن لضريبة خيضعون ال عاديني سكانا كوم رغم الذين األسر أرباب على البلدية املسامهة تستحق :435المادة

   .85 املادة يف وارد هو كما

 تؤسس.أوقية  300 تتجاوز أن البلدي الس مداوالت طريق عن احملددة املسامهة هلذه السنوي للمبلغ ميكن ال 

  . السكن ضريبة فيها وحتصل تؤسس اليت الظروف نفس يف فيها وحتصل وجتىب املسامهة

 العام القانون املتضمن 1982 مايو 24 بتاريخ الصادر   060.82 رقم القانوين األمر ترتيبات تلغى :12المادة

 القانون من 441،440،439،438،437،436 املواد حتت واملقننة النارية األسلحة على بالضريبة املتعلقة للضرائب

   .للضرائب العام

 العام للقانون املتضمن 1982 مايو 24 بتاريخ الصادر  060.82 رقم القانوين األمر ترتيبات تلغى :13المادة 

   . للضرائب العام القانون من  444 املادة حتت واملقننة البيع على التسجيل حقوق على بالضريبة املتعلقة للضرائب
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 العام للقانون املتضمن 1982 مايو 24 بتاريخ الصادر  060.82 رقم القانوين األمر ترتيبات تلغى :14المادة 

 من 451,450,449,448,447,446,445 املواد حتت واملقننة الوسخة، البيوت أقذار إزالة بضريبة املتعلقة للضرائب

   . للضرائب العام القانون

 العام للقانون املتضمن 1982 مايو 24 بتاريخ الصادر   060.82 رقم القانوىن األمر ترتيبات تعدل :15المادة 

  .463,462,461 مايلي حملها وحيل له املعدلة الالحقة والنصوص للضرائب

   : التالية الرتتيبات حملها وحتل 463 ،462 ،461 املواد ترتيبات تلغى 

  . ضرييب دور بواسطة املماثلة والضرائب املباشرة الضرائب حتصل :461المادة 

  . للضرائب العام للمدير سلطاته تفويض ميكنه الذي املالية وزير عن صادر مبقرر اإلمسية التصفية جداول تنفيذ يتم

 بصفة سددت أو تلقائيا املسددة والرسوم بالضرائب املتعلقة التسوية جداول على للضرائب العام املدير يصادق

   .مسبقة

 إصدار إىل وتؤدي العمد طرف من البلدية الرسوم و الضرائب بتحصيل املتعلقة اخلاصة واحلاالت اجلداول تنفذ 

  .لإليرادات سندات

 هذا العمد حيدد كما بالدولة اخلاصة الضرائب جداول حتصيل يف البدء تاريخ للخزينة العام األمني حيدد: 462المادة

  .البلدية والرسوم للضرائب بالنسبة التاريخ

   .ضريبية بكشوفات مصحوبة للخزينة العام األمني إىل التصفية أدوار حتول: 463المادة

 جداول مباشرة بصفة وحتول بالتحصيل املكلفني احملاسبني إىل بإرساهلا املراجعة بعد للخزينة العام األمني ويقوم 

 بسندات مدعومة بالتحصيل املكلفني احملاسبني إىل العمدة طرف من املنفذة اخلاصة التحصيل وحاالت التصفية

  . اإليرادات

   : مكررة  477و  477المادة 
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  ".العقارية اإليرادات على والضريبة املشيدة األمالك على العقارية املسامهة" تصبح ،"العقارية الضريبة" عبارات بدل 

 الزراعية القطع على العقارية واملسامهة املشيدة األمالك على العقارية باملسامهة املتعلقة الرتتيبات ستحول :16المادة 

 وحق البلدية والرسوم املهنة ضريبة ومسامهة الزهور وزراعة املثمرة واألشجار املومسية والزراعة البقول لزراعة املخصصة

 العام القانون من األول الكتاب من والثاين األول اجلزء يف بلدية ورسوم ضرائب إىل احليوانات على والرسم الرخص

   .للضرائب العام للقانون املقبل اإلصدار عند وذلك للضرائب

  . املواد ملختلف احلايل الرتقيم يف تغيري للضرائب العام القانون إصدار يرافق أن وميكن 

 1987 أكتوبر  20 بتاريخ الصاد  289.87 رقم القانوين األمر من  67 املادة من الثانية الفقرة ترتيبات تلغى: 17المادة

  .للبلديات املنشئ 

 ونواذيبو نواكشوط بلديات طرف من املؤسسة السمك تصدير وعلى املفرغة احلمولة على الرسوم تبقى ذلك ومع

   . انتقالية بصفة وذلك عليه هي كما

  .للدولة قانونا باعتباره القانوين األمر هذا ينفذ :18 المادة 
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  للضرائب العامة المدونة من مستخرج. 2

  2007 يناير في تحيينها جرى

I- البلدية الضرائب :  

  المبنية الملكيات على العقارية المساهمة: األول الفصل

  للضريبة الخاضعة الملكيات: األول القسم

  : 427المادة

  .الضرائب من صراحة املعفية تلك باستثناء املبنية امللكيات ضريبة تفرض -1

 بصورة األرض على واملثبت أخرى ومواد واخلشب واحلديد بالبناء املشيدة البنايات كافة املبنية امللكيات وتعين

  .تدمريها دون حتريكها معها يستحيل

  :يلي ما املبنية امللكيات على العقارية للمسامهة أيضا خيضع كما -2

  للمباين؛ واملباشرة الضرورية التبعية ذات واألراضي املباين أراضي -أ

 حمالت وأي البضاعة إبداع وأماكن كالورشات احلريف أو الصناعي، أو التجاري لالستخدام املخصصة األراضي -ب

  القبيل؛ هذا من أخرى

 اليت أو بالبناية الضرر إحلاق دون حتريكها معها يستحيل بصورة باألرض املتصلة الصناعية املؤسسات معدات -ج

  .للبنايات املشاة الصناعية أو التجارية املنشآت كافة إىل إضافة بالبناية متصلة أسس على تعتمد

  

  الضرائب من اإلعفاء: الثاني القسم

  :يلي ما املبنية امللكيات على العقارية املسامهة من يعفى: 428المادة

  اإلقليمية؛ واموعات للدولة التابعة املباين أو البنايات أو العمارات -1

 ذات أو عمومية ملصلحة ختصيصها حالة يف اإلداري، العمومية للمؤسسات التابعة املباين أو البنايات أو العمارات -2

  للنفع؛ مدرة تكون ال أن شريطة عام نفع

  العبادة؛ ملمارسة املستخدمة املباين -3

  الكهربائية؛ والطاقة للشرب الصاحلة لتوزيع املستخدمة املنشآت -4

  الزراعية؛ احملاصيل ختزين أو احليوانات إليواء أو الزراعي لالستغالل املستخدمة املباين -5
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   املوريتانية؛ احلكومة لدى والقنصلية الدبلوماسية للبعثات الرمسية لإلقامة واملخصصة أجنبية لدول التابعة املباين -6

  الرتبوي؛ املستخدمة املباين -7

  واالجتماعية؛ الطبية املساعدة ألغراض املستخدمة املباين -8

  التنب؛ أكواخ -9

  .كرائها حالة يف للضريبة ختضع أعاله 9-8-7 الفقرات يف املذكورة البنايات أن غري

  االيجارية القيمة تحديد – الضريبي: الثالث القسم

 مع متماشية وتكون املبنية، املمتلكات على العقارية للمسامهة اخلاضعة املباين على الضريبة تفرض: 429المادة

 مقداره جزايف ختفيض استخالص بعد وذلك الضريبة، فيها وضعت اليت السنة من يناير فاتح حبلول االجيارية القيمة

  .واإلصالح الصيانة وأعباء التلف ملدى اعتبارا% 20

  ) 2006 م.ق يف حتيينها مت اليت جديدة: (430المادة

 يشغلها كان إذا أو تأجريها، لدى مبانيه من جيبنه أن احلائز أو للمالك ميكن الذي القمن هي االجيارية القيمة

  .تأجريها حالة يف منها جينيه ان ميكن ما هو بنفسه،

 للمباين االجارية القيمة حتدد 427:املادة من 2 الفقرة من 2و 1 والنقطة 1 الفقرة يف املذكورة للمباين بالنسبة. 1

 من اتفاقية غياب حالة يف العادية، الظروف يف مت الذي الشفهي االجار أو املكتوبة العقود بواسطة للضريبة اخلاضعة

 ستكون أو الضرائب مصلحة قبل من اجارها معرفة متت بنايات من باملقارنة االجارية القيمة حتديد يتم النوع هذا

 نسبة بتحديد تطبيقها يتم االجارية القيمة فإن الطرق، تلك من أي استخدام ميكن مل إذا لوضوح، لديها معروفة

14:%  

  .إنشائها منذ للملكية حتويل أي عليها جير مل إذا الرسوم كل فيه مبا البناية لتكلفة اإلمجايل الثمن من -

  . إنشائها متام بعد حتويل موضع البناية كانت إذا األخري، التنازل عقد يف به املصرح التنازل مثن -

  .التسجيالت مصلحة لدى احملددة هي ا املعرتف القيمة فإن كاف، غري املعروف الثمن كان إذا احلاالت كل ويف

 اإلجار عقد غياب حالة يف اإلجارية القيمة حتدد 427 املادة من 2 الفقرة يف املذكورة للمنشآت بالنسبة أما. 2

  .الضرائب كل فيها مبا للتكلفة اإلمجايل الثمن من% 14 نسبة بتطبيق

  بالضريبة المدين: الرابع القسم
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 الكاملة، للسنة املبنية البنايات على العقارية املسامهة استحقاق يتم) 2006 م.ق يف حتيينها اليت جديدة: (431المادة

 الصحيحة باهلوية اإلدالء عن عاجز ساكن كل هو الظاهري واملالك الظاهري، املالك أو احلائز أو املالك على

  . الكامل وعنوانه للمالك

  بالضريبة نسبة: الخامس القسم

 نسبة تطبيق طريق عن املبنية لبنايات العقارية املسامهة حساب يتم) 2006 م.ق يف حتيينها اليت جديدة(: 432المادة

 املستوى حدود يف البلدي الس طرف من عليها مصادق النسبة هذه 429يف املادة عليه املنصوص الضرييب األساس

  . األدىن أوقية املائة إىل الضرييب األساس اختزال يتم الضريبة مبلغ حلساب% 10و% 3 التايل واألقصى األدىن

 مصاحل فيها تتواجد ال اليت البلديات يف العمد أو اجلبائية اإلدارة بإبالغ للبنايات، الظاهرين املالك أو املالك يلزم

 28 حلول قبل وذلك استخدامها، أو القائمة املباين على ارأة التغيريات أو اجلديدة املباين بناء بانتهاء اجلبائية اإلدارة

  .سنة كل من نوفمرب

 إىل إضافة أوقية 20000و 5000 بني ما ترتاوح جنائية لغرامة الشخص خيضع احملددة اآلجال يف التصريح يتم مل إذا

  . اإللزامية احلقوق

 طلبه على بناء للعمدة يفوض أي املالية وزير من ملقرر ميكن اجلبائية اإلدارة مصاحل فيها تتواجد اليت البلديات ويف

  . األوردة وتشكيل الضريبة وحساب الضريبية لألسس العام التحصيل إجراء سلطة

 مت الذين املسامهني بقائمة للضرائب العام املدير إبالغ املذكور، التفويض على يتوفرون الذين العمد على وجيب
  .سنة كل من سبتمرب 30 حبلول وذلك ا، يتكفلون الذين والضريبة إحصاؤهم

  للضريبة الجزئية اإلسقاطات: السادس القسم

 السنة، خالل املقصود اهلدم أو اجلزئي أو الكلي العرضي للدمار احلائزين أو املالك مباين تعرض حالة يف: 443المادة

 الزمين احليز مع نسبته تتماشى للضريبة إسقاطا 560يف املادة عليه منصوص هو ما ضمن التماس بوسعهم يصبح

  .السنة نفس من دمجرب 31و اهلدم ورشة فتح أو التدمري يلي الذي الشهر من يوم أول بني يفصل الذي

  الحيازة انتقاالت: السابع القسم

 يف تلقائيا تطبيقها ذلك مع ميكن كما املعنية، األطراف طلب على بناء احليازة انتقاالت إجراء يتم 434:المادة
 اليت املؤكدة الوثائق على اعتمادا الضرييب بالوعاء املكلفني الوكالء طرف من للضرائب، العام املدير من بأمر األوردة

  .عليها االطالع استطاعوا
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 مع) الورد( السجل يف للضريبة اخلضوع يف القدمي املالك يستمر يتم مل احلصة حيازة انتقال دام ما: 435المادة

  .اجلديد املالك ضد الطعن حالة يف إال العقارية املسامهة على وورثته احلق وذوي هو إرغامه إمكانية

  الزراعية األراضي على العقارية المساهمة: الثاني الفصل

  الزهور أو والفواكه والحبوب الخضروات لزراعية المخصصة

  :436المادة

 الفواكه اخلضروات لزراعة املخصصة الزراعية األراضي على العقارية املسامهة ضريبة وضع اختيار حق للبلديات -1

  .األصلية امليزانية على املصادقة مع بالتزامن البلدي الس من مداولة بواسطة والزهور

  .للضريبة اخلاضعني الزراعية األراضي مستغلي على العقارية املسامهة هذه تستحق -2

 أوقية 100 تتجاوز أن ميكن وال البلدي، الس من مداولة بواسطة سنة كل املسامهة هلذه السنوي املبلغ حيدد -3

  .املستغلة األراضي من للهكتار

 يفوض أن للضرائب العام للمدير ميكن سنوي إحصاء بواسطة الزراعية األراضي على العقارية الضريبة وضع يتم -4

 على جيب للضرائب، مصاحل ا ليست اليت البلديات يف العامني لألمناء العقارية الضريبة ووضع اإلحصاء سلطة

 بالئحة سنة، ك من سبتمرب 30 يف للضرائب، العام املدير يبلغوا أن التفويض ذلك من املستفيدين العامني األمناء

 voie de( القائمني بواسطة املنسيات أو األغالط تصحيح يتم ا، املطالبني والضريبة إحصاؤهم مت الذين املسامهة

rôle (  

 املكلف فإن لذلك اإلحصاء، عمليات أثناء الزراعية األراضي على العقارية للمسامهة الفوري الدفع جيب -5

 تسديد سند إعداد أو اإللزامية الضريبة مببلغ قسيمة يسلم حيث باإلحصاء املكلف الوكيل مبرافقة يقوم بالتحصيل

  ) carnet à souche( أرومة ذو دفرت من مقطوع وصل بإعطاء يسمح فوري

 يصبح للتحصيل خاص كشف على تسجيلهم يتم السابقة الشروط حسب مشاركتهم يدفعوا مل الذين املسامهون

 حسب حتصيلها يتم فورا، ملزمة كعقوبة% 50 نسبة إليها أضيفت اليت املسامهات وتصبح العمدة، من بأمر ملزما

  .  املدونة هذه يف الواردة اخلاصة األمنية والضمانات اإلجراءات

 أرقام يف تسجيلها يتم لإليرادات إصدارات موضع تكون للتحصيل اخلاصة الكشوف وتنفيذ احملصلة املبالغ تسويق

  .املنتوج طبيعة حسب البلدية امليزانية خمتصرات مدونة يف املفتوحة واملادة والفصل القسم يف) احلسم رقم( البنود

  السكن رسم: الثالث الفصل

  للضريبة الخاضعة المحالت: األول القسم
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  :437المادة

  :على السكن رسم استحقاق يتم -1

  للسكن؛ املخصصة احملالت مجيع - ا

 ختضع ال اليت اخلاصة األخرى واهليئات والتكتالت واجلمعيات الشركات طرف من املستخدمة احملالت مجيع -ب

  .املهنة على للضريبة

  :السكن لضريبة ختضع ال -2

  .املهنة لضريبة التدرجي للحق اخلاضعة حريف أو جتاري أو صناعي أو مهين الستخدام املخصصة احملالت -أ

 من وذلك يليها، وما 463:املواد يف عليها املنصوص البلدية للرسوم اخلاضعون املدينون يستخدمها اليت احملالت -ب

  .نشاطاا ممارسة اجل

  الزراعي؛ لالستغالل املستخدمة املباين -ج

  للعبادات؛ العمومية للممارسة املخصصة املباين -د

  الداخلية؛ واملدارس التعليمية املؤسسات طالب إلسكان املخصصة احملالت -ه

  .الشخصي للسكن املخصصة احملالت باستثناء الصحية الرعاية ومراكز املستشفيات قبل من املستخدمة احملالت -و

  .العموميني املوظفني مكاتب -ز

  .الشخصي للسكن املخصصة أعاله املذكورة احملالت أجزاء للرسم خاضعة تظل

  للضريبة الخاضعون األشخاص: الثاني القسم

  :438المادة

  .فعليا حيتلها كان ولو حىت للضريبة خاضعة حمالت ما، بشكل يستغل شخص أي على مستحقا الرسم يعترب -1

 املقيمون والعسكريون املدنيون والعمال املوظفون الشخصي لسكنهم املخصصة احملالت على املرتتبة للضريبة خيضع

  .العمومية املؤسسات أو البلديات أو الواليات أو الدولة مللكية تابعة مباين يف

  :الضرائب من يعفى -2

  اإلداري؛ الطابع ذات العمومية واملؤسسات والبلديات والواليات الدولة* 

 داخل الرمسية إقامتهم دور تتواجد الذين أجنبية جنسيات إىل املنتمون اآلخرون الدبلوماسيون والوكالء السفراء* 

 للسفراء مماثلة مزايا متنح ميثلوا ميثلوا اليت الدولة تكون أن ويشرتط فقط إقامتهم أماكن ذلك ويشمل البلدية

   املوريتانيني؛ الدبلوماسيني والوكالء
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  املساعدة؛ وهيئات اخلريية واملنظمات اإلنسانية املنظمات* 

  الشخصي؛ سكنهم على املرتتبة للضريبة خاضعني املنظمات هذه وعمال أعضاء يظل

  الرسم تعرفة: الثالث القسم

  )2006 م.ق يف حتيينها اليت جديدة: (439المادة

 حسب فئات يف احملالت تصنيف ويتم للضريبة اخلاضعة احملالت فيها تتواجد اليت الفئة مع الرسم تعرفة تتماشى -1

  .البلدي الس قبل من للمعايري وفقا فئات مخس) 5( إىل طبيعتها

  .الواحد للمحل أوقية 15000 حدود ويف البلدي الس من مبداولة سنة كل التعريفات حتديد يتم -2

 وجتمع وحي بلدة كل يف حمل بكل املسامهة حتديد صالحية املقاييس، هذه إطار ضمن البلدية، االس إىل تعود

  .خمتلفة مميزات على تتوفر البلدية من سكين

  الضريبة مكان: الرابع القسم

 أو حبوزم اليت احملالت فيها تتواجد اليت البلدية يف السكن لرسم واالعتبارية الطبيعية الشخصيات ختضع: 440المادة

  .يستغلوا اليت

  الرسم وضع: الخامس القسم

 تصنف الذي السنوي اإلحصاء طريق عن السكن رسم وضع يتم) 2006 م.ق يف حتيينها اليت جديدة(: 441المادة

  .مواصفاا طبيعة حسب اخلمسة املقياس فئات إحدى يف احملالت خالله من

  .للضرائب مصاحل فيها تتواجد اليت البلديات يف السكن على الرسم ووضع إحصاء صالحية العامون األمناء يتوىل

 هذا طلب على بناء العمدة، تفويض املالية وزير فبوسع اجلبائية، لالدارة مصاحل فيها تتواجد اليت البلديات يف أما

  .السكن رسم ووضع اإلحصاء إجناز مهمة األخري،

  . الورد طريق عن املالحظ النسيان أو األخطار إصالح يتم

  االستحقاق: السادس القسم

  .يستغله أو شخص حبوزة حمل كل على كاملة، لسنة الرسم استحقاق يتم: 442المادة

  التسديد: السابع القسم

 بالتحصيل املكلف الوكيل يسلم عليه وبناءا اإلحصاء، عمليات خالل مباشرة السكن رسم دفع جيب: 443المادة

 تسليم عنه يرتتب مباشر دفع سند يعد أو املستحق الرسم مبلغ متثل قسيمة باإلحصاء، املكلف الوكيل يرافق الذي

  .أوصال دفرت من مستخرجة خمالصة
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 نافذا، العمدة جيعله للتحصيل خاص كشف يف املتقدمة، الظروف يف مشاركام يدفعوا مل الذي املدينني تسجيل يتم

 الضمانات عل واستنادا لإلجراءات، وفقا حتصيلها يتم كما% 50 بغرامة املشفوعة املشاركات استحقاق مباشرة يتم

  .املدونة هذه يف عليها املنصوص واالمتيازات والتأمينات

 والفصول األجزاء على إيرادات سنة إصدار للتحصيل، اخلاصة الكشوف وتنفيذ املقبوضات تسويات عن يرتتب

  .العائد طبيعة حسب البلدية امليزانية مدونة يف املفتوحة واملواد

  البلدية المساهمة: الرابع الفصل

  .األصلية امليزانية اعتماد مع بالتزامن البلدي الس مداولة طريق عن بلدية مسامهة وضع للبلديات ميكن: 444المادة

 البلدية، يف املعتادة إقامتهم رغم الذين األسرة أرباب على 58:املادة لروح وفقا البلدية، املسامهة تستحق: 445المادة

  . السكن رسم تطبيق لنطاق خيضعون ال

 واستالمها املسامهة وضع يتم أوقية، 300 البلدي الس من مبداولة املعتمدة املسامهة هذه مبلغ يتجاوز أن جيوز وال

  .السكن لرسم مماثلة ظروف يف وحتصيلها

  المهنة على الضريبة: الخامس الفصل

  للضريبة الخاضعة النشاطات األشخاص: األول القسم

 مهنيا نشاطا يزاولون الذين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص كل على سنويا املهنة على الضريبة تستحق: 446المادة

 على الضريبة أو والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة على إعفاء من مستفيدين كانوا ولو حىت ألجر خاضع غري

  .التجارية غري األرباح

  الضريبة من اإلعفاء: الثاني القسم

  :املهنة على الضريبة من يعفى: 447المادة

 االت احملددة 29و 7:املادتني يف الواردة الشروط عليهم تنطبق الذين الناقلني، باستثناء الطبيعيون األشخاص* 

 الصناعية األرباح على للضريبة املبسط الصايف الريح نظام اجتازوا قد يكونوا ال أن شريطة اجلزايف، النظام تطبيق

  والتجارية؛

  :   على اجلزايف النظام يطبق: 29المادة

 أو حمليا تستهلك أو تستجلب ولوازم ومواد بضائع بيع يف الرئيسي التجاري نشاطها يتمثل اليت الفردية املؤسسات -

  .الرسوم مجيع ذلك يف مبا أوقية، 6.000.000:عن السنوي أعماهلا رقم يقل واليت املسكن توفري
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 يف مبا أوقية، 3.000.000: عن السنوي أعماهلا رقم يقل واليت اخلدمات األساس يف تقدم اليت الفردية املؤسسات -
  .الرسوم مجيع ذلك

  الغذائي؛ األمن مفوضية ذلك يف مبا ومصاحل الدولة* 

  احمللية؛ اموعات* 

  املساعدة؛ وهيئات اخلريية واهليئات اإلنسانية املنظمات* 

  .املياه بتوزيع املكلفة العمومية املؤسسات* 

  المهنة ضريبة تعريفة: الثالث القسم

  .ثابت حق من املهنة ضريبة تتكون) 2002 م.ق(: 448المادة

 البلدية تراب امتداد على املاضية السنة يف احملقق اإلمجال األعمال رقم حجم مع الثابت احلق يتماشى: 449المادة

  .املعنية

  ):2003 م.ق( أسفله إليه المشار للمقياس طبقا الثابت الحق احتساب يتم

  الثابت الحق  األعمال رقم  الفئة

  أوقية 1.500.000  أوقية 600.000.000 من أكثر  1

  أوقية 1.000.000   أوقية 600.000.000 إىل 300.000.000 من  2

  أوقية 700.000   أوقية 300.000.000 إىل 150.000.000 من  3

  أوقية 450.000   أوقية 150.000.000 إىل 75.000.000 من  4

  أوقية 300.000   أوقية 75.000.000 إىل 37.500.000 من  5

  أوقية 100.000   أوقية 37.500.000 إىل 6.000.000 من  6

  أوقية 50.000  أوقية 6.000.000 من أقل  7

 غاية إىل بالتقسيط البرتولية املواد مبيعات على املرتتبة األعمال بأرقام االعتداد يتم ال املقياس هذا لتطبيق بالنسبة

  .مبلغها من% 25

  ملغيتان) 2002 م.ق: (551-450المادة

  الثانوية المؤسسات على الضريبة فرض طرق الضريبة، مكان: الرابع القسم

  . ورشة أو مكتب أو مهين حمل أو املنشأة على املدين فيها يتوفر بلدية كل يف املهنة ضريبة تستحق: 452المادة
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 رقم مببلغ للضرائب العام املدير إبالغ كهذه وضعية يف املوجودين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص كافة على جيب

  .أجل كأقصى نوفمرب 28 قبل وذلك البلدية، اختصاص دائرة ضمن املنصرمة السنة خالل املنجز األعمال

 حساب على منفصلة مبان يف أو مبانيه يف مهنية لضريبة خاضع طرف من ارأة اإلعفاءات على يرتتب: 453المادة

  .املرتكبني أو املرتكب باسم املعدة املهنة ضريبة عن مستقلة ضريبة وضع له، ممثل جمرد هو ثالث طرف

  السنة خالل نشاطا يزاولون الذين األشخاص: الخامس القسم

 الضرائب مصلحة بإبالغ املهنة لضريبة خاضعا نشاطا السنة خالل يزاولون الذين األشخاص يلزم: 454المادة

 الثابت يتماشى املستحقة، للحقوق الفوري والدفع النشاط ممارسة مكان عن املوالية الثالثة األيام يف مكتوب بواسطة

 ممارسة فيه بدأت الذي اليوم من املمتدة الفقرة يف حتقيقه إمكانية الضرائب مصلحة ترى الذي األعمال رقم مع

  . دمجرب 31 غاية إىل النشاط

 املنجز األعمال لرقم وفقا املستحقة املشاركة مبلغ عن% 30 بنسبة يزيد أو يقل املقدرة املشاركة مبلغ أن يتبني ما عند

 الرسم منها يشكل اليت احلقوق ختفيض أو اإلضافية احلقوق بتحصيل إما تلقائيا، الضرائب مصلحة تقوم فعليا

  .اإلضايف

  .شهرا 12 لفرتة معمما املاضية السنة يف املنجز األعمال رقم حسب املهنة ضريبة احتساب يتم املوالية السنة ويف

 اليت يوما 30 يف أجل كأقصى التلقائي، والدفع بتحديد احلقيقي الضريبة لنظام اخلاضعون املسامهون يلزم: 455المادة

  .تصرحيام أساس على املستحقة املهنة ضريبة ملبلغ 14يف املادة الواردة نتائجهم هن التصريح إبداع انتهاء تاريخ تلي

 اليت العناصر كافة ومجع املهنة ضريبة مبسامهة املدينني بإحصاء يناير، شهر خالل سنة، كل الضرائب وكالء يقوم

  .الضرائب وضع من متكن

 وحتصل نافذة تعترب اليت املهنة لضريبة األولية القوائم بوضع الضرائب مصلحة تقوم اإلحصاء عمليات انتهاء ومبجرد

  .يليها وما 483يف املادة املنصوصة الظروف نفس يف

  الناقلون: السابع القسم

 مالك أو البضائع أو لألشخاص الربي النقل يزاولون الذين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص على جيب: 456المادة

 إليها املشار للمقاييس وفقا مهنة ضريبة مسامهة سيارة كل عن الدفع طنني محولتها تتجاوز اليت النفعية السيارات

  :أسفله
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  :وانواذيبو انواكشوط غير الحضرية المجموعات داخل النقل حصرية بصورة تتولى التي السيارات -1

  المساهمة  السيارة نوعية

  أوقية 2.500  مقاعد 10 عن سعتها تقل سياحية سيارة

  أوقية 5.000  مقاعد 9 عن سعتها تزيد نوعها كان أيا سيارة

  أوقية 8.000   أطنان 8 تساوي أو محولتها تقل نفعية سيارة

  أوقية 10.000  طنا 12و 8 بني محولتها ترتاوح نفعية سيارة

  أوقية 25.000  أطنا 12 على محولتها تزيد نفعية سيارة

  

  :الحضرية وانواذيبو انواكشوط تجمعات داخل النقل حصرية بصورة تتولى التي السيارات -2

  المساهمة  السيارة نوعية

  أوقية 5.000  مقاعد 10 عن سعتها تقل سياحية سيارة

  أوقية 20.000  مقاعد 9 عن سعتها تزيد شكلها كان أيا سيارة

  أوقية 8.000   أطنان 8 تساوي أو محولتها تقل نفعية سيارة

  أوقية 10.000  طنا 12و 8 بني محولتها ترتاوح نفعية سيارة

  أوقية 35.000  أطنا 12 على محولتها تزيد نفعية سيارة

  :المدن بين النقل تتولى التي السيارات -3

  المساهمة  السيارة نوعية

  أوقية 10.000  مقاعد 10 عن سعتها تقل اليت سياحية سيارة

  أوقية 20.000  مقاعد 9 عن سعتها تزيد شكلها كان أيا سيارة

  أوقية 40.000   أطنان 8 تساوي أو محولتها تقل نفعية سيارة

  أوقية 48.000  طنا 12و 8 بني محولتها ترتاوح نفعية سيارة

  أوقية 100.000  طنا 12 على محولتها تزيد نفعية سيارة

 دفع سند طريق عن وذلك احملرك، ذات السيارات على الرسم تسديد مع بالتزامن املهنة ضريبة مشاركات تسديد يتم

  .الضرائب مصلحة تسلمه مباشر
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 طرف من املخالصة هذه وتؤشر سيارة لكل اخلزينة حماسب من خمالصة باستالم منهم، طلب على بناء الناقلون يلزم

  .احلمولة أو املقاعد وعدد السيارة برقم الضرائب مصلحة

 مجيع وكذا بذلك، القانونية الناحية من املكلفني الضرائب وكالء يقوم مصادرة عملية كل عن املخالصات تقدمي جيب

  .املرور بشرطة تتعلق حماضر لتحرير املؤهلني الوكالء

  .الناقلني على املستحقة املهنية ضريبية مشاركات على 166يف املادة عليها املنصوص الزيادة تطبق

  :التايل النحو على الرسم زيادة متم: 166المادة

   مارس 31و فرباير 1 بني تدفع ما عند% 20 -

  يونيو 30و ابريل 1 بني تدفع ما عند% 40 -

  يوليو 1 بعد تدفع ما عند% 60 -

 يف الواردة لإليرادات مؤقت خصم حساب اعتماد يف املدن، بني ما النقل مهنة ضريبة عائد يسجل: 457المادة
 بالداخلية املكلفني الوزيرين من مشرتك مقر يف احملددة الشروط ضمن البلديات لصاحل ويوزع اخلزانة، حسابات مدونة

  .واملالية

  المهنة ضريبة دفع إثبات :الثامن القسم

  ) جديدة( 478:املادة ترتيبات حملها وحلت ألغيت) 2000 م.ق(: 458المادة

  الرخصة حقوق: السادس الفصل

  البلدية الرسوم: السابع الفصل

  عامة أحكام: األول القسم

 وفقا والتجارية، الصناعية األرباح على الضريبية نشاطام على تطبق الذين الطبيعيون األشخاص: 463المادة

 النظام من لالستفادة 29:املادة تتطلبها اليت للشروط يستجيبون والذين للضرائب، العامة املدونة من 2- 1:للمادتني

 الرسوم إحدى الرئيسي النشاط طبيعة حسب خيضعون فهم املبسط، احلقيقي الريح نظام خيتاروا مل والذين اجلزايف،

  .465يف املادة الواردة

  التعرفة: الثاني القسم

  .رئيسية بصورة املمارس النشاطات أو املهنة نوع مع البلدية للرسوم الشهرية التعريفات تتماشى: 464المادة

  .حتقيقها عادة املتوقع األعمال أمهية حسب ممارس نشاط أو مهنة كل ضمن التعريفات ختتلف
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 ومستودعام حمالم أمهية حسب 465يف املادة الوارد للمقياس الثالثة الفئات إحدى يف املدينني تصنيف يتم

  .التسامهية وقدرام وزبنائهم وعماهلم ومعدام

 البلدي الس مداولة طريق عن سنة كل الرسم تعريفات إقرار يتم) 2006 حتيينه مت الذي 2001 م.ق: (465المادة

 50 بني ترتاوح حدود ويف فئة وكل ممارس، نشاط أو مهنة لكل بالنسبة وذلك األصلية، امليزانية إقرار مع بالتوازي

  .أوقية 6.000و

  الضريبة وضع مكان: الثالث القسم

 نشاط أو مهنة 463يف املادة إليهم املشار األشخاص فيها يزاول بلدية كل يف البلدية الرسوم تستحق: 466المادة

 حمالت يف نشاطه أو مهنته مبزاولة البلدية، نفس اختصاص دائرة ضمن شخص يقوم عندما للضريبة، خاضعا

  .متميزة لضريبة أخرى حمالت وأي وورشة ومستودع دكان كل خيضع منفصلة،

  الرسوم وضع: الرابع القسم

 البلدية بالرسوم للمدينني وشاملة مفصلة لوائح سنة، كل من يناير شهر خالل بإعداد البلديات تلزم :467المادة

  .   النشاط أو املهنة نوع حسب

  .الرسوم لتحصيل الشهرية العمليات مع متشيا اللوائح هلذه املنتظم التحيني يتم

 الفئات إحدى يف املدينني تصنيف خالهلا يتم اليت الشهرية اإلحصاءات طريق عن البلدية طرف من الرسوم توضع

  .464:املادة حسب احملددة املعايري حسب الثالث

  الرسوم دفع: الخامس القسم

 املكلف الوكيل يقوم هنا ومن الشهري، اإلحصاء عمليات خالل مباشرة البلدية الرسوم دفع يتم: 468المادة

 للدفع مباشرا سندا بعد أو املستحق الرسم ملبلغ متثيلية قسيمة بتسليم باإلحصاء، املكلف للوكيل املوافق بالتحصيل

  . أوصال دفرت من مستخرجة خمالصة تسليم عنه يرتتب

 يقر للتحصيل خاص كشف يف أعاله، املذكورة الشروط ضمن مسامهام، دفع عن ختلفوا الذي املدينني تسجيل يتم

 الضمانات وحتت اإلجراءات حسب وحتصل% 50 لعقوبة اخلاضعة املسامهات مباشرة تستحق نفاذيته، العمدة

 التحصيل كشوف وتنفيذ املقبوضات تسوية عن يرتتب املدونة، هذه يف عليها املنصوص واالمتيازات والتأمينات

  .املنتج نوع حسب البلدية ميزانية مدونة يف املفتوحة واملواد والفصول األجزاء من خمصوم إيرادات سند إصدار اخلاصة،

  الرسوم دفع تبرير: الثامن الفصل
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 الرسوم لدفع إثباتا سنا بالتحصيل املكلف الوكيل طرف من املسلمة املخالصة أو القسيمة تشكل: 469المادة

  . الشهري

 الشرطة ووكالء وضباط اخلزانة وكالء ا يقوم للبطاقة مطالبة كل عند املخالصات أو القسيمات تقدمي جيب

  .نفقتهم على وذلك والبضائع املعدات مصادرة أو حلجز التعرض طائلة حتت القضائية،

I- مشتركة أحكام:  

  الضريبة تحصيل: التاسع الفصل

 وما البلدية والرسوم بالضرائب املتعلقة اخلاصة التحصيل وكشوف األوردة نفاذية إقرار العمدة يتوىل(...) : 483المادة

  .اإليرادات لسندات إصدار من عليها يرتتب

 املهمة العمدة يتوىل بينما الدولة لضرائب بالنسبة األوردة حتصيل تاريخ للخزانة، العام املدير حيدد :484المادة

  .البلدية والرسوم للضرائب بالنسبة

 تعترب واليت بالتحصيل اخلاصة والكشوف األوردة بالتحصيل املكلف احملاسب إىل مباشرة حتال(...)  :485المادة

  .اإليرادات بسندات مدعومة العمدة طرف من نافذة

 أو املوريتاين للقانون اخلاضعة اخلاصة أو العمومية واهليئات املعنويون األشخاص يلزم) 2003 م.ق( :499المادة

  .األجنبية

 األرباح على للضريبة اخلاضعون املعنويون األشخاص وكذلك – منه يستفيدون الذي اجلبائي النظام كان مهما

 على والضريبة املشيدة األمالك على العقارية املسامهة باقتطاع التجارية غري األرباح على والضريبة والصناعية التجارية

  .الكراء مبلغ من% 14:ب املقتطع املبلغ وحيدد يشغلوا، اليت احملالت مالك على املستحقة العقاري الدخل

  المنازعات قضاء: العاشر الفصل

 حقوق هلم من أو خلفه أو املساهم طرف من للضرائب العام املدير إىل املطالبات توجه) 2001 م.ق(: 559المادة

 غري أا يعتقد بضريبة بالوفاء رمسيا يكلف آخر شخص أي أو الشرعيني ممثليه أو شرعي بشكل املعنيني ممثليه أو عليه

  .مستحقة

  . العمدة إىل بصددها املطالب توجه أن فيجب إصدارها اإلقليمية اموعات تتوىل اليت بالضرائب يتعلق وفيما

  :من اعتبارا شهرا عشر أثىن هو املطالبة أجل: 560المادة

 يف النزاع موضوع الضريبة بدفع أو حتصيل بسند اإلبالغ أو التصفية كشف أو) السجل( الورد حتصيل بدء إما -1
  حتصيل؛ بسند اإلبالغ أو تصفية كشف أو ورد وضع الضريبة هذه على يرتتب مل إذا ما حالة
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  .للمطالبة املسبب احلادث من التحقق أو -2

  :البطالن طائلة حتت املطالبات على جيب: 561المادة

 ضرائب على املعرتضني األشخاص شركات وأعضاء مجاعيا للضريبة اخلاضعني املسامهني أن غري: فردية تكون أن -1

  مجاعية؛ مطالبة تقدمي ميكنهم الشركة

  واحدة؛ حصة إال تستهدف ال أن -2

   املساهم؛ حساب ورقم عليها املعرتض الضريبة تذكر أن -3

  واالستخالصات؛ اإلثبات لعناصر موجزا عرضا تتضمن أن -4

  صاحبها؛ بتوقيع ومصحوبة مؤخرة تكون أن -5

 طرف من املسلمة املخالصة من نسخة أو الورد من مبستخرج أو الضرييب اإلشعار من بنسخة مصحوبة تكون أن -6

  .   اخلزينة مصلحة

  .تقدميها تاريخ من أشهر ستة اجل يف املطالبات يف مندوبه أو املالية وزير يبت: 562المادة

  .لألسباب موجزا عرضا للمطالبة اجلزئي أو الكي الرفض حالة يف يتضمن الذي بالقرار املساهم يبلغ

  .أشهر ستة اجل يف املنازعات موضوع املطالبات يف 2:الفقرة 559يف املادة إليهم املشار العمد يبت) 2001 م.ق(

  الوالئي القضاء: عشر الحادي الفصل

 يطلب أن للخزينة، تسديد عن العجز وضعية يف عوز، أو مايل ضيق اثر على يوجد مساهم، لكل: 569المادة

 أو الصناعية للشركات العابر الرواج عدم بسبب التخفيض أو اإلسقاط منح ميكن وال لضرائبه ختفيضا أو إسقاطا

  .التجارية

 بالنسبة 559املادة يف عليها املنصوص اإلجراءات حسب الضريبة ختفيض أو إسقاط طلبات حترر :570المادة

  .لتقدميها اجل أي حتديد دون املنازعة موضوع للمطالبات

  .للضرائب العام املدير إىل املطالبات هذه توجه

  .البلدية تضعها اليت بالضرائب يتعلق فيما العمدة إىل املطالبات توجه) 2001 م.ق(

  .الطالب حيملها شروط بإجناز املمنوحة التعديالت أو لإلسقاطات النهائية الصفة ترتبط أن ميكن
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 ضريبة منتوج توزيع طرق يحدد 1990 يوليو 25 بتاريخ صادر  م و/  م ب د و/ 140 ت رقم مشترك مقرر.3

  2015 مارس 03 بتاريخ الصادر م و/ ل د و/  246 رقم المشترك بالمقرر معدل ،المدن بين الحضري النقل

 04.90 القانوين باألمر املنشأ للضرائب العام النظام من مكررة 140 املادة يف الواردة للرتتيبات تطبيقا: األولى المادة

 طبقا البلديات لصاحل يوزع املدن بني احلضري النقل ضريبة منتوج فإن البلدية، للجباية املنشئ 1990 فرباير 6 بتاريخ

  .املقرر هذا يف احملددة للطرق

  .املقرر هلذا لحقم يف املبينة) والثالثة والثانية األوىل( الثالثة الفئات ضمن كلها البلديات تصنف :) جديدة( 2المادة

  ؛)20( بلدية عشرون شملوت: األوىل الفئة -

  ؛)47( بلدية نو وأربع سبعة شملوت: الثانية الفئة -

  ).143( بلدية وأربعني ثالثةو  مائة شملوت: الثالثة الفئة -

 تشكيل فإن أخرى إىل فئة من البلديات تصنيف يف املعتمدة االعتبارات يف مهم تغيري أجري إذا ما حالة يف: 3المادة

  .واملالية الداخلية وزيري من مشرتك مبقرر السنوية للمراجعة قابل الفئات هذه من كل

 النحو على الذكر اآلنفة الفئات من لكل املخصصة احلضري النقل ضريبة من العام املنتوج نسب حتدد: 4المادة

  :التايل

  ؛%)50( املائة يف مخسون: األوىل الفئة -

  ؛%)30( املائة يف ثالثون: الثانية الفئة -

  %).20( املائة يف عشرون: الثالثة الفئة -

 كل من مايو 31 يف واملالية الداخلية وزيري من مشرتك بقرار املدن بني احلضري النقل ضريبة منتوج يقسم: 5المادة

 من أغسطس 31 يف جديد من يوزع الباقي فإن التاريخ هذا بعد الضريبة هذه عائدات متركزت إذا ما حالة ويف. سنة

  .السنة نفس
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  . املقرر هذا بتنفيذ  اختصاصه، حسب كل احمللية، اجلماعات ومدير العمومية واحملاسبة اخلزينة مدير يكلف: 6المادة
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  اإلجراءات المــــــالية والمحاسبيـــــــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

  المــــــالية والمحاسبيـــــــةاإلجراءات 
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 الجزء( العمومية للمحاسبة العام النظام يتضمن 1989 يناير 23 بتاريخ صادر 012.89 رقم قانوني أمر. 1

  ) جماعات المحليةبال المتعلق

 الرابع الجزء

  المحلية الجماعات

  والمحاسبون بالصرف اآلمرون:  األول الباب

  بالصرف اآلمرون:  األول الفصل

 الفقرة يف املذكورون بالصرف اآلمرون ويستطيع البلدية امليزانيات بصرف اآلمرون هم البلديات عمد :216المادة

  .العمل عن اإلعاقة أو التغيب حاالت يف ألنابتهم سلطام مساعديهم تفويض السابقة،

 احملاسبني ويطلعون البلدية ديون صيانة تأمني إىل الرامية التحصيل أوامر بالصرف اآلمرون يصدر :217المادة

  .التحصيل أوامر على باجلباية املكلفني العموميني

 العموميني احملاسبني إىل الالزمة بالقرارات مدعومة ويرفعوا الصرف أوامر بالصرف اآلمرون يصدر :218المادة

  .بالصرف املكلفني

  المحاسبون:  الثاني الفصل

 من أو اإلدارية املراكز أو املقاطعات أو الواليات عواصم يف والعاملون املباشرون اخلزينة حماسبو يعترب :219المادة

 وحماسب للدولة ثانوي حماسب وظائف بني اجلمع وجيوز للبلديات رئيسيني حماسبني احمللية اجلماعات م تتعلق

  .حملية مجاعات لعدة رئيسي

  .البلدي الس جلسات استشاري بصوت وحيضر" البلدي احملصل" للبلدية الرئيسي احملاسب على ويطلق

 املباشرون اخلزينة حماسبو أما البلدية، امليزانية يف والصرفية التحصيلية العمليات مجيع البلدي احملصل ينفذ :220المادة

  .احمللية الضرائب جبباية تكليفهم فباالمكان البلدية الدائرة يف الثانويون واحملاسبون املختصني غري من اآلخرون

  .احمللية اجلماعة حلساب التحصيل عمليات عندئذ البلدي احملصل وميركز
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  العمليات:  الثاني الباب

  التحصيل عمليات:  األول الفصل

  الشبيهة والمحاصيل الضرائب:  األول القسم

 وفق وحتصل وماليا، قانونيا ا واملسموح البلدية للميزانية املخصصة الشبيهة واحملاصيل الضرائب تصرف :221المادة

  ا املعمول والنظم القانونية واألوامر والقوانني للضرائب العام القانون يف املقررة الظروف

اإلتاوات: الثاني القسم  

 الوصاية سلطة مصادقة مع البلدي الس من بقرار احملددة األفراد خدمة ومكافآت اإلتاوات تصرف :222المادة

  .والنظم القانونية واألوامر القوانني يف عليها املنصوص الظروف وفق وحتصل

  أخرى ديون: الثالث القسم

 لطبيعة تبعا أعاله 2و1 القسمني يف عليها املنصوص تلك غري البلدية ديون تصفية البلدية مصاحل تباشر :223المادة

 على أو والنظم القانونية واألوامر القوانني يف واملقررة مصدق البلدي الس من بقرار حتدد اليت األسس وعلى الديون

  .املعاهدات أو العدالة قرارات أساس

 على باعثا بالدائن جمحف التصفية يف خطإ كل ويعترب. التصفية أسس حتصيل أمر كل يذكر أن جيب :224المادة

  .إصداره إىل الدافع وكذلك اجلديدة التصفية أسس األمر ويتضمن. للتحصيل ختفيض إلغاء أمر إصدار

  .أوقية 50 عن األصلي مبلغها يقل لديون اخلاصة التحصيل أوامر إصدار يتم ال :225 المادة

  .املالية قانون يف وارد هو ما وفق سنويا األدىن احلد هذا مراجعة وميكن

 فيها تصدر اليت نفسها الظروف يف البلدييني احملصلني طرف من التحصيل بأوامر املدينني إشعار جيري :226المادة

  .الدولة ديون حتصيل أوامر
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 قابلة التحصيل أوامر تصبح األخرية، احلالة ويف. باإلجبار أو ودية بصورة التحصيل أوامر جباية جتري :227المادة

  ".النافذة الكشوف"  التنفيذي الطابع اكتساا بعد التحصيل أوامر على ويطلق البلدية عمدة طرف من للتنفيذ

 املتابعة وجتري.العليا احملكمة أمام املدين يعرتض مل طاملا النافذة الكشوف حتصيل البلدي احملصل يتابع :228المادة

  .املباشرة الضرائب جمال يف معتمد هو ما مثل

  .البلدي الس من قرار على بناء بالصرف األمر قبل من الديون إعفاء عن يعلن :229المادة

 من قرار على بناء بالصرف اآلمر طرف من قيمة ذات غري حتصيلها من امليؤوس الديون اعتبار عن يعلن :230المادة

  .البلدي الس

 وكالء الغرض هلذا البلدي احملصل ويساعد وصل تسليم مقابل نقدا البلدية امليزانية مواد بعض جتىب :231المادة

  .حتصيل

  .وتسيريها التحصيل وكاالت تكوين إجراءات املالية وزير حيدد: 232المادة

 سجالت مبسك اخلاصة التعليمات البلدي احملصل ويقدم التحصيل وكالء البلدي احملصل مبوافقة العمدة ويعني

  .املالية وزير عن الصادرة العامة التعليمات إطار يف التسييري

  مشتركة ترتيبات: الرابع القسم

 وذلك أعاله،  24 املادة يف عليها املنصوص التسديد طرق بإحدى بديوم الوفاء املدينون يستطيع :233المادة

  .القيم تسليم وكذلك املضمونة االلتزامات باستثناء

 91 و 90 املادتني يف للدولة احملددة تلك البلدية حيال املدين ذمة وإبراء الوصل تسليم ظروف متاثل :234المادة

  .أعاله الواردتني

  الصرف عمليات:  الثاني الفصل

  بالصرف التعهد:  األول القسم

  .البلدية نفقات بصرف بالتعهد وحده العمدة خيتص :235المادة
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 إذا إال ا القيام ميكن وال. امليزانية يف املسجلة االعتمادات حدود ضمن بالصرف التعهدات حتصر :236المادة

  .عليها املرتتبة املصاريف بتغطية اخلاصة املوارد مسبقا توفرت

  .بالصرف اآلمر طرف من املمسوكة احملاسبة يف بالصرف التعهدات تعرض :237المادة

 املايل املراقب طرف من موازية، بصورة أعاله 237 املادة يف عليها املنصوص التعهدات حماسبة متسك :238المادة

  .للدولة احملددة نفسها الشروط وفق

  التصفية: الثاني القسم

  .العمدة طرف من البلدية مصاريف تصفى :239 المادة

  بالصرف األمر: الثالث القسم

  .تسديد حواالت الغرض هلذا يصدر وهو البلدية مصاريف بتسديد العمدة يأمر :240 المادة

 قبل من عليها املؤشر غري احلواالت وتعترب املايل املراقب لتأشرية مسبقا، التسديد، حواالت ختضع :241المادة

  .للمحاسبني بالنسبة مقبولة غري املايل املراقب

  .البلدي احملصل خزينة إىل التسديد حواالت توجه :242المادة

 مقرر بواسطة حتتويها أن جيب اليت واإليضاحات وشكلها احلواالت إلصدار القصوى التواريخ حتدد :243المادة

  .املالية وزير عن صادر

  الدفع: الرابع القسم

  .احلواالت بدفع املعني احملاسب يقوم :244المادة

  



 337  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 أعاله، الواردتني 13و 12 املادتني يف عليها املنصوص املالية للرقابة املصروف استجابة عدم حالة يف : 245المادة

  .الالزمة الرتتيبات واختاذ بالصرف االمر يتم حىت الدفع بتعليق البلدي احملصل يقوم

  .املصروف رفض البلدي للمحصل ميكن يومني، ظرف يف الالزم اجناز باإلمكان يكن مل وإذا

 احلاالت يف إال األداء املستحقة املبالغ إيداع طريق عن بالتسديد القيام البلدي احملصل اليستطيع :246المادة

  .القانوين األمر هذا من 38 املادة ملقتضيات وفقا والنظم القانونية واألوامر القوانني يف علهيا املنصوص والظروف

  الخزينة عمليات: الثالث الفصل

  .لفوائد منتج وغري متميز حساب يف اخلزينة لدى البلدية أموال تودع :247المادة

 أحد بيع حمصول أو تربعات أو سابقة مالية سنوات فائض عن ناجتة البلديات إحدى أموال كانت إذا :248المادة

 الودائع صندوق لدى مؤجل إيداع حساب يف وضعها ميكن مؤقتا، املستخدمة غري والسلفات املمتلكات عناصر

 العمومية واحملاسبة اخلزينة مدير ومبوافقة البلدي احملصل من اقرتاح على بناء اإليداع هذا العمدة ويقرر. واألمانات

  .البلدي احملصل تسيري برقابة املكلف

  أخرى عمليات الرابع الفصل

 األمالك وكذلك املنقولة وغري املنقولة املمتلكات مبجموع املتعلقة العمليات البلدية حسابات تعرض :249المادة

  .املخصصة

 املخصصة، واألمالك املنقولة وغري املنقولة املمتلكات عناصر تقييم احملاسبة، ضمن اإلدراج أثناء جيري :250المادة

  .استثناء التجارية بالقيمة أو الشراء بسعر إما احلالة حسب وذلك

  .سنوي اندثار نسب عليها تطبق لإلندراس األموال هذه قابلية حالة ويف

  .وشروطه االندثار نسب املالية وزير عن صادر مقرر وحيدد

  العمليات تبرير: الخامس الفصل
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 حالة ويف. املالية وزير يضعها عامة مدونة يف والصرف التحصيل لعمليات املربرة األوراق الئحة توضح :251المادة

  .بإبداهلا له الرتخيص قرار بواسطة املالية لوزير ميكن أوسرقتها تلفها أو البلدي للمحصل املسلمة املربرات ضياع

  المحاسبة: الثالث الباب

  .والسندات للقيم خاصة وحماسبة عامة حماسبة البلدية حماسبة تتضمن :252المادة

  العامة المحاسبة: األول الفصل

 وزير طرف من املوضوعة احملاسبة خلطة وفقا البلدي احملصل طرف من للبلدية العامة احملاسبة متسك :253المادة

  .العامة احملاسبة خطة من احملاسبة هذه وتستوحي املالية

الخاصة المحاسبة: الثاني الفصل  

  .املالية وزير طرف من البلدية متلكها اليت والسندات بالقيم املتعلقة احملاسبة قواعد حتدد :254المادة

  .عليها تنطبق اليت والقيم السندات قيمة وتعرض اجلرد اخلاصة احملاسبة تضع :255المادة

 والسندات للقيم تسيري حساب سنويا يعرض الذي البلدي، احملصل قبل من اخلاصة احملاسبة متسك :256المادة

  .املالية وزير طرف من احملددة للشروط وفقا يوضع

السنة نهاية وحسابات السنوية النتائج: الثالث الفصل  

  .تسيري كل أثناء البلدية طرف من احملققة الفوائض جمموع النتائج حسابات نصف :257المادة

 النتائج حتديد إىل الرامية العمليات فيها تنفذ اليت واآلجال الشروط املالية وزير عن صادر مقرر حيدد :258المادة

 يف امليزانية عمليات تنفيذ إلكمال السنة اية يف املخصصة اآلجال مقرر بواسطة أيضا املالية وزير وحيدد. السنوية
  .التسيري حساب وإعداد السجالت واختتام املنصرمة السنة
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 حساب بنية مقرر بواسطة املالية وزير وحيدده البلدي احملصل طرف من سنة كل البلدية حساب يوضع :259المادة

  .ومكوناته التسيري

 وأوامر التحصيل اوامر مبلغ مطابقة يصدق الذي بالصرف األمر طرف من التسيري حساب على يؤشر :260المادة

  .لسجالته الصرف

 مادة ولكل فصل لكل يعرض الذي اإلداري احلساب السجالت مقرر يف احملدد التاريخ يف العمده يعد :261المادة

  .وصرفا حتصيال وتنفيذها االعتمادات افتتاح امليزانية يف

 حساب يف املتضمنة نفسها النتائج املالية للسنة اإلداري احلساب يظهر السابقة املتجمعة النتائج دمج طريق وعن

  .البلدي احملصل طرف من املوضوع التسيري

 قبل وذلك العمدة طرف من البلدي الس على متالزمني اإلداري واحلساب التسيري حساب يعرض: 262المادة

  .اإلداري واحلساب التسيري حساب البلدي الس ويقر.املالية السنة اختتام الثانيبعد الشهر انقضاء

 عليهما للمصادقة اإلدارية والوصاية املالية الوصاية وزاريت إىل اإلداري واحلساب التسيري حساب حيال :263المادة

  .الداخلية ووزير املالية وزير عن الصادر املشرتك املقرر يف احملددة للشروط وفقا

 إىل املالية، السنة اختتام بعد السابع الشهر انقضاء قبل التربيرية باألوراق مصحوبا التسيري حساب يوجه: 264المادة

 العليا احملكمة إىل حتويله قبل الدراسة حتت بوضعه إما اهليئة أمهية حسب يقوم، الذي العمومية واحملاسبة اخلزينة مدير

  .القانوين األمر هذا من 62 املادة يف املقررة للشروط وفقا للحسابات اإلدارية بالتصفية وإما

  الرقابة:  الرابع الباب

  بالصرف اآلمرين تسيير رقابة: األول الفصل

 العامة والرقابة للمالية العامة املفتشية ملعاينات البلدية للميزانية بالصرف آمرين بصفتهم العمد خيضع :265المادة

  .والنظم القانونية واألوامر القوانني حتددها اليت للشروط وفقا للدولة

  .أعاله 12 املادة يف املذكورة الرقابة بالصرف اآلمرين عمليات على البلديات حماسبو ميارس :266المادة
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المحاسبين تسيير رقابة: الثاني الفصل  

 الرقابة وهيئات العمومية واحملاسبة اخلزينة مدير قبل من البلديات حماسيب تسيري على الرقابة تؤمن :267المادة

  .الدولة حماسيب وظائف ممارسة على املطبقة نفسها الظروف يف العليا واحملكمة للمالية العامة واملفتشية املختصة

  .األخرى المحلية الجماعات على تطبيقها يمكن عامة ترتيبات: الخامس الباب

 كل على أعاله الوارده 267 إىل 216 من املواد يف واحملددة البلديات على املطبقة الرتتيبات تنطبق :268المادة

  . الالمركزية إطار يف إنشاؤها املمكن األخرى احمللية اجلماعات أشكال

 شخص ألي وإما احمللية اجلماعة تلك جملس لرئيس إما احمللية اجلماعة مليزانية بالصرف اآلمر صفة متنح :269المادة

  .اجلماعة لتلك التأسيسية الوثيقة يف يعني

  .احمللية العمومية اهليئة مقر يف املقيم اخلزينة حماسب طرف من احمللية اجلماعة حمصل وظيفة متارس: 270المادة

  ختامية ترتيبات: السادس الباب

  .القانوين األمر هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كل تلغي :271المادة

  .للدولة قانونا باعتباره وينفذ االستعجال إجراءات حسب القانوين األمر هذا ينشر :272المادة
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 المالي القانون مبادئ يتضمن ،1989 يناير 16 بتاريخ صادر م و/  م ب د و/  018 ت رقم مشرك مقرر. 2

 المستعملة المصطلحات ومدونة عليها، والتصويت تحضيرها إجراءات وكذلك البلدية للميزانيات بالنسبة

  والرقابة اإلنجاز وظروف وتعديلها عليها المصادقة وطرق فيها،

  

 امليزانية تقدمي وإجراءات املصطلحات مدونة وكذلك امليزانية مبادئ حتديد إىل املقرر هذا يهدف : األولى المادة

  .وتنفيذها البلدية

  األساسية المبادئ: األول الجزء

  الميزانية قانون مبادئ: األول الفصل

  .متوازن بشكل امليزانية على يصادق :2المادة

  .ذلك بعد األخرى ولألعباء أوال، اإللزامية لألعباء حتديدي تسجيل والوسائل، للموارد الصادق التقدير ويقابل

 منفصل، بشكل لإلبطال، موجبني شرطني من التأكد خالل من املوارد تقدير يف الصدق عيب إقرار يتم :3المادة

  : مها الشرطان وهذان صرف بأي للقيام  وذلك

 نقدي؛ خمزون وجود -

 .مقررة مالية اعتمادات وجود -

 .املصروفات على املداخيل أسبقية النقدي املخزون وسائل وجود وتستلزم

  .واحدة مدنية لسنة سنة كل البلدية امليزانية على يصادق :4المادة

 السنة من دمجرب 31 قبل املقررة النفقات لتسديد استثنائية، بصورة يوما وأربعني مخسة من التكميلية الفرتة وختصص

  .املعينة املالية

 األصلية امليزانية إىل واإلضافات التكميلية امليزانيات وتشكل واحدة وثيقة يف البلدية امليزانية على يصادق :5المادة

  .امليزانية وحدة مبدإ إطار يف حمدودة تعديالت
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 الختزال إمكانية أية بدون كاملة، امليزانية هذه يف واملصاريف املداخيل مجيع تٌرسم. عامة البلدية امليزانية :6المادة

  .بعض يف بعضها

  .النفقات مجيع لتسديد البلدية امليزانية يف املداخيل مجيع تصرف :7المادة

  :التاليني االستثنائني معينة ملصاريف حمددة موارد ختصيص عدم مبدأ ويتضمن

 العون؛ صناديق -

  .امليزانية اعتمادات تشكيل إعادة -

  .بلدي مشروع أي إجناز يف آخر مانح أي أو ملمول املادية أو املالية املشاركة العون، صناديق تعين :8المادة

 خمالفة طبيعة ذو مصروف الفصول، أحد إىل حق بغري حيول، عندما امليزانية اعتمادات تشكيل بإعادة يقام :9المادة

  .لعنوانه

  البلدية الميزانية تقديم:  الثاني الفصل

  الميزانية مصطلحات مدونة:  األول القسم

  ).1( رقم امللحق يف القرار هذا مبقتضى احملددة البلدية امليزانية مصطلحات مدونة توجد :10المادة

 إلعداد الضرورية واملنهجية اإلدارية املعايري حسب املصاريف البلدية امليزانية مصطلحات مدونة ترتب :11المادة

  .ورقابتها وإجنازها عليها واملصادقة امليزانية

  الميزانية بنية: الثاني القسم

  .املعتمدة املالية املوازنة توضيحي خمطط يف البلدية امليزانية تربز أن جيب :12المادة

  .ومادة ومادة فصال فصال املصادقة هذه وتتم البلدي الس طرف من واملصاريف املداخيل على يصادق :13المادة

  .اجلزء وحدات الفصول تشكل :14المادة



 343  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  .جزأين املداخيل وتتضمن

 العادية؛ املداخيل:  األول اجلزء -

 .االستثنائية املداخيل:  الثاين اجلزء -

  :كذلك جزأين املصاريف تتضمن

   التسيري؛ مصاريف األول اجلزء -

 .التجهيز مصاريف: الثاين اجلزء -

 رمز وجوبا، ويوضع. امليزانية رمز وجودمها حالة يف والفقرة القسم واملادة والفصل اجلزء أرقام تتابع يشكل :15المادة

 واملصاريف املداخيل جلميع نفسها بالطريقة يوضع الذي امليزانية رمز ويسهل. طبيعتها حسب ميزانية عملية لكل

  .البلدية امليزانية ورقابة احملاسبة إجناز

  األصلية الميزانية إلى اإلضافات: الثالث الفصل

  التكميلية الميزانية: األول القسم

 سنة يف أصلية ميزانية على املصادقة أثناء بعد، احملددة غري العمليات إحلاق من التكميلية امليزانية متكن :16المادة

  .امليزانية ذه معينة مالية

  : يلي ما اخلصوص وجه على التكميلية امليزانية وتتضمن

  الفارطة؛ املالية السنة تسيري فائض ختصيص -

. إجنازها بدا ألشغال واملقابلة السابق دمجرب من والثالثني الواحد قبل صرفها املقرر التجهيز اعتمادات تأجيل -

 السنة من يناير فاتح من ،ابتداء العمدة عن صادر ملقرر موضوعا املذكور االعتماد تأجيل يكون أن على

 ميزانية أقرب يف امليزانية، اعتمادات باسرتجاع بالتعهد ويقضي املعينة العمليات حالة يقدم التالية، املالية

 على ميكن وال. مادية أو قانونية ألسباب األصلية امليزانية يف شرحها يتم مل اليت اجلديدة تكميلية،العمليات

  .املوارد يف مقابل دون جديدة نفقة أية إدخال حال أية
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 تكميلية، ميزانية اعتماد عدم حالة ويف. وعدمه تكميلية ميزانية اعتماد إىل اللجوء بني االختيار حبق البلدية وحتتفظ

 اعتمادات إحاالت وتكون ظرفية إضافة بواسطة وإما التالية األصلية امليزانية يف إما وجوبا التسيري فائض يسرتجع

  .اجلارية املالية السنة يف الظرفية لإلضافة موضوعا اجلديدة والعمليات التجهيز

 نفسها اإلجراءات حسب وإقرارها عليها واملصادقة إعدادها ويتم نفسها، للقواعد التكميلية امليزانية ختضع :17المادة

  .األصلية بامليزانية اخلاصة

 وجيب.البلدي احملصل أرقام حلساب اإلداري حسابه مطابقة من التأكد بعد التكميلية، امليزانية العمدة يعد :18المادة

  .التكميلية امليزانية على املصادقة قبل البلدي الس طرف من الوثيقتني هاتني إقرار

  .ابريل لشهر العادية دورته أثناء عليه ويصادق التكميلية امليزانية مشروع حول البلدي الس يداول :19المادة

 ومن البلدي الس طرف من عليه املصادق التكميلية امليزانية مشروع القرار الالزم بالتعجيل العمدة يقوم :20المادة

  .يونيو 30 قبل الوصاية سلطة طرف

  .األصلية امليزانية يف املفتوحة االعتمادات إىل التكميلية امليزانية يف املفتوحة االعتمادات تنضاف :21المادة

  الظرفية اإلضافات: الثاني القسم

 تراعي األصلية، أو التكميلية امليزانية إعداد فرتات خارج...) وصايا هبات،( البلدية املوارد زيادة حالة يف :22المادة

  .1987 اكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289.87 رقم القانوين األمر من 74 املادة يف املقررة األحكام البلدية

 مداولة على بناء العمدة، ويصدر. نفسها اإلجراءات وفق املادية املساعدة وأموال العينية اهلبات دمج يتم :23المادة

 مببلغ صرف وسند إيراد سند  الوصاية، سلطة طرف من عليها واملصادق املعينة العطية بقبول القاضية البلدي الس

  .عليها احملصول املعدات  أو اهلبة قيمة املبلغ هذا ويساوي البلدي احملصل إىل وحييله مماثل

  الداخلية التعديالت: الثالث القسم

 املذكور القانوين األمر من 74 املادة يف املقررة لألحكام وفقا الداخلية التعديالت تتم أن ميكن :24المادة

 .العمدة عن صادر مقرر بواسطة نفسه الفصل من أخرى مادة إىل مادة من اعتماد حتويل وميكن.أعاله
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 .الوصاية سلطة ملصادقة تعرض البلدي الس من مبداولة فصل إىل فصل من اعتمادات بتحويل ويرخص

  المتعارضات: الرابع الفصل

 املداوالت القانون بقوة الغية تعترب أعاله، املذكور القانوين األمر من 31 املادة يف املقررة لألحكام تطبيقا :25المادة

 كانت اليت القضية عن موكلني بصفتهم وإما اخلاصة بصفتهم إما معنيون البلدي الس من أعضاء فيها يشارك اليت

  .املداوالت تلك موضوع

 نفسه القانوين األمر من 6 املادة يف احملدد باملعىن البلدية اهليئة يف عضو وظائف بني اجلمع مينع سبق ما على وترتيبا

  .البلدية امليزانية إطار يف منتظمة بصورة عنه يعوض عمل ومزاولة

 البلدية امليزانية يف مقرر دائم عمل أساس على أجورا يتقاضون  الذين للعمال الكاملة الالئحة ترفق :26المادة

  .املالية ووزير الداخلية وزير من لكل املشرتك لإلقرار واملعروض عليه املصادق امليزانية مبشروع وجوبا،

 على أعاله الواردتني 26و25 املادتني يف املعادة األحكام احرتام بعدم معلل للدفع تعليق كل سيعرض :27المادة

  .اإلداري السلم بواسطة الوصاية سلطات حتكيم

 على تساعد أن شأا من اليت العناصر مجيع البلدي واحملصل العمدة من لكل املتبادلة امللفات تتضمن أن وجيب

  .واملالية اإلقتصاد وزارة ومصاحل الداخلية وزارة مصاحل من كل طرف من الدراسات إجناز

 املقررات،اليت نسخ على توضع أعاله املذكور القانوين األمر من 46 املادة يف املقررة لألحكام تطبيقا :28المادة

 شكليات البلدي، للمحصل واملوجهة ملساعديه سلطاته البلدية امليزانية بصرف آمرا باعتباره العمدة مبقتضاها يفوض

  .املفوضني من واحد كل ورقم توقيع

 بصفتهم االعتماد من يستفيدون ال أشخاص عن الصادرة والصرف التحصيل أوامر تنفيذ عن تنجم :29المادة

 اإلدارية األخرى العقوبات دون ذلك حيول أن ودون واملالية الشخصية املسؤولية البلدي احملصل حتميل مفوضني

  .واجلنائية
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  وإقرارها البلدية الميزانية إعداد: الثاني الجزء

  الميزانية إعداد:  األول الفصل

 قد اليت املساعدات إجرءات ويضع امليزانية إعداد العمدة فيها ينسق اليت الظروف الفصل هذا حيدد :30المادة

  .يطلبها

 واملصاحل البلدية اإلدارية واملصاحل البلدية بني التام التعاون أساس على امليزانية مشروع اعداد يتم :31المادة

 احلسابات ونتائج السابقة امليزانية وكذلك وإجنازاا اجلارية، امليزانية تقديرات حتليل بعد امليزانية مشروع ويوضع.املالية

  .الفارطة املالية السنوات يف التسيري وحسابات اإلدارية

 وامليزانية األصلية امليزانية إعداد أعمال يف باملساعدة للبلدية الرئيسي احملاسب البلدي، احملصل يلزم :32المادة

  .ذلك العمدة منه يطلب عندما الظرفية، واإلضافات التكميلية

  .املنتظمة واإلضافات التكميلية وامليزانية األصلية امليزانية إعداد هذه احملاسب مشاركة وتشمل

  الميزانية إقرار: الثالث الفصل

 العادية دورته أثناء يقره الذي البلدي الس مداوالت على التالية للسنة األصلية امليزانية مشروع يعرض :33المادة

  .اجلارية السنة من األخرية

 قضايا خالهلا تٌتداول اليت البلدي الس جلسات يف استشاري بصوت البلدي احملصل يشارك :34 المادة

 ملزم وهو ، املداولة اجلمعية يف عضو أي طرف من استشارته متكن احمللية، للجماعات ماليا مستشارا وباعتباره.امليزانية

  .موضوعي رأي بإبداء احلالة هذه يف

  البلدية الميزانية على المصادقة: الثالث الجزء

 يف امليزانية مشروع حيال أعاله، املذكور القانوين األمر من 60 و30 للمادتني املشرتكة لألحكام تطبيقا :35المادة
  .واحمللية اإلدارية السلطة إىل إلزامي، أجل كآخر نوفمرب من الثالثني قبل كان ومهما إقراره، تلي اليت أيام الثمانية

  .بالداخيلة املكلفة الوزارة إىل ومالحظاا بآرائها مرفوقا امليزانية مشروع األخرية هذه وحتيل
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 من اعتبارا يوما 45 ظرف يف يصدر مشرتك مبقرر املالية ووزارة الداخلية وزارة من املشرتكة املصادقة تأيت :36 المادة

  .الوصاية سلطة مبقر املشروع إيداع

 النظام بتطبيق البلدية إلزام امليزانية مشروع إليداع احملددة القصوى اآلجال احرتام عدم على يرتتب :37المادة

  .}املؤقتة 12 على 1 نسب{ ب املعروف

 املذكور القانوين األمر من 32 املادة يف املقررة الوصاية مزاولة يف املالية ووزارة الداخلية وزارة من كل ملؤازرة :38المادة

  .وصاية جلنة تنشأ أعاله

  : يلي كما الوصاية جلنة تشكل :39 المادة

 .واملواصالت والربيد الداخلية لوزارة العام األمني: الرئيس ـ

  : األعضاء ـ

 باملالية؛ املكلفة الداخلية وزير مستشار -

  احمللية؛ اجلماعات مدير  -

  اجلهوي؛ والعمل الرتايب اإلعداد مدير -

 العمومية؛ واحملاسبة اخلزينة مدير -

 واحملاسبات؛ امليزانية مدير -

  الضرائب؛ مدير -

 .املايل املراقب -

 

 الوزارتني من لكل املشرتكة املصادقة تستدعي اليت املداوالت كل خبصوص رأيها اللجنة هذه تعطي :40 المادة

  .فقط استشارية بصورة الرأي هذا ويصدر واملالية بالداخلية املكلفتني
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 اليت للميزانية،أو املعدلة واملداوالت البلدية امليزانيات مشاريع دراسة يف الوصاية جلنة اختصاصات تنحصر :41المادة

  .التسيري وحسابات اإلدارية واحلسابات مايل أثر هلا

  : يلي مبا الدراسة وتتعلق

 والنظم؛ التشريع يف احملددة التقدمي تواريخ -

 .املقرر هذا ويف للبلديات املنشئ القانوين األمر يف املقررة املالية الرتتيبات -

  ورقابتها البلدية الميزانية إنجاز: الرابع الجزء

  اآلمر طرف من:  األول الفصل

  .البلدي احملصل لدى توقيع شكلية ، تعيينه من اعتبارا للبلدية التنفيذية السلطة ميثل الذي العمدة يودع :42المادة

  .أعاله الواردة 28 املادة يف املذكورة الرتتيبات تطبيق على العمدة، يسهر سلطاته بعض تفويض حالة يف :43المادة

 طرف من شرعية بصورة معتمد وغري مفوض غري طرف عن الصادرة الصرف أو التحصيل أوامر تقبل ال :44المادة

  .البلدي احملصل

 والصرف التحصيل سندات أوامر عرض إىل يرمى الذي اإلداري احلساب املالية السنة أثناء العمدة ميسك: 45المادة

  .ا املعمول املصطلحات مدونة حسب

 اإلدارية احملاسبة العمدة خيتم املالية السنة لنهاية التالية السنة من فرباير 16 يف أي التكميلية الفرتة اية يف :46المادة

  .الفارطة املالية للسنة اإلداري احلساب ويضع

 نسب تقدير من التمكني دف السنة ميزانية تقديرات يعرض عمودا اإلداري احلساب يتضمن أن جيب :47المادة

  .عليها املصادق الرتخيصات إىل بالقياس اإلجناز
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 شهر يف للميزانية املخصصة دورته أثناء البلدي الس ملداوالت التسيري وحساب اإلداري احلساب يعرض :48المادة

 القانوين األمر من 75 املادة ترتيبات تطبق التكميلية امليزانية غياب ويف.التكميلية امليزانية على املصادقة قبل أبريل

  .للبلديات املنشئ

 طرف من املوضوع التسيري حساب يف فقط التسديد الواجبة وتلك التحصيل الواجبة البقايا حتديد يتم :49المادة

  .البلدي احملصل

  البلدي المحصل طرف من:  الثاني الفصل

  الرئيسي المحاسب البلدي، المحصل: األول القسم

 مقر املقاطعة أو الوالية عاصمة يف العامل اخلزينة حماسب هو للبلدية الرئيسي احملاسب البلدي احملصل :50المادة

  .إداريا هلا تتبع اليت أو البلدية

 الوحيدة الوثيقة هذه وتعرض.  مالية سنة لكل تسيري حساب بوضع تلك بصفته البلدي احملصل يلزم :51المادة

  .بالوثائق التسيري وحساب باألرقام التسيري حساب مستويني

 التعهدات خالهلا تسدد قد اليت يوما 45 من التكميلية الفرتة اية يف باألرقام التسيري حساب يوضع :52المادة

 يوم آخر تسجيل من اعتبارا باألرقام التسيري حساب من املداخيل جزء ختم وميكن.السابق دمجرب 31 قبل بالصرف

  .دمجرب شهر من حماسيب

 وتنفيذ املداخيل حتقيق بني الفرق من احلاصل املايل الفائض باألرقام التسيري حساب يتضمن :53المادة

 خالهلا تقوم قد اليت إبريل دورة أثناء البلدي الس ملصادقة تقدميه دف العمدة إىل التقرير هذا وحيال.املصاريف

  .التكميلية امليزانية بإقرار املداولة اجلمعية

 منه ومنقوصة التحصيل الواجبة القضايا إليه مضافة السابقة املادة  يف املذكور  اخلزينة فائض يشكل :54المادة

  .اإلداري احلساب يف احلاصل للفائض وجوبا املساوي التسيري فائض الصرف، الواجبة القضايا
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 املداخيل إجناز مربرات مجيع إليه مضافة باألرقام التسيري حساب من بالوثائق التسيري حساب يتشكل :55المادة

  .الرمز هذا داخل الزمين التسلسل وحسب امليزانية رمز حسب مرتبة واملصاريف

 التقدمي تواريخ وكذلك بالوثائق التسيري إجراءات حساب وضع املالية وزارة عن صادر توجيه سيحدد: 56المادة

  .العليا باحملكمة املالية الغرفة لدى للحكم اإليداع قبل للدراسة للخزينة العام لألمني

 آخر شخص أي باستثناء البلدي، احملصل يعترب البلديات على املطبقة العمومية احملاسبة قواعد مبقتضى :57المادة

  .اجلماعة طرف من اململوكة والقيم والسندات لألموال واملسري الوحيد املاسك الرئيسي، احملاسب

 وقوع البلدي، احملصل  علم إىل وصل إذا ما حالة ويف. األساس هذا على واملالية الشخصية مسؤوليته تقدير وميكن

 إرساله يتم تقرير طريق عن واملالية بالداخلية املكلفني الوزيرين من كل بإبالغ ملزما يكون القاعدة هذه عن خروج

  .لإلطالع العمدة إىل املذكور التقرير من نسخة وتوجه اإلداري السلم بواسطة

 ومعاقبته متابعته وتتم الفعلي املسري صفة البلدي للمحصل اخلاصة الوظائف يف تدخل شخص أي يأخذ :58المادة

  .به املعمول للتشريع تطبيقا األساس هذا على

 الصادر 1-88 املشرتك الوزاري التوجيه ملقتضيات طبقا والقيم األمالك حماسبات البلدي احملصل ميسك :59المادة

  .1988 فرباير 7 بتاريخ واملالية الداخلية وزاريت عن

  .ومراحله وأشكاله التسيري اية مقرر تواريخ مشرتك توجيه سيحدد :60المادة

البلدي المراقب البلدي، المحصل: الثاني القسم  

 وحيدد. وحلسابه الوطين املايل املراقب باسم ويتصرف للبلدية ماليا مراقبا بصفته البلدي احملصل يعني :61المادة

  .نشاطاته عن تقارير البلدي احملصل فيها إليه يرسل اليت الظروف بالعاصمة، مقره يوجد الذي املايل املراقب

  .الصرف وأوامر الصرف لتقارير املسبقة بالدراسة ماليا مراقبا بصفته البلدي احملصل اختصاصات تتعلق :62المادة
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  : يلي كما الصرف رقابة مضمون حيدد :63 المادة

  كافية؛ أموال وجود -

 الصرف؛ طبيعة حسب صحيحة بصورة امليزانية يف االعتماد -

 املعين؛ الفصل يف امليزانية اعتمادات وجود -

 التقدير؛ حسابات صحة -

 .البلدي الس لتصويت الصرف تقرير مطابقة -

 العكس حالة ويف عليه املعروضة الوثائق على تأشريته بوضع البلدي احملصل يقوم الشروط هذه الصرف تقرير وافق وإذا

  .معللة إلغاء مذكرة بواسطة الصرف تقرير مشروع يلغي

 مفوضا بصفته البلدي احملصل عليه يؤشر مل ما بالصرف أمر موضوع بالصرف قرار أي يكون أن ميكن ال:64المادة

 .املايل املراقب طرف من

  .التسديد حواالت استقبال أثناء عليه املؤشر للتقرير بالصرف األمر مطابقة من ويتحقق

 واخلاصة العامة القواعد مبقتضى الالزمة الرقابة الصرف، ميدان يف البلدي احملصل ميارس معاينته اية يف:65المادة

  .البلديات على املطبقة العمومية للمحاسبة

  المردودية ومكافآت العالوات: الخامس الجزء

  التسيير عالوات: األول الفصل

 وحتريك التسيري أثناء هلا املتعرض املخاطر عن للتعويض خمصصة تسيري عالوة البلدي للمحصل متنح :66المادة

  .وحفظها البلدية طرف من اململوكة والقيم األموال

  .البلدية لدى ماليا مستشارا بصفته نشاطاته أساس على البلدي للمحصل كذلك العالوة هذه متنح :67المادة

  .انتهائها غاية إىل مهامه مزاولة من ابتداء شهريا البلدي للمحصل التسيري عالوة تدفع: 68المادة
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  :امليزانية تقديرات على يلي كما الشهري التسيري لعالوة األعلى املستوى حيدد :69المادة

  أوقية؛ 6000:  ونواذيبو بنواكشوط البلديون احملصلون -

  أوقية؛ 5.000:  أوقية مليون 20 على تزيد ميزانية ينجزون الذين البلديون احملصلون -

 أوقية؛:  4.000 أوقية مليون 20 و 5بني ترتاوح ميزانية ينجزن الذين البلديون احملصلون -

 أوقية؛ 3.000:  أوقية ماليني 5 و2 بني ترتاوح ميزانية ينجزون الذين البلديون احملصلون -

 أوقية؛ 2.000:  أوقية مليون 2 و 1 بني ترتاوح ميزانية ينجزون الذين البلديون احملصلون -

 .أوقية  1.000:  أوقية مليون عن تقل ميزانية ينجزون الذين احملصلون -

 للمحصل املخصصة التسيري لعالوة الشهري املبلغ امليزانية على التصويت أثناء سنويا البلدي الس حيدد :70المادة

 .البلدي

  المردودية مكافآت: الثاني الفصل

 الذين واملالية االقتصاد لوزارة والتابعني الرتب كل على احلائزين الوكالء لكل املردودية مكافأة متنح :71المادة

  .وحتصيلها وتصفيتها املالية املداخيل وضع يف يسامهون

 بالنسبة املقررة نفسها املعايري وحسب نفسها للشروط وفقا دمجرب شهر يف سنويا املكافأة هذه مبلغ مينح :72المادة

  .للدولة

  .املكافأة هذه من باالستفادة املطالبة بإمكام الذين الوكالء إمسيا البلدية عن صادر قرار يعني :73المادة

  مشتركة ترتيبات:  الثالث الفصل

 بنفقات املتعلقة امليزانية اعتمادات من وتستقطع املردودية ومكافأة التسيري بعالوة اخلاصة املصاريف تقرر :74المادة

  .والعالوات املرتبات

  :ختامية ترتيبات
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  .القرار هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات مجيع تلغى :75 المادة

 ومدير البلديات وعمد املالية  لوزارة العام واألمني واملواصالت والربيد الداخلية لوزارة  العام األمني يكلف :76المادة

  .االستعجال إجراءات حسب سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ خيصه، فيما ،كل العمومية واحملاسبة اخلزينة
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 للهيئات السلف وصناديق اإليرادات بصناديق يتعلق 1993 دجمبر 12 بتاريخ صادر م و/  165 رقم مقرر. 3

  العمومية

 صناديق رقابة وتسيري تنظيم وشروط التالية الرتتيبات تطبيق جمال حتديد إىل املقرر هذا يهدف :األولى المادة

 العام النظام املتضمن 012. 89 رقم القانوين األمر من 18 للمادة تطبيقا املنشأة السلف وصناديق اإليرادات

  .العمومية للمحاسبة

 جلزء ااين واإلعفاء املسؤولية من واإلبراء استعماهلا وشروط للقيمني والنقدية الشخصية املسؤولية مدى حيدد كما

 .للمسؤولية املخصصة والعالوة املطلوبة الكفاءة مستويات وكذا الدين، من

  مجال التطبيق: الباب األول 

  :أي العمومية للمحاسبة العام النظام يف احملدد النحو على العمومية اهليئات على املقرر هذا ترتيبات تطبق :2المادة

 الدولة؛ -

 اإلداري؛ الطابع ذات الوطنية العمومية املؤسسات -

 .احمللية اجلماعات -

. رقر امل هذا يف" املوكلون العموميون احملاسبون" حلسام العمليات القيمون جيرى الذين العموميون احملاسبون يدعى

 .املالية وزير عن الصادرة تلك النص هذا يف الواردة" وزاري قرار أو مقرر" بعبارة ويقصد

 مباشرة امليزانية مداخيل بعض حتصيل ضرورة يف إما يتمثل سببا اإليرادات صندوق إلنشاء يكون أن جيب :3المادة

 ملكانة يعود لسبب املوكل العمومي احملاسب تدخل تعذر حالة يف التحصيل نقاط زيادة لغرض وإما املدينني، من

 .إقامته

  .واالستعجالية اخلاصة الطبيعة ذات أو األمهية القليلة املصروفات تسديد السلفة صندوق وراء من ويقصد

   الصناديق تنظيم:  الباب الثاني
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 من مقرر مبوجب اإلداري الطابع ذات الوطنية العمومية واملؤسسات الدولة وسلفات إيرادات صناديق تنشأ :4المادة

 وبرتخيص املداولة اجلمعية رئيس من قرار مبوجب فتنشأ احمللية اجلماعات وسلفات إيرادات صناديق أما. املالية وزير

  .املالية وزير من

 طرف من اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات قيموا ويعني. املالية وزير طرف من الدولة قيموا يعني :5المادة

 احملاسب قبول مع بالصرف األمر طرف من احمللية اجلماعات قيموا يعني كما. املوكل احملاسب قبول مع املؤسسة مدير

  .املوكل العمومي

 تكون عندما أنه إال. أدناه  33 املادة يف احملدد للمبلغ ضمان وضع مهامه بدء قبل القيم على جيب :6المادة

  .الضمان هذا وضع من القيم إعفاء ميكن األمهية، قليلة الصندوق بواسطة تتم اليت العمليات

  .واحلجز اإليداع صندوق لدى نقدي إبداع من الضمان يتكون

 بينما مهامه، بدإ قبل املفروض الضمان نصف األقل على يضع أن للقيم ميكن األوىل، الفقرة ترتيبات على وخروجا

  .املطلوب الضمان مستوى إىل تصل حىت املسؤولية عالوة من الشهري، احلجز خالل ،من الثاين النصف تكوينه يتم

 تكفلها ومتضامنة شخصية بكفالة منه املودع الغري اجلزء تغطية تتم الضمان، هلذا التدرجيي التكوين فرتة وخالل

  .القيم وضعية انتظام من دوريا يتأكد أن املوكل العمومي احملاسب وعلى. مالية مؤسسة

 بصندوق يتعلق فيما وضعها مت اليت للضمانات ائي حترير إفادة على احلصول مهامه توقف بعد للقيم جيوز :7المادة

 يسجل أن دون القيم قبل من املقبوضة اإليرادات جمموعة املوكل العمومي للمحاسب دفع قد كان إذا اإليرادات،

 حتت املوضوعة السلفات مجيع استخدام برر قد كان إذا السلفات، بصندوق يتعلق وفيما. احلساب باقي لديه

 العمومي احملاسب ويسلم. منها حساب باق أي القيم على يسجل ومل تربيراته املوكل العمومي احملاسب وقبل تصرفه،

. الطلب هذا على للرد أشهر 6 فرتة املوكل العمومي احملاسب وأمام القيم، طلب على بناء أعاله املذكورة اإلفادة املوكل

 عدم من التأكد املختصة السلطات من طلب إذا إال اإلفادة هذه رفض باستطاعته يعود لن الفرتة هذه انقضاء وعند

  .احلساب باقي تصفية بعد للقيم النهائي التحرير إفادة ومنح القيم لدى حساب باقي وجود

  



 356  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  الصناديق سير عمل: الباب الثالث 

 :اإليرادات صناديق-أ

 إيرادات صندوق بواسطة الضرائب العام القانون يف عليها املنصوص والرسوم الضرائب حتصيل ميكن ال :8المادة

 كما. وزاري قرار مبوجب يتم خاص ترخيص مبوجب إال احمللية، اجلماعات لصاحل الثاين اجلزء يف املقررة تلك باستثناء

 اليت الريوع طبيعة وحتدد. اجلمارك قانون يف املقررة والرسوم احلقوق على استثناء وبدون نفسها الرتتيبات تطبق

  .أعاله 4املادة يف إليه املشار الوزاري القرار أو املقرر مبوجب السابقتني الفقرتني ترتيبات أساس على ستحصل

 احملاسبني مثل متاما بريدية سندات أو مصريف شيك طريق عن أو نقدا املدينني إيرادات القيمون حيصل :9المادة

  .وجه أكمل على مفهرسة أوراق جمموع من قيمة أو بطاقة أو قسيمات دفرت من إيصاال ويسلمون العموميني

 على واحدة مرة الدفع يكون و املوكل العمومي احملاسب إىل طريقهم عن احملصلة اإليرادات القيمون يدفع :10المادة

 العمومي احملاسب إىل تسلمها بعد الثاين اليوم يف الربيدية والسندات املصرفية الشيكات وتعاد. شهر كل األقل

  .املوكل

  :اتالسلف صناديق-ب

 يف إال السلف صناديق بواسطة التسديد ميكن ال وزاري قرار بواسطة ممنوح خاص ترخيص باستثناء :11المادة
  : التالية احلاالت

 وزاري؛ قرار بواسطة حمدد مبلغ حدود يف باللوازم املتعلقة التافهة املصروفات -

 التعاون؛ أو العمل ساعات أساس على املسددة األشخاص أجور -

 واإلستثنائية؛ املستعجلة املساعدات -

 السلفات؛ وجود عدم حالة يف ذاا املهام مصاريف أو املهام مصاريف من السلفات -

 الشهر؛ خالل عنها املتخلفني أو اإلدارة يف بالعمل امللتحقني العمال ورواتب أجور -

 .البلدي حمصلها مقر من البعيدة الريفية البلديات تسيري ميزانية مصروفات -
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 مراجعته واملمكن للصندوق املنشئ النص يف احملدد مبلغها يتعدى ال سلفة قيم كل تصرف حتت توضع: 12المادة

 بقرار خاص ختيص هناك يكن مل ما القيم يسددها اليت السنوية للمصروفات املقدر املبلغ 8/1 مثن االقتضاء عند

 مبلغ ويدون.بالصرف اآلمر قبل من املؤشر القيم طلب على بناء السلفة للموكل العمومي احملاسب يدفع كما. وزاري

. اجلاهزة األموال حلساب االعتمادي اجلانب بواسطة ربط حلساب املدين اجلانب يف العمومية اهليئة حماسبة يف السلفة

 .القيم طرف من املسددة املصروفات خصم عليها مت اليت الفصول أو الفصل على مساو اعتماد جيمد وعندها

 سند أو بشك أو حتويلها طريق عن املصروفات بتسديد العموميني احملاسبني مثل متاما القيمون يقوم :13المادة

  .نقدا أو بريدي

 طبقا املوكل العمومي احملاسب أو بالصرف اآلمر إىل سدد اليت للمصروفات التربيرية الوثائق القيم يقدم :14المادة

 تسديد تاريخ من اعتبارا شهرا أقصاه أجل يف التربيرية الوثائق وتقدم. العمومية اهليئات من فئة بكل اخلاصة للقواعد

  .ا املعرتف املصروفات ملبلغ تسوية حوالة أو أمرا بالصرف اآلمر ويصدر. خاص ترخيص مثة كان إذا إال املصروفات

  بين صناديق اإليرادات وصناديق السلفات مشتركة ترتيبات -ج

 كل من دمجرب 31 يف القيمون يلزم التربيرية، الوثائق تقدمي أو اإليرادات لدفع املقررة الفرتة عن النظر بغض :15المادة

 التربيرية الوثائق و مباعة الغري والقيم والبطاقات واإليصاالت والدفاتر األموال بتقدمي الصندوق إلغاء إبان أو سنة

 الرتخيص حالة ويف. املذكور احملاسب سجالت يف إدماجها أجل من وذلك املوكل العمومي احملاسب إىل للمصروفات

 اتفاق بيان إعداد يتم العمليات، ببعض للقيام مالية مؤسسة يف إيداع حساب بفتح السلفات أو اإليرادات لقيم

  .نفسه التاريخ يف بذلك

 كل يف تبني أن احملاسبة هذه على ينبغي وزاري بتوجيه احملددة األصول حسب حماسبة مبسك القيمون يلزم :16المادة

  :وقت

 اإليرادات؛ لصندوق بالنسبة التحصيل وضعية -

 .السلفات لصندوق بالنسبة املستلمة السلف وضعية -
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 استخدام أبدا ميكن ال واحد آن يف السلفات وقيم اإليرادات قيم ملهام نفسه الشخص ممارسة حالة يف :17المادة

  .السلفات لصندوق مصروفات تسديد يف اإليرادات لصندوق احملصلة األموال

 12 املادة يف احملددة الشروط يف املوكل العمومي احملاسب عن الصادرة بالسلفات فقط األخري الصندوق هذا وميول

  .أعاله

الرقابة:  الباب الرابع  

 وذلك املنتدب بالصرف اآلمر و املوكل العمومي احملاسب من كل لرقابة والسلفات اإليرادات قيموا خيضع :18المادة

 ينتمون اليت احمللية واجلماعات اإلداري الطابع ذات للمؤسسات بالنسبة الرئيسي واحملاسب الدولة ميزانية خيص فيما

  .إليها

 احملاسب رقابة صالحية هلا اليت املختصة الرقابة وهيئات للمالية العامة املفتشية قبل من للتحقيق خيضعون كما

  .ميدانيا املوكل العمومي

 لصناديق سنة كل األقل على واحدة مرة مفاجئة برقابة القيام املوكل العمومي احملاسب على جيب :19 المادة

  .له التابعة والسلفات اإليرادات

  المسؤولية الشخصية والنقدية للقيمين: الباب الخامس 

  : المسؤولية دىم  - أ

) السلفات( وتسديد) اإليرادات( التحصيل بعمليات العموميني احملاسبني قبل من املكلفون القيمون يعترب :20المادة

 العموميني احملاسبني قبل من املقدمة أو حيصلوا اليت والسندات األموال وحفظ حراسة عن ونقديا شخصيا مسؤولني

  .العمليات حسابات حركة أو األموال تداول طريق عن أو

  .نشاطه توقيف تاريخ وحىت إنشائه تاريخ منذ الصندوق عمليات مجيع للقيمني النقدية املسؤولية وتشمل

 مسؤولون أم كما ا املكلفني اإليرادات حتصيل عن ونقديا شخصيا مسؤولني اإليرادات قيموا  يعترب :21المادة

 من األوىل الفقرة عليها املنصوص العمومني باحملاسبني اخلاصة نفسها الشروط يف ممارستها عليهم جتب اليت الرقابة عن
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 للمحاسبة العام للنظام واملتضمن 1989 يناير 23 بتاريخ الصادر 012. 89 رقم القانوين األمر من 12 املادة

  . العمومية

  .ا املكلفني املصروفات تسديد عن ونقديا شخصيا مسؤولني السلفات قيموا يعترب :22المادة

 و12 املادة( املصروفات جمال يف ممارستها عليهم جتب اليت الرقابة عن العموميني كاحملاسبني متاما مسؤولون أم كما
 تطال ال السلفات قيمي رقابة أن مع ،)1989 يناير 23 بتاريخ الصادر 012. 89 رقم القانوين األمر من 13

 من املرسومة التوجيهات تنفيذ تتعدى ال وغريها باالعرتاضات يتعلق فيا مسؤوليتهم أن كما. املوجودة االعتمادات

 هؤالء بالضرورة عنها يبلغ مل اعرتاضات وجود من والتحقق القيمني باستثناء املصروفات على املوكلني احملاسبني قبل

  .احملاسبون

 عدم أو ملصروفات شرعي غري تسديد أو القيمة يف أو النقد يف نقص يالحظ عندما القيم مسؤولية حتدد :23المادة

  .خطأ أخرى عمومية هيئة إىل أو الغري إىل عمومية هيئة قبل من دفعه مت تعويض أو إيراد حتصيل

  :المسؤولية تحديد  - ب

 استشارة بعد األمر هذا ويصدر. ودي إجراء عند بالدفع أمر إصدار عند للقيم النقدية املسؤولية حتدد :24المادة

 من االقتضاء، ،عند اقرتاح على وبناء القيم ا يعمل اليت العمومية اهليئة صرف آمر قبل من املوكل العمومي احملاسب

  .أعاله 18 املادة يف املذكورة الرقابة سلطات

 عن وعالوة. غلطا املسددة املصروفات أو الناجتة اإليرادات خسارة ملبلغ مساو مبلغ بدفع أمر يصدر :25المادة

  .مادية مبحاسبة ميسك القيم كون حالة يف الناقص املال قيمة املعنية العمومية اهليئة تتحمل عنها، القيم مسؤولية

  

 استالم مقابل حامل بواسطة أو باالستالم وصل مع مضمونة رسالة بواسطة الدفع بأمر املعين القيم يبلغ :26المادة

  .اإلحاالت دفرت يف مثبت
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 تبليغ من اعتبارا يوما 15 أجل يف وذلك األمر بإصدار قامت اليت السلطات من تأجيل طلب للقيم جيوز :27المادة

 التأجيل يعترب الفرتة هذه انتهاء وعند التأجيل طلب استالم من اعتبارا شهر خالل السلطة وترد. بالدفع األمر

 الدين من اإلعفاء أو املسؤولية من ذمته إلبراء طلبا القيم قدم إذا أنه إال واحدة سنة التأجيل مدة تتعدى وال. مفتوحا

  .الطلب يف للبت املتضمن القرار إبالغ تاريخ حىت التأجيل متديد على القادرة وحدها هي املالية وزير سلطة فإن

 ضده مقرر يُتخذ مدته، انتهت إذا أو عليه حيصل أو التأجيل يطلب مل وإذا املطلوب املبلغ يسدد مل إذا :28المادة

 إليه املشار بالصرف اآلمر يصدر مل إذا احلساب بباقي مقرر أيضا يتخذ كما. بالدفع األمر حمل وذلك احلساب بباقي

  .بالدفع أمرا أعاله 24 املادة يف

 األمر يف عليها املنصوص الشروط حسب احلساب باقي مقرر تنفيذ ويسري املالية وزير قبل من احلساب باقي ويصدر

  . أعاله واملذكور 1989 يناير 23 بتاريخ الصادر 012. 89 رقم القانوين

 ذلك حتديد تعذر فإذا احلساب، باقي مقرر تاريخ من اعتبارا% 8 قدرها سنوية فائدة احلساب باقي حيمل :29المادة

  .اكتشافه تاريخ االعتبار يف يؤخذ بدقة التاريخ

  المجاني اإلعفاء – المسؤولية براءة -ج

 جماين إعفاء أو جزئية أو كلية براءة على حيصلوا أن احلساب باقي لديهم املسجل للقيمني ميكن: 30المادة

 إىل املقدمة الطلبات حتمل أن جيب كما. املوكلني العموميني باحملاسبني اخلاصة نفسها الطريقة حسب ملسؤوليتهم

  . املوكل العمومي واحملاسب احمللية اموعة صرف آمر تأشريات القيمني قبل من الوزارية السلطات

 عن اإلعالن مت اليت تلك أو القيمني لذمة إبراء املمنوحة املبالغ املوكل العمومي احملاسب يتحمل: 31المادة

 طرف من املرتكبة التالية األخطاء بأحد مرتبط احلساب باقي كان إذا حتصيلها يتعذر واليت عنها مسؤوليتهم

  :احملاسب

   الدفع؛ عملية مباشرة املوكل العمومي احملاسب يعلن مل أو احملدد، املوعد يف اإليرادات دفع يتم مل إذا .1

 الوثائق كانت إذا إال القيم ا قام اليت الشرعية غري للعمليات حتفظ بدون املوكل العمومي احملاسب قبول .2

 املخالفة؛ هذه عن بالكشف تسمح ال التربيرية
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 للضمانات؛ شرعية مربرات تقدمي بدون بسلفات القيام مت اذا .3

   به؛ املسموح احلد  السلفات جتاوزت اذا .4

 املطلوبة؛ بالتسوية القيم قيام معه يستحيل بشكل التربيرية املستندات رفض تأخر اذا .5

  .لألوراق ميدانيا مراقبته إبان العمومي احملاسب طرف من إمهال أو خطإ مالحظة .6

 يف الواردة الشروط ووفق السابقة للرتتيبات طبقا العموميني احملاسبني لدى املسجلة احلسابات باقي حتصيل وجيري
  .آنفا إليه املشار 012.89 رقم القانوين األمر

. الدين من جلزء جمانيا إعفاء أو ، القيم ملسؤولية إبراء املمنوحة املبالغ املعنية احمللية اموعة ميزانية تتحمل :32المادة

 حسابات باقي على احلساب بباقي واملرتبطة العموميني احملاسبني مبصلحة املتعلقة والنظم القوانني ترتيبات تطبق كما

  .القيمني

  المسؤولية وعالوة كفالةال: الباب السادس 

 احملددة للشروط وفقا منحها، ميكن اليت املسؤولية عالوات ومبلغ القيم على املفروضة الكفالة مبلغ حيدد :33المادة

 األقصى احلد أساس على و القيمني، طرف من شهريا حتصيله مت الذي املبلغ متوسط أساس على أعاله، 6 املادة يف

  :التايل للجدول طبقا هلم ا املسموح للسلفة

   شهريا املقبوضة اإليرادات معدل

  )باألوقية(املسموح ا  للسلفة بلغأعلى م

 لعالوة السنوي املبلغ  )باألوقية(الكفالة مبلغ

  )باألوقية(املسؤولية

 1.000  10.000  100.000 من أقل

 2.500  25.000  500.000 إىل 100.001 من

 5.000  50.000   1000.000 إىل 500.001 من

 7.500  75.000  1.500.000 إىل 1000.001 من

  10.000  100.000  2000.000 إىل 1.500.001 من

  15.000  150.000  5000.000 إىل  2000.001 من

   20.000  200.000  5000.000 من أكثر
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  نهائية ترتيبات

 هلذا سابقة أحكام مبوجب إنشاؤها مت وسلفات، إيرادات صناديق ا يوجد اليت العمومية اهليئات لدى: 34المادة

 هذا وبتجاوز.املقرر هذا أحكام مع مالئمتها أجل من نشره تاريخ من ابتداء أشهر)  6( ستة من زمنية فرتة املقرر،

  .الصفة هذه أساس على متابعتهم وستتم حماسبني القيمون يصبح األجل

 الرتتيبات هلذه ختضع أن التحصيل وكالء طرف من إيراداا حتصيل يتم اليت احمللية اموعات على جيب: 35المادة

  . أشهر) 6( ستة ظرف يف وضعيتها بتسوية وتقوم

 بواسطة نفقاا بعض تسدد أن البلدي احملصل مقر عن بعيدا تقع اليت الريفية للبلديات ميكن فصاعدا، اآلن ومن

  .ا املعمول النظم احرتام شريطة الظروف ملتهأ اذا  اإلجراء ذا ملزمة وهي. سلفة صندوق

 اإليرادات بصناديق اخلاصة احملاسبية والدعامات املخططات حيوي املالية قطاع من عام توجيه تناولسي: 36المادة

  .املقرر هذا أحكام بالتفصيل يوضح و والسلفات

 املؤسسات صرف وآمرو العمومية، الشركات وصاية ومديرو العمومية، واحملاسبة اخلزينة مدير يكلف :37المادة

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ ، يعنيه فيما كل ، اإلداري الطابع ذات العمومية

  . املوريتانية اإلسالمية

  

 



 363  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 عواصم بلديات لعمد إيرادات صناديق بفتح يقضي 1998 مايو 16 بتاريخ صادر م و/  180 رقم مقرر. 4

  والمقاطعات الواليات

 جمالسهم مصادقة بعد إيرادات صناديق بفتح واملقاطعات الواليات عواصم بلديات لعمد يسمح :األولى المادة

  .البلدية

  .البلديات موارد حتصيل أجل من الصناديق هذه تنشأ: 2 المادة

  .الرمسية اجلريدة يف القرار هذا ينشر :3 المادة
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  المحلية عاتجماال إيرادات صناديق تنظيم يحدد 1998 يونيو 16 بتاريخ صادر  م و/  288 رقم مقرر. 5

  عموميات

 إيرادات صناديق ورقابة وتسيري تنظيم وشروط تطبيق جمال حتديد إىل املقرر هذا أحكام دف: األولى المادة

  .املالية وزير من الصادر 165 رقم املقرر من 2 املادة ذلك على تنص كما احمللية عاتاماجل

 املسؤولية من واإلبرام استعماهلا وشروط للقيمني، والنقدية الشخصية املسؤولية مدى الرتتيبات هذه حتدد كما

  .للقيم املخصصة املسؤولية وعالوة املطلوبة الكفالة مستويات وكذلك الدين من جلزء ااين ،واإلعفاء

 هذا يف" املوكلون العموميون احملاسبون" حلسام العمليات القيمون ُجيري الذين العموميون احملاسبون يُدعى: 2المادة

  .املالية وزير عن الصادرة تلك النص يف الواردة" وزاري قرار" أو" مقرر" بعبارة ويقصد. املقرر

 من مباشرة امليزانية مداخيل بعض حتصيل ضرورة يف إما يتمثل سببا اإليرادات صناديق إنشاء يكون أن جيب: 3المادة

. إقامته ملكان يعود لسبب املوكل العمومي احملاسب تدخل تعذر حالة يف التحصيل نسبة زيادة لغرض أو املدينني،

  .احمللية اموعة طرف من إيرادات صناديق عدة أو صندوق ينشأ أن ميكن

 .املالية وزير من وبرتخيص املداولة اهليئة من مبداولة احمللية اموعات إيرادات صناديق تُنشأ: 4المادة

 يتعني الذي العمومي احملاسب موافقة مع بالصرف اآلمر من مقرر مبوجب احمللية اموعات قيموا تعيني يتم: 5المادة

  .العمومية للمحاسبة العام املدير من الصادرة التوجيهات حيددها كما احملاسبة ملسك املرشح أهلية من يتأكد أن عليه

 من الضمان هذا يتكون. أدناه 27 املادة يف احملدد باملبلغ ضمان وضع مهامه بدء قبل القيم على جيب: 6المادة

  . واحلجز اإليداع صندوق لدى مضمون شك بواسطة أو نقدي إيداع

 مرتباته من تقتطع شهرية دفعات عرب املفروض الضمان يضع أن للقيم ميكن ،األوىل الفقرة ترتيب على وخروجا

  .القيم وضعية انتظام من دوريا يتأكد أن احملاسب على. سنتني فرتة الدفعات هذه تتعدى أن ميكن وال وعالواته
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 للمحاسب دفع إذا وضعها مت اليت للضمانات ائي تقرير إفادة على احلصول مهامه توقف بعد للقيم جيوز :7المادة

 التالية احملاسبية البيانات تكون وأن حبوزته، كانت اليت النشطة غري والقيم املقبوضة اإليرادات جمموع املوكل العمومي

  :قانونية بصفة متت قد

  ؛ اإليرادات لصندوق احملاسبية الوثائق بيانات -

  املوكل؛ العمومي احملاسب إىل االقتضاء، عند النشطة، غري القيم تسليم حمضر -

  .خزينة حماسب طرف من إعداده مت حتقق حمضر -

 للرد أشهر ستة فرتة لديه احلالة هذه ويف. أعاله املذكورة اإلفادة املوكل العمومي احملاسب يستلم القيم طلب على بناء

 املختصة للسلطات أبدى إذا إال اإلفادة هذه رفض باستطاعته يعود لن الفرتة هذه انقضاء وعند. الطلب هذا على

  .للقيم ائي تقرير إفادة وُمتنح القيم، ذمة يف شكوكه

  الصناديق تسيير

 بالنسبة البلدية ضرائب باستثناء ريوعها حتصيل دف احمللية للمجموعات إيرادات صناديق تُنشأ أن ميكن: 8المادة

 املشار املقرر مبوجب السابقة الفقرة ترتيبات أساس على سُتحصل اليت الريوع طبيعة ُحتَدد. احلضري انواكشوط لتجمع

  .أعاله 4 املادة يف إليه

 احملاسبني مثل متاما بريدية سندات أو مصريف شك طريق عن نقدا املدينني إيرادات القيمون حيصل: 9المادة

  .مفهرسة أوراق جمموعة من قسيمة أو قسيمات دفرت من إيصاال باملقابل ويسلمون العموميني

 األٌقل على واحدة مرة الدفع املوكل،ويكون العمومي احملاسب إىل حصلوها اليت اإليرادات القيمون يدفع: 10المادة

 العمومي احملاسب إىل تسلمها بعد الثاين اليوم يف الربيدية السندات أو املصرفية الشيكات وترسل. شهر كل خالل

  .املوكل

 كل من دمجرب 31 يف القيمون يُلَزم التربيرية، الوثائق تقدمي أو اإليرادات لدفع املقررة الفرتة عن النظر بغض: 11المادة

 التربيرية والوثائق مباعة الغري والقيم والبطاقات واإليصاالت والدفاتر األموال بتقدمي الصندوق، إلغاء عند أو سنة

 لقيم الرتخيص حالة ويف. حماسبته سجالت يف إدماجها أجل من وذلك املوكل العمومي احملاسب إىل للمصروفات
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 بذلك اتفاق بيان إعداد يتم العمليات، ببعض للقيام مالية، مؤسسة يف إيداع حساب بفتح السلفات أو اإليرادات

  .نفسه التاريخ يف

 احمللية اموعات حماسبة من الصادرة التوجيهات يف احملددة للمعايري وفقا احملاسبة مبسك القيمون يُلَزم: 12المادة

 وضعية االقتضاء وعند اإليرادات صناديق  وضعية دائما تبني أن احملاسبة هذه على ينبغي. العامة احملاسبة بإدارة

  .والقيم القسائم

 كما. ا يعملون اليت احمللية اموعة لدى املوكل العمومي احملاسب من كل لرقابة اإليرادات قيموا خيضع: 13المادة

وَكل العمومي احملاسب رقابة صالحية لديها اليت املختصة الرقابة وهيئات للمالية، العامة املفتشية لرقابة خيضعون
ُ
 امل

  . ميدانيا

 على واحدة مرة اإليرادات لصناديق مفاجئة برقابة القيام املوكل العمومي احملاسب على جيب السنة، خالل: 14المادة

  .األقل

للقيمين والنقدية الشخصية المسؤولية  

   :المسؤولية مجال

 شخصيا مسؤولني التحصيل، بعمليات املوكلني العموميني احملاسبني طرف من املكلفون القيمون يعترب: 15 المادة

 حسابات حركة أو األموال تداول طريقة وكذلك حيصلوا، اليت والسندات األموال وحفظ حراسة عن ونقديا

  . حماسبتها ومسك العمليات

  .نشاطه توقيف تاريخ وحىت إنشائه تاريخ منذ الصندوق عمليات مجيع للقيمني النقدية املسؤولية وتشمل

. التحصيل باقي بتربير ملزمون فهم. اإليرادات حتصيل عن ونقديا شخصيا مسؤولني اإليرادات قيموا يعترب: 16المادة

 اليت الرقابة عن كذلك مسؤولون وهم. القانونية اآلجال يف العمومي للمحاسب الوثائق تقدمي احرتام عليهم أن كما

 12 املادة من األوىل الفقرة يف عليها املنصوص العموميني باحملاسبني اخلاصة الشروط نفس وفق ممارستها، عليهم يتعني

  .العمومية للمحاسبة العام النظام املتضمن 1989 يناير 23 بتاريخ الصادر 012.89 رقم القانوين األمر من

  . إيرادات حتصيل عدم أو القيمة يف أو النقد يف نقص ُيالَحظ عندما القيم على املسؤولية تقع: 17المادة
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  المسؤولية على المترتبة اآلثار

 سلطات من اقرتاح على بناء احمللية، اموعة صرف آمر يصدر عندما القيم على النقدية املسؤولية تقع:  18المادة

  .وديٍ  إجراء عند بالدفع أمرا أعاله، املذكورة الرقابة

 حالة يف الناقص املال قيمة أو الناجتة اإليرادات خسارة ملبلغ مساو مبلغ بدفع أمرا بالصرف اآلمر ُيصدر: 19المادة

   . مادية حماسبة ميسك القيم كون

 استالم مقابل ُحمَول بواسطة أو باالستالم وصل مع مضمونة رسالة بواسطة الدفع بأمر املعين القيم يُبلغ: 20المادة

  .اإلحاالت دفرت يف مثبت

 تبليغ من اعتبار يوما 15 أجل يف وذلك األمر بإصدار قامت اليت السلطات من التأجيل طلب للقيم جيوز: 21المادة

 يعترب الفرتة هذه انتهاء وعند التأجيل، طلب استالم من اعتبارا شهر، خالل ترد أن للسلطة وينبغي. بالدفع األمر

 اإلعفاء أو املسؤولية من ذمته بإبراء طلبا القيم قدم إذا أنه إال واحدة، سنة التأجيل مدة تتعدى وال. مفتوحا التأجيل

  .الطلب يف للبت املتضمن القرار إبالغ حىت التأجيل متديد على القادرة وحدها هي املالية وزير سلطة فإن الدين، من

 اختاذ يتم مدته، انتهت وإذا عليه حيصل مل أو التأجيل يطلب مل و ، املطلوب املبلغ املعين يسدد مل إذا: 22المادة

 بالصرف األمر َيصُدر مل إذا احلساب بباقي ُمقرر أيضا يتخذ كما. بالدفع األمر حمل وذلك احلساب بباقي ضده قرار

 حسب احلساب باقي مقرر تنفيذ ويسري. املالية وزير طرف من احلساب باقي وَيصُدر. أعاله 18 املادة يف إليه املشار

  .أعاله املذكور 012.89 القانوين األمر يف عليها املنصوص الشروط

 ذلك حتديد تعذر فإذا احلساب، باقي مقرر تاريخ من اعتبار% 8 قدرها سنوية فائدة احلساب باقي حيمل: 23المادة

  .    اكتشافه تاريخ االعتبار يف يؤخذ بدقة التاريخ

  المجاني اإلعفاء – المسؤولية براءة

 جماين إعفاء أو جزئية أو كلية براءة على حيصلوا أن احلساب باقي لديهم املسجل للقيمني ميكن: 24المادة

 إىل املقدمة الطلبات حتمل أن جيب كما. املوكلني العموميني باحملاسبني اخلاصة نفسها الطريقة حسب ملسؤوليتهم

  . املوكل العمومي واحملاسب احمللية اموعة صرف آمر تأشريات القيمني قبل من الوزارية السلطات
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 عن اإلعالن مت اليت تلك أو القيمني لذمة إبراء املمنوحة املبالغ املوكل العمومي احملاسب يتحمل: 25المادة

 احملاسب طرف من املرتكبة التالية األخطاء بأحد مرتبط احلساب باقي كان إذا حتصيلها يتعذر واليت عنها مسؤوليتهم

:  

   الدفع؛ عملية مباشرة املوكل العمومي احملاسب يعلن مل أو احملدد املوعد يف اإليرادات دفع يتم مل إذا �

 الوثائق كانت إذا إال القيم ا قام اليت الشرعية غري للعمليات حتفظ بدون املوكل العمومي احملاسب قبول �

  املخالفة؛ هذه عن بالكشف تسمح ال التربيرية

  .لألوراق ميدانيا مراقبته إبان العمومي احملاسب طرف من إمهال أو خطإ مالحظة �

 يف الواردة الشروط ووفق السابقة للرتتيبات طبقا العموميني احملاسبني لدى املسجلة احلسابات باقي حتصيل وجيري
  .آنفا إليه املشار 012.89 رقم القانوين األمر

. الدين من جلزء جمانيا إعفاء أو ، القيم ملسؤولية إبراء املمنوحة املبالغ املعنية احمللية اموعة ميزانية تتحمل: 26المادة

 حسابات باقي على احلساب بباقي واملرتبطة العموميني احملاسبني مبصلحة املتعلقة والنظم القوانني ترتيبات تطبق كما

  .القيمني

  المسؤولية وعالوة كفالة

 مبلغ أكرب أساس على منحها ميكن اليت املسؤولية عالوات ومبلغ القيم على املفروضة الكفالة مبلغ حيدد :27المادة

 املتوفرة النقدية السيولة من املبلغ هذا يتكون: التايل اجلدول حسب أعاله 6 املادة يف احملددة للشروط وفقا حتصيله مت

  : كانت إذا الصندوق يف املوجودة نشطة الغري القيم احتساب يتم. القيمني لدى املوجودة النشطة غري والقيم

  الضريبة؛ نوع أو للمدين حتديد دون القيمة ظاهرة قسائم -

  املداولة؛ اهليئة من مبداولة حمددة قيمتها لكن القيمة ظاهرة غري قسائم -

      والعالوة الكفالة مبلغ
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 لعالوة السنوي املبلغ  الكفالة مبلغ  املقبوض اإليراد مبلغ

  املسؤولية

  .20000 حتصيله يف مرخص مبلغ أدىن -

  . 500000 حتصيله يف مرخص مبلغ أعلى -

  

  20000 أوقية 500  20000 لكل أوقية 1000

                                

 على بناء تعديلي مبقرر املبلغ هذا تعديل يتم أن وميكن. القيم تعيني مقرر مبوجب التحصيل مبلغ حيدد: 28المادة

 27 املادة ملقتضيات طبقا والعالوة الكفالة تعديل يتم املبلغ تعديل بعد. املوكل العمومي احملاسب من ُمَسبب مقرتح

 ميكن فإنه  السابقة، للكفالة بالنسبة أوقية 1000 من أكثر احتساا مت اليت الكفالة كون حالة ويف. أعاله املذكورة

  .أعاله 7 املادة ذلك على تنص كما لإلجراءات طبقا بالفارق يطالب أن للقيم

  المردودية عالوة

 حددها كما املردودية لعالوات اإلمجايل املبلغ من% 30 بنسبة احمللية اموعات إيرادات قيموا يساهم: 29المادة

 الشهرية العالوة هذه دفع ويتم. احمللية اموعات متنحها اليت واالمتيازات بالعالوات املتعلق املشرتك الوزاري املقرر

  .أعاله املذكور املقرر ملقتضيات طبقا

 بالنسبة 1993 دمجرب 12 بتاريخ الصادر 165 ت رقم املقرر ترتيبات حمل املقر هذا ترتيبات وحتل تلغي: 30المادة

  .احمللية اموعات إيرادات لصناديق اخلاص للجزء

 املؤسسات صرف وآمرو العمومية، الشركات وصاية ومدير العمومية، واحملاسبة اخلزينة مدير يكلف: 31المادة

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ ، يعنيه فيما كل ، اإلداري الطابع ذات العمومية

  .املوريتانية اإلسالمية
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 التبريرية المستندات لالئحة المحدد 2007 يناير 09 بتاريخ صادر م و/ م ب د و 16 رقم مشترك مقرر.6

  المحلية الجماعات لنفقات

 مجيع على ترتيباا تطبق املدونة وهذه.احمللية اجلماعات لنفقات التربيرية املستندات مدونة إقرار مت لقد :األولى المادة

  .مستقبال تنشأ قد اليت أو القائمة البلدي بالتعامل املعنية العمومية واملؤسسات البلديات

 وهي أجزاء ثالث إىل تنقسم املقرر ذا امللحقة احمللية اجلماعات لنفقات التربيرية املستندات مدونة إن: 2المادة

 على املطبقة اخلاصة التوجيهات وكذلك األساسية واملبادئ املصطلحات والئحة التربيرية للمستندات العام اجلدول

  .البلدي للتعاون عمومية مؤسسة وكل نواكشوط بلديات

 و البلديون واحملاسبون املالية لوزارة العام األمني و واملواصالت والربيد الداخلية لوزارة العام األمني يكلف: 3المادة
 املقرر هذا بتنفيذ اختصاصه، حسب كل احمللية، اجلماعات ورؤساء العمد وكذلك احمللية للجماعات العامون األمناء

  .الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي

  

  

  
  
  
  

   



 371  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

سم
الق

صل  
الف

  

دة
لما

ا
  

  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان

       التسيير نفقات  6

      مستهلكة وخدمات أموال  60  

      مستهلكة وخدمات أموال    

 اخلدمة، بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة  التغذية مواد 01. 60    

  .االستالم حمضر كذلك و الصفقة أو طلبية وثيقة

 االستقبال بتكاليف اخلاصة التغذية

 تغذية ؛)10. 60 بالبند املرتبطة(

 كان سواء العربات جلر حيوان

 مت مجاعية ملكية أو بلدية ملكية
  8.222 البند على شراؤه

 اخلدمة، بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة  الصيانة مواد 02.  60    

 وكذلك الصفقة املالية، الرقابة قبل من مؤشرة طلبية وثيقة

  .االستالم حمضر

 باملباين اخلاصة املنظفة املاد أشكال

 و البلدية( احمللية اموعة ومصاحل
  )إخل..واملستوصفات املدارس

 اخلدمة، بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة  املكاتب مستلزمات 03. 60    

 عقد أو الصفقة املالية الرقابة قبل من ة مؤشر طلبية وثيقة

   االستالم حمضر وكذلك اشرتاك

 الرصاص وأقالم واألقالم األوراق

 باستثناء.. إخل واحلافظات وممحاة

) 04. 06 البند( املطبوعات

. 60 البند( املعوملاتية ومستهلكات

20(  

 وثيقة اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة   الطباعة تكاليف 04. 60    

 حمضر وكذلك الصفقة املالية، الرقابة قبل من مؤشرة طلبية

  .االستالم

 و األوصال ودفاتر الدفع وصول
 وجذاذات والبطاقات الطوابع

 احملاسبية والوثائق اجلبائي اإلحصاء

 يف الواردة املطبوعات شلكيات وكل
  .البلدي التسيري دليل

 قبل من مصدقة فاتورة تسديد؛ أول مع االشرتاك عقد  البلدية املباين كهرباء 05. 60    

 الصفقة أو طلبية وثيقة اخلدمة، بتمام بالصرف اآلمر

  .االستالم حمضر وكذلك

 الكميات وتسجيل االشرتاك

 العدادات يف املوجودة املستهلكة

  .احمللية باموعة اخلاصة

 شبكات مسري االشرتاك عقد أو الصفحة طلبية وثيقة  العمومية اإلنارة 06. 60    

 من مصدقة فاتورة أو االستالم حمضر الكهربائي؛ التوزيع

  .اخلدمة بتمام باصرف اآلمر قبل

 الكميات وتسجيل االشرتاك

 العدادات يف املوجوددة املستهلكة

   احمللية باموعة اخلاصة

 قبل من مصدقة فاتورة تسديد؛ أول مع االشرتاك عقد  املياه 07. 60    

 عقد أو الصفقة طلبية وثيقة اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر

 حمضر باملياه؛ التزويد شبكات مسريي مع االشرتاك

  .االستالم

 الكميات وتسجيل االشرتاك

 العدادات يف املوجودة املستهلكة

  احمللية باموعة اخلاصة
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دة
لما

ا
  

  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان

 قبل من مصدقة فاتورة تسديد أول مع االشرتاك عقد  اهلاتف 08. 60    

 اخللوي اهلاتف بطاقات اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر

  .املستخدمة) املنقول اهلاتف(

 الكميات وتسجيل االشرتاك

 العدادات يف املوجوددة املستهلكة

 و االشرتاك احمللية؛ باموعة اخلاصة
 هي اليت املنقولة اهلواتف استهالك

 للشراء تبعا( احمللية للمجموعة ملك

  )22.222 البند على مت الذي

 طلبية وثيقة اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر قبل من فاتورة  والتوثيق االشرتاكات 09. 60    

  .االشرتاك عقد املالية؛ الرقابة قبل من مؤشرة صفقة أو

 غري أو الدورية واملنشورات الكتب

  .الدورية

 اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة  االستقبال تكاليف 10. 60    

  .املالية الرقابة قبل من مؤشرة صفقة أو طلبية وثيقة

 و التغذية مواد وتوفري اخليام إقامة
  .اخلدمات وتقدمي التهيئة

 و الوثائق حفظ تكاليف 11. 60    
  احلبك

 بالصرف اآلمر قبل من مصدقة وفاتورة الطلبية وثيقة

  .اخلدمة بتمام

  األرشفة وعمليات باحلبك القيام

 بتمام باصرف اآلمر قبل من مصدقة وفاتورة الطلبية وثيقة  املراسالت تكاليف 12. 60    

  اخلدمة

 الرسائل على التخليص تكاليف

) مقدما الرسائل رسوم دفعت(

  .الربيد إرسال وتكاليف

 مكتب طرف من اخلدمات إسداء  طلبية؛ وثيقة بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة  التحسيس تكاليف 13. 60    

 للدراسات، ومكاتب استشاري

 اإلعالم، وسائل يف مكان شراء

  .فتات وال مطبوعات إجناز

 وأثاث األدوات صيانة 14. 60    

  املكاتب

 طلبية؛ وثيقة بالصرف، اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

  .الصفقة فيها تلزم اليت احلالة يف التسليم وحمضر الصفقة

 اآللة( واألجهزة األدوات إصالح

 و..) إخل الكمبيوتر وجهاز الطابعة
 واخلزائن كاملكاتب( املنقولة األدوات

 الغيار قطع وشراء..) إخل واملقاعد

  .وصيانتها إلصالحها

 اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة  والزيوت) احملروقات( الوقود 15. 60    

  .استالم حمضر اشرتاك، عقد أو الصفقة طلبية؛ وثيقة

 للسيارات بالنسبة والزيوت احملروقات

 اسم الرمادية بطاقتها حتمل اليت

  .احمللية اموعة

 اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة   السيارات إصالح 16. 60    

 أو طلبية وثيقة إصالحها؛ مت اليت السيارة رقم تتضمن

  .االستالم حمضر و الصفقة

 السيارات وصيانة إصالح أشغال

 اسم الرمادية بطاقتها حتمل اليت

 الغيار بقطع والتزويد احمللية، اموعة
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  .لإلصالحات الضرورية

      )اإلقامة( املهام تكاليف 17. 60    

 مؤشرة الرئيس، أو العمدة طرف من موقعة السفر مأمورية  املنتخبون 1.17. 60    

 وعند القدوم عند كذلك مؤشرة و املالية الرقابة طرف من

 أو الطلبية وثيقة لقاؤها؛ مت اليت السلطة قبل من الذهاب

 بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة الصفقة؛

 لتكاليف املستخدمة النقل ببطاقة مصحوبة اخلدمة

 بالصرف اآلمر طرف من موقعة السفر مأمورية النقل؛

 على احلصول أجل من زيارته متت الذي والشخص

 وفاتورة الصفقة أو الطلبية وثيقة اليومية؛ العالوات

 لنفقات اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

  .التكوين

 مت ليلة لكل وحتسب اليومية العالوة
 اموعة أو البلدية خارج قضاؤها

  .القانونية التسعرة حسب
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   النفقة وبيان وصف   التبريرية المستندات   البيان

      60 .2.17 

 عمال

   البلدية

 من مؤشرة الرئيس، أو العمدة طرف من موقعة السفر مأمورية

 من الذهاب وعند القدوم عند كذلك ومؤشرة املالية الرقابة طرف

 مأمورية الصفقة، أو طلبية وثيقة لقاؤها؛ مت اليت السلطة قبل

 متت الذي الشخص و بالصرف اآلمر طرف من موقعة السفر

 أو الطلبية وثيقة اليومية؛ العالوات على احلصول أجل من زيارته

 اخلدمة بتمام بالصرف األمر قبل من مصدقة وفاتورة الصفقة

 حالة يف مستخدمة قسيمة أو مسددة فاتورة. التكوين لنفقات

  .الوكيل قبل من مسبقا صرفها مت اليت التكاليف مبالغ اسرتجاع

 كم ليلة لكل وحتسب اليومية العالوة

 اموعة أو البلدية خارج قضاؤها

  .القانونية التسعرة حسب

 النقل تكاليف 18. 60    

  )املهام(

    

 من مؤشرة الرئيس أو العمدة طرف من موقعة السفر مأمورية  املنتخبون 1.18. 60    

 من الذهاب وعند القدوم عند كذلك ومؤشرة املالية الرقابة طرف

 فاتورة الصفقة؛ او الطلبية وثيقة لقاؤها؛ مت اليت السلطة قبل

 ببطاقة مصحوبة اخلدمة بتمام بالصرف األمر قبل من مصدقة

 طرف من موقعة السفر مأمورية النقل؛ لتكاليف املستخدمة النقل

 احلصول أجل من زيارته متت الذي والشخص بالصرف اآلمر

 مصدقة وفاتورة الصفقة أو الطلبية وثيقة اليومية؛ العالوات على

 فاتورة التكوين؛ لنفقات اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من

 التكاليف مبالغ اسرتجاع حالة يف مستخدمة قسيمة أو مسددة

  .الوكيل قبل من مسبقا صرفها مت اليت

 أو العمومي النقل قسيمات شراء

 مت اليت التكاليف مبالغ اسرتجاع
   اموعة أو اللدية خارج للتنقل صرفها

 عمال 2.18. 60    

  .البلدية

 من مؤشرة الرئيس أو العمدة طرف من موقعة السفر مأمورية

 من الذهاب وعند القدوم عند كذلك ومؤشرة املالية الرقابة طرف

 فاتورة الصفقة؛ او الطلبية وثيقة لقاؤها؛ مت اليت السلطة قبل

 ببطاقة مصحوبة اخلدمة بتمام بالصرف األمر قبل من مصدقة

 طرف من موقعة السفر مأمورية النقل؛ لتكاليف املستخدمة النقل

 احلصول أجل من زيارته متت الذي والشخص بالصرف اآلمر

 مصدقة وفاتورة الصفقة أو الطلبية وثيقة اليومية؛ العالوات على

 فاتورة التكوين؛ لنفقات اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من

 التكاليف مبالغ اسرتجاع حالة يف مستخدمة قسيمة أو مسددة

  .الوكيل قبل من مسبقا صرفها مت اليت

 أو العمومي للنقل قسيمات شراء

 مت اليت التكاليف مبالغ اسرتجاع
  أو البلدية خارج للتنقل صرفها

 أو البلدية داخل الللتنقل أو اموعة،

 يتطلب الذين للوكالء بالنسبة اموعة

 وكالء( العمل لضرورة ذلك عملهم

 إخل البلدية الشرطة وكالء و التحصيل

(..  
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  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان   

      60 .3.18 

  الشحن

 اآلمر قبل من مصدقة وفاتورة الصفقة أو الطلبية وثيقة

  .اخلدمة بتمام بالصرف

  

 وجتهيزات مالبس 19. 60    

  العمال

 اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

  .الطلبية وثيقة

 احمللية، اموعة لوكالء للعمل لباس شراء

 البلدية الشرطة( موحد زي يلبسون الذين

 وسخة؛ أعمال يزاولون الذين الوكالء أو

  )اليدويني العمال

 مستلزمات 20. 60    

  املعلوماتية

 فاتورة أو االستالم وحمضر الصفقة، الطلبية وثيقة

 حتديد اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

  .املستلزمات سيستخدم الذي للجهاز بالنسبة اجلرد رقم

  

 املستعملة املستهلكة األشياء شراء

 أو البلدية للمعلوماتية خصوصا

 الساحبة، بطاريات( للمجموعات

 Papier السميكة األوراق األقراص،

listing. 

 األدوات اقتناء 21. 60    

 واألدوات واآلالت الصغرية

  التقنية

 املستلزمات و اآلالت الصغرية األدوات   اخلدمة؛ بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

 مشاة الغري اخلدمات لتسيري التقنية

 أمهيتها، لقلة نظرا الثابتة، للمنشآت

 اآللة(  سنتني عن تقل اليت حياا ولفرتة

  ..)إخل احلديقة، أدوت احلاسبة،

       التأجري 22. 60    

 الفاتورة االستالم؛ حمضر مع الصفقة أو الطلبية؛ وثيقة   املباين تأجري 2. 22. 60    

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 اخلدمات تسيري لدميومة الضرورية املباين

  .اجلماعية أو البلدية العمومية

 تأجري 2. 22. 60    

  السيارات

 فاتورة أو التسديد وأقساط بفرتات اإلشعار اإلجيار عقد

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 ملهام و مؤقت لتسيري ضرورية سيارات

 إسعاف سيارات سيارات،(  حمددة

  ..)إخل باصات،

 اآلليات تأجري 3. 22. 60    

  التقنية واألدوات

 أو التسديد وأقساط بفرتات اإلشعار اإلجيار؛ عقد

 اخلدمة، بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

  .الطلبية وثيقة

 لتسيري ضرورية وآليات ضرورية سيارات

 شاحن السلع حممل( حمددة وملهام مؤقت

 "chargeur "إخل ، شاحنات(..  

      العمال نفقات  61  
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  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان

      العمال نفقات    

       واملرتبات األجور 611      

 بيان أو) مجاعية حوالة( الرواتب كشف   الدائمون العمال 1. 611    

 االعفاء مقرر أو) فردية حوالة( الراتب تسديد

 حساب تبني بورقة مصحوب) الفصل(

 من موقعة العاملني، حضور الئحة احلقوق

 العام األمني طرف من ومصدقة طرفهم

 االجتماعية املسامهة مبالغ. الرئيس أو والعمدة

 يتم الرواتب على الدخل وضريبة للعمال

 طرف من وختصمان احلوالة على تسجيلهما

  .البلدي احملصل

 املسامهة فيها مبا اخلام التعويضات

 على الدخل وضريبة للعامل االجتماعية

 يقام) مؤقت( ظريف عمل مقابل الرواتب،

  .احمللية اموعة لصاحل به

 بيان أو) مجاعية حوالة( الرواتب كشف  الظرفيون العمال 2. 611    

 االعفاء مقرر أو) فردية حوالة( الراتب تسديد

 حساب تبني بورقة مصحوب) الفصل(

 من موقعة العاملني، حضور الئحة احلقوق

 العام األمني طرف من ومصدقة طرفهم

  . الرئيس أو والعمدة

 املسامهة فيها مبا اخلام التعويضات

 على الدخل وضريبة للعامل االجتماعية

 يقام) مؤقت( ظريف عمل مقابل الرواتب،

 العمال( احمللية اموعة لصاحل به

 )الشغل لقانون اخلاضعون

 بيان أو) مجاعية حوالة( الرواتب كشف  اإلضافية الساعات 3. 611    

 االعفاء مقرر أو) فردية حوالة( الراتب تسديد

 حساب تبني بورقة مصحوب) الفصل(

 من موقعة العاملني، حضور الئحة احلقوق

 العام األمني طرف من ومصدقة طرفهم

  .الرئيس أو والعمدة

 اإلضافية، العمل ساعات تعويضات

 األسبوعي الرمسي الدوام أوقات خارج

  .للعمل

       والتعويضات العالوات. 612    

      العمال. 612    

 بيان أو) مجاعية حوالة( الرواتب كشف  الوظيفة عالوات 11. 612    

 اإلعفاء مقرر أو) فردية حوالة(  الراتب تسديد

 حساب تبني بورقة مصحوب) الفصل(

  .املداولة احلقوق؛

 لعمال املمنوحة والتعويضات العالوات

 التعويضات باستثناء اموعة، أو البلدية

 من أخرى فقرات يف كورة1امل األخرى

  .612) احلساب( البند

 مقرر ،)فردية حوالة( الراتب لتسديد بيان آخر  )اإلعفاء( الوظيفة عالوات 11. 612    

 تبني بورقة مصحوب) الفصل( اإلعفاء

 للعامل، املستحقة والتعويضات العالوات

 رب من مببادرة العمل عقد انقطاع أثناء
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  .العمل  .املداولة احلقوق حساب

 تسديد بيان أو الرواتب كشف املداولة؛  .املسؤولية عالوات 13. 612    

  .الراتب

 لعمال املمنوحة والتعويضات العالوات

 بوظيفة املكلفون اموعة، أو البلدية

 ئحة ال أن حيث خاصة مسؤولية تتطلب

 حمدودة تكون العالوات ومبالغ الوظائف

  . اموعة أو البلدي الس من مبداولة
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  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان

      العمدة2.612       

 يف املسجلة التسيري إيرادات حسب العالوات مبلغ  املداولة  التمثيل عالوة 21. 612    
 أو البلدي الس عليها صوت اليت األصلية امليزانية

 الوزاري باملقر احملدد السقف حدود يف اموعة،

  .به املعمول

 يف املسجلة التسيري إيرادات حسب العالوات مبلغ   املداولة   الوظيفة عالوة 22. 612    
 أو البلدي الس عليها صوت اليت األصلية امليزانية

 الوزاري باملقر احملدد السقف حدود يف اموعة،

 .به املعمول

      املساعدون3.612     

 يف املسجلة التسيري إيرادات حسب العالوات مبلغ  املداولة   الوظيفة عالوة 31. 612    
 أو البلدي الس عليها صوت اليت األصلية امليزانية

 الوزاري باملقر احملدد السقف حدود يف اموعة،

  .به املعمول

      البلديون املستشارون 4. 612    

 الدورة  حمضر املداولة   الدورات تعويضات 41.  612    

  املداولة للهيأة

 يف املسجلة التسيري إيرادات حسب العالوات مبلغ
 أو البلدي الس عليها صوت اليت األصلية امليزانية

 الوزاري باملقر احملدد السقف حدود يف اموعة،

  .به املعمول

 الصفقة، الطلبية، وثيقة   النقل تعويضات 42. 612    

 متت عبارة حتمل

 السفر مأمورية اخلدمة،

 العمدة طرف من موقعة

 املساعد، أو الرئيس أو

 طرف من ومصدقة

 املكان يف السلطة

  .املقصود

 نقل تكاليف لتغطية املخصصة العالوات مبلغ

 إطار يف اموعة مستشاري أو البلديني املستشارين

  .احمللية اموعة حلساب باملهام قيامهم

      اخلزينة مصاحل 5. 612    

 التسيري عالوات 51. 612    

  .البلدي للمحصل

 الدفع كشف املداولة،

 احملصل إىل املوجه

 واليت البلديني للمحصلني املمنوحة الشهرية العالوة

 امليزانيات حسب القانونية للنصوص طبقا مبلغها حيدد
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 وكيل طرف من البلدي

  .التحصيل

  .األصلية

 لوكالء املردودية مكافأة 52. 612    

  التحصيل

 إىل الوكالة دفع كشف

 عمليات لتربير احملصل

 كشف التحصيل،

 وكالء بني املهام توزيع

 قبل من موقع التحصيل

 واملراقب بالصرف اآلمر

  .املايل

 والذي احملصل املبلغ حسب حتديدها يتم شهرية مكافأة

  .منتظمة بصفة امسه تبيني مع التحصيل لوكيل دفعه يتم
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  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان

 تعويضات 6. 612      

 األمني( أخرى عالوات

  )العام

 اآلمر طرف من مؤشرة العالوات حساب كيفية املداولة؛

 تسديد بيان أو اجتماعية حوالة( الرواتب كشف بالصرف؛

 مصحوب) الفصل( اإلعفاء مقرر أو فردية حوالة( الراتب

  .احلقوق حساب ببيان

 العامني لألمناء مدفوعة الشهرية العالواة

 اإليرادات حسب حتسب واليت للبلديات،

  .به املعمول الوزاري للمقرر طبقا املقدرة

 إىل البلدية قبل من املسددة االشرتاكات   الراتب تسديد بيان أو الرواتب كشف   االجتماعية االشرتاكات 613    

 إ.ض.و.ص(  االجتماعي الضمان هيئأت
 األجور أساس على حتسب واليت ،)والشيخوخة

  .الشغل لقانون اخلاضعني لألشخاص املدفوعة

 اجتماعية مساعدات 614    

  .العمال لصاحل

 تقدمي يف احلق تعطي اليت احلاالت خمتلف حتديد مداولة

 التسجيل الصحية، التكاليف مثل( التكفل طلب

 طرف من موقعة الفردية املساعدة منح قرار ؛)املدرسي

  .املايل املراقب قبل من ومؤشرة العمدة

 للعمال احملددة، الفردية املساعدة تسديد

 .انتظامية بصفة املكتتبني

  .القانوين اجلبائي اإلطار يف املستحق املبلغ  .بالضريبة اإلشعارات  .املدفوعة والرسوم الضرائب    

      املالية التكاليف 63   

 أو للعمدة تسمح مداولة التسديد؛ وجدول االقرتاض عند  الديون فوائد 1. 63    

  .العملية لتمويل القرض بتوقيع الرئيس

 طرف من املقرتضة النقدية املبالغ إجيار تسديد

  .احمللية اموعة

 الديون، حول التفاوض إعادة على العقوبة  .مالية بتكاليف أواإلشعار احلساب، حالة بيان  أخرى مالية تكاليف 2.63    

  .الصعبة بالعملة للديون بالنسبة البديلة فارق

      املدفوعة واالشرتاكات اإلعانات 64  

 املقدر املبلغ الرئيس، أو العمدة طرف من موقع اإلعانة قرار  للمساجد إعانات 1.64    

 أو البلدي الس(  املداولة اهليأة مداولة امليزانية؛ ملحق يف

 أساس على املساعدة هذه بدفع تسمح اليت) اموعة

  .الطلب

  املعني املستفيد لصاحل املداولة يف احملدد املبلغ

 املقدر املبلغ الرئيس، أو العمدة طرف من موقع اإلعانة قرار  احملاظر إعانات 2.64    

 أو البلدي الس(  املداولة اهليأة مداولة امليزانية؛ ملحق يف

 أساس على املساعدة هذه بدفع تسمح اليت) اموعة

  .الطلب

  املعني املستفيد لصاحل املداولة يف احملدد املبلغ

 الثقافية اإلعانات 3.64    

 والرياضية

 املقدر املبلغ الرئيس، أو العمدة طرف من موقع اإلعانة قرار

 أو البلدي الس(  املداولة اهليأة مداولة امليزانية؛ ملحق يف

 أساس على املساعدة هذه بدفع تسمح اليت) اموعة

  املعني املستفيد لصاحل املداولة يف احملدد املبلغ
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  .الطلب

 اخلدمات إعانات  4.64    

 املدرسية

 املقدر املبلغ الرئيس، أو العمدة طرف من موقع اإلعانة قرار

 أو البلدي الس(  املداولة اهليأة مداولة امليزانية؛ ملحق يف

 أساس على املساعدة هذه بدفع تسمح اليت) اموعة

  .الطلب

  املعني املستفيد لصاحل املداولة يف احملدد املبلغ

 املقدر املبلغ الرئيس، أو العمدة طرف من موقع اإلعانة قرار  أخرى إعانات 5. 64      

 أو البلدي الس(  املداولة اهليأة مداولة امليزانية؛ ملحق يف

 أساس على املساعدة هذه بدفع تسمح اليت) اموعة

  .الطلب

  

  

  املعني املستفيد لصاحل املداولة يف احملدد املبلغ

سم
الق

صل  
الف

  

دة
لما

ا
  

  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان

      االجتماعي العمل 6. 64      

 املساعدة قرار الفقر؛ معاير حتدد البلدي الس من مداولة  املعوزين إغاثة 1. 6. 64      

  .العمدة طرف من موقع الفردية

 احلالة حسب الطبيعني لألشخاص مينح مبلغ

 من انطالقا بصعوبتها التصريح مت اليت الفردية

 .االجتماعي البحث نتائج و الفقر معايري

 مساعدة 2. 6. 64      

  .االجتماعية اجلمعيات

 املقدر املبلغ الرئيس، أو العمدة طرف من موقع اإلعانة قرار

 أو البلدي الس(  املداولة اهليأة مداولة امليزانية؛ ملحق يف

 أساس على املساعدة هذه بدفع تسمح اليت) اموعة

  .الطلب

 االجتماعي العمل هيآت لصاحل احملدد املبلغ

 الدمج السيدا، مكافحة األية، حماربة(

  )إخل... واملهين االجتماعي

 االشرتاكات 7. 64      

  البلدية

    

 يف اشرتاكات 1. 7. 64      
  الدولية اهليآت

 أو دولية هيآت إىل االنتساب حقوق مبلغ  .لالشرتاك الدعوة لالنتساب، اموعة أو الس مداولة

  بلدية

 يف اشرتاكات 2. 7. 64      
  .العمد رابطة

 العمد، رابطة إىل االنتساب حقوق مبلغ  .لالشرتاك الدعوة لالنتساب اموعة أو الس مداولة

  .الوطنية أو اجلهوية

      خمتلفة حتويالت 8. 64      

 يف املسامهة 1. 8. 64      
 البلدي التضامن صندوق

  .املشرتك

 تتغري العادية، اإليرادات من مئوية نسبة دفع  للبلدية األصلية امليزانية

 األصلية، امليزانية إليها تنتمي اليت الفئة حسب

  .ا املعمول لنصوص طبق

 ومستلزمات أشغال. 65    

  خارجية وخدمات
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      التأمني تعويضات 1.65    

 قبل التأمني عقد الصفقة، أو الطلبية وثيقة التأمني، عقد  املدنية املسؤولية 1.1.65      

  اخلدمة إسداء

 املرتبطة اخلاالت يف التأمني تعويضات تسديد

 إطار يف البلدية يف للعاملني املدنية باملسؤولية

  .وظائفهم ممارسة

      2.1.65 

 اآلليات(السيارات

  )املتحركة

 قبل التأمني عقد الصفقة، أو الطلبية وثيقة التأمني، عقد

  اخلدمة إسداء

 املرتبطة اخلاالت يف التأمني تعويضات تسديد

 إطار يف البلدية يف للعاملني املدنية باملسؤولية

  .وظائفهم ممارسة

 قبل التأمني عقد الصفقة، أو الطلبية وثيقة التأمني، عقد  املباين 1.3.65      

  اخلدمة إسداء

 املرتبطة اخلاالت يف التأمني تعويضات تسديد

 إطار يف البلدية يف للعاملني املدنية باملسؤولية

  .وظائفهم ممارسة

سم
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  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان

      األتعاب 2. 65      

 اآلمر قبل من مصدقة فاتورة الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة  احملامني أتعاب 1. 2. 65      

  .اخلدمة بتمام بالصرف

 األحكام ومنفذي للمحامني املدفوع املبلغ

 .احمللية للمجموعة العالقة القضايا ملتابعة

 اآلمر قبل من مصدقة فاتورة الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة   املوثقني أتعاب 2. 2. 65      

  .اخلدمة بتمام بالصرف

 ا القيام مت توثيقية عقود إلجناز املدفوع املبلغ

 .احمللية اموعة لصاحل

 رجال أتعاب 3. 2. 65      

  .الفن

 اآلمر قبل من مصدقة فاتورة الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة

  .اخلدمة بتمام بالصرف

 عمليات إلجناز الفن لرجال املدفوع املبلغ

  فين هو ما خصوصا خاصة كفاءات تتطلب

  .احمللية اموعة لصاحل

 تفويض أتعاب 4. 2. 65      

   األعمال على اإلشراف

  

  

  

  

 اآلمر قبل من مصدقة فاتورة الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة

  .اخلدمة بتمام بالصرف

  

  

 األعمال على للمشرفني املدفوع املبلغ

 طبقا احمللية، اموعة طرف من املفوضني

  . ا املعلوم التفويض لعقود

 لتكوين خدمات 3. 65      

  العمال

 اآلمر قبل من مصدقة فاتورة الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة

  .اخلدمة بتمام بالصرف

 استشاريني خلرباء أو هليئات املدفوع املبلغ

 لتكوين عمليات بتحقيق مكلفني مسجلني،

  . اموعة منتخيب أو البلديني واملنتخبني العمال

 وخدمات أتعاب 4. 65      

  أخرى

 تسمح مداولة الصفقة، إجراء حالة يف أو الطلبية، وثيقة

 اآلمر قبل من مصدقة فاتورة ؛ الصفقة الصفقة، بإجراء

  .اخلدمة بتمام بالصرف

 يتم خدمات أو أتعاب مقابل آخر تسديد كل

 القيام على ملساعدا البلدية لصاحل إجنازها

  .مبهامها

: املدونة يف ترد مل العادية غري النفقات تسديد احمللية اموعة اجتاه العادية غري النفقة طبيعة تبني وثيقة كل   عادية غري أعباء 66    
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 الشروط دفرت ،1 ل اإليرادات سندات تلغي اليت الوثيقة( 

  .3ل احمللية اموعة أو البلدي الس مداولة ،2ل

 إلغاؤها مت اليت اإليرادات سندات تسديد) 1

 عقوبة تنفيذ) 2 السابقة، املالية السنة من

 سداد يف التأخري على فوائد أو) غرامة( صفقة

) 3.أشغال صفقة لتنفيذ سيدفع مبلغ

 وليست متوقعة وغري عادية غري مساعدات

  .متكررة

 غري للنفقات احتياط 67    

  املتوقعة

 ظهور تبني وثيقة كل اموعة؛ أو البلدي الس مداولة

 وثيقة أي أو احمللية اموعة إعفاء أو باحلكم قرار خطر؛

 من اليت النفقات تسديد وحوالة الفاتورة اخلطر؛ زوال تظهر

  .االحتياط أنشئ أجلها

 لطبيعتها نظرا تكاليف لتحمل االحتياطات

 ما حد إىل تشبه وتكرارها أمهيتها اتياا، طريقة

 اعتمادا حتويل وتتطلب القاهرة، القوة حالة

 اليت البنود إىل تعديلي قرار بواسطة تكميلية،

 النفقات لتحمل كافية اعتمادات ا ليست

  .ا االلتزام مت اليت

  8          

 لنفقات اقتطاع 81      

  االستثمار

 البند على تنظيمي إيرادات لسند مقابل تنظيمية حوالة

  ).111 احلسم(

 الذايت للتمويل االستثمار قسم إىل التحويل

 النظم حسب التسيري، قسم من الصادر

  .ا املعمول

 التشغيل نتائج. 82      

 املالية للسنة للسنوات

  السابقة

 املالية السنوات استغالل عجز من املنقول املبلغ  اموعة أو البلدي الس مداولة

 احلساب يف الواردة البيانات حسب السابقة،

 السابقة املالية للسنة التسيري وحساب اإلداري

  .عليهما املصادق
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   النفقة وبيان وصف   التبريرية المستندات   البيان

            

      التجهيز نفقات    

     القروض تسديد 11    1

     القروض تسديد 113    

 الدين عقد بالقرض؛ تسمح اليت املداولة  الدولة قروض مال رأس تسديد 113    

  .التسديد جدول

 السنة يف املربمج التسديد مبلغ

 مأخوذة ديون مال رأس من احلالية

  .الدولة من

 الدين عقد بالقرض؛ تسمح اليت املداولة  أخرى قروض مال رأس تسديد 2. 113    

  .التسديد جدول

 السنة يف املربمج التسديد مبلغ

 مأخوذة ديون مال رأس من احلالية

 جمموعات بنوك،(آخرين ممولني من

  ...)إخل حملية،

      المال لرأس المالية األعباء 21  2

 تسمح اليت املداولة األصلية؛ امليزانية  املدفوعة التجهيزات مساعدات 211    

 حمضر باملساعدة؛ اإلشعار باملساعدة؛

  االستالم

 املمنوحة للبلدية، املالية املسامهة

 استثمار، إجناز أجل من ما هليأة

 مت واملبلغ اخليار مبدأ أن حيث
 يف مسجالن مبداولة، إقرارها
 دفعه ويتم األصلية، امليزانية

 مع املربمة االتفاقية بنود حسب

  .املستفيدة اهليأة

      )الثابتة االصول(  المنقولة غير األشياء 22  2

 عقد بالشراء؛ تسمح اليت اموعة مداولة  األراضي اقتناء 1. 22    

  .امللكية سند االستالم؛ حمضر البيع؛

 قطعة لشراء املخصص املبلغ

 لبنود تبعا للزبون دفعه يتم أرضية،

  .البيع عقد

      املباين 2. 221    

 عقد بالشراء؛ تسمح اليت اموعة مداولة  املباين اقتناء 1. 22    

  .امللكية سند االستالم؛ حمضر البيع؛

 يتم البناية، لشراء املخصص املبلغ

  .البيع عقد لبنود تبعا للزبون دفعه

 اجلرد رقم باألشغال؛ تسمح اليت املداولة   املباين أشغال 22. 221    

 إجراء حالة يف أو الطلبية وثيقة للبناية؛

 املختصة الصفقات جلنة حمضر صفقة،

 األشغال؛ استالم حمضر الصفقة باملنح،

 أشغال لتمويل املخصص املبلغ

 وصيانة اإلصالح إعادة البناء

 أو للبلدية التابعة البنيات ممتلكات

  .للمجموعة
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  .اخلدمة بتمام املصدقة الفواتري أو الفاتورة

 اجلرد رقم باألشغال؛ تسمح اليت املداولة   الطرق أشغال 3. 221    

 إجراء حالة يف أو الطلبية وثيقة للبناية؛

 املختصة الصفقات جلنة حمضر صفقة،

 األشغال؛ استالم حمضر الصفقة باملنح،

  .اخلدمة بتمام املصدقة الفواتري أو الفاتورة

 أشغال لتمويل املخصص املبلغ

 التابعة الطرق أو البلدية الطرق

  .للمجموعة

 اجلرد رقم باألشغال؛ تسمح اليت املداولة  املائية التجهيزات أشغال 4. 221    

 إجراء حالة يف أو الطلبية وثيقة للبناية؛

 املختصة الصفقات جلنة حمضر صفقة،

 األشغال؛ استالم حمضر الصفقة باملنح،

 .اخلدمة بتمام املصدقة الفواتري أو الفاتورة

 األشغال لتمويل املخصص املبلغ

 التجهيزات وصيانة إنشاء أجل من

  .املائية

  

سم
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   النفقة وبيان وصف   التربيرية املستندات   البيان

 أشغال 5. 221      

  الشبكات

  

    

 أو الطلبية وثيقة باألشغال؛ تسمح اليت املداولة  العمومية اإلنارة 51. 221    

 األشغال؛ استالم حمضر صفقة، إجراء حالة يف

  .اخلدمة بتمام املصدقة الفواتري أو الفاتورة

 أجل من األشغال لتمويل املخصص املبلغ

 على العمومية اإلنارة شبكة وصيانة إنشاء

 أو البلدي العمومي الدومني مستوى

  .اموعة

 أو الطلبية وثيقة باألشغال؛ تسمح اليت املداولة  املياه 52. 221    

 األشغال؛ استالم حمضر صفقة، إجراء حالة يف

  .اخلدمة بتمام املصدقة الفواتري أو الفاتورة

 أجل من األشغال لتمويل املخصص املبلغ

 الداخلة باملياه التزويد شبكة وصيانة إنشاء

 .اموعة أو البلدية اختصاص يف

 الصريف( التطهري 53. 221    

  )الصحي

 أو الطلبية وثيقة باألشغال؛ تسمح اليت املداولة

 األشغال؛ استالم حمضر صفقة، إجراء حالة يف

  .اخلدمة بتمام املصدقة الفواتري أو الفاتورة

 أجل من األشغال لتمويل املخصص املبلغ

 الداخلة باملياه التزويد شبكة وصيانة إنشاء

  .اموعة أو البلدية اختصاص يف

 التجهيزات أشغال 6. 221    

  والثقافية االجتماعية

 أو الطلبية وثيقة باألشغال؛ تسمح اليت املداولة

 الصفقات جلنة حمضر صفقة، إجراء حالة يف

 استالم حمضر الصفقة؛ باملنح، املختصة

 بتمام املصدقة الفواتري أو الفاتورة األشغال؛

 أجل من األشغال لتمويل املخصص املبلغ

 االجتماعية التجهيزات وصيانة إنشاء

 املكتبات، املدارس( والثقافية

 التجهيزات وكذا ،)املستوصفات
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 ).الكتب( هلا املكونة املنقولة االجتماعية  .اخلدمة

 أو الطلبية وثيقة باألشغال؛ تسمح اليت املداولة  أخرى أشغال 7. 221    

 الصفقات جلنة حمضر صفقة، إجراء حالة يف

 املصدقة الفواتري أو الفاتورة باملنح، املختصة

  .اخلدمة بتمام

 أجل من األشغال لتمويل املخصص املبلغ

 الداخلة باملياه التزويد شبكة وصيانة إنشاء

 .اموعة أو البلدية اختصاص يف

      المنقولة األمالك 222  

 الكبرية اإلصالحات 1. 222    

  واآلليات للسيارات

 أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة

 بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

  .اخلدمة

 اليت الكبرية اإلصالحات أشغال تسديد

 أل من الصيانة غري أخرى طبيعة من هي

 ضروررية غيار وقطع وطبيعي، دائم تسيري

 اخلاصة اإلصالحات، ذه للقيام

 اسم الرمادية بطاقتها حتمل اليت بالسيارات

  .اموعة أو البلدية

 أثاث لوازم شراء 2. 222    

   املكاتب

    

 أو االستالم حمضر الصفقة أو الطلبية وثيقة  املكاتب وأثاث لوازم 21. 222    

 بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

  .اخلدمة

 لتسيري جديدة جتهيزات شراء تسديد

 أو للبلدية والنقدية اإلداري النشاط

 مصورة خزانة، مقعد، طاولة،( للمجموعة

  ...)إخل أوراق،

 أو االستالم حمضر الصفقة أو الطلبية وثيقة  املعلوماتية لوازم 22. 222    

 بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

  .اخلدمة

 لتسييري جديدة جتهيزات شراء تسديد

 أو للبلدية والتقنية اإلدارية النشاطات

 ساحبة، كمبيوتر، جهاز( للمجموعة

  ...)إخل نقال، هاتف

 أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة   األثاث 23. 222    

 بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة فاتورة

 اخلدمة

 لتسييري جديدة جتهيزات شراء تسديد

 أو للبلدية والتقنية اإلدارية النشاطات

 أدراج، سجاد، بساط،( للمجموعة

  ...)إخل عمل، منضدة
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  النفقة وبيان وصف  التبريرية المستندات  البيان   

            

 فاتورة أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة  النقل وسائل معدات شراء 3. 222    

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 اخلفيف للنقل سيارة شراء تسديد

... إخل صغري، باص إسعاف، سيارة(

 بصالحيات صلة له تكون حيث
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  ).البلدية

 فاتورة أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة  األشغال ولوزام آليات شراء 4. 222    

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 لألشغال ولوازم آليات شراء تسديد

 أعمال إلجناز اجلديدة حالتها يف

 يكون حبيث للمجموعة، أو بلدية

: مثل(  سنة يتجاوز استخدامها

 )جمرفة آلية جرارات،

 فاتورة أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة   األدوات شراء 5. 222    

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 إلجناز ضرورية أدوات شراء تسديد

(  للمجموعة أو بلدية صالحيات

 يدوية، عجلة ، سطل جمرفة،: مثال

 فرتة تزيد واليت...) إخل للرسم، ريشة

 .سنتني على حياا

 فاتورة أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة   مواد شراء 6. 222    

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 إلجناز ضرورية مواد شراء تسديد

 على واحملافظة لصيانة صغرية أشغال

 يف الداخلة واألعمال األمالك
(  اموعة أو البلدية اختصاص

 الطالء، الرتاب، اإلمسنت،: مثال

 ....)إخل

 فاتورة أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة  التجهيزات شراء 7. 222    

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 االجتماعية التجهيزات شراء تسديد

 مقاعد الصحية، األسرة( الثقافية و

 واملرمى الشبكات باملعاقني، خاصة

 التلفزيون الرياضية، للمالعب

 واليت) والفيديو السمعية والتجهيزات

 سنتني على حياا فرتة تزيد

 فاتورة أو االستالم حمضر الصفقة؛ أو الطلبية وثيقة  منقولة أمالك 8. 222    

  .اخلدمة بتمام بالصرف اآلمر قبل من مصدقة

 ال اليت األخرى األمالك كل شراء
 ،222 املادة يف علنية بصفة تدخل
 ضروري عليها احلصول يعترب واليت

 أو البلدية االختصاصات إلجناز

 دواب: مثل( اموعة اختصاصات

 املنزلية، األوساخ لنزع العربات جر

  ...)إخل للنقل، أو

 اتفاقية التخصيص، على تصادق اليت املداولة  منقولة غري أخرى قيم 223    

 التخصيص عقد الثابتة؛ القيم استالم حماضر التخصيص؛

  .االستئجار أو التنازل أو

 نفقات لتغطية املخصص املبلغ

 221 املواد يف ترد مل اليت االستثمار

  .222 و
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8      

 التسيري حساب اموعة؛ أو البلدي الس مداولة  املنقولة االستثمارات عجزء  84  

 املصادقة املنصرمة؛ املالية للسنة اإلداري واحلساب

  .عليهما

 االستثماري للعجزء املنقول املبلغ

 حس املنصرمة، املالية للسنوات

 احلساب يف املوجودة بالبيانات

 للسنة التسيري وحساب اإلداري

  .عليهما املصادق املنصرمة، املالية
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 المطبقة والمحاسبة الميزانية مدونة محل ويحل يلغي 2014 يناير20  بتاريخ صادر 0143 رقم مشترك مقرر. 7

 للتعاون األخرى العمومية المؤسسات وعلى الحضرية انواكشوط ومجموعة اإلقليمية المجموعات على

 المشترك

 وهي االقتصادية الطبيعة حسب احمللية للمجموعات امليزانية مدونة I رقم ملحقه يف املقرر هذا حيدد: األولى المادة

 امليزانية ملدونة املعدل 1998 أغسطس 16 بتاريخ الصادر 488 رقم املشرتك باملقرر امللحقة تلك حمل وحتل تلغي اليت

  .البلدية امليزانيات على املطبقة واحملاسبة

 امللحق(  االقتصادية بالطبيعة التبويب حسب البلدية امليزانية لتدوين املستخدمة امليزانية حسابات جمموع إن: 2المادة

  .حماسبية كحسابات كذلك تستعمل) I: رقم

 وتستعمل. للدولة احملاسيب للمخطط مطابقا احملاسبية للحسابات خمططا II رقم ملحقه يف املقرر هذا حيدد: 3المادة

 احملاسيب للتسيري املعد العمومية واحملاسبة للخزينة العامة اإلدارة برنامج تنفيذ إطار يف 8 ، 5 ، 4 األقسام حسابات

  .البلديون احملصلون به يقوم الذي

 بتقدمي التبويب هذا يسمح. الوظيفي التبويب حسب امليزانية مدونة III رقم ملحقه يف املقرر هذا حيدد: 4المادة

  .التدخل وجمال االختصاص حسب ليةاحمل اموعات نفقات

 فيما. فقط االقتصادية الطبيعة حسب التبويب على املشرتك التعاون جملس أو البلدي الس تصويت يتم :5المادة

 واموعات احمللية عاتامو  لنفقات األنشطة، حسب إعالمية أداة البلدية للميزانية الوظيفي التبويب يشكل

  .احلضرية

  .املقرر هلذا املخالفة السابقة تالرتتيبا مجيع تلغى: 6المادة

 والعمد واحلكام الوالة وكذا املالية لوزارة العام األمني و والالمركزية الداخلية لوزارة العام األمني يكلف: 7المادة

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا  بتنفيذ، يعنيه فيما البلديون،كل واحملصلون اموعات ورؤساء

  .املوريتانية اإلسالمية
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  مدونة الميزانية حسب الطبيعة االقتصادية Iالملحق 

سم
الق

صل  
الف

  

دة  
لما

ا
  

قرة
الف

  

ترة
الف

 
عية

فر
ال

  

  

  

  البيان

   التسيير إيرادات          

  البلدية الضريبة        7.1  7

  املشيدة وغري املشيدة املمتلكات على العقارية املسامهة      7.1.01    

   الزراعية األراضي على العقارية املسامهة      7.1.02    

  السكن رسم      7.1.03    

  البلدية املسامهة      7.1.04    

  املهنة على الضريبة      7.1.05    

   التحكيمية الغرامات عائدات      7.1.06    

  البلدية الرسوم        7.2  

  التجار      7.2.01    

  اخلدمات مقدمو      7.2.02  

  احلرفيون      7.2.03  

  أخرى بلدية رسوم      7.2.04  

  مؤقتا عليها أبقى رسوم        7.3  

  )املفرغة( املنزلية احلمولة على الرسم      7.3.01    

  السمك تصدير على الرسم      7.3.02  

  اإلتاوات        7.4  

   املنزلية القمامات نزع      7.4.01    

  الصرف جماري يف الصب      7.4.02    

   املراحيض آبار تفريغ      7.4.03    

  والكناسة التنظيف      7.4.04    

  والتصديقات املدنية احلالة عقود إصدار      7.4.05    

  واإلفادات الرتاخيص      7.4.06    

  أخرى إتاوات      7.4.08    
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  مدونة الميزانية حسب الطبيعة االقتصادية Iالملحق 

  
  

سم
الق

صل  
الف

  

ادة  
امل

  

  

قرة
الف

  

قرة
الف

 
عية

لفر
ا

  

   البيان

   يشابهها وما العقارية الحقوق        7.5  7

  السوق يف مكان حق      7.5.01    

  حظائر يف احليوانات وضع حق      7.5.02    

  البلدية املساخل استخدام حق      7.5.03    

   األسواق تأجري حق      7.5.04    

  والصهاريج الشاحنات تأجري حق      7.5.05    

   املعدات تأجري حق      7.5.06    

  إشهارية ولوحات إشارات وضع حق      7.5.07    

   الطريق على معيقة أشياء إيداع حق      7.5.08    

  املرور طريق قطع حق      7.5.09    

  العام الدومني شغل حق      7.5.10    

  املستصلحة احلظائر دخول حق      7.5.11    

  املواد استخراج حق      7.5.12    

  السيارات توقف حق      7.5.13    

   شاها وما أخرى عقارية حقوق      7.5.14    

  الغرامات        7.6  

  السائبة احليوانات حجز حق      7.6.01    

  النظافة غرامة      7.6.02    

  األخرى البلدية الشرطة غرامات      7.6.03    

  الخدمات إيرادات        7.7  

   املؤجرة اخلدمات عائدات      7.7.01    

  املرغبة الوكاالت عائدات      7.7.02    
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  االمتياز خدمات عائدات      7.7.03    

  أخرى خدمات      7.7.04    

  التسيير إعانات        7.8  

   للتسيري الدولة إعانات      7.8.01  

  أخرى إعانات      7.8.02

   استثنائية عائدات        7.9

  األجل ساقطة أو ملغية حواالت      7.9.01  

  أخرى استثنائية عائدات      7.9.02  

  السابقة المالية السنة استغالل نتائج        82  8

  السابقة املالية السنة استغالل فائض      8.2.01    

  للتحصيل الباقي      8.2.02  

   بلدية ضرائب    8.2.02.1    

   بلدية رسوم    8.2.02.2    

  للتحصيل أخرى بقايا    8.2.02.3    
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  مدونة الميزانية حسب الطبيعة االقتصادية Iالملحق 

  

سم
الق

صل  
الف

  

  

دة  
لما

ا
  

  

قرة
الف

  

قرة
الف

 
عية

فر
ال

  

   البيان

   التسيير نفقات

  مستهلكة وخدمات أموال        6.0  6

   تغذية مواد      6.0.01    

   صيانة مواد      6.0.02    

  املكاتب مستلزمات      6.0.03    

   املطابع تكاليف      6.0.04    

  البلدية مباين كهرباء      6.0.05    

  العمومية اإلنارة      6.0.06    

  املياه      6.0.07    

  اهلاتف      6.0.08    

  وتوثيق اشرتاكات      6.0.09    

  االستقبال تكاليف      6.0.10    

  العمومية األعياد    6.0.10.1      

  استقبال حفالت    6.0.10.2    

  ثقافية إنعاشات    6.0.10.3    

  واحلبك الوثائق حفظ تكاليف      6.0.11    

   املراسالت تكاليف      6.0.12    

   التحسيس تكاليف      6.0.13    

  املكاتب وأثاث أدوات صيانة      6.0.14    

  وزيوت وقود      6.0.15    

  سيارات إصالح      6.0.16    

  المهام تكاليف      6.0.17    
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  مدونة الميزانية حسب الطبيعة االقتصادية Iالملحق 

سم
الق

صل  
الف

  

ادة  
امل

  

  

قرة
الف

  

قرة
الف

 
عية

لفر
ا

  

   البيان

   العمال نفقات        6.1  6

   والمرتبات األجور      6.1.01    

  الدائمون العمال    6.1.01.1    

  الظرفيون العمال    6.1.01.2    

  اإلضافية الساعات    6.1.01.3    

   والتعويضات العالوات      6.1.02  

   العمال    6.1.02.1    

   الوظيفة عالوات  6.1.02.1.1    

  واملعاش الفصل عالوات  6.1.02.1.2  

  املنتخبون    6.0.17.1      

   البلدية عمال    6.0.17.2    

  النقل تكاليف      6.0.18    

   املنتخبون    6.0.18.1      

   البلدية عمال    6.0.18.2    

  الشحن    6.0.18.3    

  املوظفني وجتهيز مالبس      6.0.19    

  معلوماتية أدوات      6.0.20    

  تقنية وأدوات وآالت صغرية أدوات اقتناء      6.0.21    

   التأجير      6.0.22    

   مباين تأجري    6.0.22.1      

  سيارات تأجري    6.0.22.2    

  تقنية وأدوات آليات تأجري    6.0.22.3    
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  املسؤولية عالوات  6.1.02.1.3  

  العمدة    6.1.02.2  

  التمثيل عالوات  6.1.02.2.1    

  الوظيفة عالوة  6.1.02.2.2  

  المساعدون    6.1.02.3  

  الوظيفة عالوة  6.1.02.3    

  البلديون المستشارون    6.1.02.4  

  الدورات عالوات  6.1.02.4.1    

  النقل عالوات  6.1.02.4.2  

   الخزينة خدمات    6.1.02.5  

  البلدي احملصل التسيري عالوة  6.1.02.5.1    

  املردودية مكافأة  6.1.02.5.2  

  أخرى وعالوات تعويضات    6.1.02.6  

   العام لألمني الوظيفة عالوات  6.1.02.6.1    

  اإلجيار تعويض عالوات  6.1.02.6.2    

   أخرى عالوات  6.1.02.6.3    

  أخرى تعويضات  6.1.02.6.4    

   اجتماعية اشتراكات      6.1.03  

   االجتماعي الضمان من العمل رب حصة    6.1.03.1    

  الصحي التأمني من العمل رب حصة    6.1.03.2  

  العمال طب    6.1.03.3  

  أخرى اجتماعية أعباء    6.1.03.4

  العمال لصالح اجتماعية مكرمة      6.1.04  

  االقتصادية حسب الطبيعة مدونة الميزانية Iالملحق 

سم
الق

صل  
الف

  

ادة
امل

  

قرة    
الف

  

قرة
الف

 
عية

لفر
ا

  

  البيان
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   المدفوعة والرسوم الضرائب        6.2  6

  مالية تكاليف        6.3

  الديون فوائد      6.3.01  

  أخرى مالية تكاليف      6.3.02  

   المدفوعة واالشتراكات اإلعانات        6.4

  املساجد إعانات      6.4.01  

  احملاظر إعانات      6.4.02  

  ورياضية ثقافية إعانات      6.4.03  

  املدرسية اخلدمات إعانات      6.4.04

  أخرى إعانات      6.4.05

  االجتماعي العمل      6.4.06

  املعوزين إغاثة    6.4.06.1  

  االجتماعية الرابطات إعانة    6.4.06.2

   بلدية اشتراكات      6.4.07

  الدولية اهليئات يف اشرتاكات    6.4.07.1  

  العمد رابطة يف اشرتاكات    6.4.07.2

   مختلفة مساهمات      6.4.08

  املشرتك البلدي التضامن صندوق يف املسامهة    6.4.08.1    

  أخرى مسامهات    6.4.08.2  

  خارجية وخدمات ومستلزمات أشغال        6.5

  التأمين أقساط      6.5.01  

  املدنية املسؤولية    6.5.01.1    

  خمتلفة وآليات سيارات    6.5.01.2  

  مباين    6.5.01.3  

  أتعاب      6.5.02  

  القانون رجال أتعاب    6.5.02.1    

  الفن رجال أتعاب    6.5.02.2  

  األعمال على اإلشراف إنابة أتعاب    6.5.02.3  
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  املوظفني لتكوين خدمات      6.5.03  

  أخرى وخدمات أتعاب      6.5.04  

  عادية غير أعباء        6.6

  القيمة عدمية إيرادات سندات      6.6.01  

  الضرائب ختفيض      6.6.02

  أخرى استثنائية أعباء      6.6.03

  المتوقعة غير للنفقات الميزانية في احتياط        6.7

  التهالك مخصصات        6.8

  املنقولة غري املمتلكات الك خمصصات      6.8.21  

  املنقولة املمتلكات الك خمصصات      6.8.22

  جمسمة ثابتة أخرى قيم الك خمصصات      6.8.23

  معنوية ثابتة أصول الك خمصصات      6.8.24

  االستثمار لنفقات اقتطاع        81  8

  السابقة المالية للسنة التشغيل نتائج        8.2  

  السابقة املالية للسنة التشغيل عجز      8.2.03    

  للتسديد الباقي      8.2.04  
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  مدونة الميزانية حسب الطبيعة االقتصادية Iالملحق 

سم
الق

صل  
الف

  

ادة  
امل

  

  

قرة
الف

  

  

قرة
الف

 
عية

لفر
ا

  

  البيان

   االستثمار إيرادات

  ووصايا وهبات منح        1.0  1

  املنح صندوق      1.0.50    

   والوصايا اهلبات      1.0.60    

  المال رأس شكل في مالية موارد        1.1  

   التسري إيرادات من اقتطاع      1.1.01    

  المستلمة المساعدة ومبالغ التجهيز إعانات      1.1.02    

  الدولة إعانات    1.1.02.1      

 اجلهوي الصندوق( مشروطة الغري الدولة إعانات  1.1.02.1.1      

  )للتنمية

      2 .1 .02 .

1.1  
  املشروطة الدولة إعانات

  املشرتك البلدي التضامن صندوق    1.1.02.2    

   املؤسسني املمولني مساعدات أموال    1.1.02.3    

  اخلارج يف الشركاء معونات أموال    1.1.02.4    

  أخرى إعانات وصناديق مساعدات    1.1.02.5    

  القروض حصيلة      1.1.03    

  الدولة من قروض    1.1.03.1      

  أخرى قروض    1.1.03.2    

  الثابتة األصول عن التنازل        2.2  2

  .منقولة غير أمالك عن التنازل      2.2.01    

  أراضي عن التنازل    2.2.01.1      

  مباين عن التنازل    2.2.01.2    

  منقولة أمالك عن التنازل      2.2.02    
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  مكاتب وأثاث أدوات عن التنازل    2.2.02.2      

   املكاتب أثاث عن التنازل  2.2.02.2.1      

   معلوماتية أدوات عن التنازل  2.2.02.2.1    

   النقل معدات عن التنازل    2.2.02.3    

  أشغال ولوازم آليات عن التنازل    2.2.02.4    

  أدوات عن التنازل    2.2.02.5    

  واجتماعية ثقافية جتهيزات عن التنازل    2.2.02.6    

   جمسمة ثابتة أخرى قيم عن التنازل      2.2.03

  معنوية ثابتة أخرى قيم عن التنازل      2.2.04

  الثابتة األمالك تهالك        2.8

  املنقولة غري املمتلكات الك      2.8.21  

  املنقولة املمتلكات الك      2.8.22

  جمسمة ثابتة أخرى قيم الك      2.8.23

  معنوية ثابتة أصول الك      2.8.24

  المرحلة االستثمار نتائج        8.3  8
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  مدونة الميزانية حسب الطبيعة االقتصادية Iالملحق 

سم
الق

صل  
الف

  

دة  
لما

ا
  

  

قرة
الف

  

قرة
الف

 
عية

فر
ال

  

  

  البيان

  االستثمار نفقات

   القروض تسديد        1.1  1

   القروض تسديد      1.1.03    

   الدولة قروض مال رأس تسديد    1.1.03.1      

  أخرى قروض مال رأس تسديد    1.1.03.2    

  مال لرأس المالية األعباء        2.1  2

  مدفوعة جتهيزات مساعدات      2.1.01    

   الثابتة األصول        2.2  

  المنقولة غير الممتلكات      2.2.01    

  أراضي اقتناء    2.2.01.1      

   المباني    2.2.01.2    

   املباين أشغال مباين اقتناء  2.2.01.2.1      

   املباين اشغال  2.2.01.2.2      

   الطرق اشغال    2.2.01.3    

  وكهربائية مائية حتتية بين اشغال    2.2.01.4    

  الشبكات أشغال    2.2.01.5    

  العمومية اإلنارة  2.2.01.5.1      

  املياه  2.2.01.5.2    

   الصحي الصرف  2.2.01.5.3    

   للشبكات أخرى اشغال  2.2.01.5.4    

  وثقافية اجتماعية جتهيزات اشغال    2.2.01.6    

   جتاري طابع ذات جتهيزات أشغال    2.2.01.7    

  صحية جتهيزات أشغال    2.2.018    

  أخرى أشغال    2.2.01.9    

  المنقولة الممتلكات      2.2.02    
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   والتثبيت التنظيم    2.2.02.1      

   مكاتب وأثاث لوازم شراء    2.2.02.2      

    2.2.02.2.

1  

  مكاتب مستلزمات  2.2.02.2.1  

    2.2.02.2.

2  

  معلوماتية لوازم  2.2.02.2.2

    2.2.02.2.

3  

   مكاتب أثاث  2.2.02.2.3

   نقل وسائل معدات شراء    2.2.02.3      

   أشغال ولوازم آليات شراء    2.2.02.4      

   أدوات شراء    2.2.02.5      

  مواد شراء    2.2.02.6    

   واجتماعية ثقافية جتهيزات شراء    2.2.02.7    

  صحية جتهيزات شراء    2.2.02.8  

  آخر أثاث    2.2.02.9  

   جمسمة ثابتة أخرى قيم      2.2.03

  معنوية ثابتة اصول      2.2.04

  البلدية لممتلكات كبرى وصيانة تأهيل إعادة        2.3

  وآليات لسيارات كبرية إصالحات      2.3.01  

  أخرى كربى وصيانات تأهيل إعادات      2.3.02  

  المرحل االستثمار عجز        8.4  8
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   المحاسبية الحسابات خطة II الملحق

  التسيير إيرادات .1

سم
الق

صل  
الف

  

ادة  
امل

  

  البيان

   الغير حسابات      4

  مرتبطة أخرى وحسابات مديونون    41  

  البلدي احملصل  41.0    

   التسيري مدينو  41.1    

  اإليرادات وكالء طرف من احملصلة التسيري إيرادات  41.2    

  الغري طرف من احملولة التسيري إيرادات  41.3    

  آخرين تسيري مدينو  41.9    

  لالستالم خارجية وأموال إعانات    45  

  الدولة إعانات  45.1    

  الشركاء وإعانات هبات  45.2    

  عينية هبات  45.3    

  أخرى إعانات  45.9    

  مختلفون ودائنون مدينون    46  

  التحصيل ووكالء المحسابين وبقايا عجزء  46.0    

  التحصيل وكالء 46.0.1      

  السلفة وكالء 46.0.2      

  البلدي احملصل 46.0.3      

  خمتلفون مدينون  46.3    

  االنتظار حسابات أو المرحلية الحسابات    47  

  اإلصدار قبل احملصلة اإليرادات  47.1    
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  للتسوية دين  47.2    

  المالية الحسابات      5

  الصندوق    56  

  البلدي احملصل  56.0    

  النظامية العمليات      8

  جديد من املرحل    88  

  امعة التسيري نتائج  88.0    

  المالية السنة نتائج    89  

  املالية السنة تسيري نتائج  89.0    
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   المحاسبية الحسابات خطة II الملحق

  التسيير نفقات .2

سم
الق

صل  
الف

  

ادة  
امل

  

    

  البيان

   الغير حسابات      4

   مرتبطة أخرى وحسابت موردون    40  

   للتسيري حمليون موردون  40.0    

  للتسري خارجيون موردون  40.6    

  العمال نفقات    42  

   الدائنون العمال  42.0    

  الظرفيون العمال  42.5    

  احملليون املنتخبون  42.6    

  الدولة وكالء  42.7    

  أخرى ومنظمات الدولة    44  

  األصل من املقتطعة واألجر الراتب على الضريبة الدولة،  44.0    

  األصل من املقتطعة اجلزافية الدنيا الضريبة الدولة،  44.1    

   األصل من املقتطعة املضافة القيمة على الرسم الدولة،  44.2    

 من املقتطعتني العقاري الدخل على والضريبة العقارية املسامهة الدولة،  44.3    

  .األصل

  العمل ورب العمال االجتماعي للضمان الوطين الصندوق  44.7    

  العمل ورب العمال الصحي للتأمني الوطين الصندوق  44.8    

  أخرى مقتطعات  44.9    

  مختلفون ودائنون مدينون    46  



 405  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

   االجتماعية األعمال دائنون  46.1    

  وتعويضات أتعاب دائنون  46.2    

  خمتلفون دائنون  46.9    

  االنتظار حسابات أو المرحلية الحسابات    47  

   التسخري بعد مدفوعة نفقات  47.1    

  للتصفية دين  47.5    

  المالية الحسابات      5

  الصندوق    56  

  البلدي احملصل  56.0    

   شابهها وما الوكاالت    57  

  السلفة وكيل  57.0    

  النظامية العمليات      8

   جديد من المنقول    88  

  امعة التسيري نتائج  88.0    

  المالية السنة نتائج    89  

  املالية السنة تسيري نتائج  89.0    
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   المحاسبية الحسابات خطة II الملحق

  التجهيز إيرادات .3

سم
الق

صل  
الف

  

ادة  
امل

  

    

  البيان

   الغير حسابات      4

    مرتبطة أخرى وحسابات موردون    41  

  للتجهيز عموميون مدينون  41.5    

  للتجهيز مؤسسيون مدينون  41.6    

  للتجهيز آخرون مدينون  41.9    

   مختلفون ودائنون مدينون    46  

   خمتلفون مدينون  46.3    

  االنتظار حسابات أو المرحلية الحسابات    47  

  للتصفية دين  47.0    

  المالية ساباتح      5

  الصندوق    56.0  

  البلدي احملصل  56.0    

  النظامية العمليات      8

    جديد من المرحل    88  

  امعة التسيري نتائج  88.5    

  المالية السنة نتائج    89  

  املالية السنة جتهيز نتائج  89.5    
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 المحاسبية الحسابات خطة II الملحق

 التجهيز نفقات .4

سم
الق

صل  
الف

  

ادة  
امل

  

    

  البيان

   الغري حسابات      4

   مرتبطة أخرى وحسابات موردون    40  

  للتجهيز حمليون موردون  40.0    

  للتجهيز خارجيون موردون  40.6    

    أخرى ومنظمات الدولة    44  

  األصل من املقتطع اجلزافية الدنيا الضريبة الدولة،  44.1    

  األصل من املقتطع املضافة القيمة على الرسم الدولة،  44.2    

  أخرى اقتطاعات  44.9    

   مختلفون ودائنون مدينون    46  

   خمتلفون دائنون  46.9    

  االنتظار حسابات أو المرحلية الحسابات    47  

   الصفقات على عقوبات  47.0    

  للتصفية دين  47.0    

  المالية الحسابات      5

  الصندوق    56.0  

  البلدي احملصل  56.0    

  شابهها وما الوكاالت    57  

  السلفة وكيف      

  النظامية العمليات      8



 408  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

    جديد من المرحل    88  

  امعة التسيري نتائج  88.5    

  المالية السنة نتائج    89  

  املالية السنة تسيري نتائج  89.5    
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  الوظيفة الميزانية مدونة III الملحق

يفة
وظ

ال
يفة  

وظ
ال

 
عية

لفر
ا

  

  

ضوع
املو

  

    

  

  البيان

  العامة الخدمات      1

   موزعة غري عمليات    11  

  العامة اإلدارة    12

   للمجموعة العامة اإلدارة  121  

   احمللي الس  122  

   للدولة العامة اإلدارة  123  

   واحلفالت األعياد    13

  املقابر    14

  احلرائق مكافحة    15

  أخرى عامة خدمات    16

   التعليم      2

  املشرتكة اخلدمات    20  

   األساسي للتعليم المدرسية المباني تشييد    21

  األطفال رياض املباين تشييد  211  

   األساسية للمدارس املدرسية املباين تشيد  212  

  األساسي للتعليم املدرسية املؤسسات جتهيز    22

   املدرسية والتجهيزات املباين صيانة    23

   المدرسي النقل    24

  املدرسي التجميع  241  

  مدرسية  لنشاطات النقل  242  
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  اجتماعية وحياة دين ثقافية، رياضة،      3

   املشرتكة اخلدمات    30  

  رياضية تجهيزات    31

  املالعب  311  

  الرياضية واملعاهد الصاالت  312  

  أخرى رياضية جتهيزات  313  

  ثقافية جتهيزات    32

  أخرى جتهيزات    34
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 لدى لإليرادات صناديق فتح يتضمن 2017 يونيو 8 بتاريخ صادر م م م وإ ل م و/  599  رقم مقرر. 8

 والمقاطعات الواليات عواصم غير البلديات

 و الواليات عواصم غري من للبلديات إيرادات صناديق بفتح الرتخيص منح سلطة للوالة يفوض:  األولى المادة
  .املعتمد احملاسب من مطابق ورأي البلدي الس مداولة بعد الرتايب، اختصاصهم يف تدخل اليت املقاطعات

 وتعيني لإليرادات صناديق بفتح) مقررات أو(مقرر مبوجب العمد، يقوم املذكور، الرتخيص أساس على: 2 المادة

  . املعتمد احملاسب ملوافقة اإليرادات وكالء تعيني خيضع.  التحصيل وكالء أو  وكيل

 للخزينة العام واملدير بامليزانية املكلفة واملالية االقتصاد وزارة لدى املنتدبة للوزارة العام األمني يكلف: 3 المادة 

 اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ ، يعنيه فيما والوالة،كل العمومية واحملاسبة

 .املوريتانية
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  البلدي التسيير بإصالح يتعلق 1992 سبتمبر 6 بتاريخ صادر م ب د و/  004 رقم تعميم. 9

 إلى جميع العمد

 والتشغيل التسيري أصعدة على خطرية أوضاع البالد عرب البلديات مجيع تواجه الثانية، الفرتة من الثانية السنة يف

 البلدية على فقط تؤثر مل مشاكل إىل حتولت قد الالمركزية قيام خالل من املتوقعة اإلجيابية النتائج أن حلد واإلجنازات

  .نفسها والدولة السكان على وإمنا

 من القليل ألن نظرا التشغيل واحتياجات املالية طاقاا إىل بالقياس يربرها ما يوجد ال مديونية البلديات تواجه وهكذا

 املتواضعة امليزانيات كاهل مردودية هلم ليس الذين العمال من العديد اكتتاب أثقل وقد. فعال حتقق اإلجنازات

 احلياة على مباشر أثر له كان مما الديون تراكم إىل أدى ما وهو واحلقوق األجور دفع بإمكاا يعد مل اليت للبلديات

 بني السياسية االختالفات عن نتجت اليت االجتماعات الصراعات تأجيج على و السكان، من الفئة هلذه اليومية

  .املرتشحة القوائم

 012. 89 القانوين األمر من 236 املادة(  النفقات يف باإلفراط األمر تعلق سواء النصوص على التجاوز فإن وأخريا 

 البلدية، للمجالس العادية الدورات عقد بعدم أو) العمومية للمحاسبة العام النظام املتضمن 1989 يناير 23 بتاريخ

 للمجالس عادلة دورات عقد منكم أطلب القلق على تبعث اليت الوضعية هذه وأمام. للبلديات مالزمة مسة أصبح

 شأا من اليت اإلجراءات يف تنظروا أن يتعني الدورات هذه وخالل أجل كآخر 1992 اكتوبر 15 قبل البلدية

  :وخاصة البلدية يف األوضاع تصحيح

 : الديون  - أ

 املطابقة الديون فإن وهكذا. العمومية للمحاسبة العام للنظام وفقا البلدية الديون بتدقيق يقوم أن البلدي الس على

 األخرى الديون أما البلدية، طرف من االعتبار بعني أخذها ويتعني مستحقة، تعترب القانونية والتصفية االلتزام لطرق

  .بذلك املعنني إبالغ وجيب حتملوها، الذين أصحاا تلزم فهي

  : العمال -2

  .شيء كل قبل تسديدها وجيب مستحقة العمال اكتتاب على املرتتبة واحلقوق الرواتب كل
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  : التحصيل -3

  .قبل ذي من صرامة أكثر مبتابعة القيام اجلباية وكالء على وجيب. االجتاه هذا يف مبجهود القيام يتعني

  : التشغيل نفقات -4

  .التجهيز جماالت يف االجنازات بعض حتقيق من البلدية لتمكني كبري بتخفيض يُوصى

   السنوية البرمجة -5

  .واحدة سنة خالل مشاريع اجناز عاتقها على البلدية االس تأخذ أن أيضا املفيد من

  .فائقة عناية تطبيقه أوىل الذي التعميم هذا باستالم إفاديت أطلب 
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 بتقديم المتعلقة النصوص احترام يتضمن 1992 نوفمبر 18 بتاريخ  صادر م ب د و /009 رقم تعميم. 10

 الميزانية

  العمد جميع الى

 امليزانيات بإعداد املتعلقة القوانني حترتم ال أغلبيتكم أن ميزانياتكم مشاريع دراسة لدى األسف ببالغ الحظت لقد

  .املشرتك البلدي التضامن صندوق يف باملشاركة املتعلقة تلك وكذا. التسيري وحسابات اإلدارية واحلسابات البلدية

 املدة يف امليزانيات على للمصادقة عائقا يشكل والذي املالية الوثائق إعداد مراحل كافة يف القوانني احرتام عدم إن

 من إحصاؤها مت اليت األخطاء هذه كافة علمكم إىل أرفع وإذ. مالية سنة كل يف تسجيله مت قد قانونيا احملددة الزمنية

 اإلجراءات كل اختاذ منكم أطلب فإين التعميم، هذا على قائمتها ستجدون واليت املختصة الوصاية مصاحل قبل

 يتم لن سوف 1993 املالية السنة من ابتداء فإنه أمر من يكن ومهما. تتكرر ال حىت اختصاصه حسب كل الضرورية

 صاحبها حتميل مع ا املعمول للقوانني مطابقة غري مالية وثيقة أي بإلغاء الوصاية ستقوم إذ قانوين، خطإ أي يتجاوز

 اال هذا تنظم اليت القانونية و التشريعية النصوص إىل دائما الرجوع إىل أدعوكم فإين وعليه. األمر لزم إن املسؤولية

  : وبالذات

 للبلديات؛ املنشئ 1987 اكتوبر 20 بتاريخ الصادر 289. 87 رقم القانوين األمر -

 العمومية للمحاسبة العام بالنظام القاضي 1989 يناير 23 بتاريخ الصادر 012. 89 رقم القانوين األمر -

 ؛)بالبلديات اخلاص الرابع اجلزء(

 البلدية؛ للضريبة املنشئ 1990 فربائر 6 بتاريخ 04. 90 رقم القانوين األمر -

 املشرتك؛ البلدي للتضامن صندوق بإنشاء القاضي 1989سبتمرب 14 بتاريخ 124. 89 رقم املرسوم -

 وكذلك البلدية للميزانيات بالنسبة املايل القانون مبادئ املتضمن 1989 يناير16 بتاريخ 018 رقم املقرر -

 وتعديلها عليها املصادقة وطرق فيها املستعملة املصطلحات ومدونة عليها والتصويت حتضريها إجراءات

 والرقابة؛ االجناز وظروف

 احمللية واملالية واإلدارة البلديات تسيري وقواعد بالتنظيم املتعلق 1991 مارس 7 بتاريخ 009 رقم التعميم -

 بذلك؛ املتعلقة والوثائق
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 .للمداولة املوحد بالنموذج املتعلق 1988سبتمرب 13 بتاريخ 0019 رقم التعميم -

 .الميزانية مشروع وتقديم بتحضير المتعلقة التجاوزات)أ

 ؛1989 يناير 26 بتاريخ 018 باملقرر احملددة البلدية امليزانية مدونة احرتام عدم -1

 :وهي امليزانية مشروع لتقدمي الالزمة الثالث باخلانات التقيد عدم -2

 السابقة؛ املالية السنة تقديرات •

 فقرة؛ كل يف املنجزة اإليرادات مبلغ •

 .اجلديدة املالية السنة تقديرات •

 بكل مصحوبة تكون أن ينبغي واليت اجلديدة امليزانية خصائص وحيلل يشرح الذي التقدمي تقدير غياب -3

 التربيرية؛ الوثائق

 امليزانية؛ دورات عقد يف التأخر -4

 ومالحظات آراء من خالية احلاالت أغلب يف تكون واليت امليزانية، وثائق إلحالة العادي اإلجراء احرتام عدم -5

 دون امليزانية مشاريع بإحالة البلدية السلطات تقوم احلاالت، أغلب ففي. احمللية الوصاية سلطات واقرتاحات

 اإلداري؛ بالسلم املرور

 دائمة؛ بصفة املكتتبني البلدية عمال الئحة غياب -6

 اجلبائي للتنظيم مطابقة تكون واليت املعتربة املالية للسنة البلدية والضرائب للرسوم الكاملة الالئحة غياب -7

 البلدي؛

 العامني؛ واألمناء ومساعديهم العمد عالوات حتديد جدول احرتام عدم -8

 للبلديات؛ املقدم املداولة منوذج احرتام عدم -9

 ...احلاضرين املستشارين أغلبية طرف من املداوالت توقيعات غياب -10

 :التسيير وحساب اإلداري بالحساب المتعلقة التجاوزات)ب

  اإلداري الحساب-1

 الوصاية؛ إىل واإلحالة اإلعداد أجل احرتام يف نقص -
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 احلساب؛ داخل للتجهيز املخصصة االعتمادات تسجيل عدم -

 بذلك؛ املتعلقة الثالث اخلانات احرتام عدم -

 .املستشارين أغلبية طرف من موقعة املصادقة مداولة غياب -

  :  التسيير حساب -2

  الوثائق؛ إحالة يف التأخر •

 :التالية الضرورية التقديرية العناصر غياب يالحظ باحلساب املتعلقة الوثائق إحالة إطار يف •

 اإلضافية؛ والقرارات التكميلية األصلية، امليزانية -

 باألرقام؛ التسيري حساب -

 اإلداري؛ احلساب على املصادقة مداولة من نسخة -

 التسيري؛ حساب على املصادقة مداولة من نسخة -

 حتصيله؛ يتم مل ما حالة توضح نسخة -

 دفعه؛ يتم مل ما حالة توضح نسخة -

 البلدية؛ القسيمات صرف من التحقق حماضر -

 الفصل؛ نفس داخل أخرى إىل مادة من اعتمادات لتحويل البلدية املقررات -

 البلدية؛ القسيمات استخدام حساب -

 .واملصاريف لإليرادات التربير وثائق كل -

  :المشترك البلدي التضامن صندوق)ج

 ؛1989 سبتمرب 14 بتاريخ 012. 89 املرسوم يف املذكورة النسب احرتام يف نقص -1

 .املشاركة إيداع احرتام يف نقص -2
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 لدى للنفقة التبريرية المستندات بتحديد يقضي 2007 مارس 06 بتاريخ صادر أ و/  04 رقم عميمت. 11

 المحلية الجماعات

 العام بالتنظيم القاضي القانوين األمر إىل احملاسبة خيص فيما حييل للبلديات املنشئ 289-87 رقم القانوين األمر إن

  .1989يناير 23 بتاريخ 012-89 رقم القانوين األمر وهو العمومية، للمحاسبة

 مدونة إطار يف إال النفقات اعتماد جيوز ال أنه على 251 مادته يف ينص القانوين األمر هذا فإن أخرى، جهة من

 18 بتاريخ 009 رقم فالتعميم املدونة ذه االلتزام بضرورة وزارية تعميمات عدة ذكرت وقد. للنفقة التربيرية املستندات

 بتاريخ 635 التعميم وكذلك الداخلية وزارة عن الصادرين 2002 يوليو10 بتاريخ 002 رقم والتعميم ،1992سبتمرب

 املستند إن. التوجيهات هلذه باإلنصياع العموميني واحملاسبني البلديات التعميمات هذه كل تلزم. 2005 ستبمرب 21

 للنفقة التربيرية املستندات مدونة صياغة إعادة الضروري من فإنه تعديال يشهد مل كان وإن الدولة لنفقة التربيري

  .البلدية

  .مشرتكة بلدية تشكيالت أو بلديات كانت سواء احمللية اجلماعات ا تقوم اليت النفقات البلدية بالنفقة ونعين

 الدقة توخي مت وقد التحصيل وسهلة وافية تربيرية مستندات الئحة حتديد يف احلاالت بعض يف املدونة تبسيط ويتمثل

  .الحقا النزاعات لتاليف املدونة هذه يف واإلتقان

  .العامة اخلزينة ومصاحل البلديات على ستوزع جريدة شكل يف الستخدامها، تسهيال املدونة، هذه وستصدر

 عرب البلديات انتباه وللفت املدونة لتطبيق العملية باإلجراءات وكذلك العامة باملبادئ للتذكري التوجيه هذا ويأيت

 إعدادها عند رائدة كانت اليت الرئيسية االهتمامات إىل أخرى جهة من واحملاسبني جهة، من العامني واألمناء العمد

  .تنفيذها حتكم أن جيب اليت الرئيسية اجلوانب وإىل

 :المدونة تحكم التي الرئيسية المبادئ.1

 رد لكن و ذكره ورد منها البعض أن بل آمرة عمليات تربير إىل دف ال هذه التربيرية الوثائق الئحة بان نذكر

 العجز مالحظة ميكن ال فإنه دفع يرافقه مل إذا للحواالت احملاسيب التسجيل بأن نذكر فإننا الصدد، هذا ويف. التذكري

  .بالدفع احملاسب إلزام ميكن فال وبالتايل



 418  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  : الحياد 1-1

 شكل يف جمسدة احمللي باالنفاق املتعلقة اللوائح خمتلف حبصر تقوم وإمنا ا املعمول احملاسبية اللوائح تغري ال املدونة إن

 يعود ذلك فإن جوانبها بعض يف معقدة تبدو كانت وإن الالئحية أو التشريعية النصوص ملتطلبات تربيرية مستندات

  .معقد نفسه التنظيم أن إىل

  :الشمولية 1-2

 كل فإن وهكذا،. احمللية اجلماعات ا تقوم قد اليت النفقات مجيع تربر أن ميكن اليت املستندات مجيع تسرد املدونة إن

 قد املستحقات صحة مراقبة فإن الشأن، هذا ويف. للدفع الالزمة التربيرية للوثائق سرد يقابلها املدونة يف واردة نفقة

 تكون أن ميكن اليت النفقات فإن اخلصوص، وعلى. خمتلفة لبنود تابعة تربيرية ملستندات الرجوع إىل باحملاسب تدفع

 أهلية من التأكد احملاسب على يتعني فإنه أكثر أو املساعد بالصرف اآلمر إىل التشريعي اجلهاز من تفويض موضع

  .بالصرف اآلمر

 األمر وينطبق للمحاسب واحدة دفعة إبالغها جيب االنتداب، بداية يف عام بشكل تصدر قد اليت املداوالت هذه إن

 دفع أو تنفيذ أو إعداد بشأن قرار الختاذ املثال سبيل على العمدة يفوض فعندما. املمنوح االعتماد على نفسه

 وجه ال فإنه مبالغها إىل بالنظر خاصة إجراءات تتطلب ال واليت اخلدمات أداء أو التوريدات أو األشغال صفقات

 لن املدونة هذه أن إال يتبع فيما 2- 2 - 2 الفقرة ذلك على تنص كما احملاسب طرف من بالصرف اآلمر أهلية إلثبات

 فإنه املدونة يف ترد مل لنفقة بالنسبة أنه إىل اإلشارة جتدر وهكذا،. التشريعات تطور إىل بالنظر كاملة وال ائية، تكون

 مماثلة بنفقة أمكن إن مبقارنتها وذلك املتعينة باملراقبة القيام من متكنه تربيرية مستندات طلب احملاسب على يتعني

  .احلسابات قاضي طرف من إليه التهمة توجيه مينع بشكل وذلك املدونة يف واردة

  : املستندات من صنفني وجود من التأكد احملاسبني على يتعني فإنه العموم، وعلى 

 ...مأمورية عقد، معاهدة، قرار،: للنفقة القانوين بالتأسيس املتعلقة تلك -

 ...مفصل كشف حسايب، كشف فاتورة،: التصفية عناصر وتشمل االستحقاق، بصحة املتعلقة تلك -

  :للمدونة اإللزامية الطبيعة 1.3.
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 اآلمرين أمام حجية ذات وهي احملاسب، من املطلوب األعلى واحلد األدىن احلد بالتايل وتشكل ملزمة املدونة إن

  .احلسابات وقضاة واحملاسبني بالصرف

 املدونة يف الواردة التربيرية املستندات مجيع تقدمي هؤالء من يستدعي األمر هذا إن :بالصرف لآلمرين ملزمة المدونة

 تنفيذ أو مداولة بتطبيق سواء أنفسهم تلقاء من أخرى مبستندات التربيرية الوثائق استعاضة هلم جيوز فال غريها، دون

 املدونة يف واردا تربيريا مستندا يعوض أن ميكن ال إدارية شهادات تقدمي أن إىل التذكري جيدر الصدد، هذا ويف. عقد

  .التالية الفقرة طائلة حتت وذلك

 اإلدارية الشهادة تقدمي يعترب هنا ومن وتقرها، املدونة عليها تنص اليت احلاالت يف مقبول اإلدارية الشهادات تقدمي إن

 وقف احملاسبني على يتعني  األخرية، احلالة هذه ويف. األخري هذا تقدمي استحالة عند التربيري املستند عن تعويضا

 توضيح أو لتكميل استخدامها ميكن ال اإلدارية الشهادات فإن وكذلك. التربيرية املستندات نقص أو لغياب التسديد

 التربيرية للمستندات الدافعة احلجية أو الصحة بأن نذكر فإننا وعليه. املدونة وسردا حددا كما التربيرية املستندات

 يتعني فإنه املطلب، هلذا تستجيب املستندات هذه تكن مل وإذا. حمددة وجوهرية شكلية معايري بتوفر مرهونة تظل

 عند وتكمل توضح تربيرية وثائق تقدمي من بالصرف اآلمر مينع شيء فال. تكميلها أو تعديلها بالصرف اآلمر على

 من انطالقا الضرورية التوضيحات كل احملاسب إعطاء حملية موعة جيوز فإنه وعليه. املدونة يف الورادة تلك احلاجة

  .النفقة تصفية

 يف فمثال. االعتبار يف التوضيحات هذه أخذ عليه يتعني مشروعية قاضي يعترب ال الذي احملاسب فإن احلالة، هذه ويف 
 برتاضي تعديلي ملحق من بد ال بل مداولة مبجرد يتم أن ميكن ال رفعه فإن بعقد، يتعلق الغموض كان إذا ما حالة

  .غريها دون املدونة يف الواردة التربيرية املستندات فرض احملاسبني على يتعني األطراف،

 صراحة بإلغائها املدونة من التنصل احمللية للجماعات جيوز ال حيث استثناء، يتحمل ال القاعدة هذه تطبيق إن

 تلك غري مستندات على للمحاسبني مراقبته يف االعتماد احلسابات لقاضي جيوز ال كما التربيرية املستندات وتقدمي

  .الالئحة يف الواردة

 : التطبيق شروط.2

  : المدونة تطبيق حقل 1 –2
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  :على املدونة هذه تطبق

 البلديات؛ -

 البينية؛ البلدية اهليئات -

 .للقانون طبقا إنشاءها يتم اليت احمللية اجلماعات من نوع كل وعلى جديدة، حملية مجاعة كل -

  : المحاسب طرف من الرقابة 2-2

 املوكولة االختصاصات تسيري على احمللية اجلماعات قدرة على يستند لالمركزية املؤسس املبدأ أن بالذكر، اجلدير من

 فال. بالصرف اآلمر لقرارات املالئمة مبراقبة التسديد تقييد له جيوز ال احملاسب أن املبدأ هذا عن وينجر. بالقانون إليها

 ملزم وهو. واملالية الشخصية مسؤوليته ممارسة تقتضي اليت املشروعية ملراقبة إال القرارات تلك ُخيضع أن له جيوز

 وفقا ا القيام عليه يتعني اليت املراقبة عن وماليا شخصيا مسؤول فاحملاسب الصدد، هذا ويف. التسديد تعليق بتسبيب

 العام بالنظام القاضي القانوين األمر يف املقررة باملراقبة األمر ويتعلق. العمومية للمحاسبة العام النظام ملقتضيات

  .العمومية للمحاسبة

 وعلي التصفية حسابات وصحة املنجزة اخلدمات تربير على تنصب املراقبة فإن املستحقات، صحة خيص فيما أما

 التأكد بعد الئحيا املقررة املراقبة املستندات، هذه من انطالقا احملاسب وميارس. املدونة هذه يف املقدمة املربرات تقدمي

  .اإلدارية القرارات مالئمة يف وال الداخلية املشروعية يف البت هلم حيق ال احملاسبني بأن علما. الشكل سالمة من

  :التبريرية المستندات تقديم 2-2-1

 بصفقة املتعلقة املستحقات اقتناء أو التنازل حالة ويف املستندات، أصول تقدمي بالصرف اآلمر على يتعني مبدئيا

 يقبل ال فإنه املقتين أو املتنازل طرف من العمومي للمحاسب تقدم أن جيب الوحيدة األصلية النسخة فإن عمومية

  .بنسخة تعويضها

 النسخة تعذر حالة يف الصور أو بالنسخ التعويض ميكن ال أعاله الفقرة يف عليها املنصوص احلالة باستثناء أنه إال

  .األصلية
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  :الصور أو النسخ عند إليهما اللجوء ميكن حلالتني مثالني هنا ونعطي

 هذه مثل ففي اخلاص، القانون لقواعد تابع وكيل لصاحل موكلة جمموعة ا تقوم اليت العمليات تربير حالة يف -

 فإن احلالة هذه ويف. املنجزة للعمليات املناسبة الوثائق مجيع على اموعة حماسب حيصل أن جيب احلالة

 .للمحاسب التربيرية املستندات من الصور أو النسخ تقدمي يربر ما وهذا الوثائق، عن يتخلي الوكيل

 .للنفقات التربيرية واملذكرات الفاتورات صور قبول كذلك ميكن -

 للتسديدات مقدمة تكون أن وبني األول التسديد لتربير مقدمة التربيرية املستندات تكون أن بني كذلك فرق وهناك

 املستندات إىل نفسها احلوالة على أو األول للتسديد الالحقة باحلواالت املرفقة التربيرية الوثيقة يف وسيشار. الالحقة

 وألفية املرجعية احلوالة رقم التربيري املستندات يف يوضع أن ويلزم. األوىل احلواالت مع تقدميها سبق اليت التربيرية

  .األول التسديد لنفقة املايل واخلصم األصلية للنفقة اخلصم

  :المستندات هذه في الشكل صحة 2-2-2

  : كانت إذا الشكل سليمة املستندات هذه تعترب

 تقدمي عن عاجزا بالصرف اآلمر كان إذا خمتصة غري سطلة عن صادرا القرار يعترب. خمتصة هيئة عن صادرة -

 أخرى، هيئة طرف من إعدادها جيب املستندات هذه أن حيث. النفقة من الفئة هلذه املطلوبة املربرات

 سلطات عن صادر قرار عن تعويضا ويقدم احمللية السلطات عن صادر قرار أو ملداولة بالنسبة األمر وهكذا

 .الدولة

 طرف من القرار اختاذ صراحة تقر املدونة للمحاسب،بينما العمدة من قرار تقدمي حالة يف األمر وكذلك

  .األخرية هذه طرف من بذلك تفويضا يتلق مل العمدة وإن التشريعية اهليئة

 ويف. املنجزة اخلدمة مراقبة من خاصة ومتكن النظامية املدونة يف املقررة واإلشارات السرد تتضمن كانت إذا -

 بشكل مقيدة غري التربيرية املستندات على املنجزة اخلدمة وإفادة بالصرف األمر توقيع فإن الصدد، هذا

 تربير مراجعة يف املتمثلة و احملاسب طرف من املراقبة إلغاء بصدد لسنا فإننا بالذات، احلالة هذه ويف. معني

 عن مسؤولني بالصرف اآلمرين فإن بالصرف، لآلمرين املربرات تقدمي تبسيط بل ومطابقتها املنجزة اخلدمة

 ".التوقيع مت مزودجة، خدمة: "مثال  حمدد غري الشكل أن إال يسلموا اليت التزكيات
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 واملستندات للحواالت توقيعا بالصرف اآلمر طرف من احلواالت إرسال الئحة توقيع أصبح فصاعدا اآلن فمن

. املرفقة املستندات جلميع بالنسبة املنجزة للخدمة إفادة مبثابة كذلك، التوقيع،  هذا وأصبح. ا املرافقة التربيرية

 يكفي حيث املرفقة الوثائق على خطيا" منجزة خدمة"  إشارة وضع يف احلق له يعد مل احملاسب أن البديهي، ومن

 .الغرض هلا خمصص ختم استخدام

 فإنه النفقة تسديد لتعليق سببا يشكل ال التربيرية الوثائق بني االنسجام عدم كان إذا. انسجام حالة يف تعترب -

 .املنجزة اخلدمة تربير دقة من التأكد بتعذر وإما التصفية حسابات صحة مبراجعة القيام بتعذر إما يوحي

 .خمتلفة بطرق إثباته ميكن تنفيذيا طابعا وتكتسي -

 اإللغاء أو التنفيذ بوقف لقرار تبعا التنفيذي طابعه فقد قرار على تعتمد نفقة تسديد تعليق احملاسبني على يتعني

  .شكله يف سليما يعد القرار فإن احلالة هذه ويف. القاضي عن صادر

 باإللغاء طعن أو التنفيذ بوقف لطلب يتعرض القرار أن حبجة نفقة دفع تأجيل للمحاسبني جيوز ال أنه البديهي ومن

 توجيه يتعني فإنه تقدم ما على وبناء. القضائي القرار صدور حىت الشكل سليم وبالتايل نافذا يبقى القرار أن حيث

 العواقب ترتيب من األخري هذا يتمكن حىت املعين اموعة حماسب إىل تأخري وبدون احملكمة قرار من نسخة

  .التسديد وقف القانونية،

 ومستندها للنفقة، القانوين السند الوقت نفس يف يشكل الذي التسخري يكون أن احملاسب ذمة إلخالء ويتعني

 عناصر مجيع يتضمن وأنه الذكر، اآلنفة الشكلية للشروط يستجيب أنه يعين مما ذاته حد يف سليما يكون أن التربيري،

 اجلدير من أنه كما. للتسخري استجابة رفض حالة أمام ليسوا أم التأكد من احملاسبون يتمكن حىت النفقة تصفية

 بسلطة ميس أنه إال شك بدون نافذا شكله يف كان وإن القرار أن على يعتمد أن ميكن ال التسديد تعليق أن باإلشارة

  .ذاته للسبب إلغاءه سبق لقرار مشاا باعتباره وذلك به املقضي الشيئي

 هذه فإن حال كل وعلى. بالدفع املأمور احملاسب اختصاص من ليست مشروعية مراقبة يقتضي السبب هذا إن

 املايل احملصل أو العام اخلزينة أمني إبالغ احملاسب على يتعني فإنه وقوعها حالة ويف استثنائية كلها تعترب احلاالت

  .دقيق بشكل فحصها يتسىن حىت وشامل فوري بشكل
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 اليقظة الختاذ وذلك احلسابات، قاضي تكييفها يعيد قد اليت النفقات بعض طبيعة إىل احملاسب انتباه نلفت وأخريا

 صفقة، تقدمي يقتضي مما إعانات، إما تعبري عن لرابطات املدفوعة املبالغ: املثال سبيل على ونذكر. الالزمني واحليطة

  .اشرتاكات وإما

  :الرقابة على المترتبة النتائج 2-2-3

 النفقة تسديد تعليق إىل جتاوزات اكتشاف حلالة يضطرون قد احملاسبني أن إال التسديد، هي للرقابة العادية النتيجة إن

  .بالدفع للتسخري اإلذعان عن االمتناع وإىل كتابيا ذلك مربرين

 شامل بشكل يستعرض وأن ومسببا كتابيا يكون أن جيب التعليق بأن التذكري يتعني التسديد، تعليق خيص ففيما

  .احملاسب طرف من التعليق قرار إىل دعت اليت التجاوزات مجيع

 كان جتاوزات أو جتاوز ذكر يف قصر أنه إال تسخري على بناء بتسديد قام الذي احملاسب يعفي ال بالدفع التسخري إن

  .التسديد تعليق شأا من

  :من بد ال قانونيا ليكون القرار أن إىل اإلشارة فتجدر للتسديد بالتسخري يتعلق فيما أما

  كتابيا؛ يكون أن -

 بالصرف؛ اآلمر طرف من موقعا يكون أن -

 ؛"التعليق جتاوز يف بالصرف اآلمر نية حول للبس جماال يرتك ال أن: " يعين للطعن، قابال يكون ال أن -

 اليستجيب قد احلوالة على التهميش فمجرد. النفقة مربرات إىل يضاف تربيري مستند شكل يف يكون أن -

 .تسخرييا أمرا يعترب فال وبالتايل الشروط هلذه

 صاحلا كان إن التسخري فإن متتالية تسديدات موضع تكون اليت أو املتكررة النفقات أن بالتوضيح اجلدير من وكذلك

 موضع تكون أن جيب حدة على حوالة فكل.الالحقة التسديدات يف له قانونية صالحية فال األول للتسديد بالنسبة

 .بالصرف اآلمر طرف من بالتسخري خاصا وأمرا احملاسب طرف من بالتسديد تعليق

 – يعترب ال قد املنجزة النفقة لتربير املطلق الغياب فإن احملاسب بالصرف اآلمر فيها يسخر اليت احلاالت ففي وللتذكري

 .املناسب بالتسديد احلق وبثبوت أجنزت قد اخلدمة بأن إفادة – مسؤوليته وعلى بالصرف اآلمر حرر ما إذا
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 كمستندات له املقدمة املستندات بزيف برهانا لديه أن يعترب الذي العمومي احملاسب أن إىل نشري لإلفادة، وزيادة

 اليت بالتسديدات يقوم أن بالطبع له جيوز ال جنحة مشموالت من مكونة بآخر أو بشكل كانت أا أو تربيرية

 خالفا تثري قد وضعية حول أو اختاذه الواجب املوقف حول تردد احملاسبني لدي كان وإذا. املستندات تلك تقتضيها

 املوقف اختاذ بغية املالية احملصلة أو العامة اخلزينة مثل املباشرين رؤساؤهم إبالغ عليهم فيتعني بالصرف، واآلمر بينهم

 .األعلى احملاسب طرف من املبدئي

 المستجدات أهم -1

  : الممكن التحديث3-1

 شكل يف التحديث طلبات تصاغ أن وجيب. ا املعمول اللوائح مع انسجامه بغية النص إغناء يف التحديث يتمثل

  .موثقة واضحة باقرتاحات الطلب حجج تعزز أن أجل من اإلداري السلم عرب متر وأن ومكتوب، امسي

  :البلدييين المحاسبين مجلس وظيفة 3-2

 مع التعامل احملاسبيني على يتعني فإنه وعليه. االستشارة مهمة عن ينفصل ال التسديد دور بأن التذكري جيدر وأخريا

 احلوالة ملفات إعداد يتسىن حىت املدونة متطلبات بتربير وإما به املعمول التنظيم يشرح إما بالصرف، اآلمرين مصاحل

  .مرضي بشكل

 ينص املالية ووزير واملواصالت والربيد الداخلية وزير من مشرتك مبقرر ستكرس فإا الرتتيبات، هذه أبعاد إىل وبالنظر

  .كاملة مسؤوليتها العمومية األموال مسريوا يتحمل واليت املدونة هذه لتنفيذ عناية أكرب إعطاء على

  

      

    



 425  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  للبلديات والمالي اإلداري التسيير بتحسين يتعلق 2014 يوليو 9  بتاريخ صادر  ل د و/ 022  رقم تعميم. 12

:إلى  

الوالة كافة  

الحكام كافة  

العمد كافة  

 إدخال دف احمللية والتنمية الالمركزية لسياسة إعالن على 2010 عام من ابريل شهر يف احلكومة صادقت لقد

  .الريفي والوسط احلضري الوسط يف أقاليمنا تنمية وتعزيز البالد عصرنة مسلسل لدعم الضرورية اإلصالحات

 من املمنوحة املالية التحويالت زيادة وخاصة اإلجراءات من مجلة اختاذ البلدي، اإلستثمار قدرات تنمية يف أسهم ومما

. الصندوق هذا وتقيييم ملتابعة نظام ووضع للتنمية اجلهوي الصندوق طريق عن اإلقليمية للتجمعات الدولة طرف

 لتحسني البلديات قبل من كبري جهد يواكبها مامل ناقصة البلدي اإلستثمار ميزانيات يف املعتربة الزيادة هذه وتظل

  .االمكانيات هذه تسيري

 بلديات ويف. الواليات عواصم مستوى على وخاصة البلديات حلسابات تدقيقات بإجناز القطاع قام اإلطار، هذا ويف

  .واحملاسيب املايل التسيري مستوى على اإلختالالت من جمموعة أظهرت انواكشوط

 امليزانية يف االستثمارات برجمة �

 مبوارد يتعلق ما وخاصة امليزانية تنفيذ مستوى ضعف يف ذلك ويتجسد امليزانية التوقعات واقعية عدم التدقيقات تظهر

  االستثمار برجمة غياب تبني كما التسيري

 احملاسيب التسيري �

  :يف النواقص هذه وتتمثل عديدة بلديات وتتقامسها كثرية احملاسيب التسيري نواقص أن التدقيق تقارير تظهر

 حماسبية؛ وثائق غياب حاالت •

 للتسديد؛ الباقي أو للتحصيل الباقي ووضعيات للخزينة شهرية وضعيات انعدام •

 امليزانية؛ واملداخيل املصاريف تنفيذ ملتابعة منتظمة مالية وضعية انعدام •
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 للخزينة؛ خمططات غياب •

 والطوابع؛ القواسم خمزون تسيري غياب •

 .املمتلكات تسيري •

  .التدقيق تقارير يف الصدارة املمتلكات تسيري غياب مسألة حتتل

 املمتلكات؛ لتسيري دعامة غياب •

 مادية؛ حماسبة غياب •

 .مادي جرد غياب •

 بضرورة الوصاية ومصاحل البلديات مسؤويل يذكر أن التعميم هذا خالل من يريد القطاع فإن ماسبق، إىل وبالنظر

  :وخاصة واحملاسبة امليزانية تسيري خبصوص القانونية اإلجراءات احرتام

 للميزانية؛ واقعي تقييمي بعمل األولية امليزانية وإعداد حتضري إطار يف القيام •

 مل واليت السابقة التوقعات بدل السابقة اإلجنازات أساس على اجلبائية وشبه اجلبائية وخاصة املداخيل تقييم •
 تنجز؛

 امليزانية؛ تنفيذ جمال يف احملاسبية املتابعة دقة على السهر •

 املداخيل؛ سجالت وإعداد اإلرساليات إعداد وخاصة امليزانية تنفيذ إجراءات احرتام •

 .املصاريف سجل ضبط وباخلصوص املصاريف تنفيذ إجراءات احرتام •

  :خالل من وذلك اجلبائية وشبه اجلبائية املوارد تعبئة أجل من اجلهود مبضاعفة البلديات القطاع ويلزم

 امليزانية يف املنجز والتحصيل ضريبة لكل معدة سجالت أساس على حتصيلها جيب اليت للمبالغ واقعي تقييم •

 السابقة؛

 .للسجالت دائم حتيني •

  .املمتلكات لتسيري املقرر النظام وضع البلديني املسؤولني من يٌطلب األخري ويف

 العمدة؛ طرف من مؤشر املادية للمحاسبة سجل ضبط •
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 املكتبية؛ واملعدات التجهيزات على للقائمني كشوف وضع •

 لكل بالنسبة ويشمل العينية احملاسبة سجل مع باملقارنة الوضعية تبني سنة كل اية مع مادي جرد إعداد •

 رقم منح املستخدمة، اجلهة الفردي، السعر اإلقتناء، تاريخ احملصية، املادة وطبيعة وضع: يلي ما حمصية مادة

 .للجرد

 الذي البلدي التسيري دليل مراجعة البلديني املسؤولني بامكان فإنه املنتظرة، الفنية التصحيحات ذه القيام أجل ومن

 واإلرشاد الدعم هيئات يف العاملني األشخاص مراجعة أو احمللية، التجمعات إدارة والالمركزية، الداخلية وزارة تنشره

  .احمللية والتنمية الالمركزية كمندوبيات تصرفهم حتت املوضوعة

 ما ناقصة ستظل البلدي االستثمار ات قرار وتعزيز تنمية أجل من القطاع يبذهلا اليت الكبرية اجلهود أن البديهي ومن

  .اجلبائية املوارد وتعبئة املايل التسيري جمال يف ملحوظ حتسن يواكبها مل

 للموارد األمثل التسيري من التأكد أجل من السنة هذه البلديات لكافة ومراقبة تفتيشي برنامج سيقام الصدد، هذا ويف

  .للتنمية اجلهوي الصندوق إطار يف املالية التحويالت وخاصة العمومية

  .التعميم هذا حمتوى لتطبيق خاصة عناية أويل فإنين وعليه
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  و تخطيط التنميةالتحكم في المنشأة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

 وتخطيط التنمية البلدية التحكم في المنشأة
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  العمومية المنشأة في بالتحكم يتعلق 2005 يناير 20 بتاريخ صادر 20.2005 رقم قانون.1

  

 املوجهة الصناعية والتجهيزات التحتية البىن أو املنشآت كل إجناز على القانون هذا أحكام تطبق :األولى المادة

 :التاليني االعتباريني األشخاص احد العمل رب كان إذا الستغالهلا،

 العمومية؛ ومؤسساا الدولة •

 وجتمعاا؛ العمومية ومؤسساا األخرى اإلقليمية واموعات البلديات •

 االعتباريني األشخاص بعض أو أحد باألكثرية، أو كليا ماهلا رأس ميتلك اليت والتجارية الصناعية الشركات •

 ؛2 و 1 يف املذكورين

 اخلاضعة العمومية املنفعة ذلت والرابطات العمومي املرفق مبهام املكلفة املختلط املال رأس ذات الشركات •

 .اخلاص للقانون

 يف بالتحكم يقصد كما .لفائدته املنشأة بنيت الذي االعتباري الشخص العمل برب يقصد القانون، هذا مبفهوم
 .االعتباري الشخص هذا ميارسها اليت املتعلقة والصالحيات الكفاءات  جمموعة العمومية املنشأة

 العمومية المنشأة في التحكم حول :األول الباب

 يسهر فإنه األساس، هذا وعلى .املنشأة عن الرئيس املسؤول فهو عمومي، مرفق مبهام العمل رب يكلف :2المادة

  .منها االستقالة أو املسؤولية هذه من التنصل ميكنه وال العام الشأن على

 اليت والتصليحات والصيانة االستصالح أشغال تنفيذ على يسهر فإنه لصالحياته، ممارسته إطار ويف اإلطار هذا ويف

 .املوجودة املنشآت تسيري يفرضها

 من التأكد بعد ، املوقع باختيار العمل رب يقوم باملنشأة، اخلاصة والرتميم االستخدام وإعادة البناء ألشغال بالنسبة

 كما للمشروع التقرييب املايل الغالف ورصد التنفيذ برنامج بتحديد يقوم كما.تنفيذها املزمع العملية وجدوائية مالئمة

   .أدناه 3 املادة يف مبني هو
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 مع األشغال وتنفيذ بالدراسات اخلاصة العقود ويربم املنشأة، بناء سيتم خالله من الذي الربنامج العمل رب حيدد

 .حرة منافسة إجراء بعد واملقاولني العمل على املشرفني

 .بنفسه العمل إجناز ميكنه فإنه املطلوبة، الفنية املؤهالت ميتلك العمل رب كان إذا أنه بيد

 االقتصادية واملتطلبات تلبيتها، ستتم اليت االجتماعية واحلاجات العملية أهداف العمل برنامج حيدد :3المادة

 .املنشأة واستخدام بإجناز املتعلقة والعوائق والبيئية ةيتماعالجوا

 .للمشروع القبلية الدراسات قبل التقرييب املايل الغالف حيدد وان التنفيذ برنامج يوضح أن العمل رب على جيب

 فإن معقدة، طبيعة ذي منشآت إجناز أراد أو موجودة منشأة استصالح أو استخدام إعادة العمل رب أراد إذا أنه بيد

  .للمشروع القبلية الدراسات خالل يستمر أن ميكن املايل الغالف وحتديد التنفيذ برنامج إعداد

 شخص إىل التقرييب املايل الغالف وحتديد التنفيذ برنامج إلعداد الضرورية بالدراسات يعهد أن العمل لرب ميكن

 .املطلوبة املؤهالت لديه عمومي

 املنتدب العمل رب إىل يسند أن العمل لرب ميكن للربنامج، واقتصادية وفنية معمارية إجابة تقدمي أجل من: 4المادة

 :التالية واملساعدة الدعم عناصر بعض أو كل

 املة؛ الدراسات •

 للمشروع؛ املفصلة القبلية الدراسات و امللخصة القبلية الدراسات •

 املشروع؛ تنفيذ دراسات •

 املناقصة؛ عروض وتقييم إطالق وتشمل العمل عقد إبرام جمال يف العمل لرب املقدمة املساعدة •

 اليت تلك مع التأشريات و للمشروع األصلية املعايري احرتام من والتأكد املطابقة واختبارات التنفيذ دراسات •

 املقاول؛ ا قام

 وضعيتها؛ من والتحقق األشغال تنفيذ على واإلشراف والتفتيش الرقابة •
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 .الورشة أشغال وتنسيق وقيادة بالصرف األمر •

 .األشغال اكتمال عند الضمان فرتة وخالل األعمال استالم عند العمل لرب املقدمة املساعدة •

 .واملقاول املنتدب العمل رب مهمة عن األشغال صاحب مهمة تتميز أن ينبغي العملية نفس إطار ويف

  .وفنية ومالية إدارية طبيعة ذات مساعدة عمليات وكيل من يطلب أن العمل لرب ميكن 5:المادة

 5 املادة يف املذكورون اإلعتباريون األشخاص هم العمل رب طرف من إليهم اللجوء ميكن الذين العمليات وكالء

 .أدناه

 تكون أن وجيب املنشأة، بنفس تتعلق كانت إذا العمل على اإلشراف مهمة عن العمليات توكيل مهمة متييز جيب

 .عقد إبرام حمل

 العمومية المنشأة في التحكم تفويض شروط III :الباب

 أدناه، املذكورة 7 املادة بأحكام مساس ودون للعملية رصده مت الذي املايل والغالف الربنامج حدود يف :6المادة

 العمومية املنشأة يف بالتحكم املتعلقة صالحياته بعض أو كل  منتدب عمل رب إىل يسند أن العمل لرب ميكن

 .أدناه 14 املادة يف إليها املشار

 :التالية بالصالحيات األمر ويتعلق

 املنشأة؛ وتنفيذ دراسة خالهلا من سيتم اليت املالية واإلجراءات والفنية اإلدارية الشروط حتديد •

 حرة؛ منافسة إجراء بعد العمل، على اإلشراف عقود على معه والتوقيع العمل على املشرف اختيار •

 األشغال؛ تنفيذ مشروع حول واالتفاق القبلية الدراسات على املصادقة •

 األشغال؛ عقود على معه والتوقيع املقاول اختيار •

 اآلخرين؛ واملوردين واملقاولني العمل على املشرف مكافآت دفع •

 .سابقا املذكورة بالصالحيات املتعلقة اإلجراءات بكل والقيام املنشأة استالم •
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 اإلشراف عقود وخصوصا لوظائفه ممارسته أطار يف املنتدب العمل رب طرف من ا القيام مت اليت املهام خالل من

 .العمل رب حتديد يتم أن ميكن األشغال، وعقود العمل على

 معهما والتوقيع واملقاول العمل على املشرف اختيار  الالحقة أو املبدئية ملوافقته ٌخيضع أن العمل لرب ميكن: 7المادة

  .اإلجراءات هذه بعض أو أحد أو العقود، على

 بعد أو العمل لرب القبلية املوافقة بعد إال تنفيذه وبرنامج للمشروع القبلية الدراسات على املصادقة تفويض ميكن ال

 .طرفه من الحق تعديل

 مالحظاته إبداء له وميكن .املنشأة استالم عند ميثله من حضور أو حضوره ينبغي العمل رب فان احلاالت، كل ويف

 .املنتدب العمل رب إىل أيام مثانية أجل يف إبالغها أو فوريا

 املقاول إىل املنتدب العمل رب طرف من إبالغها أو املنشأة، استالم حمضر يف العمل رب مالحظات تضمني يتم

 .االعتبار عني يف يأخذها أن عليه الذي

 على يوقع فإنه األساس هذا وعلى .إليه املوكلة املهام مجيع بتنفيذ املنتدب العمل رب يلتزم العمل، رب إزاء:  8المادة 

 .اخلصوص ذا الضرورية الضمانات كل

 تفويض اتفاقية يف الواردة للشروط طبقا ايتها، حىت إليه املوكلة للمهام ممارسته يف العمل رب املنتدب العمل رب ميثل

 .املنشأة يف التحكم

 املتعلقة النشاطات مهامه،خصوصا انتهاء بعد متت قد الوقائع تكون أن حالة يف إال العدالة إىل اللجوء له وميكن

 .العشرية والضمانات وجه، أحسن على مهمته إلاء توفرها ينبغي اليت بالضمانات

 .إليه املوكلة املهمة بتنفيذ العمل رب املنتدب العمل رب يبلغ

 .هلا آخر تفويض أي قانونا ٌمينع اليت بصالحياته بالقيام شخصيا املنتدب العمل رب يلتزم

 :أدناه املذكورين االعتباريني لألشخاص إال العمومية املنشأة يف التحكم تفويض ميكن ال:  9المادة
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 األوىل؛ املادة من 3 و 2 ،1 يف املذكورون اإلعتباريون األشخاص •

 واألشخاص املختلط املال رأس ذات الشركات األوىل، املادة من 4 يف املذكورون اإلعتباريون األشخاص •

 املكلف الوزير من مشرتك مبقرر الغرض، هلذا اعتمادهم، مت الذي اخلاص للقانون اخلاضعون اإلعتباريون

 .لقطاعه املنشأة تتبع الذي والوزير العمومية باألشغال

 .تنفيذه املزمع املشروع إزاء الضرورية الفنية املؤهالت األشخاص هؤالء لدى تتوفر أن جيب 

 أو األشغال على املشرف وظائف ملمارسة اعتماد مبثابة املنتدب، العمل رب وظائف ملمارسة املمنوح االعتماد يعترب

 .العمليات وكيل

 أيضا مرتبطني يكونا أن  اعتباريني شخصني بني توقيعها مت اليت املنشأة يف التحكم تفويض اتفاقية متنع ال: 10المادة

 .أخرى اتفاقية أية أو دراسة أو العمل على إشراف بعقد

 العقود على العمل رب طرف من املوقعة والصفقات بالعقود اخلاصة واإلجراءات القواعد ٌتطبق: 11المادة

 .املنشأة يف التحكم تفويض التفاقية تنفيذه إطار يف املنتدب العمل رب طرف من املوقعة والصفقات

 فانه ضرورية العمل رب يراها وإجراءات قواعد بتطبيق لوظائفه، مارسته إطار يف ، املنتدب العمل رب قام إذا انه إال

 .املنشأة يف التحكم اتفاقية يف تطبيقها تضمني يتم

 رب بني إبرامها يتم اليت التمويل اتفاقيات أحكام بتطبيق املساس دون السابقتني الفقرتني يف الواردة األحكام تطبق

 .الدولية واملنظمات اخلارجية اهليآت أو والدولة العمل

 .ضرورية يراها اليت واحملاسبية واملالية واإلدارية الفنية الرقابة إجراء يف باحلق لنفسه العمل رب حيتفظ:12المادة

 و بالعملية املتعلقة امللفات كل إىل الوصول حرية ميثله من أو العمل لرب يتيح أن املنتدب العمل رب على وجيب
 .لألشغال العادي السري أمام عائقا تشكل أن ميكن ال الرقابة هذه أن إال.األشغال ورشات

 أن األحوال من حال بأي العمل لرب والميكن املنتدب، العمل رب إىل إال مالحظاته يبدي أن العمل لرب ميكن ال

 .املنتدب العمل رب مع املتعاقدين إىل  يبديها
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 حسب العمل لرب دفعها ينبغي اليت املستحقات على العمومية املنشأة يف التحكم تفويض اتفاقية تنص  13:المادة

 .إليه املوكلة الصالحيات وطبيعة أمهية

 الشروط إطار يف عليه عقوبات تطبيق على اللتزاماته، املنتدب العمل رب احرتام عدم حالة يف تنص، أن وميكن

 .املنشأة يف التحكم تفويض اتفاقية يف احملددة

 .العمل رب طرف من الرباءة إفادة بإصدار أو االتفاق بفسخ إما املنتدب العمل رب مهمة تنتهي : 14المادة

 املوكلة املهام لكافة تنفيذه بعد املنتدب العمل رب من طلب على بناء العمل رب طرف من الرباءة إفادة إصدار يتم

 .املنشأة يف التحكم تفويض اتفاقية يف احملددة للشروط وفقا العمل رب إىل املنشأة وتسليم إليه،

 أثناء مبهامه قيامه على املرتتبة اآلثار خبصوص مسؤولياته من املنتدب العمل رب يعفي ال الرباءة إفادة إصدار أن بيد

 .االتفاقية تنفيذ

 حتت.املنتدب العمل ورب العمل رب بني العالقات العمومية املنشأة يف التحكم تفويض اتفاقية توضح 15:المادة

  :التفويض اتفاقية حتدد أن  جيب إلغائها طائلة

 معاينة سيتم خالهلا من اليت والشروط املنتدب، العمل رب إىل املوكلة والصالحيات االتفاقية، حمل املنشأة •

 مهامه؛ انتهاء

 بناء سيتم اليت األرضية القطعة املنتدب العمل رب تصرف حتت العمل رب سيضع خالهلا من اليت الطرق •

 عليها؛ املنشأة

 التزاماته؛ احرتام عدم حالة يف عليه تطبيقها سيتم اليت والعقوبات املنتدب العمل رب مستحقات دفع طرق •

 لبعض املسبق بالدفع يقوم أن العمل لرب ميكن خالهلا من اليت والشروط املنشأة متويل على احلصول آلية •

 ذلك؛ على املسبق االتفاق مت إذا املنشأة إلقامة الضرورية األموال

 العملية؛ مراحل خمتلف خالل العمل رب طرف من مارستها تتم اليت واحملاسبية واملالية الفنية الرقابة طرق •
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 العقود على معهما والتوقيع واملقاول العمل على املشرف اختيار عملية إحالة ستتم خالهلا من اليت الشروط •

 طرفه؛ من صريح لتعديل أو العمل لرب املسبقة للموافقة ملنشأة، القبلية الدراسات على ادقةواملص

 العمل؛ رب تصرف حتت وضعها املنشأة استالم طرق •

 العمل؛ رب حلساب العدالة إىل اللجوء املنتدب العمل لرب ميكن خالهلا من اليت الشروط •

 االتفاقية؛ فسخ ميكن خالهلا من اليت الشروط •

  .واملهنية املدنية مسؤولياته ميارس لكي املنتدب العمل رب على املرتتبة االلتزامات •

 القانون، هذا ألحكام طبقا إبرامها سيتم اليت العمومية املنشأة يف التحكم تفويض اتفاقيات إعداد يتم :16المادة

 من تقرير على بناء الوزراء جملس من مبرسوم عليه املصادقة ستتم املنشأة التحكم تفويض اتفاقية منوذج إىل بالرجوع

 .العمومية واألشغال واالقتصاد بالداخلية املكلفني الوزراء

 ونهائية انتقالية أحكام :الثالث الباب

 .مراسيم بواسطة احلاجة، عند القانون، هذا أحكام توضيح سيتم:17المادة

 .للدولة كقانون وينفذ    الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي القانون هلذا السابقة األحكام كافة تلغى :18المادة
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 البلدية التنمية خطط وتنفيذ إعداد طرق يحدد 2011 إبريل 17 بتاريخ صادر ل د و/  680 رقم مقرر. 2

  عموميات: األول الفصل

  .البلدية التنمية خطط وتنفيذ إعداد طرق حتديد إىل املقرر هذا يهدف: األولى المادة

  .الس جتديد مباشرة تلي اليت السنة يف البلدي الس من مبداولة البلدية التنمية خطة تنطلق

  .البلدية تنمية خلطة مرحلي إجناز بكل الوصاية اإلدارية السلطات تبلغ

  .أشغاهلا على باإلشراف يتكفل اليت البلدية التنمية خطة انطالق عن مسؤول العمدة بقيادة البلدي الس: 2المادة

  .ختتارهم حمققني أو دراسات مكاتب أو احمللية التنمية بوكالء االستعانة البلدية بإمكان

 الس ٌجيدد عندما الوصاية، سلطة مسؤولية حتت تقييمها، وكذلك اإلجناز قيد البلدية التنمية خطة تدمج: 3المادة

  .املهام تبادل وثائق يف البلدي

  تعريفات: 2الفصل

 ويعطي التنمية نشاطات ويوجه البلدية تراب تنمية اسرتاتيجيات حيدد بلدي دليل هي البلدية التنمية خطة: 4المادة

  .للسكان املعيشي الوضع حتسني أجل من ا القيام سيتم اليت املشاريع حول مفصلة معلومات كذلك

 تشاوري لعمل نتاج كذلك وهي بلدي إشراف حتت به القيام يتم لتأمل نتاج هي البلدية التنمية خطة: 5المادة

 هم السكان الرتاب، بتنمية املهتمني والسياسيني والتقليديني واإلداريني والدينيني واالقتصاديني االجتماعيني للفاعلني

  .البلدية التنمية خلطة الكربى املراحل بعض يف املباشرون والفاعلون املستفيدون

 أهداف بلوغ بغية احملصية للحاجيات حتليال وكذلك واملقدرات للمصادر تشخيصا البلدية اخلطة تشمل: 6المادة

 3 فرتة يف إجنازها يتعني مشاريع البلدية التنمية خطة تشمل. التنمية مشاريع حتديد خالل من هوساكني الرتاب، تنمية

  .عليها املصادقة تلي اليت سنوات 10و سنوات 5و سنوات
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 حملاربة االسرتاتيجي اإلطار يف املشمولة املعطيات أساس وعلى باالنسجام للتنمية البلدية اخلطة إجناز يتم: 7المادة

  .واجلهوي الوطين املستوى على الفقر

  البلدية التنمية خطة على اإلشراف نظام: 3الفصل

 اليت والتقييم واملتابعة والتنسيق واملراقبة التوجيه هياكل من البلدية التنمية خطة على اإلشراف نظام يتشكل: 8المادة

  .البلدية التنمية ومشاريع العمومي العمل سري حسن ضمان أجل من إقامتها يتعني

 االقتصادية واملنظمات والتقليدية الدينية والسلطات البلدي الس ممثلي من املواطنية التشاور جلنة تتشكل: 9المادة

 واملاليني الفنيني والشركاء املركزة غري الفنية املصاحل وكذلك البلدية تراب على املوجودة والثقافية واالجتماعية

  .األعمال على املشرف البلدي الس وتبلغ لإلشراف املوسعة اهليئة تشكل وهي. والرابطات والتعاونيات

 بالكفاءة يتمتع شخص إىل ا يعهد غيابه، أو وجوده عدم حالة ويف. اللجنة بسكرترييا للبلدية العام األمني يقوم

  .العمدة يعينه

 انطالق ملداولة تطبيقا الوصاية سلطة إىل حيال العمدة من مبقرر سنوات 5 ملدة املواطنية التشاور جلنة تنشأ: 10المادة

 أن إال. االنطالق مداولة يف البلدي الس من بقرار البلديات حسب أعضاءه حيدد. البلدية التنمية ختطيط مسلسل

  .أقصى كحد عضوا 25 من أكثر أو عضوا 15 من أقل يكون أن ميكن ال األعضاء لعدد األدىن احلد

. أعضاءها من عضو كل ومسؤوليات وأدوار سريها ومنط مهمتها حيدد بنظام املواطنية التشاور جلنة حتكم: 11المادة

  .الداخلي النظام منوذج تعميم سيحدد

 للمجلس أعماهلا وتقدم البلدي الس جتديد تلي اليت الستة األشهر يف املواطنية التشاور جلنة جتتمع: 12المادة

 اجتماعني من أكثر عن املتغيبني أو املستقيلني أو املتوفني التشاور جلنة أعضاء باستبدال العمدة يقوم. اجلديد البلدي

  .للجنة عاديني متتاليني

 من منها للتحقق وقابلة منتظمة االجتماعات يف املشاركة تكون أن ينبغي الرتتيبات، هذه إىل باإلضافة: 13المادة

 بداية يف عليه يصادق مكتوب تقرير وإعداد استدعاء توجيه اللجنة أشغال عن ينتج. التوقيعات الئحة مراجعة خالل

  .األعضاء كافة تلزم األعضاء بأغلبية اختاذها مت اليت القرارات. املقبلة اجللسة
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 املنصوص الشروط حسب الفاعلني تكوين يتم أن بعد املواطنية التشاور للجنة األول االجتماع يعقد: 14المادة

  .بتكوينهم املتعلقة املواد يف عليها

  اإلعالم: 4الفصل

  :البلدية التنمية خطة انطالق قبل العمدة مسؤولية حتت املسبقة النشاطات من بالعديد سيقام: 15المادة

  البلدية؛ التنمية ختطيط مسلسل انطالق قبل الفاعلني بكافة االتصال -

  التخطيط؛ مسلسل يف إشراكهم سيتم الذين الفاعلني كافة إبالغ -

  ممثلني؛ سيكونون أم من مسبقا التأكد وكذلك الفاعلني كافة استعداد من التحقق -

  الفاعلني؛ كافة مع البلدية التنمية خطة هدف نقاش -

  تنتظرهم؛ اليت املسؤوليات وعن أدوارهم عن إبالغهم -

  .وأدواا البلدية التنمية خطة حول للجميع السليم للتكوين ستخصص األوىل املرحلة أن بيان -

 ولدى الدولة مصاحل لدى العمدة، مسؤولية حتت الفاعلني، إبالغ يتم البلدية، التنمية ختطيط فرتة طيلة: 16المادة

  .املواطنني

  التكوين:  5الفصل

 فاعلي لتكوين الوطنية اإلسرتاتيجية يف احملددة القواعد حسب البلدية التنمية خطة فاعلي تكوين يتم: 17المادة

 وكافة احملددين الفاعلني لكافة التكوين إجراء أجل من املتخذة اإلجراءات بكل البلدي الس العمدة يبلغ. الالمركزية

  .املواطنية التشاور جلنة أعضاء

 التشاور جلنة أعضاء تعيني يتم عندما اإلقليمية، للمجموعات العامة املديرية طرف من التكوينات تطلق: 18المادة

  .أجل كآخر البلدي، االنتداب فرتة من الثانية السنة انتهاء بعد املواطنية،
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 مسلسل تقييم ومتابعة البلدية التنمية خطط وإدارة التنظيم يف التحكم األقل على التكوينات تشمل: 19المادة

  .البلديات أداء قياس أداة مثل استخدامها املطلوب األخرى األدوات يف التحكم وكذلك وتنفيذها إجنازها

  التشخيص: 6الفصل

 تنمية أهداف بلوغ بغية احملصية احلاجات وحتليل واملقدرات املصادر حالة عن كشفا التشخيص يتضمن: 20المادة

  .املستقبلية أو اإلجناز قيد والتطورات الديناميكيات التشخيص يظهر أن وجيب. وساكنته الرتاب

 والتجهيزات، التحتية البنية إحصاء البلدية، أداء تقييم أداة: وثائق ثالثة أساس على التشخيص إجناز يتم: 21المادة

  ).التجارة الزراعي، اإلنتاج األسواق،( االقتصادية النشاطات جممع

  .املراجعة جلسات إبان املواطنني طرف من ويدقق املواطنية التشاور جلنة طرف من املعلومات مجع يتم: 22المادة

 اخلدمات التشخيص، مرحلة إطار يف املواطنية، التشاور جلنة طرف من احملددة احلاجيات تشمل أن ينبغي: 23المادة

  .للدخل املدرة النشاطات وتنمية والتجهيزات للمواطنني املقدمة العمومية

  التخطيط: 7الفصل

 ـ تعرتضه اليت والعراقيل ومؤهالته سكانه حاجيات اعتماد ـ بتحديد يسمح مسلسل هو التخطيط: 24المادة
 هذه إشباع تسهيل أجل من توفريها ينبغي اليت واألدوات املصاحبة اإلجراءات وكذلك له تستجيب اليت األهداف

  .احلاجات

  .العمدة مع بالتعاون املواطنية التشاور جلنة طرف من املرحلة هذه تسري: 25 المادة

 إدراجها يتم ما حال مشاريع صفة املواطنية التشاور جلنة من عليها واملصادق احملددة احلاجيات تكتسب: 26المادة

 واقعية، تكون أن: التالية الشروط فيها توفرت إذا إال مشاريع احلاجيات تصري أن ميكن ال. البلدية مشاريع الئحة يف

 أساس على البلدي الس طرف من املعايري وتدقيق انتقاء يتم. بالدميومة وتتصف متويلها وباإلمكان للقياس قابلة

  .املواطنية التشاور جلنة اقرتاحات

  .بتعميم منوذجها سيحدد مشروع استمارة شكل على املشاريع تكتب أن جيب: 27المادة



 440  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  .البلدية التنمية خطة مشروع يف املشاريع تدرج

  التزكية: 8الفصل

 التزكية تسمح. اجلميع طرف من ومعروفة مقبولة واملشاريع واألهداف التشخيص كون بالتزكية يقصد: 28المادة

  .والسكان البلدي الس املواطنية، التشاور جلنة: اإلشراف نظام هيئات كل موافقة على باحلصول

 املشاريع واختيار لذلك تفسري وإعطاء املشاريع بعض بإلغاء األمر ويتعلق تشاورية بصفة البلدية التنمية خطة تزكية تتم

  .البلدية التنمية خلطة املخصصة الفرتة يف األولوية ذات

  والتمويل البرمجة: 9 الفصل

 على املشاريع ومتويل برجمة مسؤولية تقع. املربرة املشاريع قائمة وإعداد األهداف اختيار من التزكية متكن: 29المادة

  .البلدية عاتق

 القاعدية اموعات موارد تعبئة القاعدية، اموعات موارد تعبئة: خالل من لإلجناز قابلة املشاريع بعض: 30المادة

 مع التعاون بواسطة البلدية طرق عن أو الدولة مصاحل مع بالتعاون أو البلدية طريق عن أو البلدية، من مايل دعم مع

  .اجلاليات مع التعاون بواسطة البلدية طريق عن أو واملاليني الفنيني الشركاء

  .املعنية ااالت يف الوطنية القطاعية السياسات مع متطابقة ستنجز اليت املشاريع تكون أن ينبغي احلاالت، كل ويف

 من مستخرج األقل على واحد مشروع بتنفيذ املواطنية، التشاور جلنة مع بالتعاون سنة، كل البلدية، تقوم: 31المادة

 وذلك املواطنية التشاور جلنة مع اجتماعا جديدة، نشاطات برجمة قبل سنة، كل العمدة يعقد. البلدية التنمية خطة

  .استشارا بغية

 املشاريع، جدوائية معايري تدقيق إبان املقدمة املربرات تشكل. البلدية على والتمويل الربجمة مسؤولية تقع: 32المادة

  .التمويل لطلبات رئيسية عناصر

 منها الناجتة املمتلكات تدرج كما. البلدية ميزانية يف البلدية تراب خارج من املتأتية التمويالت تدرج: 33المادة

  .البلدية املمتلكات ضمن
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  والتقييم المتابعة: 10 الفصل

  .مبتابعتها والقيام البلدية التنمية خطة على اإلشراف مسؤولية البلدية تتحمل: 34 المادة

  .حمتواها وتنفيذ البلدية التنمية خطة إعداد طريقة: عنصرين والتقييم املتابعة تشمل: 35 المادة

  .البلدي الس لتقدير وخيضع املواطنية التشاور جلنة أعضاء مبشاركة التقييم يتم: 36 المادة

  .البلديات أداء تقييم أداة استخدام طريق عن سنويا التقييم جيري: 37 المادة

  البلدية التنمية لخطة العام التصميم: 11 الفصل

  :كالتايل البلدية التنمية خلطة العام التصميم: 38المادة

  :عامة مقدمة �

o البلدية؛ تقدمي  

o والنباتات؛ الرتبة املناخ، التضاريس،: الطبيعي الوسط  

o السكان تزايد وتطور السكان: البشري الوسط.  

  :التشخيص �

o ؛)البلديات أداء تقييم أداة أساس على( البلدية أداء تقييم  

o التنمية، الزراعة،): اإلحصاء استمارات أساس على( االقتصادية النشاطات قطاعات تشخيص 

 الصغرية، التمويالت السياحة، النقل، التجارة، التقليدية، الصناعة/ الغابوي اإلنتاج الصيد،

  .معادن مصانع، احليوانات، حدائق مذابح، املعارض، أسواق/  املواصالت

o الصحية واخلرائط التحتية للبىن احمللية اخلطط أساس على( والتجهيزات التحتية البىن تشخيص 

 .والرياضة الشباب الثقافة، الصحي، الصرف املاء، الطرف، الصحة، التهذيب،): واملدرسية

 :الفاعلني ديناميكية �

o املواطنية؛ التشاور جلنة ضمن املوجودين احملليني الفاعلني 
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o تمع منظمات: البلدية تراب على املوجودة البشرية املصادررابطات املهنية، النقابات املدين، ا 

 النسوية؛ التعاونيات التالميذ، آباء

o والدوليني؛ الوطنيني واملاليني الفنيني الشركاء 

o اجلاليات؛ 

 :الرؤية �

o سنوات؛ عشر يف البلدية 

o العشر؛ السنوات يف حتسينها ينبغي اليت األوىل اخلمس الوضعيات 

o ؛)الذاتية مصدرها أساس على( حتسينها البلدية بإمكان اليت اخلمس الوضعيات 

o مشاريع االقتصادية، النشاطات دعم مشاريع والرتاب، السكان أوضاع حتسني بغية التنمية مشاريع 

 . البلدية دعم مشاريع الشاملة، اخلدمات إىل والنفوذ التحتية البىن دعم

 :البلدية التنمية خطة �

o والبلدية؛ القاعدية اجلماعات بتمويل إجنازها يتعني سنوات 3 خالل: القصري املدى على 

o خارجها؛ جهة مع البلدية بتمويل سنوات 5 خالل: املتوسط املدى على 

o خارج جهة من متويل أساس على إجنازها توجيه يتعني سنوات 10 خالل: الطويل املدى على 

  .البلدية

  نهائية ترتيبات: 12 الفصل

  .املخالفة السابقة الرتتيبات كل حمل وحيل املقرر هذا يلغي: 39 المادة

 هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل والالمركزية، الداخلية لوزارة املركزية واملصاحل والعمد واحلكام الوالة يكلف: 40 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر
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 العمومية الصفقات مدونة يتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ صادر 044.2010 رقم قانون. 1

  :مقدمة

  :املستخدمة املصطلحات بأهم تعريف :تمهيدية مادة

  :التالية املعاين أدناه باملصطلحات يقصد القانون هذا مبقتضى

 وحــدة جــزء كــل ويكــون. فنيــة أو ماليــة أو اقتصــادية ألســباب أجــزاء عــدة إىل الصــفقة تفريــق عمليــة :التجزئــة •

 .األخرى األجزاء مع أو حدة على متنح مستقلة،

 العـــرض أساســـها علـــى املتعاقـــدة الســـلطة ختتـــار الـــيت االنتقـــاء قواعـــد تـــنظم إجـــراءات: المناقصـــات اســـتدراج •

 .التأهل معايري صاحبه يف تتوفر والذي كلفة واألقل واإلدارية الفنية للمواصفات املطابق

 مشــروع أو خطــة باختيــار املتعاقــدة للســلطة يســمح الــذي اإلجــراء هــو: المســابقة مــع المناقصــات اســتدراج •

 ذلــك ويكــون الصــدد ــذا حتكــيم جلنــة رأي علــى احلصــول وبعــد تنــافس حالــة يف بــه املعنيــني وضــع بعــد معــني

 .املسابقة يف الفائزين ألحد الصفقة منح قبل وذلك جمال يف خاصة

 .للمصادقة املختصة السلطة على وعرض عرضه اختري الذي املرتشح هو: بالصفقة الفائز •

 إلجــراء العموميـة الصــفقات تنظـيم سـلطة تكتتبــه ـا معـرتف مهنيــة شـهرة ذو مكتـب هــو: المسـتقل المـدقق •

 .العمومية للصفقات السنوي التدقيق

 .الصفقة على باملصادقة املختصة السلطة هي: المصادقة السلطة •

 عليهـا يطلـق أن وميكـن للصفقة واملوقعة القانون هذا من 3املادة يف الواردة الشخصية هي: المتعاقدة السلطة •

 ).العمل رب(

 .العمومية الصفقات بتنظيم مكلفة مستقلة إدارية سلطة هي: العمومية الصفقات تنظيم سلطة •

 .توقيعها بعد وقعت أحداث مع ملالءمتها األصلية الصفقة بنود بعض يغري عقد هو: الملحق العقد •

 والوســـائل املتبعـــة املنـــاهج ذلـــك يف مبـــا متطلباـــا فيهـــا حتـــدد املتعاقـــدة الســـلطة تعـــدها وثيقـــة: الشـــروط دفتـــر •

 .املتوخاة والنتائج املستعملة

 الـيت أو صـفقة، إبـرام إجـراءات يف باملشـاركة اهتمامهـا تبـدي اليت املعنوية أو الطبيعية الشخصية هو: المترشح •

 .لذلك املتعاقدة السلطة ختتارها
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 اخلــدمات بتنفيــذ وتكلــف العقــد يف طرفــا تكــون معنويــة أو طبيعيــة شخصــية كــل هــو: اإلدارة مــع المتعاقــد •

 .قانونية بصفة تفوضهم من أو خلفتها أو ممثلوها او هي الصفقة، يف عليها املنصوص

 علــى بالعقوبــات بــاحلكم مكلفــة العموميــة الصــفقات تنظــيم ســلطة لــدى موضــوعة هيئــة هــي: التأديــب لجنــة •

 والتنظيمـات للتشـريعات انتهـاكهم حالـة يف وذلـك العموميـة، الصـفقات أصـحاب أو املرتشحني أو املتعهدين

 .العمومية الصفقات وتنفيذ بإبرام املتعلقة

 املســبقة بالرقابــة مكلفــة األول الــوزير لــدى موضــوعة هيئــة هــي: العموميــة الصــفقات لرقابــة الوطنيــة اللجنــة •

 وبالرقابــة تنظيمـي، بـنص سـيحدد ســقف علـى يزيـد أو يسـاوي مببلـغ العموميــة الصـفقات إبـرام إجـراءات علـى

 .الصفقات تنفيذ ملتابعة وبالنسبة السقف هذا حتت ملا بالنسبة الالحقة

 الطعـون يف بـالنظر مكلفة العمومية الصفقات تنظيم سلطة لدى موضوعة هيئة هي: المنازعات تسوية لجنة •

 .العمومي املرفق وتفويضات العمومية الصفقات بربامج املتعلقة

 إبـرام إجـراءات كافـة بتسـيري متعاقـدة سـلطات عـدة أو سـلطة داخـل مكلفـة هيئـة هـي: الصـفقات إبرام لجنة •

 .تنفيذها ومبتابعة العمومية الصفقات

 .الصفقات تنفيذ إطار يف اخلدمات بتسلم مكلفة جلنة: التسلم لجنة •

 خــاص مســؤولية نظــام تضــع بأــا ومتتــاز الصــفقة موضــوع اخلــدمات تنفيــذ مــن منــط هــي: المشــتركة الوســاطة •

 .املتعاقدة السلطة اجتاه

 إبــرام ــدف اخلــدمات مــؤدي أو املمــونني أو املؤسســات إلستشــارة مبســط إجــراء هــو: ســعر تحديــد طلــب •

 .التنظيمية بالطريق سيحدد سقف من األقل املبلغ ذات الصفقات بعض

ــة ال •  الوثــائق أو املعلومــات حفــظ أو اســتقبال أو إرســال أو تبــادل أو إنشــاء هــي: والوثــائق المعلومــات مادي

 حصـــرية، غـــري وبصـــفة اخلصـــوص، وعلـــى هلـــا املماثلـــة بالوســـائل أو البصـــرية األليـــاف أو األلكرتونيـــة بالوســائل

 .األلكرتونية الرسائل أو الرقمية املعطيات تبادل

 وتنفيـــذ ومـــنح ولتقيـــيم التعهـــد إلعـــداد الضـــرورية املعلومـــات تتضـــمن وثيقـــة هـــو: المناقصـــة اســـتدراج ملـــف •

 .الصفقة

 األمـر، تعلـق سـواء الصفقة تنفيذ حسن املتعاقدة للسلطة لتضمن توفر كفالة كل هي: التنفيذ حسن ضمانة •

 .التنفيذ بآجال أو الفين باجلانب اخلصوص، على
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 توقيـــع إىل الصـــفقة إبـــرام إجـــراءات يف مشـــاركته لضـــمان املتعهـــد يقـــدمها الـــيت الضـــمانة هـــي: العـــرض ضـــمانة •

 .العقد

 طـرف مـن املمنوحـة السـلفة اسـتعادة لضـمان تـوفر كفالـة كـل هـي: العمل في الشروع سلفة تسديد ضمانة •

 .الصفقة تنفيذ إطار يف الصفقة لصاحب املتعاقدة السلطة

 يكــون بيــنهم مــن واحــد وميــثلهم واحــد التــزام علــى أصــحابه يوقــع للمؤسســات جتمــع هــو: المؤسســات تكتــل •

 .شكله حتديد أصحابه على يتعني متضامنا أو مشرتكا املؤسسات تكتل ويكون عنهم مشرتكا وكيال

 املتعاقـدة السـلطة تكلفهـا اخلـاص أو العـام للقـانون خاضـعة اعتباريـة أو طبيعيـة شخصـية كل هو: الشغل رب •

 وتتضــمن. الشــغل قيــادة اتفاقيــة مبوجــب منشــأة أو مبــىن الجنــاز والفــين املعمــاري باجلانــب تتعلــق باختصاصــات

 الصـفقات، عقـود إبـرام ميـدان يف املفـوض العمـل رب أو العمـل لـرب واملسـاعدة التصور وظائف الشغل قيادة

 ضـــمان فـــرتة طـــوال االســـتالم عمليـــات ويف الورشـــات، وتنســـيق وقيـــادة وتنظـــيم األشـــغال عقـــود وتنفيـــذ وإدارة

 .التنفيذ حسن

 املالكـة وهـي القـانون هـذا مـن  3املـادة يف الـواردة العام للقانون اخلاضعة االعتبارية الشخصية هي: العمل رب •

  .الصفقة موضوع الفنية للتجهيزات او للعمل النهائية

 النهائيـة املالكـة هـي ليسـت الـيت اخلـاص أو العـام للقـانون التابعـة املعنوية الشخصية هو: المنتدب العمل رب •

 شـكل االنتـداب يتخـذ. رقابتـه حتـت ومتارسـها صـالحياته لـبعض العمـل رب مـن تفويضا تلقت ولكنها للعمل

 .به خاصة اتفاقية مبوجب ويتم للغري، ممنوح تفويض

 املقـاول مبوجبـه يتعهـد القـانون هذا يف الواردة الشروط وفق مربم مكتوب معاوضة عقد هي: العمومية الصفقة •

 بتنفيـــذ القـــانون، هـــذا مـــن 3 املـــادة يف الـــواردة العموميـــة املعنويـــة األشـــخاص اجتـــاه اخلـــدمات مـــوفر او املــورد أو

 .مثن مقابل اخلدمات أو التوريدات بعض توفري أو األشغال بعض

 مــع اإلجيــار أو اإلجيــار أو البيــع مــع اكــرتاء أو بشــراء املتعلقــة الصــفقات هــي: للتوريــدات العموميــة الصــفقات •

 واملــواد والتجهيـزات واملنتوجــات األوليـة املــواد ذلـك يف مبــا البضـائع مــن صـنف ألي شــراء بـدون أو لشــراء البيـع

 .البضائع هذه بتوريد املتعلقة اخلدمات وكذلك والغازية السائلة أو الصلبة

 موضـــوعها يكـــون الـــيت الصـــفقات هـــي: الفكـــري الطـــابع ذات بالخـــدمات المتعلقـــة العموميـــة الصـــفقات •

 وقيـادة الدراسـات الصـنف هـذا يف وتنـدرج للقياس قابل غري األساسي عنصرها ويكون فكري طابع ذا أساسا
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 وقيـــادة العمليـــات بقيـــادة متعلقـــة وعقـــود واملعلوماتيـــة الفنيـــة املســـاعدة وخـــدمات العمليـــات وقيـــادة األشـــغال

 .املنتدبة األشغال

 فيهــا وتــدرج. التوريــدات وصــفقات األشــغال صــفقات غــري الصــفقات هــي: للخــدمات العموميــة الصــفقات •

 .الفكري الطابع ذات اخلدمات صفقات أيضا

 أو باملبـاين املتعلقـة األشـغال مجيـع اجنـاز موضـوعها يكـون الـيت الصـفقات هـي: لألشـغال العموميـة الصفقات •

 .املتعاقدة السلطة لصاحل وذلك األنواع مجيع من املنشآت ترميم أو الريفية اهلندسة أو املدنية اهلندسة

 مـع ولكنهـا أعاله املذكورة األنواع أحد يف تدخل اليت الصفقة هي: المختلط الطابع ذات العمومية الصفقة •

 جيـب العموميـة الصـفقات وتنفيـذ إبرام يف املتبعة اإلجراءات وأن. آخر نوع يف تدخل عناصر تتضمن قد ذلك

 .نوع كل على املنطبقة اإلجراءات االعتبار بعني تأخذ أن

 كــل عــن النظــر بغــض الصــفقة موضــوع يف الداخليــة واخلــدمات واألجــور األعبــاء جممــوع هــو: الصــفقة مبلــغ •

 .الصفقة هذه من نص على بناء حتصل أن ميكن نقص أو زيادة

 ذلــــك يف مبــــا املعلومـــات ملعاجلــــة األلكرتونيــــة التجهيـــزات تســــتخدم الــــيت الوســـيلة هــــي: األلكترونيــــة الوســـيلة •

 أو الراديـو أو اخلطـوط طريـق عـن واالسـتقبال واالرسـال النشـر باسـتخدام املعلومـات وخـزن الرقمـي االستغالل

 .الكهرومغناطيسية الوسائل من غريها أو األلياف

 تنظــــيم ســــلطة طــــرف مــــن عــــرض اســــتدراج علــــى بنــــاء تكتتــــب طبيعيــــة شخصــــية هــــو: المســــتقل المراقــــب •

 .الصفقات إبرام إجراءات ورقابة وتقييم افتتاح عمليات يف ملساعدا العمومية الصفقات

 .التعهد ملف يف املدرجة واملالية واإلدارية الفنية العناصر جمموع: العرض •

 العـروض بـني مـن يكـون والـذي واإلداريـة الفنيـة للمواصفات جوهريا املطابق العرض هو: كلفة األقل العرض •

 .كلفة أقل املقدمة

 :هيئة كل هي: العام للقانون التابعة الهيئة •

 جتاري؛ أو صناعي غري طابع وهلا عام نفع ذات حاجيات لتلبية خصيصا أنشأت  - أ

 قانونية؛ بشخصية تتمتع  -  ب

 التابعـة اهليئـات مـن غريها أو الالمركزية الرتابية اموعة أو الدولة طرف من أكثرها يف املمولة أنشطتها وتكون  -  ت

 مـن إشـرافها أو قيادـا أو إدارـا جمـالس تتشـكل أو اهليئـات هـذه لرقابـة تابعـا تسـيريها يكـون أو العـام للقانون
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 اخلاضـعة اهليئـات مـن غريهـا أو لالمركزيـة الرتابيـة اموعات أو الدولة طرف من نصفها من أكثر بعني أعضاء

 .العام للقانون

. فنيــة أو اقتصــادية وظيفــة تــوفري منهــا يقصــد املدنيــة واهلندســة البنــاء أشــغال مــن جمموعــة حمصــلة هــي :المنشــأة •

 إعــــداد مثــــل جتديــــد أو تــــرميم أو هــــدم أو بنــــاء إعــــادة أو بنــــاء عمليــــات اخلصــــوص علــــى تتضــــمن أن وميكــــن

ـــردم وأشـــغال الورشـــات ـــة التـــزيني وأعمـــال واملعـــدات التجهيـــزات ووضـــع ال  املتعلقـــة واخلـــدمات األشـــغال واي

 .نفسها األشغال قيمة تتجاوز ال اخلدمات هذه قيمة كانت إذا باألشغال

 إعـداد يف لتمثيلهـا املتعاقـدة السـلطة تفوضـه الـذي املمثـل هـو: العموميـة الصـفقات عـن المسؤول الشخص •

 .الصفقة وتنفيذ وإبرام

 أن جيــب الــيت الفكــري الطــابع ذات اخلــدمات وتقــدمي واخلــدمات والتوريــدات األشــغال مجيــع هــي :الخــدمات •

 .الصفقة ملوضوع طبقا توفر أو تنفذ

 مصـاحلها إحـدى إىل مباشـرة لتنفيـذها املتعاقـدة السـلطة تعهـد اليت اخلدمات هي: مباشرة المنفذة الخدمات •

 ملدونـة خاضـعة واهليئـات املصـاحل وهـذه املتعاقـدة للسـلطة إداري امتـداد جمـرد تعتـرب أن ميكن أخرى هيئة إىل أو

 .حاجياا لتلبية عملها يف العمومية الصفقات

 إىل بتســـيريه تعهـــد ولكنهـــا مرفـــق تـــوفري املتعاقـــدة الســـلطة متـــول مبوجبـــه الـــذي العقـــد هـــو: المنتفعـــة الوكـــاالت •

 النتـائج حسـب املتعاقـدة السـلطة طرف من أجرها وتتقاضى اخلاص أو العام للقانون خاضعة معنوية شخصية

 .األداء وحسن املردودية حيث من عليها احملصول

 .ا املعمول الشروط دفاتر باحرتام ويتعهد بشروطه املتعهد به يشعر مكتوب التزام هو: التعهد •

 .صفقة على احلصول دف تعهدا تقدم معنوية أو طبيعية شخصية كل هو: المتعهد •

 تكـــون أن ميكـــن والـــيت للتقيـــيم املقـــدم العـــرض يف الداخليـــة املعـــايري مجيـــع عـــن تعبـــري هـــي: النقديـــة المرجعيـــة •

 .الثمن من مئوية نسبة بشكل للمراجعة موضوعا

 الطــابع ذات اخلــدمات لصــفقات بالنســبة فيهــا حتــدد املتعاقــدة الســلطة تعــدها وثيقــة هــي: المرجعيــة القواعــد •

 .تتوخاها اليت والنتائج املستعملة والوسائل املتبعة املناهج ذلك يف مبا تقتضيها اليت املتطلبات مجيع الفكري

 ومتـت القـانون هـذا ألحكـام طبقا الصفقة له منحت اليت املعنوية أو الطبيعية الشخصية هو: الصفقة صاحب •

 .عليها املصادقة
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  التطبيق ومجال العامة والمبادئ الموضوع: األول الباب

  الموضوع: األولى المادة

 العمومية الصفقات ورقابة وتنفيذ بإبرام املتعلقة القواعد العمومية الصفقات مدونة يتضمن الذي القانون هذا حيدد

 عليها املنصوص االستثناءات عدا فيما القانون هذا من 3 املادة يف املذكورة املعنوية األشخاص طرف من املربمة

  .القانون هذا أحكام يف صراحة

  عامة مبادئ: 2المادة

 وشفافية املرتشحني معاملة وتساوي العمومية الطلبية إىل الولوج حرية مبادئ على الصفقات إبرام قواعد تعتمد

  .العمومية الصفقات إبرام إجراءات إطار يف املتعاقدة للسلطات ملزمة وهي اإلجراءات

 يؤسس ترتيب أو إجراء أي املتعاقدة السلطات على حيظر فإنه القانون، هذا يف صراحة الواردة األحكام مراعاة ومع

  .التمييز طبيعته من يكون املرتشحني جنسية على

 يف العام، للقانون تابعة هيئة الوقت نفس يف يكون الذي املتعهد مشاركة أن تتأكد أن املتعاقدة السلطات على وجيب
 ال اليت للرابطات حيق وال. خصوصيني متعهدين اجتاه احلرة للمنافسة ضرر منها ينشأ ال عمومية، صفقة إبرام إجراء

 موضوع يقتضيها اليت االستثنائية احلاالت يف إال العمومية الطلبية حول التنافسية اإلجراءات إىل تلجأ ان الربح تتوخى

 .عليها مقتصرا التنافس وكان الصفقة تنفيذ وظروف

 التطبيق مجال: 3المادة

 ويطلق التالية الفقرة يف املذكورة املعنوية األشخاص طرف من تربم مكتوبة معارضة عقود هي العمومية الصفقات

  ".متعاقدة سلطة" عبارة يلي فيما عليها

  : املتعاقدة والسلطات

 .الالمركزية الرتابية واموعات اإلداري الطابع ذات العمومية واملؤسسات الدولة •

 تنشئها اليت واملكاتب والوكاالت األخرى واهليئات والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات •

 ال أم املعنوية بالشخصية متتعت سواء عام نفع ذات حاجيات لتلبية الالمركزية الرتابية اموعات أو الدولة
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 أو العام للقانون اخلاضعة املعنوية األشخاص إحدى أو الدولة طرف من أكثره يف مموال نشاطها ويكون

 .العام للقانون اخلاضعة املعنوية األشخاص إحدى أو الدولة قبل من ضمانة أو مالية مساعدات من تستفيد

 للقانون خاضعة أخرى معنوية شخصية أو الدولة متتلك الذي العمومي املال رأس ذات أو الوطنية الشركات •

 .ذلك خالف على االستثنائية التشريعات تنص مل ما أكثره العام

 .العام للقانون تابعة معنوية أشخاص تنشئها اليت الرابطات •

  الخارجي التمويل ذات الصفقات: 4المادة

 خمالفة أحكامه تكن مامل القانون هذا ألحكام ختضع دولية ملعاهدات أو التمويل التفاقيات تطبيقا املربمة الصفقات

  .الدولية واملعاهدات االتفاقات لتلك

  التطبيق سقوف: 5المادة

 سقوف على يزيد أو مساويا الرسوم ذلك يف مبا مبلغها يكون اليت العمومية الصفقات على القانون هذا أحكام تنطبق

  .األول الوزير من مقرر مبوجب حمددة هي كما الصفقات إبرام

  :التالية للقواعد طبقا املطلوب السقف مستوى حتديد ويتم

 بعمــل املتعلقــة األشــغال بعمليــة املتعلقــة لألشــغال االمجاليــة القيمــة االعتبــار بعــني تؤخــذ باألشــغال يتعلــق فيمــا �

 .أكثر أو واحد

 متتـاز األشـغال مـن جمموعـة حمدد حميط ويف معينة زمنية فرتة يف ينفذ أن العمل رب قرر إذا أشغال عملية توجد �

 األعمـــال مـــن منســـجمة نوعيـــة حتديـــد يكــون أن يصـــح وال. واحملاســـبية واالقتصـــادية والفنيـــة الوظيفيـــة بالوحــدة

 .القانون هلذا طبقا عادة عليها املنطبقة القواعد من الصفقات بعض إلعفاء وسيلة

 أن ميكـن الـيت واخلدمات للتوريدات الكلية القيمة االعتبار بعني يؤخذ فإنه والخدمات، التوريدات وخبصوص �

 نوعيـة حتديـد يكـون أن يصـح وال وظيفيـة وحـدة تشـكل لكوـا وإمـا اخلاصـة ملميزاـا إما واحد نسق من تعترب

 .القانون هلذا طبقا عادة عليها املنطبقة القواعد من الصفقات بعض إلعفاء وسيلة األعمال من منسجمة

 إذا الغـرض، وهلـذا. املتبعـة االقتنـاء إلجـراءات تابعـا يكـون السـقف حتديد فإن املختلطة، الصفقات وخبصوص �

 األشـــغال حجـــم مـــن األكـــرب نســـبة حســـب يكـــون االختيـــار فـــإن وتوريـــدات أشـــغاال يتضـــمن اإلجـــراء كـــان
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 ذات اخلــدمات مــن وأصــنافا التوريــدات أو األشــغال مــن أصــنافا تتضــمن اإلجــراءات كانــت وإذا. والتوريــدات

 األخـرى باألصـناف مقارنـة لصـنف الغالـب املـايل التـأثري حسب سيكون السقف اختيار فإن الفكري، الطابع

 .النهائية النتيجة على

 جـزء كـل علـى وتطبـق. االعتبـار بعني األجزاء مجيع قيمة فتؤخذ أجزاء عدة تتضمن اليت الصفقات وخبصوص �

 مــن الصـفقات إعفـاء التقــديرات تلـك علـى يرتتــب أن يصـح وال. جمملهـا يف الصــفقة علـى املنطبقـة اإلجـراءات

 .القانون هذا مبوجب عادة عليها املنطبقة القواعد

 التنظيمية بالطرق احملدد السقف من األقل املبالغ ذات النفقات ختضع القانون، هذا من األوىل املادة ألحكام وطبقا

  .واإلنصاف والشفافية التنافس اعتماد تضمن مبسطة إلجراءات الصفقات، إلبرام

  وتنظيمها ورقابتها العمومية الصفقات إبرام أجهزة: الثاني الباب

  :المؤسسي اإلطار: 6المادة

  .وتنظيمها ورقابتها العمومية الصفقات إبرام وظائف بني الفصل مبدأ على القانون هذا مبوجب املؤسسي اإلطار يقوم

  :هي العمومية الصفقات وتنظيم ورقابة إبرام أجهزة

 ؛9املادة يف إليها املشار التعاقدية السلطة لدى املنشأة العمومية الصفقات إبرام جلنة •

 القانون؛ هذا من 12و 11 املادتني يف إليها املشار العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة •

 .القانون هذا من 14و13 املادتني يف إليها املشار العمومية الصفقات تنظيم سلطة •

  الصفقات إبرام أجهزة: األول الفصل

  العمومية الصفقات عن المسؤول الشخص: 7المادة

 وتنفيذ إبرام إجراءات بإعداد مكلفا العمومية الصفقة عن مسؤوال يكون شخصا املتعاقدة السلطة تفوض

 الشخص هو العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص يكون القانون، هذا يف خمالفة أحكام ترد مل وما.الصفقات

  .بأمسها الصفقة يوقع أن املتعاقدة السلطة من بتفويض املؤهل
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 على النهائية واملصادقة املستفيد تعيني إىل اختياره من ابتداء الصفقة إبرام إجراءات بقيادة الشخص هذا ويكلف 

 الصفقة صاحب اختيار عدا ما وظائفه ملمارسة عنه ممثال يعني أن الصفقة عن املسؤول للشخص وجيوز.الصفقة

  .الصفقة على والتوقيع

 وإبرام بتخطيط مكلفة العمومية الصفقات إبرام جلنة تسمى هيئة مهامه، يف الصفقة عن املسؤول الشخص تساعد

  .مطلقا بطالنا باطلة لذلك مؤهل غري شخص من املوقعة الصفقات وتعترب.تنفيذها ومتابعة العمومية الصفقات

  العمومية الصفقات عن المسؤول الشخص تعيين: 8المادة

  :يلي كما العمومية الصفقات عن املسؤولني األشخاص تعيني يتم

 يف الصفقات عن املسؤولني األشخاص أو الشخص يعني أن وزير لكل حيق: الوزارية للقطاعات بالنسبة •
 .تنظيمي بنص حتدد طرق حسب وزارته

 .العمدة طرف من: خاص تفويض أي غياب حالة يف: للبلديات بالنسبة •

: األخرى واملكاتب والوكاالت واألجهزة العمومي املال الرأس ذات والشركات العمومية للمؤسسات بالنسبة •

 .ميزانيتها بصرف اآلمر طرف من

 الصفقات تسيري مسلسل يف الفنية املساعدة إجراءات بعض من تستفيد أن الالمركزية الرتابية للمجموعات وجيوز

 وطبقا الوصاية سلطات مع بتنسيق التنظيمية بالطرق وتنظم اإلجراءات هذه وحتدد. حمددة لفرتة وذلك العمومية

  .امليدان يف ا املعمول القانونية لألحكام

  العمومية الصفقات إبرام لجنة: 9المادة

 وهي العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص برئاسة تعاقدية سلطة كل لدى العمومية الصفقات إبرام جلنة توضع

  .العمومية الصفقات ومتابعة وإبرام بتخطيط مكلفة

 متعاقدة سلطات لعدة بالنسبة الصفقات إجراءات تسيري أجل من العمومية الصفقات إلبرام جلنة تعني أن وجيوز

  .التنظيمية بالطرق حتدد شروط حسب وذلك
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 عن املسؤول الشخص فإن وزارية، قطاعات عدة صفقات تسري العمومية الصفقات إلبرام واحدة جلنة كانت وإذا

  .يرتأسها الذي هو املعنية املتعاقدة السلطة لدى الصفقات

 إذا ومنحها العرض ملفات تقييم جلسات حضور املاحنني ملمثلي جيوز فإنه أجنبية، مبوارد ممولة الصفقة كانت وإذا

  .بذلك هلم تسمح إجراءاا كانت

 العروض فتح عمليات ملتابعة مراقبني بصفة مؤهلني أشخاصا تعني أن العمومية الصفقات تنظيم لسلطة وجيوز

  .وتقييمها

 العروض فتح عمليات ملتابعة مراقبني بصفة مؤهلني أشخاصا تعني أن العمومية الصفقات تنظيم لسلطة وجيوز

  .وتقييمها

 طبقا والعروض املرتشحني وترتيب العروض بتقييم التحاليل جلنة تسمى فرعية جلنة الصفقات إبرام جلنة تكلف

 اللجنة يف عضوا يكون أن الصفقات إبرام جلنة أعضاء من عضو ألي جيوز وال. التنظيمية بالطرق حتدد إلجراءات

  .مباشرة غري أو مباشرة بصفة أعماهلا حيضر أن وال للتحاليل الفرعية

 الفنيني اخلرباء بعض الصفقات إبرام بلجنة تستشري أو ا تلحق ان احلاجة، عند الصفقات، إبرام للجنة وجيوز

 اخلرباء هؤالء أصوات وتكون. املقدمة العروض أو الرتشحات تقييم أجل من الفرعية اللجنة مستوى على املتخصصني

  .حبتة استشارية املتخصصني

 ويعترب. املداوالت سرية على احلفاظ بواجب جلساا يف شارك شخص وكل الصفقات إبرام جلنة أعضاء يلزم

 عند اإلخالل، بدون تأديبية، متابعات إىل يؤدي أن ميكن مهنيا خطأ الدولة لوكالء بالنسبة الواجب ذا اإلخالل

  .القانون هذا من 4 الباب يف الواردة العقوبات بتطبيق االقتضاء،

 اليت التصويتات أو يبديها اليت اآلراء أجل من تأديبية متابعة موضع اللجنة هذه من عضو أي يكون أن جيوز وال

  .االجتماعات خالل عنها يعرب
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 اللجنة يوايف وأن اختصاصه يف تدخل صفقة كل تنفيذ عن تقريرا يعد أن الصفقات عن املسؤول الشخص على جيب

 وحمكمة العمومية الصفقات تنظيم سلطة وكذلك التقرير هذا من بنسخة العمومية الصفقات لرقابة الوطنية

  .احلسابات

  .سريها وطرق وصالحياا العمومية الصفقات إبرام جلنة تشكيل التنظيمية بالطرق حيدد

  والتنظيم الرقابة أجهزة: الثاني الفصل

 وبأي املتعاقدة، السلطات نفقات على بالرقابة اخلاصة والتنظيمية التشريعية باألحكام االخالل بدون :10المادة

 للصالحيات طبقا العمومية بالصفقات اخلاصة الرتتيبات تطبيق وتنظيم رقابة تتم القانون، هذا على يرد آخر حكم

  :طرف من القانون هذا من 14و 12 املادتني حبكم هلم املخولة

 العمومية؛ الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة .1

 .العمومية الصفقات تنظيم سلطة .2

 جلان ويف العمومية الصفقات تنظيم سلطة ويف العمومية الصفقات رقابة جلان يف عضو وظائف بني اجلمع يتعارض

  .العمومية الصفقات إبرام

  وصالحياتها ومهامها العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة إنشاء: األول القسم

  اإلنشاء: 11المادة

 برقابة املكلف اجلهاز وهي. األول الوزير لوصاية تابعة العمومية الصفقات لرقابة وطنية جلنة القانون هلذا تطبيقا تنشأ

  .العمومية الصفقات

 إجراءات على والالحقة السابقة بالرقابة تقوم التنظيمية بالطرق العمومية الصفقات لرقابة جهوية جلان إنشاء وجيوز

 السقف حسب املعنية، للوالية الرتابية احلوزة داخل املتعاقدة السلطات ا تقوم اليت العمومية الصفقات وتنفيذ إبرام

  .األول الوزير من مبقرر احملدد

  والصالحيات المهام: 12المادة
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 يسـاوي مببلـغ الصـفقات إبرام إجراءات على السابقة بالرقابة العمومية الصفقات لرقابة واجلهوية الوطنية اللجان تكلف

 الرقابــة متــارس كمــا. االقتضــاء عنــد املتعاقــدة الســلطة صــفقة حســب األول الــوزير مــن مبقــرر حيــدد ســقف علــى يزيــد أو

 الصــفقات تنفيــذ متابعــة مبهــام كــذلك وتقــوم املــذكور، الســقف مــن أقــل مببلــغ الصــفقات إبــرام إجــراءات علــى الالحقــة

  .العمومية

 الوطنيـة اللجنـة فـإن التنظيميـة، بـالطرق سقفها سيحدد واليت السابقة للرقابة املعروضة للصفقات وبالنسبة الصفة وذه

  :العمومية الصفقات لرقابة

 املسبق؛ التأهيل وملفات االهتمام إبداء إعالنات على تصادق •

 املقيدة؛ الالئحة واختيار مسبقا املؤهلة املؤسسات انتقاء إجراءات على تصادق •

 نشرها؛ أو انطالقها قبل واالستشارة املناقصة استدراج ملفات على تصادق •

 تلــك كانــت إذا املتعاقــدة الســلطات مــن مســبب طلــب علــى بنــاء الضــرورية واالســتثناءات الرتخيصــات تعطــي •

 ا؛ املعمول الرتتيبات يف عليها منصوصا واالستثناءات الرتخيصات

ـــة تعـــده الـــذي للصـــفقة املؤقـــت املـــنح حمضـــر وعلـــى للمقرتحـــات مقـــارن حتليـــل تقريـــر علـــى تصـــادق •  إبـــرام جلن

 الصفقات؛

 إىل االقتضـاء عنـد توجـه كمـا عليـه املصادقة قبل والفنية، والقانونية اإلدارية الناحية من الصفقة ملف يف تنظر •

 اسـتدراج مللـف الصـفة مطابقـة ضـمان شـأا مـن اليت التغيريات إجراء أو االستيضاح طلبات املتعاقدة السلطة

 ا؛ املعمول وللنظم املناقصة

 .امللحقة العقود مشاريع على تصادق •

  .العمومية الصفقات ملراقبة اجلهوية اللجان أنشطة برقابة العمومية الصفقات ملراقبة الوطنية اللجنة تكلف كما

 عليهــا املعروضــة امللفــات يف للنظــر العموميــة الصــفقات لرقابــة الوطنيــة للجنــة املمنوحــة اآلجــال التنظيميــة بــالطرق وحيــدد

  .عملها وسري وتنظيمها إنشائها إلجراءات احملددة القواعد وكذلك الرتخيصات وقرارات املعارضة بعدم رأيها وإبداء

 وتنفيــــذ ومتابعــــة إبــــرام مســــطرة صــــحة علــــى الالحقــــة الرقابــــة عمليــــات تنفيــــذ إجــــراءات التنظيميــــة بــــالطرق حتــــدد كمــــا

 .الصفقات
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وصالحياتها ومهامها العمومية الصفقات تنظيم سلطة إنشاء: الثاني القسم  

  التنظيم سلطة إنشاء: 13المادة

 التشــكيل وثالثيـة مســتقلة إداريـة ســلطة شـكل يف العموميــة الصـفقات تنظــيم سـلطة القــانون هلـذا تطبيقــا تنشـأ .1

 .واملايل اإلداري التسيري وباستقالل القانونية بالشخصية تتمتع) املدين اتمع اخلاص، القطاع العام، القطاع(

 لنظــام مســتقل تنظــيم وجــود بضــمان كفيلــة أعضــائها تعيــني طــرق وكــذلك وإجراءاــا نظامهــا يكــون أن جيــب .2

 .العمومية الصفقات

 عادلــة إجــراءات حســب النظــر مهمتهـا املنازعــات لتســوية جلنــة العموميــة الصـفقات تنظــيم ســلطة داخــل تنشـأ .3

 بـني وإمـا املختصـة، العموميـة الصـفقات رقابـة وجلنـة متعاقـدة سـلطة بني إما تنجم اليت اخلالفات يف وحضورية

 أو مرتشــح وبــني املختصــة العموميــة الصــفقات لرقابــة جلنــة أو متعاقــدة ســلطة بــني وإمــا ومتعهــدين، مرتشــحني

 مـن اقـرتاح علـى بنـاء التـوايل علـى أعضـاؤها ويعـني األطـراف، ثالثـي بشـكل اللجنـة هـذه تشكيل ويتم. متعهد

 .املدين واتمع اخلاص والقطاع اإلدارة

 الصــفقات قــوانني انتهاكــات مبعاقبــة إليهــا يعهــد تأديبيــة جلنــة العموميــة الصــفقات تنظــيم ســلطة داخــل تنشــأ .4

 .وحضورية عادلة مرافعات بعد وذلك واملتعهدون املرتشحون يرتكبها اليت العمومية

 التنظــيم ســلطة علــى املنطبقــة واملســطرات العمــل وســري التنظــيم وإجــراءات تشــكيلة التنظيميــة بــالطرق وحيــدد .5

 .التأديبية واللجنة املنازعات تسوية وجلنة

 أجــل يف قضــائي طعــن موضــع التأديبيــة واللجنــة املنازعــات تســوية جلنــة عــن الصــادرة القــرارات تكــون أن جيــوز .6

 .توقيفي أثر الطعن ذا للقيام وليس. منه املتضرر القرار إبالغ تاريخ من ابتداء العمل أيام من أيام عشرة

  التنظيم سلطة وصالحيات مهام: 14المادة

  :يلي مبا اخلصوص على العمومية الصفقات تنظيم سلطة تكلف

ـــة؛ الصـــفقات ميـــدان يف املطبقـــة والتنظيمـــات السياســـات بتحديـــد الســـلطات، مـــع بالتعـــاون القيـــام، .1  العمومي

 العمومية؛ بالصفقات املتعلقة واملراسيم القوانني مشاريع حول نشره ويتم وملزم ومستقل مطابق رأي وإبداء
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 للتنظيمـــــات الصـــــحيح التطبيـــــق علـــــى مســـــتمرة بصـــــفة تبـــــديها الـــــيت واآلراء الدراســـــات خـــــالل مـــــن الســـــهر، .2

 صــــفقاتبال املكلفــــة اهليئــــات وعلــــى احلكومــــة علــــى تقــــرتح وأن العموميــــة بالصــــفقات املتعلقــــة واإلجــــراءات

 العمومية؛ الصفقات نظام جناعة من والرفع التحسني شأا من اليت واملقرتحات التوصيات كل العمومية

 وذلـك وحتيينهـا، الوثائق هذه ونشر املناسبة املعلوماتية والربامج والتقييم اإلجراءات ودالئل منطية وثائق إعداد .3

 املهنية؛ واملنظمات املختصة الفنية والوزارات العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مع بالتعاون

 اللجنـة مـع بالتعـاون وذلـك العموميـة الصـفقات ورقابـة وتنفيـذ مبـنح املتعلقـة واإلحصائيات الوثائق ومركزة مجع .4

 تنظـيم جلنـة حتصـل أن جيـب الغـرض، وهلـذا. للمعلومـات بنـك إنشـاء دف العمومية الصفقات لرقابة الوطنية

 والرتخيصـات االستشـارات مـن نسـخ علـى املتعاقـدة للسلطات الصفقات إبرام أجهزة من العمومية الصفقات

 اخلـاص األرشـيف يف وحفظهـا مبسـكها االعتنـاء تتـوىل الـيت التقـارير ومجيـع والصفقات التقييم وتقارير واحملاضر

 بالصفقات؛

 العمليـة والتطبيقـات واإلجـراءات العموميـة بالصفقات املكلفة املؤسسات لكفاءات بتقييم دورية بصفة القيام .5

 األداء نوعيــة مــن الرفــع شــأا مــن الــيت والوقائيــة التصــحيحية األعمــال واقــرتاح العموميــة الصــفقات إبــرام لنظــام

 والنجاعة؛ والشفافية الرتشيد حتقيق دف

 بالصـــفقات املعنيـــة واملؤسســـات االقتصـــاديني الفـــاعلني لصـــاحل واإلعـــالم والتحســـيس للتكـــوين بـــرامج إعـــداد .6

 للمجلــة مســتمر نشــر خــالل مــن والســيما العقــود هــذه إلبــرام واملؤسســي التنظيمــي اإلطــار حــول العموميــة،

 العمومية؛ الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مع بالتعاون وذلك العمومية، للصفقات الرمسية

 العمومية؛ الصفقات إبرام ميدان يف واملؤسسية البشرية الكفاءات تقوية برنامج تنفيذ ودعم متابعة .7

 يف املتخصصـني لتزكيـة بـرامج ووضـع العموميـة، الصفقات إبرام جلان أعضاء انتقاء إجراءات حول الرأي إبداء .8
 العمومية؛ الصفقات

 العمومية؛ الصفقات يف النوعية ميدان يف املطبقة التسيري ونظم الفنية واملواصفات املعايري إعداد يف املسامهة .9

 إذا العموميـــة الصــفقات إجــراءات رقابــة ميــدان يف احلاجيــات تلبيــة ــدف مســتقلني مــراقبني باكتتــاب القيــام .10

 فــتح جلســات حبضــور املراقبــون هــؤالء ويكلــف. تنظيميــة بطــرق حتــدد إجــراءات حســب ضــروريا، ذلــك رأت

 جلنـة أو العموميـة الصـفقات إبـرام جلنـة عـن الصـادرة املـنح اقرتاحـات علـى واملصـادقة العـروض وتقيـيم الظروف

 الرأي؛ إبداء وال التصويت حق هلم يكون أن دون املختصة العمومية الصفقات رقابة
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 تســتدعي  الغــرض، وهلــذا. الصــفقات وتنفيــذ إبــرام علــى الالحقــة بالرقابــة مســتقلني، مــدققني بواســطة القيــام، .11

 الـيت العقـود إبـرام إجـراءات حـول مسـتقال مـدققا ماليـة سـنة كـل انتهـاء عنـد العموميـة الصـفقات تنظيم سلطة

 واالتفاقيـــة والتنظيميـــة القانونيـــة لألحكـــام املالحظـــة املخالفـــات مجيـــع املختصـــة الســـلطات إىل وحتيـــل حتـــددها

 أو اجلبــائي أو اجلنــائي بالتشــريع األمــر تعلــق أو العموميــة الصــفقات رقابــة أو تنفيــذ أو بــإبرام األمــر تعلــق ســواء

 .العمومية للوظيفة املنظمة القواعد أو باملنافسة املتعلق

 األشـــخاص ضـــد اآلتيـــة 62 املـــادة يف الـــواردة النهـــائي أو املؤقـــت الطـــرد عقوبـــات أو املاليـــة بالعقوبـــات احلكـــم .12

 هــــؤالء الئحــــة تنشــــر ان علــــى العموميــــة، بالصــــفقات املتعلقــــة للــــنظم انتهاكهــــا حالــــة يف املعنويــــة أو الطبيعيــــة

 .لذلك مؤهلة أخرى جريدة كل أو العمومية للصفقات الرمسية الة يف األشخاص

 .الرقابة أجهزة أو املتعاقدة الكيانات أو املتعهدين، أو املرتشحني طرف من املمارسة الطعون استقبال .13

 .العمومية بالصفقات املتعلقة النظم بانتهاك املتعلقة بالقضايا تلقائيا التعهد .14

 ميدان يف اختصاص ذات دولية او مجاعية أو إقليمية مؤسسة أو هيئة كل مع االتصال بوظيفة القيام .15

 املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية عليها صادقة اتفاقية أو معاهدة مبوجب منشأة وتكون العمومية الصفقات

 منها طلب على بناء أو تلقائية بصفة املعلومات مجيع املذكورة املؤسسة إىل تبلغ أو وتتلقى. قانونية بصفة

 اهليئة هذه طلبتها إذا ما حالة يف الالزمة التحقيقات جبميع والقيام اختصاصها، جمال يف داخلة تكون عندما

 إبرام مبناسبة العمومية الصفقات ميدان يف الدولية أو اجلماعية او اإلقليمية الرتتيبات بانتهاكات األمر وتعلق

 دولة تراب على أو املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية تراب على االنتهاكات هذه ارتكبت سواء صفقة تنفيذ أو

 .موريتانيا يف مقرها مؤسسة طرف من االتفاقية او املعاهدة يف طرف

 مع فين تعاون عالقات وإقامة العمومية بالصفقات الصلة ذات والدولية االقليمية االجتماعات يف املسامهة .16

 .امليدان يف العاملة والدولية اإلقليمية املنظمات

 ورئيس األول والوزير الوطنية اجلمعية ورئيس الشيوخ جملس ورئيس اجلمهورية رئيس إىل سنوي تقرير إحالة .17

 جبميع مصحوبا العمومية الصفقات ورقابة وتنفيذ إبرام نظام وفاعلية جناعة حول احلسابات حمكمة

 .حاله من التحسني شأا من اليت التوصيات

 .العمومية بالصفقات تتعلق احلكومة إليها ا تعهد أخرى مهمة بأية القيام .18
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 املعمول النظم احرتام ضمان إىل اهلادفة مهمتها إطار يف القضاء إىل اللجوء العمومية الصفقات تنظيم سلطة وختول

 وكالء التحقيقات ذه ويقوم, الرشوة منع اخلصوص وعلى الفاعلني مجيع طرف من العمومية الصفقات ميدان يف ا

  .مرسوم مبوجب وسلطام ووضعيتهم اكتتام حيدد العمومية الصفقات تنظيم سلطة من حملفون

  العمومية الصفقات وتنفيذ إبرام إجراءات على والمطبقة العامة القواعد عن: الثالث الباب

  العمومية الطلبية وتنسيق تخطيط: األول الفصل

  التوقعية الخطة: األول القسم

  التوقعية الخطة إعداد: 15المادة

 مع املقتنيات كافة تتضمن العمومية للصفقات سنوية توقعية خطط بإعداد سنة كل بداية يف املتعاقدة السطات تلزم

  .أنشطتها برنامج أساس على واخلدمات السلع

 للجنة املفيدة املعلومات مجيع بإعطاء االعتمادات ومسريي املتعاقدة للسلطة امليدانية القطاعات يلزم الغرض وهلذا

  .اخلطط تلك بإعداد املكلفة العمومية الصفقات إبرام

 واجلدول النموذجية الشكلية حسب له املصاحبة التوقعية واخلطة امليزانية مشروع تعد أن املتعاقدة السلطة على وجيب

 وهيئات الدولة ميزانية وإعادة إعداد مسلسل يف املناسب الوقت يف دجمها بغرض وذلك تنظيمية بطرق احملددين الزمين

  .املايل امليدان يف املتعاقدة السلطة هلا تتبع قد اليت الوصاية

. هلا املخصصة األرصدة مع منسجمة املختصة األجهزة طرف من قانونا عليها املصادق اخلطط هذه تكون أن وجيب

  .عليها املصادقة مسلسل يف املشاركة العمومية الصفقات مراقبة جلان إىل إبالغها جيب كما. للمراجعة قابلة وهي

 إليه الولوج يكون مشرتك الكرتوين موقع على وكذلك وطين، انتشار ذات جريدة يف بنشرها املتعاقدة السلطات وتقوم

  .التوقعية اخلطة يف مسجل إبرام أول تاريخ قبل يوما ثالثني أقصاه أجل يف وذلك جمانا

 متت او التوقعية اخلطط هذه يف قبل من سجلت قد املتعاقدة السلطات طرف من املربمة الصفقات تكون أن وجيب

  .املختصة العمومية الصفقات رقابة جلنة نظر على وعرضها مراجعتها
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  .ال أم العمومية الصفقات إلبرام التوقعية للخطة خمالفة على مرتتبا كان سواء للطلبيات جتزئة أي حيظر

  الصفقات إبرام عن العام اإلعالن: 16المادة

 األشغال لصفقات األساسية واملميزات الصفقات إبرام عن عام توضيحي إعالن بواسطة املتعاقدة السلطات تعلن

 الصفقات إلبرام احملددة السقوف يتجاوز أو مبلغها يساوي واليت السنة برسم إبرامها تنوي اليت واخلدمات والتوريدات

 أجل حيدد مل ما الصفقات إبرام مسلسل بدء قبل يوما ثالثني أقصاه أجل يف اإلعالن هذا ينشر أن وجيب. العمومية

  .التنظيمية بالطرق مغاير

  .التوضيحي اإلعالن يف املذكورة العمومي الشراء مشاريع على الرد عدم يف حرة املتعاقدة السلطات وتبقى

  الحاجيات تحديد: الثاني القسم

  :الحاجيات تحديد طرق: 17المادة

 للمفاوضة إجراء أي أو املنافسة إىل دعوة أي قبل احلاجيات وحجم طبيعة بدقة حتدد أن املتعاقدة السلطة على جيب

 متييزية غري وبطريقة ومهنية وجترد بدقة حمددة فنية مواصفات على احلاجيات حتديد ويعتمد. املباشر التفاهم حالة يف

 هذه تلبية يف املتعاقدة السلطة تربمها اليت الصفقة موضوع ينحصر أن وجيب اقتنائها املزمع املقتنيات إىل بالنظر

  .احلاجيات

  االعتمادات توفر: 18المادة

  .العامة املالية جمال يف للرتتيبات العمومية الصفقات إبرام إجراءات ختضع أن جيب

 السنوية التوقعية للخطة طبقا االستشارات إطالق قبل الالزم التمويل توفر من تتحقق بأن املتعاقدة السلطة وتلزم

  .الصفقة إبالغ غاية إىل وذلك الصفقات إلبرام

  الصفقة تجزئة: 19المادة
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 املقاوالت ترقية منظور من أو فنية أو مالية فوائد عنها تتمخض أن شأا من املناقصة عند التجزئة تكون عندما

 إىل اخلدمات أو التوريدات أو األشغال توزع القانون، هذا من 2املادة 2الفقرة أحكام احرتام مع واملتوسطة الصغرية

  .واحدة صفقة موضوع جمموعها يكون أو منفردة صفقة موضع منها كل يكون أن ميكن متجانسة أجزاء

 أو جلزء املرتشحني على املفروضة الشروط وكذلك أمهيتها ودرجة وطبيعتها األجزاء عدد املناقصة عرض نظام حيدد

  .منحها وطرق أكثر

  الطلبيات تنسيق: 20المادة

 مبلغها كان أيا صفقاا إبرام بتنسيق تقوم أن املتعاقدة، السلطة داخل خاصة مبيزانية تتمتع اليت املصاحل بإمكان

 املرسوم ويف القانون هذا يف احملددة للقواعد الصفة ذه املربمة الصفقات وختضع حبرية هي حتددها إجراءات حسب

  .له املطبق

الطلبيات تجميع: 21المادة  

I- يلي ما حسب اجلارية التوريدات من احلاجيات لتلبية الطليات بتجميع القيام ميكن:  

 هذه بني أو والتجاري الصناعي الطابع ذات املؤسسات غري للدولة العمومية واملؤسسات الدولة مصاحل بني .1

 وحدها؛ العمومية املؤسسات

 العمومية واملؤسسات الرتابية اموعات بني أو احمللية العمومية املؤسسات بني أو الرتابية اموعات بني .2

 .احمللية

 .أعاله 2 و 1 يف املذكورين العمومية األشخاص بني .3

 أكثر أو واحدة معنوية شخصية وبني اعاله 2 و1 يف املذكورين العموميني األشخاص من أكثر أو واحد بني .4

 الصناعي الطابع ذات الوطنية العمومية املؤسسات من أكثر أو واحدة بني أو اخلاص للقانون تابعة

 جتمعات أو االجتماعي-الطيب أو االجتماعي التعاون جتمعات او العامة املصاحل جتمعات أو والتجاري

 القواعد التجمع، إطار يف املنفذة للمشرتيات بالنسبة التجمع عضو كل يطبق أن شريطة الصحي التعاون

 .القانون هذا يف عليها املنصوص
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II -تأسيسية اتفاقية التجمع أعضاء يوقع أن جيب.  

 كما املتعاقدة السلطة بصفة يتمتع منسقا التجمع أعضاء بني من ،وتعني التجمع عمل سري طرق االتفاقية هذه حتدد

  .القانون هذا يف حمددة هي

 العمليات كافة بتنظيم له، املطبق املرسوم ويف القانون هذا يف عليها املنصوص القواعد احرتام مع املنسق، هذا يكلف

  .أكثر أو واحد متعاقد باختيار املتعلقة

 كما اخلاصة حاجياته حدود يف صفقة املختار املتعاقد مع يوقع بأن االتفاقية، داخل التجمع، يف عضو كل ويلتزم

  .مسبقا حددها

III - امليدان هذا يف املقررة املبادئ حترتم أن وجيب التنظيمية بالطرق للتجمع املناقصة استدراج جلنة سري طرق حتدد 

  .له املطبق واملرسوم القانون هذا مبوجب

IV- تنفيذها ويضمن الصفقة على يعنيه، فيما كل التجمع، أعضاء يوقع.  

 

  الشراء مركزيات: 22المادة

  :ومهمتها القانون هلذا خاضعة متعاقدة سلطة هي الشراء مركزية

 أو املتعاقدة السلطات لصاحل التجهيزات أو التوريدات اقتناء .1

 .املتعاقدة السلطات لصاحل التجهيزات أو بالتوريدات املتعلقة العمومية الصفقات إبرام .2

 اليت واملنافسة اإلشهار قواعد الشراء مركزية حترتم أن شريطة الشراء مركزيات إىل مباشرة باللجوء القانون هذا ويسمح

  .له املطبق واملرسوم القانون هذا يفرضها

  .التنظيمية بالطرق الشراء مركزيات عمل وسري تنظيم طرق وستحدد

  العمومية الطلبية في المشاركة شروط عن: الثاني الفصل
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  األهلية شروط: 23المادة

 إجراءات يف يشارك أن عمومية صفقة لتنفيذ الضرورية املالية والقدرات الفنية الكفاءات على يتوفر مرتشح لكل جيوز

  .العمومية الصفقات إبرام

 ترتب إذا السيما و متييزي إجراء أي تتخذ أن املطلوبة واملالية الفنية للقدرات حتديدها يف املتعاقدة للسلطات جيوز ال

  .العمومية الطلبية إىل احلر الولوج عرقلة عليه

  واإلبعاد العجز حاالت: 24المادة

  :التالية االعتبارية أو الطبيعية لألشخاص عمومية صفقة متنح أن جيوز ال-1

 املعنويني او الطبيعيني األشخاص وعلى. شخصي إفالس حالة يف أو ملمتلكام تصفية وضعية يف هم الذين �

 .نشاطام ملتابعة أهليتهم يثبتوا أن القضائية التسوية إىل احملالني

 املطلوبة؛ واملالية واالقتصادية الفنية بالكفاءات يتمتعون ال الذين �

 املدونة وباألخص ا املعمول النصوص يف عليها النصوص حقوقهم لسقوط أو احلظر حلاالت تعرضوا الذين �

 االجتماعي؛ الضمان او الشغل ومدونة للضرائب العامة واملدونة اجلزائية

 إعداد يف سامهوا أو أعدوا الذين االستشاريني وسطاء أو االستشاريني مع بقرابة املرتبطون أو االستشاريون �

 االستشارة؛ أو املناقصة استدراج ملفات بعض أو كل

 الفرعية اللجنة أو الصفقات إبرام جلنة أعضاء أحد أو هو، يتوفر الذي الصفقات عن املسؤول الشخص �

 على باملصادقة املكلفة السلطة أو التنظيم سلطة أو العمومية الصفقات مراقبة جلنة أو العروض لتقييم

 مباشرة؛ غري أو مباشرة شخصية أو مالية مصاحل على العمومية، الصفقة

 الصفقات إجراءات من إبعادهم مت الذين او العمومية الصفقات قانون جتاه مبخالفات أدينوا أن سبق الذين �

 الصفقات تنظيم سلطة من قرار بواسطة أو االجتماعي أو الضرييب أو اجلزائي اال يف ائي قضائي بقرار

 أو الفرتة هذه يف املذكورون األشخاص يديرها اليت املعنوية الشخصية على أيضا اإلبعاد وينطبق. العمومية

 .التجمع باسم مت التعهد كان إذا املتعهدين على كذلك القواعد هذه وتنطبق. ماهلا رأس غالب ميلكون
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 املقتطعة املبالغ أو اإلتاوات أو املسامهات أو االشرتاكات أو الضرائب أو الرسوم أو احلقوق يدفعوا مل الذين �

 بواسطة واالجتماعي الضرييب جمال يف بالتزامام وفائهم إثبات على قادرين غري هم الذين أو نوعها كان أيا

 التنظيمية؛ بالطرق تسليمها وآليات حمتواها سيحدد املعنية اإلدارة قبل من وثيقة

 .االستشارة ملف أو املناقصة ملف يف الواردة التصرحيات يوقعوا مل الذين �

  :يلي ما خالل من اإلبعاد أو العجز حاالت إلحدى تعرضها عدم تثبت أن للمؤسسات ميكن-2

 تنظيم سلطة طرف من وتنشر الوثائق هذه الئحة وتعد املناقصة ملف يف احملددة املطلوبة اإلدارية الوثائق �

 العمومية؛ الصفقات

 استدراج ملف يف املطلوبة الوثائق فعلية بصفة املرتشحة املؤسسة تسلم أن شريطة الشرف على التصرحيات �

 .املناقصة

  تزويرها او البيانات صحة عدم على المترتبة العقوبات: 25المادة

 املناقصات، استدراج ملف يف املطلوبة اإلدارية املستندات وكذا واملالية الفنية القدرات متس اليت البيانات صحة عدم

 ومسؤولياته املصرح نفقة وعلى مسبق إنذار دون الحقا الصفقة فسخ أو أصال العرض برفض عليه يعاقب تزويرها، أو

 هذه يسبق أن وجيب. ا املعمول والقوانني القانون هذا مبقتضى اختاذها ميكن اليت األخرى بالعقوبات اإلخالل بدون

  .اخلطأ ارتكبت اليت املؤسسة لدى استفسار العقوبة

  العمومية الصفقات إبرام وإجراءات طرق: الثالث الفصل

  :للعروض العلني الفتح مبدأ: 26المادة

 يرغب ومن اآلخرين أعضائها وحبضور الصفقات إبرام جلنة رئيس يرتأسها أن وجيب. علنية جلسة يف العروض تفتح

 أجل كآخر االستشارة ملف يف أو املناقصة ملف يف احملدد والوقت التاريخ يف احلضور يف ممثليهم أو املرتشحني من

  .العروض وفتح الستالم

  .متزامنة بصفة واملالية الفنية الظروف فتح يتم الفكرية، اخلدمات صفقات على املطبقة اخلاصة الرتتيبات مراعاة ومع
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  الصفقات إجراء أنماط: 27المادة

 وختتار مناقصة؛ استدراج أساس على احملتملني املرتشحني بني املنافسة إجراء بعد العمومية الصفقات تربم .1

 القانون؛ هذا ألحكام طبقا صفقاا إبرام طرق املتعاقدة السلطات

 طرق مبثابة الصفقات إلبرام أخرى طرق إىل اللجوء ويعد. العامة القاعدة هو املناقصة استدراج يعترب .2

 القانون؛ هذا يف احملددة الشروط نطاق يف وتتم استثنائية

 الشروط ضمن املباشر التفاهم طريق عن أو مبسطة استشارة بعد استثنائية، بصفة الصفقات، متنح أن ميكن .3

 القانون؛ هذا يف احملددة

 وتقدمي مقيدة الئحة ووضع باالستشارة القيام بعد الفكري الطابع ذات باخلدمات املتعلقة الصفقات تربم .4

 القانون؛ هذا من 29 املادة ألحكام طبقا املقرتحات

 طلب طرق استعمال إىل للصفقات احملدد املبلغ من األقل النفقات يف تلجأ أن املتعاقدة للسطات جيوز .5

 من األوىل املادة يف املقررة واملبادئ املتبعة اإلجراءات حترتم أن شريطة املبسطة االستشارة إىل أو السعر حتديد

 ميكن ما أحسن هي فيها جرت اليت والظروف العروض بأن املتعاقدة السلطة تثبت أن وجيب. القانون هذا

 املعلومات أو املشاة الفارطة الصفقات بامثان عليه احملصول الثمن ومقارنة املنافسة إىل اللجوء يف السيما

 املواصفات الطلبات هذه حتدد أن وجيب. الدولية أو الوطنية لألمثان املعلومات بنوك لدى عليها احملصول

 تنفيذ وطرق األطراف على املفورضة والواجبات التقييم ومعايري املتعاقدة السلطة طرف من املطلوبة الفنية

 القواعد تطبيق مراعاة مع مذكرات أو فواتري جمرد على ا املرتتبة النفقات تسديد يتم أن وميكن. اخلدمات

 القواعد هذه وحتدد. متعاقدة سلطة لكل اخلاصة والتسديد بالصرف واألمر والتصفية بالتعهد املتعلقة

 .التنظيمية بالطرق واإلجراءات

 واملقرتحات العروض وتسلم وتقدمي واإلشهار االستشارة او العرض ملفات مبضمون املتعلقة القواعد .6

 .القانون هذا يف احملددة املبادئ احرتام مع التنظيمية بالطرق حتدد وتقييمها العروض فتح وإجراءات

 الشروط حسب العمومية للصفقات حرية بكل يرتشح أن خدمات مؤدي أو مورد أو مقاول لكل وحيق .7

 .عرضه ويف ترشحه يف بالنظر يتعلق فيما املعاملة يف املساواة من ويستفيد القانون؛ هذا يف عليها املنصوص
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 مل ما املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية يف العمل به اجلاري واجلمركي اجلبائي للنظام العمومية الصفقات ختضع .8
 متويل اتفاقيات يف الواردة األحكام مراعاة ومع تنظيمي أو تشريعي بنص صراحة ذلك خالف على ينص

  الدولية االتفاقات أو اخلارجية املساعدات

  :الصفقات إبرام إلجراءات العام النظام عن: األول القسم

  :مناقصة عرض استدراج صفقات: 28المادة

 والذي كلفة األقل الفنية ملواصفات املوافق العرض املتعاقدة السلطة ا ختتار اليت الطريقة هو املناقصة عرض استدراج

 إشعار يتم للتقييم موضوعية معايري أساس على بل مفاوضة دون الطريقة هذه وتتم. التأهيل مقومات لصاحبه تتوفر

  .نقديا عنها ويعرب العرض استدراج ملف يف مسبقا ا املرتشحني

  .مرحلتني على ينجز أن ميكن كما مسبق تأهيل بعد أو حمصورا أو مفتوحا املناقصة عرض استدراج يكون أن وميكن

  .خاصة حبوث إجراء تقتضي اجلمالية الدواعي كانت إذا مسابقة شكل يأخذ أن وميكن

  .القانون هلذا املطبق باملرسوم الصفقات هذه إبرام تنفيذ وطرق شروط وحتدد

  الفكرية الخدمات صفقة: 29المادة

 قابل غري الغالب عنصرها يكون واليت أساسا الفكري الطابع ذات اخلدمات هي الفكرية اخلدمات صفقة موضوع

 املساعدة وخدمات العمليات وقيادة األشغال وقيادة الدراسات اخلصوص، على النوع، هذا ويتضمن ماديا للقياس

  .املنتدبة األشغال وقيادة واملعلوماتية الفنية

  .التنظيمية بالطرق الصفقات من النوع هذا إبرام تنفيذ وطرق شروط حتدد

  الصفقات إلبرام الخاصة الطرق عن: الثاني القسم

  :المبسطة االستشارة بعد الصفقات: 30المادة
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 من حمدود لعدد مبسط فين ملف بواسطة املنافسة استدعاء يف السعر حتديد طلب أو املبسطة االستشارة تتمثل

. تسليمها حمل تاريخ وكذلك وكمياا املطلوبة للحاجيات فنيا وصفا امللف ويتضمن. ثالثة عن ينقص ال املرتشحني

 ذات واملنتوجات البسيطة اخلدمات النمط هذا ويناسب. املعتمدة العرض شروط الفين امللف يف حتدد أن وجيب

 من 5املادة يف حمدد هو كما الصفقات إبرام سقف عن مثنها مبلغ ويقل السوق يف بكثرة واملتوفرة املنخفضة القيمة

  .القانون هذا

  :المباشر بالتفاهم الصفقة: 31المادة

 الصفقات رقابة جلنة من خاص إذن وبعد املنافسة، من شكل أي فيها يقع مل إذا" املباشر بالتفاهم" الصفقة تعترب

 اليت املسببات اإلجراء هذا إىل اللجوء يف اإلذن طلب يتضمن أن وجيب. متوفرة هلا القانونية الشروط أن يؤكد العمومية

  .تربره

  الشروط: 32المادة

  :التالية احلصرية احلاالت يف إال املباشر بالتفاهم صفقة تربم ال

  :والتوريدات األشغال لصفقات بالنسبة

 طبيعية؛ كوارث فرضتها استثنائية ظروف حالة يف -

 على متارسها اليت تلك متاثل رقابة عليه متارس ومتعاقد املتعاقدة السلطة بني املربمة بالعقود يتعلق فيما -

 األحكام احلاجيات، تلك لتلبية يطبق، أن شريطة لصاحله أنشطته غالب ينجز الذي أو اخلاصة مصاحلها

 .سلطة املتعاقد هذا يكن مل ولو القانون، هذا يف الواردة

 من البث إىل دف لربامج مشرتك إنتاج أو إنتاج أو تطوير أو شراء موضوعها يكون اليت بالعقود يتعلق فيما -

 الطبيعة ذات اإلنعاشية الربورتاجات أو البث بأوقات تتعلق العقود تلك كانت أو الراديو أجهزة طرف

 .الوطنية

 خاصة حقوق أو ترخيص أو اخرتاع براءة استغالل تستلزم خبدمات إال تلبيتها متكن ال احلاجيات كانت إذا -

 واحد؛ خدمات مؤدي أو واحد مورد أو واحد متعهد ا يتمتع
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 مينح ال أن بشرط التنفيذ قيد أو تنفيذها مت لصفقة مكملة أواخلدمات التوريدات أو األشغال كانت إذا -

 :هامة امتيازات املنافسة إىل ذلك مع اللجوء

o على ترتب إذا املوجودة املنشئات لتوسيع خمصصة تكون أن للتوريدات، املكملة للصفقات بالنسبة 

 أو حبوزا اليت املعدات مع تتماشى ال خمتلفة فنية معدات باقتناء املتعاقدة السلطة إلزام املورد تبديل

 أو الصيانة؛ أو االستغالل يف فادحة فنية صعوبات عليها ترتتب

o يف توجد ال خدمات من تتألف كانت إذا األشغال أو للخدمات املكملة للصفقات بالنسبة 
 إذا العمل اجناز أو اخلدمة لتنفيذ ضرورية مفاجئة لظروف نظرا أصبحت أا إال األصلية الصفقات

 دون األصلية الصفقة عن فنيا وال اقتصاديا ال التكميلية األشغال أو اخلدمات فصل ممكنا يكن مل

 و املتعاقدة؛ السلطة على كبري ضرر ذلك يف يكون أن

 الفقرات يف الواردة للمتطلبات مطابق حل وجود يضمن خدمات مؤدي أو مورد أو مقاول يوجد ال أن -

 .اآلنفة

  :التالية احلاالت ضمن هذه االنتقاء طريقة إىل اللجوء ميكن الفكرية، اخلدمات لصفقات بالنسبة

 مرضية؛ بصفة املعين االستشاري ا يقوم لنشاطات طبيعيا امتدادا تعترب اليت للمهام بالنسبة -

 ضروريا السريع االختيار فيها يعترب اليت احلاالت يف او طبيعية كوارث فرضتها استثنائية ظروف حالة يف -

 املشروع؛ لطبيعة بالنظر

 للمهمة بالنسبة استثنائية أمهية ذات جتربة على يتوفر أو املطلوبة املواصفات بامتالك االستشاري ينفرد عندما -

 املعتربة؛

 .والصلح بالتحكيم املتعلقة باخلدمات اخلاصة للعقود بالنسبة -

 طابع التنظيمية أو القانونية الرتتيبات مبوجب متثل خدمات أو توريدات أو أشغال الصفقة موضوع كان إذا -

 الوطين لألمن األساسية املصاحل محاية كانت أو اإلشهار أو التنافس من صيغة أي مع يتماشى ال سريا

 .الوزراء جملس من بقرار السابقة، املادة أحكام على خروجا السرية، تلك تقتضي

  األثمان رقابة: 33المادة
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 بالتفاهم والصفقات املبسطة االستشارة بعد الصفقات إبرام جيوز ال الالحقة، الرقابة إجراءات بتطبيق اإلخالل بدون

. اخلدمات تنفيذ طيلة اخلاصة األمثان لرقابة اخلضوع يقبلون خدمات مؤدي أو موردين او مقاولني مع إال املباشر

 اخلتامية واحلسابات احلصيلة تقدمي وخصوصا الصفقة صاحب على املفروضة احملاسبية االلتزامات الصفقة وحتدد

 معرفة من متكن اليت الوثائق غياا، حالة يف أو، لالستغالل التحليلية احملاسبة إىل باإلضافة االستغالل وحساب

  .النهائية الكلفة

  المسبق اإلذن: 34المادة

 املختصة العمومية الصفقات رقابة جلنة طرف من املسبق اإلذن على املباشر بالتفاهم املربمة الصفقات حتصل أن جيب

 هذه إىل اللجوء مربرات لتحليل جلسة إثر على املتعاقدة للسلطة الصفقات إبرام جلنة تعده خاص تقرير أساس على

 إىل وحيال لألمثان دراسة على الصفقات إبرام للجنة اخلاص التقرير ويعتمد. للمنافسة احملتملة واإلجراءات الطريقة

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة

 تقوم اليت العمومية الصفقات تنظيم سلطة إىل املباشر بالتفاهم تربم صفقة كل اإلعالم سبيل على تبلغ أن وجيب

  .بنشرها

  اإلجراءات مادية ال: الثالث القسم

  التطبيق مجال: 35المادة

 يف احملددة للشروط طبقا األلكرتونية الوسائل طريق عن يتم أن ميكن القانون هلذا تطبيقا الوارد املعلومات تبادل إن
  .أسفله 37 و36 املادتني

  العملية اإلجراءات: 36المادة

 حتديدها يتم بشروط األلكرتونية بالطرق املرتشحني تصرف حتت واالستشارات املناقصة عروض وثائق توضع أن ميكن

  .ذلك طلبوا إذا الربيد بواسطة املرتشحني تصرف حتت كذلك الوثائق هذه توضع أن شريطة التنظيمية بالطرق
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 إرسال كذلك جيوز فإنه املناقصة، عرض إعالن أو املنافسة استدعاء إعالن يف ذلك خالف على ينص مل وما

  .التنظيمية بالطرق حتديدها يتم لشروط طبقا األلكرتونية بالطرق املتعاقدة السلطة إىل والعروض الرتشحات

  .الكرتونية تبادل طرق أو بدعائم الوثائق هذه استبدال دون مكتوبة وثائق على تنص اليت القانون هذا أحكام حتول ال

  الضمانات: 37المادة

 حتت دائما تكون وإن متييزيا طبعا تكتسي ال أن جيب الفنية وخصوصياا األلكرتوين للتبادل املستعملة الوسائل إن

  .عادة املستعملة واالتصال اإلعالم لتكنولوجيا مطابقة تكون وأن اجلمهور تصرف

 عن املبلغة األخرى والوثائق والرتشحات التعهدات أصالة ضمان شأا من اليت الشروط التنظيمية بالطرق ستحدد

  .األلكرتونية الوسائل طريق

 تظل وأن املشاركة وطلبات العروض وسرية املعطيات سالمة تضمن بصفة وختزينها وتبادهلا املعلومات تبليغ ويتم

  .لتقدميها املقرر األجل انتهاء إىل املشاركة وطلبات العروض مبحتوى جهل على املتعاقدة السلطة

  العروض تقييم قواعد عن: الرابع القسم

  التقييم معايير :38المادة

 املعايري أساس على العروض تقييم جيري الفكرية، باخلدمات املتعلقة بالصفقات اخلاصة األحكام مراعاة مع

 العرض معرفة دف الكمية، حتديد مناهج حيدد الذي املناقصة استدراج ملف يف املذكورة والفنية واملالية االقتصادية

  .كلفة واألقل املطابق

 ظروف وخصوصا الفنيةوالوظيفية والقيمة والنوعية واملردودية والثمن االستخدام كلفة مثل هذه التقييم معايري إن

 يف احملتملة والفوائد املعنية اخلدمات أو التوريدات أو املنجز العمل لبقاء احملتملة املدة وكذلك والصيانة االستغالل
 موضوعية تكون أن جيب التسديد، وجدول التنفيذ وأجل الفنية واملساعدة البيع بعد ما وخدمات والبيئة األمن ميدان

 عنها ومعربا الكم، حيث من للتحديد وقابلة الوطنية، امليزانية من ال أم ممولة كانت سواء الصفقة ملوضوع بالنسبة

  .نقديا
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  .القانون هلذا املطبق بالرسوم املتغريات هذه تقييم وطرق شروط ستحدد

  األفضلية: 39المادة

 يقدم الذي املوريتاين للمتعهد األفضلية هامش مينح الوطنية، املؤسسات مشاركة ولتشجيع الصفقات إبرام إطار يف

  .املناقصة استدراج مللف موافقا عرضا

  الوطنية األفضلية تطبيق شروط: 40 المادة

 يتجاوز ال أن وجيب العرض مبلغ من مئوية نسبة شكل يف املناقصة استدراج ملف يف األفضلية حجم حيدد أن جيب

  .الصفقة مثن من املائة يف عشر مخس نسبة حالة أي يف

 هذا يف الدولية واملعايري للممارسات مطابقة تكون ان وجيب التنظيمية، بالطرق األفضلية تطبيق وطرق شروط حتدد

  .اال

العمومية الصفقات منح إجراءات شفافية: الخامس القسم  

  القرارات نشر: 41 المادة

 املناقصة استدراج وانطالق املقيدة الالئحة وإعداد املسبق التأهيل ميدان يف اإلجراءات خالل الصادرة القرارات تكون

 الة يف األحوال كل ويف التنظيمية بالطرق ستحدد إجراءات حسب نشر موضع الصفقات، ومنح الظروف وفتح

 املتعهدين أو املرتشحني طرف من احملتملة الطعن آجال وتسري. االلكرتونية بالوسائل أو العمومية للصفقات الرمسية

  .النشر هذا من ابتداء

  والمتعهدين المترشحين إعالم: 42المادة

 واسم املمنوحة الصفقة مبلغ منه، بطلب متعهد أو مرتشح كل إىل كتابيا تبلغ أن املتعاقدة السلطة على جيب

  .املكتوب الطلب تسلم من اعتبارا أيام) 5( مخسة أجل يف منها املستفيد

 قبل القانون، هذا من 41 املادة يف املذكور املؤقت املنح نشر بعد يوما) 15( عشر مخسة املتعاقدة السلطات متضي

  .الصفقة توقيع
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 يف يطعن أن املشروعة املصلحة ذي املتعهد أو للمرتشح حيق القانون، هذا من 41 املادة يف الوارد النشر من وابتداء
 وما 55 املادة يف الواردة الطعون تتم أن وجيب املختصة الرقابة جلنة قرار أو املتعاقدة للسلطة الصفقات إبرام جلنة قرار

  .السقوط طائلة حتت املقررة، اآلجال يف القانون هذا من بعدها

  وسريانها وتبليغها عليها والمصادقة وتوقيعها الصفقة على الرقابة: السادس القسم

  الرقابة: 43المادة

 مطابقة من التأكد عن مسؤولة العمومية الصفقات رقابة جلنة تكون القانون، هذا من 12 املادة ألحكام طبقا

 أخذ اشرتاط ميكن اخلارجي، التمويل ذات الصفقات حالة ويف. ا املعمول للنظم الصفقة وحمتوى املطبقة اإلجراءات

  .ذلك على تنص املاحنني ؤالء الدولة تربط اليت التمويل اتفاقية كانت إذا املاحنني طرف من املعارضة بعدم إشعار

 باطلة تعترب الصفقة فإن اإللزام، هذا حيرتم ومل مسبق إذن على احلصول لواجب خاضعا ما صفقة إبرام كان وإذا

  .الصفقة بعقد مرفقا حال كل على اإلذن هذا يكون أن وجيب. مطلقا بطالنا

  التوقيع: 44المادة

 على القانون هذا ينص مل ما املقدم العرض بشأن املمنوح أو املتعهد وبني املتعاقدة السلطة بني تفاوض أي يوجد ال

 السلطة يئ. الفكرية اخلدمات صفقات خبصوص أو املباشر بالتفاهم الصفقات إطار يف كان أو ذلك خالف

 يف أو املنافسة استدعاء شروط يف تغيري إىل التعاقدية الرتتيبات تؤدي أن دون توقيعها دف الصفقة املتعاقدة
  .الصفقة منح حمضر مضمون

 الرصيد أن معها للمتعاقد تثبت ان املتعاقدة السلطات يف املختصة املصاحل على جيب صفقة أي على التوقيع وقبل

  .حجزه مت قد وأنه جاز املايل

  .املتقدمة الطعون مراعاة مع 55 املادة يف احملدد الطعون أجل انتهاء فور الصفقة على التوقيع وجيب

  الصفقات على المصادقة: 45المادة
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 عند املختصة، العمومية الصفقات إبرام جلنة أو املتعاقدة السلطة بعناية عليها للمصادقة العمومية الصفقات حتال

  .التنظيمية بالطرق احملددة املصادقة سقوف حسب االقتضاء،

  .العروض صالحية أجل خالل املصادقة هذه تتم أن وجيب

 إحالة من اعتبارا) 15( يوما عشر مخسة خالل يصدر مسبب بقرار إال الصفقة على املصادقة عن االمتناع يصح وال

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة أمام العقد أطراف مجيع من للطعن والقابل املصادقة، ملف

 أن للتعهد جيوز األجل هذا انتهاء وبعد. العروض صالحية أجل خالل املصادقة حتصل أن جيب حال كل وعلى

  .عرضه يسحب

  .كاف غري رصيد توفر أو أصال املايل الرصيد غياب حالة يف إال املصادقة أو التأشرية عن االمتناع جيوز وال

  .ماليا املتعاقدة السلطة تلزم وال مطلقا بطالقنا باطلة تعترب عليها يصادق مل اليت والصفقات

  اإلبالغ: 46المادة

  .تنفيذ أي يف الشروع قبل الصفقات تبلغ أن جيب املصادقة إجراءات استكمال وبعد

 املصادقة تاريخ من اعتبارا أيام ثالثة خالل صاحبها إىل املوقعة للصفقة املتعاقدة السلطة إرسال يف اإلبالغ ويتمثل

 طرف من الصفقة استالم تاريخ هو اإلبالغ تاريخ ويعترب. اإلبالغ تاريخ ا يثبت وسيلة بكل ذلك ويتم عليها

  .كفاالم املتعاقدين غري املتعهدين إىل وتعاد. صاحبها

  الصفقة مفعول سريان: 47المادة

 املتعلقة القانونية الواجبات سريان بداية هو الصفقة مفعول سريان ويعترب. إبالغها فور املفعول سارية الصفقة تصبح

  .االجناز آجال سريان بداية الصفقة، يف ذلك خالف على ينص مل وما. بالتنفيذ

 للصفقات الرمسية الة يف النهائي مبنحها اإلعالن ينشر الصفقة، مفعول سريان من) 15( يوما عشر مخسة وخالل

  .للنشر أخرى وسيلة بكل أو األلكرتونية بالطريقة أو العمومية
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  العمومية الصفقات تنفيذ عن: الرابع الفصل

  األثمان مراجعة: 48المادة

 عليها املنصوص األمثان مراجعة صيغ إحدى بتطبيق أشهر ستة على تنفيذها مدة تزيد اليت الصفقات مراجعة متكن

  .الصفقة يف وجوبا

  .القانون هلذا املطبق باملرسوم األمثان مراجعة تطبيق وطرق شروط حتدد

 واليت للتنفيذ التعاقدية اآلجال على تطرأ اليت بالتجاوزات الصفقة أمثان مراجعة تربير األحوال من حال بأي ميكن وال

  .الصفقة صاحب عنها املسؤول يكون

  التأخير جزاءات: 49المادة

 ويف التأخري، جبزاءات يتعلق بندا وجوبا صفقة كل تتضمن أن جيب عليها، املتفق التعاقدية اآلجال الحرتام ضمانا

  .اجلزاءات هذه عليه تطيق فإنه الصفقة صاحب مسؤولية إىل راجعا التعاقدية اآلجال جتاوز كان إذا ما حالة

 .القانون هلذا املطبق املرسوم يف التأخري جزاءات تطبيق وشروط نسبة حتدد

التأخيرية الفوائد: 50المادة  

 البنوك دفرت يف احملددة اآلجال عن العمومية الصفقات برسم املستحقة واألقساط املقدمات تسديد تأخر حالة يف

 أي وبدون تلقائيا الصفقة صاحب يعطي ذلك فإن املتعاقدة، السلطة مسؤولية إىل راجعا ذلك وكان اخلاصة اإلدارية

  .التأخرية الفوائد يف احلق آخر إجراء

 نسبة أساس على يوما تسعني تتجاوز ال أن على العرض ملف يف احملددة الفرتة بعد التأخرية الفوائد هذه وحتسب

  .املوريتاين املركزي البنك حيددها اليت املرجعية الفائدة

  .القانون هلذا املطبق املرسوم يف التأخرية الفوائد تطبيق وشروط نسبة حتدد

  الملحقة العقود: 51المادة
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 اإلمجايل املبلغ من املائة يف عشرين حدود ويف ملحق بعقد إال العمومية الصفقة مببلغ املتعلقة البنود تغيري جيوز ال

  .األصلية للصفقة

 الشروط هذه حتدد ان على امللحقة العقود إلبرام التكميلية الشروط بعض الصفقات بعض أمهية تربر أن وميكن

  .اخلاصة اإلدارية البنود دفرت يف حال كل وعلى تنظيمية بطريقة

 أن ميكن وال األصلية، الصفقة يف النظر ا مت اليت اإلجراءات نفس حسب وإبالغه امللحق العقد على املصادقة وتتم

 امللحق العقد إبرام وخيضع. األمثان مراجعة صيغة وال التسديد عملية وال الصفقة صاحب وال الصفقة موضوع ال يغري

  .املختصة العمومية الصفقات رقابة جلنة طرف من مسبق إلذن

  الفسخ: 52المادة

 الشروط حسب احلسابات تصفية مباشرة تتم كما ائيا الصفقة صاحب ويستبعد. الصفقة إاء الفسخ يتضمن

  .العامة اإلدارية البنود دفرت يف الواردة

  .اخلدمات أو التوريدات أو لألشغال النهائي التسلم قبل إال بالفسخ النطق جيوز وال

  .قضائي بقرار أو اإلدارة لدن من أحادي بقرار أو بالرتاضي الفسخ يتم أن وميكن

  .القانون هلذا املطبق املرسوم يف الفسخ أمناط خمتلف تطبيق وطرق شروط حتدد

  العمومية الصفقات إبرام بإجراءات المتعلقة النزاعات: الرابع الباب

  باإلبرام المتعلقة النزاعات: األول الفصل

  المنازعات تسوية لجنة تعهد: 53المادة

  .الصفقة إبرام إلجراءات الفوري التعليق املنازعات تسوية جلنة تعهد على يرتتب

 فعلي طعن حمل العمومية الصفقات لرقابة الوطنية واللجنة الصفقات إبرام جلان عن الصادرة القرارات تكون أن ميكن

 تاريخ من اعتبارا العمل أيام من أيام مخسة أجل يف العمومية الصفقات تنظيم سلطة لدى املنازعات تسوية جلنة أمام
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 نشره يتم مل الصفقات ورقابة إبرام جلان عن صادر قرار كل مطلقا بطالنا باطال ويعترب. النزاع موضوع القرار نشر

  .له املطبق املرسوم ويف القانون هذا يف احملددة األحكام حسب

 من مسبب بقرار األجل هذا متديد وميكن تعهدها، من يوما عشر مخسة أجل يف قرارها املنازعات تسوية جلنة تصدر

 تسوية جلنة تعهد تاريخ من اعتبارا يوما وعشرين واحد أقصاه أجل يف القرار هذا يصدر أن جيب أنه إال اللجنة، نفس

  .للتعليق قابل غري الصفقة إبرام إجراء يصبح وإال املنازعات

 تاريخ من اعتبارا العمل أيام من يومني أجل يف املنازعات تسوية جلنة طرف من اإلجراءات بتعليق اإلشعار نشر جيب

 الرمسية للمجلة نشرة أول ويف وجماين مشرتك الكرتوين موقع وعلى واسع انتشار ذات حملية جريدة يف تعهدها

  .العمومية للصفقات

 يف احملددة النشر أشكال حسب ونشره املعنية لألطراف املنازعات تسوية للجنة النهائي اإلشعار تبليغ جيب كما
  .عليه املداولة من اعتبارا العمل أيام من يومني أقصاه أجل يف السابقة، الفقرة

 لالتصال وسيلة أي طريق عن وإما باالستالم إشعار مع مضمون رسالة بواسطة إما الطعن ميارس أن وميكن

  .القانون هذا يف احملددة اإلجراءات حسب األلكرتوين

  القرار موضوع: 54المادة

 تتعرض أخرى أضرار منع أو املزعومة االنتهاكات تصحيح سوى املنازعات تسوية جلنة قرارات على يرتتب أن ميكن ال

 ا املعمول للنظم انتهاكات القرار الحظ وإذا. اإلبرام إجراء تعليق أو فيه املتنازع القرار تعليق أو املعنية املصاحل هلا

  .املالحظة التجاوزات تصحيح شأا من اليت اإلجراءات اآلجال أقرب يف تأخذ بان حترتمه أن املتعاقدة السلطة فعلى

  اللجنة قرارات ضد الطعن: 55المادة

  املنازعات تسوية جلنة قرارات فورا تنفذ

  للجنة التلقائي التعهد: 56المادة
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 واالنتهاكات املخالفات يف للبت أعضائها ثلث أو رئيسها من طلب على بناء تلقائيا املنازعات تسوية جلنة تتعهد

 السلطة طرف من إليها تبلغ أو مهامها ممارسة مبناسبة عليها حتصل معلومات أساس على تالحظها اليت واألخطاء

  .آخر شخص أي أو املتعهدين أو املرتشحني أو املتعاقدة

  .ائيا املنح هذا أصبح قد يكن إذا الصفقة، منح إجراء توقيف املنازعات تسوية جلنة تعهد على ويرتتب

العمومية الصفقات بتنفيذ المتعلقة النزاعات: الثاني الفصل  

  الودي الطعن: 57المادة

 اإلدارية الطرق حسب املتعاقدة السلطة لدى أوال بالطعن يتقدموا أن العمومية الصفقات أصحاب على جيب

 تنفيذ خالل املتعاقدة، السلطة مع تنشب اليت والنزاعات للخالفات ودية تسوية عن البحث دف وذلك املعهودة

  .الصفقة

 املصاحلة هيئة أمام االقتضاء عند رفعه ميكن احملددة، اآلجال يف تسويته تتم ومل ودي لطعن موضوعا كان نزاع أي إن

  .العقد يف عليها املنصوص

  القضائي الطعن: 58المادة

 هيئات أو احملاكم على عرضه ميكن احملددة، اآلجال يف تسويته تتم ومل املصاحلة على عرض أن سبق نزاع أي إن

  .املختصة التحكيم

  العمومية بالصفقات الخاصة والعقوبات األخالقية القواعد: الخامس الباب

 وأصحاب والمتعهدين والمترشحين العمومية السلطات على المطبقة األخالقية القواعد األول الفصل

  الصفقات

  المصالح تنازع: 59المادة

 عامة وبصفة العمومية، الصفقات وبتنظيم برقابة املكلفة والسلطات واإلدارة، املتعاقدة، السلطات وأعضاء ممثلي إن

 صفة بأي يتدخل شخص كل وكذلك اخلاص، او العام للقانون اخلاضعني الطبيعيني او االعتبارييني األشخاص مجيع
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 أو رقابة أو مصادقة سلطة حلساب وإما متعاقدة سلطة حلساب إما العمومية، الصفقات إبرام مسلسل يف كانت

 املصاحل وتنازع التدليسية املمارسات حترم اليت والتنظيمية التشريعية لألحكام خيضعون األشخاص هؤالء كل تنظيم،

  .العمومية الصفقات إبرام يف

  والمتعهدين المترشحين التزامات: 60المادة

 إيداع حني كتابيا، املتعاقدة السلطة يشعروا أن عرضهم، رفض طائلة حتت واملتعهدين، املرتشحني على جيب

 ألي يعطوا امتيازات أو منافع أو تسديد بكل الصفقة، تنفيذ آخر إىل اإلبرام إجراءات مدة وطوال عروضهم

 التزاما التصريح هذا يتضمن أن وجيب. هلم يؤديها خدمات على له مكافئة وكيال، أو وسيطا بامسه يتصرف شخص

  .بعد فيما الواردة للعقوبات تعرضوا وإال اإلبرام إجراءات سري على كانت صفة بأي ذلك يؤثر ال بأن

  العمومية الصفقات بنظام المساس على المترتبة العقوبات: الثاني الفصل

  وعقوباتها العموميون الوكالء بها يؤاخذ التي االخطاء عن: األول القسم

  القانون أحكام تنتهك بطريقة والمسددة والمراقبة المعقودة الصفقات: 61المادة

 خطورة حسب ائيا أو مؤقتة بصفة يتم ا، املعمول القوانني يف عليها املنصوص اجلنائية بالعقوبات اإلخالل بدون

 تنتهك بطريقة سددت أو روقبت أو أبرمت عمومية صفقات عن املسؤولني العموميني الوكالء استبعاد املرتكب اخلطأ

 الواردة التأديبية للعقوبات يتعرضوا أن وميكن. صفقة إلبرام أخرى إجراءات أي يف املشاركة من القانون، هذا أحكام

 ذا الواردة اجلنائية باملتابعة املساس بدون العمومية الوظيفة ونظام العمومية احملاسبة ميدان يف ا املعمول النصوص يف

 الصفقات على املطبقة واألنظمة القانون تنفيذ منع دف قرارا أو عمال يتخذ وكيل بأي األمر ويتعلق. اخلصوص

  :وخاصة العمومية

 النفقات؛ بتفريق قاموا الذين العموميون الوكالء •

 أو إدارم لرقابة خاضعة مؤسسة يف باستقالليتهم املساس طبيعتها من شخصية مصاحل هلم الذين املوظفون •

 ؛)املصاحل تنازع( تعاقدية رابطة ا تربطها

 مقدمي أو املوردين أو املقاولني مع ترخيص أي دون عمومية صفقات يعقدون الذين العموميون الوكالء •

 اآلتية؛ 64 للمادة تطبيقا استبعدوا الذين اخلدمات
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 قانونية؛ غري بصفة السرية املعلومات يستعملون الذين العموميني الوكالء •

 املختصة؛ السلطة عليها تصادق مل صفقات تنفيذ أو إبرام يف يتدخلون الذين •

 على املتعاقد الشريك يقدمها اليت واخلدمات السلع كمية أو لنوعية متحيزة أو/ و جزئية رقابة ميارسون الذين •

 اإلدارة؛ مصلحة حساب

 أو فعال املقدمة اخلدمات أو السلع يناسب ال تسديد سند أساس على بالتسديد يأمرون أو يرخصون الذين •

 .مرضية غري بصفة استكملت أو أصال األشغال تستكمل أن دون

الرشوة وأعمال المخالفات: 62المادة  

 العمومية الصفقات إجراءات إطار يف الرشوة أعمال أو خمالفات يرتكبون الذين العموميون الوكالء أو املوظفون يلزم

 اجلنائية والعقوبات اآلتية 63 املادة يف الواردة بالعقوبات املساس دون وذلك تصرفام عن النامجة األضرار بتعويض

  .ا املعمول والنظم القوانيين يف عليها املنصوص

  :التالية باحلاالت اخلصوص على األمر ويتعلق

 مقبول؛ غري تقصري عن وإما عمدا إما اجلور بني قرارا يأخذ خائن موظف عن الصادر بالواجب إخالل حالة •

 أو قيامه مقابل الغري،  لصاحل أو لنفسه ، ما عينية أو نقدية مكافئة على حيصل أو يطلب لوكيل الرشوة حالة •

 .صالحياته إطار يف يدخل بتصرف القيام عن امتناعه

  :لصاحل ا يقوم اليت التسديدات عن ماليا مسؤوال املعتمد احملاسب يعترب

 التعاقدية؛ االلتزامات خبرق صفقة صاحب •

 .احليازة رهن من املستفيدة تلك غري مالية مؤسسة أو مصرف •

  وعقوباتها الصفقات وأصحاب والمتعهدون المترشحون يرتكبها التي األخطاء عن: الثاني القسم

  الرشوة وأعمال التدليسية الممارسات: 63المادة

 الصفقات إبرام خالل صارمة بصفة املهنية األخالقية القواعد مبراعاة القانون هذا مبوجب واملتعهدون املرتشحون يلزم

  .العمومية
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 :يلي كما أسفله املذكورة العبارات مفهوم القانون هذا حيدد احلكم، هلذا وتطبيقا املبدإ هذا على بناء -1

 امتياز أي مباشرة، غري أو مباشرة بصفة يقبل، أو يطلب أو يعطي أو يعرض من كل للرشوة مرتكبا يعترب -

 عمومية؛ صفقة تنفيذ أو منح طوال عمومي وكيل تصرف على التأثري دف

 منح عمليات على التأثري دف وقائع يبدل أو يهمل أو حيرف من كل تدليسية حيل تعاطي بعبارة ويقصد -

 عمومية؛ صفقة تنفيذ أو

 السلطة بذلك شعرت سواء أكثر، أو اثنني متعهدين بني يقع اتفاق أو تنظيم كل التواطؤ بعبارة ويقصد -

 .تنافسية وليست مصطنعة مستويات على األمثان وقف إىل سعيا ال، أم املتعاقدة

 األشخاص حق يف مباشرة غري أو مباشرة بصفة ا التهديد أو األضرار إحلاق اإلكراهية باملمارسات ويقصد -

 .الصفقة تنفيذ يف أو الصفقات إبرام مسلسل يف مشاركتهم على التأثري دف وممتلكام

 ارتكب قد له، منحها يقرتح الذي املتعهد أن ثبت إذا الصفقة منح اقرتاح بإلغاء املتعاقدة السلطة تقوم -2

 .بالصفقة الفوز دف اإلكراه أو التواطؤ أو تدليسية حيل تعاطي أو الرشوة أعمال وكيل، بواسطة أو مباشرة

 عن حمددة، لفرتة أو ائيا باستبعادهم املتعهدين أو املرتشحني مبعاقبة التنظيم لسلطة التأديب جلنة تقوم -3

 أو الرشوة أعمال وكيل، بواسطة أو مباشرة ما، وقت يف تعاطوا أم ثبت إذا العمومية الصفقات يف املشاركة

 .العمومية الصفقات تنفيذ خالل أو بالصفقة الفوز إىل سعيا اإلكراه أو التواطؤ او تدليسية حيل

 المستبعدين الئحة: 64المادة

 يرتكبها اليت اجلسيمة باألخطاء العمومية الصفقات تنظيم سلطة بانتظام، تعلم أن متعاقدة سلطة كل على جيب

  .العمومية الصفقات من ائيا أو مؤقتا استبعادهم تربير شأا من واليت الصفقات أصحاب أو املرتشحون

 من 63 املادة ألحكام طبقا العقوبات هذه تطبيق مالئمة حالة لكل بالنسبة العمومية الصفقات تنظيم سلطة وتقدر

  .القانون هذا

  

 الرمسية الة يف تنشر كما إدارة كل يف صفقات تربم أن ميكن اليت املصاحل إىل باستمرار احملينة املستبعدين الئحة تبلغ

  .العمومية الصفقات تنظيم لسلطة األنرتنت موقع وعلى العمومية للصفقات
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  العقود بطالن: 65المادة

 حصل عقد كل املنازعات، تسوية جلنة تالحظه ما حسب ذلك العامة املصلحة عارضت إذا إال وباطال، معيبا يعترب

  .الرشوة وأعمال تدليسية ممارسات تنفيذه مبناسبة ارتكبت أو الرشوة مال‘أ أو تدليسية ممارسات بواسطة جدد أو عليه

 يف حبقه املساس دون العقد إلغاء املختصة احملكمة إىل يطلب أن له حيق الرشوة بأعمال معيبا قبوله يكون متعاقد وكل
  .التعويض طلب

  ونهائية انتقالية أحكام

 كانت اليت للرتتيبات تنفيذها يف خاضعة القانون هذا سريان تاريخ قبل املبلغة العمومية الصفقات تبقى :66المادة

  .إبالغها وقت تنظمها

 سريان قبل املتعهدين عروض أساسها على املختصة السلطة استلمت اليت العمومية الصفقات إبرام إجراءات وتبقى

  .عروضها استالم وقت عليها املطبقة للرتتيبات إبرامها يف خاضعة القانون، هذا

  .الرتتيبات لنفس تنفيذها وخيضع

 عن املنبثقة اجلديدة اهليئات وضع بانتظار مهامها ممارسة يف العمومية الصفقات ورقابة بإبرام املكلفة اهليئات وتستمر

  .القانون هذا

  .القانون هلذا املخالفة السابقة األحكام مجيع تلغى :67المادة

.املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف وينشر للدولة قانونا باعتباره القانون هذا ينفذ :68المادة  
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 للقانون المطبقة المراسيم ترتيبات محل ويحل يلغي 2017 نوفمبر 2 بتاريخ صادر 126-2017 رقم مرسوم. 2

  العمومية الصفقات مدونة المتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم

  العمومية الصفقات إبرام إجراءات:  األول الباب

  العمومية الصفقات إبرام وإجراءات طرق: األول الفصل

  الصفقات إبرام إلجراءات العام النظام: األول القسم

  مناقصة عرض استدراج صفقات:  2 المادة

. دوليا أو وطنيا حمصورا، أو مفتوحا يكون أن وميكن فيها مفاوضة ال املنافسة الستدعاء طريقة هو املناقصة استدراج

 أساس على أو مرحلتني على كذلك إجراؤه وميكن مسبق بتأهيل مسبوقا يكون أن ميكن املفتوح املناقصة واستدراج

  .مسابقة

  المفتوح المناقصة استدراج: 1الفقرة

  التعريف:  3المادة

 044-2010 القانون من 24 للمادة تطبيقا مرفوض غري مرتشح كل بإمكان كان إذا مفتوحا املناقصة استدراج يكون

 غري أو مسبوقا يكون أن وجيوز عرضه يقدم أن العمومية، الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر

  .التالية 4 املادة لرتتيبات طبقا مسبق بتأهيل مسبوق

  مسبق بتأهيل المسبوق المناقصة عرض:  4 المادة

 كبرية أمهية ذات التجهيزات أو األشغال كانت إذا ما حالة يف مسبق بتأهيل مسبوقا املناقصة عرض يكون أن جيوز

  .متخصصة اخلدمات كانت أو معقدة او

 املقاييس ووفق مرضية بصفة الصفقة تنفيذ على وقدرام كفاءام حسب حصرا املرتشحني مؤهالت يف النظر ويتم

  :التالية
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 الصفقة؛ مبوضوع املتعلقة والتجربة الفنية الكفاءة �

 نفذها؛ أن للمرتشح سبق اليت املشاة بالصفقات املتعلقة املرجعيات �

 ومؤهالم؛ الفنيني العمال عدد �

 الصفقة؛ لتنفيذ املرتشح عليها يتوفر اليت واملعدات املنشآت �

 .للمرتشح املالية الوضعية �

 العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص إىل العمومية الصفقات إبرام جلنة تعده الذي املسبق التأهيل تقرير وحيال

  .مسبقا املؤهلني للمرتشحني املقرتحة الالئحة يتضمن للمناقصة عرض ملف مبشروع مصحوبا

  المسبق التأهيل ملف محتوى: 5المادة

  .املرسوم هذا من 26 و 25 املادتني يف احملددة الشروط نفس ضمن املسبق بالتأهيل إشعار نشر يتم

 إليداع األقصى التاريخ وحيدد ترشحهم لدعم تقدميها املرتشحني على يتعني اليت املعلومات الئحة اإلشعار هذا يعلن

  .املسبق التأهيل ملفات

 التأهيل ملف يبلغ األول، الوزير من مبقرر حيدد سقف ومبقتضى العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة موافقة وبعد

  .املطلوب األجل يف رغبتها أبدت اليت املقاوالت إىل املسبق

  :يلي ما األقل على املسبق التأهيل ملف ويتضمن

 املقاولني؛ طرف من املسلم املسبق التأهيل وثائق إيداع وحمل تاريخ -

 العقد؛ ملوضوع دقيق وصف -

 املرسوم؛ هذا من 24 و 23 للمادتني طبقا توفرها جيب اليت للشروط دقيق ووصف الئحة -

 طرف من التصرف حتت املوضوعة النموذجية امللفات أساس على املعدة امللفات لتحضري منوذجية شكليات -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم سلطة

 .املسبق التأهيل بنتائج املرتشحني إشعار فيها يتم اليت اآلجال -
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 وال بفتحها، الصفقة عن املسؤول الشخص يكلف املسبق التأهيل ملفات لتسليم احملدد والوقت التاريخ انتهاء وبعد

  .امللفات إليداع احملدد والوقت التاريخ أقصاه أجل يف استالمها مت اليت امللفات إال فتح ميكن

 امللفات حمتوى خالله يسجل املختصة العمومية الصفقات إبرام للجنة عام اجتماع يف ويتم علنيا امللفات فتح يكون

  .االفتتاح جللسة احلاضرين اللجنة أعضاء مجيع يوقعه حمضر يف

 أساس على املرتشحني طرف من املقدمة الكفاءات مربرات يف للنظر مصغرة جلنة العمومية الصفقات إبرام جلنة تعني

  .املسبق تأهلهم مت الذين املرتشحني الئحة به ترفق الذي للرتشح العام االستدعاء إشعار يف عليها املنصوص املعايري

 املطلوبة اآلجال وجتاوز كتابيا ذلك منه طلب أن بعد كفاءاته يؤكد مل مرتشح كل تقصي أن املتعاقدة للسلطة وجيوز

  .إجابة غري من

 احملدد السقف فوق ملا للرقابة الوطنية اللجنة مصادقة وبعد املسبق تأهيلهم مت الذين املرتشحني الئحة حتديد وبعد

 املسبق التأهيل طلبات فرز بنتائج مقبولني الغري املرتشحني رسالة بطريق املتعاقدة السلطة تشعر األول الوزير من مبقرر

 عرض مبلف مصحوبة عروضهم لتقدمي دعوة املسبق تأهيلهم مت الذين املرتشحني إىل الوقت نفس يف كتابيا وتوجه

  .ترشحه رفض أسباب كتابيا ذلك منها طلب مرتشح كل إىل وتبلغ. املناقصة

  المرحلتين ذو المناقصة عرض: 6المادة

 الفنية واملميزات املواصفات وليس األداء حسن معايري أساس على املتعاقدة السلطة اختيار وقع إذا ما حالة يف

 ذي العرض إجراء إىل اللجوء باإلمكان يصبح فإنه التعقيد، شديدة الصفقة كانت إذا ما حالة يف أو املفصلة

  .أعاله 5و 4 املادتني لرتتيبات طبقا يتم مسبق بتأهيل مسبقا العرض يكون أن االقتضاء، عند وميكن، املرحلتني

  المرحلتين ذي العرض في العملية اإلجراءات: 7المادة

 أساس على الثمن، ذكر دون الفنية مقرتحام تسليم إىل أوال املرتشحون يدعى املرحلتني ذي املناقصة عرض يف

  .جتارية أو فنية كانت سواء الالحقة والتصحيحات اإليضاحات مراعاة مع الكفاءة معايري أو للتصور العامة املبادئ
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 أو بالتوريد اخلاصة وغريها والنوعية الفنية باملميزات يتعلق فيما مقرتحات طلب العرض ملف يتضمن أن وميكن

 والفنية املهنية واملؤهالت الكفاءات االقتضاء وعند عليها، للحصول التعاقدية الشروط وكذلك اخلدمات أو األشغال

  .املسبق التأهيل مرحلة وجود عدم حالة يف املتعهدين أو للموردين

. األوىل املرحلة بنهاية املرتشحني تعلم الحتياجاا، تستجيب قد اليت احللول أو احلل املتعاقدة السلطة حتدد أن وبعد

 استدراج ملف أساس على بالثمن مصحوبة النهائية الفنية عروضهم لتقدمي املرتشحني دعوة تتم الثانية املرحلة وخالل

 خالل عليها املتحصل للمعلومات تبعا املتعاقدة السلطة طرف من مراجعته متت الذي أو املعتمد املناقصة عرض

  .األوىل املرحلة

 املساواة بشروط  متس أن طبيعتها من يكون وال متييزية غري موضوعية معايري حسب املراجعة هذه تتم أن وجيب

  .الفكرية امللكية احرتام أو العروض بسرية أو املتعهدين بني واملنافسة

 وال. املرحلتني ذي املناقصة استدراج من ينسحب أن ائي عرض تقدمي يف يرغب ال الذي املتعهد أو للمورد وجيوز

 يف احلق وله املتعاقدة السلطة طرف من ضده متابعة أي األوىل املرحلة بعد املنافسة من االنسحاب على يرتتب
  .تعهده عند قدمها كان اليت الكفالة اسرتجاع

  المحصور المناقصة استدراج: 2الفقرة

  المحصور المناقصة عرض إجراءات: 8المادة

 املتعاقدة السلطة قررت الذين املرتشحني على مقتصرا العرض تقدمي كان إذا حمصورا املناقصة عرض يكون

 يتم ال احملصور املناقصة عرض استدراج جمال ويف. تعهدام تقدمي إىل مباشرة املرتشحني هؤالء دعوة وتتم استشارم،

 املناقصة عرض استدراج غرار على اإلجراءات باقي ويتم. الوطنية األفضلية تطبق وال املناقصة استدراج إشعار إعالن

 .املفتوح

 طبيعتها حبكم اخلدمات أو األشغال أو السلع كانت إذا إال احملصور املناقصة عرض استدراج إىل اللجوء جيوز وال

  .اخلدمات مقدمي أو املقاولني أو املوردين من حمدود عدد لدى إال جاهزة غري املتخصصة
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 بوجود يسمح املرتشحني من عددا مكتوبة، استشارة بواسطة التنافس موضع تضع أن املتعاقدة السلطة على وجيب

  ).5( مخسة عن العدد هذا يقل ال أن وجيب حقيقية منافسة

 تقدمي إىل ختتارهم الذين املرتشحني واحد آن يف املتعاقدة السلطة فيها تدعو رسالة يف املكتوبة االستشارة وتتمثل

 االستشارة وتتضمن. االقتضاء عند التكميلية، والوثائق املناقصة استدراج مبلف مرفقة الرسالة هذه وتكون. عروضهم

  :يلي ما األقل على

 الطلب تقدمي وتاريخ التكميلية، والوثائق املناقصة استدراج ملف لديها يطلب أن ميكن اليت اهليئة عنوان  - أ

 االقتضاء؛ عند الوثائق هلذه املقابل الثمن تسديد وطرق ومبلغ

 عليه؛ ترسل الذي والعنوان العروض تسلم تاريخ  -  ب

 عليه؛ ترسل الذي والعنوان العروض تسلم تاريخ  -  ت

 املتعهد؛ الكفاءات إلثبات ترفق أن جيب اليت للوثائق مفصل حتديد  -  ث

 .التسديد طرق  - ج

 هو كما الصفقة ومتنح علنية جلسة يف املختصة الصفقات إبرام جلنة طرف من املرتشحون يقدمها اليت العروض تفتح

  .املفتوح املناقصة عرض استدراج يف حمدد

 الوطنية اللجنة من املسبق الرتخيص على حيصل وأن احملصور املناقصة عرض استدراج إجراءات إىل اللجوء تربير وجيب

  .العمومية الصفقات إبرام خطة يف احملددة العمومية الصفقات لرقابة

  المسابقة مع المناقصة استدراج:  3الفقرة

  تعريف: 9المادة

 التحكيم، جلنة رأي وأخذ املنافسة إجراء بعد املتعاقدة السلطة مبوجبه ختتار إجراء هو املسابقة مع املناقصة استدراج

  .املسابقة يف املتفوقني ألحد الصفقة متنح أن قبل املعماري امليدان يف والسيما مشروعا أو خمططا

  .معماري مشروع أو عمل بتصور املسابقة وتتعلق
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  :التالية احلاالت يف املناقصة استدراج من النوع ذا ويوصي

 العمل؛ لتصور العريضة اخلطوط حتديد على قادرة غري اإلدارة كانت إذا -

  .خاصة فنية لوسائل خاضعة ترتيبات تتضمن األعمال كانت إذا -

  المسابقة مع المناقصة استدراج إجراءات: 10المادة

 الضرورية املعلومات توفر اليت املتعاقدة السلطة طرف من معد برنامج حسب للتأهيل مسطرة أثر على املسابقة تتم

 عند وحتدد احرتامها جيب اليت املتطلبات وكذلك والفنية الوظيفية واإلكراهات املطلوبة احلاجيات منها وخصوصا

  .امليزانية تنفيذ نطاق يف املرصودة النفقات سقف االقتضاء

  .احملصور أو املفتوحة املناقصة عرض استدراج يف املتبعة اإلجراءات حسب املسابقة مع املناقصة استدارج ويتم

  المسابقة مع المناقصة استدراج إجراءات نظام: 11المادة

 :يلي ما على املسابقة مع املناقصة باستدراج اخلاص النظام ينص -1

 عرضا؛ األحسن للمتعهدين املمنوحة واالمتيازات واملكافآت العالوات  - أ

 .جزئيا أو كليا املتعاقدة للسلطة ملكا الفائزة املشاريع تكون -ب

 املشاريع أصحاب هم الذين الفن رجال كان إذا ما على املسابقة مع املناقصة باستدراج اخلاص النظام ينص -2

 ذلك؛ فيها يتم اليت والظروف الفائز مشروعهم تنفيذ يف التعاون إىل سيدعون

 إذا جزئيا وال كليا ال املادة هذه من 1 الفقرة يف الواردة واالمتيازات واملكافآت العالوات متنح ال أن ميكن -3

 مرضية؛ غري املقدمة املشاريع كانت

 أن وجيب املسابقة أطلقت اليت السلطة قبل من أعضاؤها يعني حتكيم جلنة طرف من املقرتحات يف ينظر -4

 من األقل على التحكيم جلنة أعضاء ثلث ويتشكل املسابقة يف املسامهني األشخاص عن مستقلني يكونوا

 املسابقة؛ موضوع امليدان يف الكفاءات ذوي من شخصيات

 وتعاد. العملية ظروف حول املسبب رأيها فيه وتبني التحكيم جلنة تعده حمضر يف مسابقة كل نتائج تسجل -5

 .أصحاا إىل تقبل مل اليت املشاريع
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  الفكري الطابع ذات بالخدمات المتعلقة الصفقات في: الثاني القسم

  الفكري الطابع ذات بالخدمات المتعلقة االستشارة إجراءات: 12المادة

 حتدد العمومية، الصفقات مدونة املتضمن 22/07/2010 بتاريخ 044- 2010 القانون من 29 و 4- 27 للمادة طبقا

 قيام تضمن أن جيب اليت االهتمام إبداء طلبات إثر على املسبق تأهيلهم مت الذين للمرتشحني احلصرية الالئحة

  .الصفقة على فعلية منافسة

 ويرتبون الصفقة موضوع اخلدمات تنفيذ على قدرم حسب املختصة الصفقات جلنة طرف من املرتشحني انتقاء يتم

  .االهتمام إبداء طلب يف عنها املعلن املعايري أساس على

 لرقابة الوطنية اللجنة رأي أخذ بعد احلد هذا من أقل إىل النزول وميكن. مرتشحني ستة من الالئحة تتألف أن وجيب

  .فيها املتخصصة املكاتب وجود يصعب اليت املعقدة للمهام بالنسبة العمومية الصفقات

 جتمع حالة ويف خمتلفة جغرافية أصول ذات مكاتب من احملصورة الالئحة تتألف الدولية، االستشارات إطار ويف

  .التجمع رئيس جبنسية إال يعتد ال االستشاريني

 يف الواردة الصيغ ضمن الفكري الطابع ذات باخلدمات تتعلق صفقة لكل واجبا االهتمام إبداء طلبات إعالن يعترب
 طرف من املنشورة العمومية الصفقات بإبرام املتعلقة العامة اإلعالنات عن النظر بغض املرسوم هذا من 20 املادة

 من املنتظرة والتجارب الكفاءات وحيدد توفريها جيب اليت اخلدمات بإجياز اإلعالن هذا ويصف. املتعاقدة السلطات

  .املرتشحني

 مع االهتمام إبداء طلبات يف عنها املعلن املعايري أساس وعلى اخلدمات تنفيذ على قدرام وفق املرتشحون ويرتب

  .الدولية االتفاقيات أحكام مراعاة

 يف مقرتحام يقدموا أن على املسبق تأهيلهم مت الذين احملصورين املرتشحني إىل ذلك بعد االستشارة ملف يوجه
  .املرسوم هذا من 26 املادة يف احملددة اآلجال ويف الشكل
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  :يلي ما على االستشارة ملف وحيتوي

 ميدان يف متخصصة مؤسسة أو) أشخاص أو( شخص مبساعدة املتعاقدة السلطة تعدها: املرجعية القواعد -1

 .املتوفرة امليزانية مع املرجعية القواعد يف املطلوبة اخلدمات حجم يتماشى أن وجيب. املهمة

 أجل من العام الطابع ذات املعلومات وتوفر املهمة وحجم وغايات أهداف بوضوح املرجعية القواعد حتدد

 املهمة أهداف بني من التكوين أو املعارف نقل كان وإذا. مقرتحام إعداد االستشاريني على تسهل أن

 تقدير من االستشاريون ليتمكن ذلك وحنو املكونة األعداد تبيني مع صراحة ذلك على ينص أن جيب فإنه

  .لذلك تعبأ أن جيب اليت الوسائل

 املثال سبيل على( املتوخاة والنتائج املهمة إلجناز الضرورية والتحقيقات املصاحل املرجعية القواعد حتدد

 صارمة وال جدا مفصلة تكون ال أن جيب املرجعية القواعد أن إال). والكشوف واخلرائط واملعطيات التقارير

 تشجيع وجيب خيتارون الذين والعمال املنهجية اقرتاح من املتنافسون االستشاريون يتمكن حبيث

 يف بوضوح حتدد أن وجيب. مقرتحام يف املرجعية القواعد حول مالحظات يقدموا أن على االستشاريني
  .واالستشاريني املقرتض من كل مسؤوليات املرجعية القواعد

 وتعطي االستشاريني، خدمات على احلصول دف صفقة إبرام املتعاقدة السلطة نية وتبني: الدعوة رسالة -2

 .املقرتحات فيه تسلم أن جيب الذي والعنوان والوقت والتاريخ والزبون التمويل مصدر حول معلومات

 من ممكن قدر أكرب وحتقق مطابقة، مقرتحات بإعداد للمرتشحني تسمح: االستشاريني إىل تعليمات -3

 والنسبة معيار كل ووزن معايريه موضحة التقييم مسلسل حول معلومات بإعطائها االنتقاء، بإجراء الشفافية

 من املنتظر العمل حلجم تقديرا االستشاريني إىل التعليمات وتقدم. الكفاءة من الدنيا للدرجة الضرورية

 أن إال. معا ما ال اإلمجالية امليزانية أو) الشهر على بالعامل عنها معربا( االستشاريني عند املرجعيني العمال

 املهمة إلجناز الضروريني لألشخاص بالنسبة العمل حلجم اخلاص تقييمهم إعداد يف احلرية لالستشاريني

 .ملقرتحام املناسبة الكلفة وتقدمي

 الستكمال كافية تكون أن جيب اليت واملالية الفنية املقرتحات صالحية فرتة االستشاريني إىل التعليمات حتدد

  .الصفقة ومنح املقرتحات تقييم
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 أجل انقضاء بعد مباشرة فتحها ويتم كبري ظرف داخل ومنفصلة خمتومة ظروف يف واملالية الفنية املقرتحات تسلم

  :مرحلتني يف العروض تقييم مسلسل ويتم. املقرتحات تسليم

 هذا ويسفر التالية؛ 13 املادة يف احملددة للمسطرات طبقا وتقييم الفنية العروض تفتح األوىل املرحلة يف -

 فنية؛ درجة عن التقييم

. ومطابقة فنيا مقبولة مقرتحات قدموا الذين للمتعهدين بالنسبة إال املالية العروض تفتح ال الثانية املرحلة ويف -

 ويستدعى عموميا املالية املقرتحات فتح ويكون. تفتح أن دون أصحاا إىل األخرى املالية املقرتحات وتعاد

 كما املالية والدرجة الفنية الدرجة بني املزج أساس عل للعروض النهائي الرتتيب ويتم. املؤهلون املتعهدون له

 .االستشارة ملف يف واردة هي

 

 الفكري الطابع ذات بالخدمات المتعلقة الصفة منح: 13المادة

  :املعتمد االنتقاء ملنهج طبقا املطلوبة الدنيا الكفاءة إىل بالرجوع املنح يتم

 ونقل املقرتحة العمل ومنهجية اخلرباء وكفاءة املؤسسة جتربة أساس على والكلفة التقنية على القائم االنتقاء -

 .املايل املقرتح ومبلغ املقرتحني األساسيني العمال يف الوطنيني مشاركة ونسبة املعارف

 الصفقة فتمنح نتيجة على منها فيحصل الدرجات تلك توازن مث 100 إىل 1 من درجة معيار لكل وتسند

  .واملالية الفنية املعايري مزج بعد األوىل الرتبة على حصل الذي لالستشاري

 هلا؛ ممكن استغالل أحسن يقرتح أن االستشاري على جيب حيث" حمددة ميزانية" على يعتمد انتقاء -

 املرتشحني طرف من املقدمة املالية العروض أحسن أساس على أي األقل الكلفة على املؤسس االنتقاء -

 املشرتطة؛ الدنيا الفنية الدرجة على حصلوا الذين

 من ويطلب. للمكاتب السابقة الكفاءات إال االعتبار بعني يأخذ ال: االستشاريني كفاءة على يعتمد انتقاء -

 يف كذلك الطريقة هذه وتستعمل. وماليا فنيا: اقرتاحني يقدم أن األوىل الرتبة على حصل الذي املكتب
 .الفردية االستشارات انتقاء

  المعقدة الفكري الطابع ذات الخدمات: 14 المادة
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 صعبة) عروض أي( اقرتاحات إىل تفضي أو معترب تأثري هلا أو استثنائية بصفة معقدة اخلدمات كانت إذا ما حالة يف

 .الفين اقرتاحه نوعية أساس على حصريا االستشاري انتقاء ميكن فإنه املقارنة،

  الفكري الطابع ذات الصفقة مفاوضة: 15المادة

 بني تفاوض موضع تكون أن ميكن الصفقة فإن للعرض الفنية اجلودة على فقط قائما االنتقاء إجراء كان إذا .1

 .اقرتاحه قبول مت الذي واملرتشح املتعاقدة السلطة

 الضرورية التصحيحات بعض إىل تفضي وقد مرتشح، من أكثر مع واحد آن يف التفاوض جيري أن جيوز ال .2

 من املقرتحة وباملنهجية املرجعية القواعد جوانب ببعض أساسا ويتعلق. الظروف أحسن يف املهمة لتنفيذ

 هذه تغري ان األحوال من حبال جيوز وال. اخلاصة وبالشروط املقرتحني وبالعمال االستشاري طرف

 .املرجعية للقواعد األصلي احملتوى وال العقد شروط املفاوضات

 مبحضر االنتقاء، يف تأثري له عنصرا شكل إذا املقرتح بالثمن تتعلق ال ان جيب اليت املفاوضات هذه تتوج .3

 .منها يتجزأ ال جزء أنه على بالصفقة ويرفق الطرفان يوقعه

 .الصفقة توقيع مرحلة إىل االنتقال يتم املفاوضات انتهت إذا .4

  الفكري الطابع ذات الخدمات صفقات ثمن رقابة: 16المادة

 من املقرتحة األمثان أن رأت إذا توضيحات طلب يف حلقها املتعاقدة السلطة ممارسة دون التفاوض حظر حيول ال

 تطلب وأن مشاة مهام يف االستشاريني طرف من املقرتحة لألمثان بالنسبة جدا عالية املختار االستشاري طرف

 .املكافأة تعديل

  الزبونية والصفقات الطلبيات صفقات على المطبقة الترتيبات: الثالث القسم

  الطلبيات صفقات: 17المادة

 السنة أول يف حتديدها ميكن ال اليت السنوية حاجياا سد من املتعاقدة السلطة متكني إىل الطلبيات صفقات دف

 الصفقة هذه وختضع التخزين؛ طاقات حجمها يف تتجاوز اليت أو حمدودة استعمال مدة هلا اليت أو دقيقة بصفة

  .املرسوم وهلذا العمومية الصفقات ملدونة املتضمن 22/07/2010 بتاريخ 044-2010 رقم القانون ألحكام
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 للخدمات األقصى واحلد األدىن احلد إال حيدد وال مفتوح، مناقصة استدراج أساس على دائما الطلبيات صفقة تربم

 أن على امليزانية أرصدة الستعمال احملددة الفرتة تتجاوز ال حمددة فرتة يف طلبها احملتمل من واليت القيمة حسب احملددة

  .لالحتياجات تبعا طلبية لكل بالنسبة اخلدمات حجم املتعاقدة السلطة حتدد

 على السابقة السنة خالل املالحظة الكميات أساس على منحها ويتم. سنة على تزيد لفرتة الطبيات صفقات تربم ال

  .الصفقة إبرام

 وإذا. والثمن التسليم وتاريخ ومكان ستسلم اليت الكمية حتدد متتالية طلبيات أوامر مبوجب تبعا الطلبيات تنفيذ ويتم

. املتعاقدة السلطة يلزم الذي وحده هو األدىن احلد فإن إبرامها شروط وحيدد الصفقة لصاحب ملزما األعلى احلد كان

  .الفكري الطابع ذات اخلدمات صفقات اخلدمات هذه تتضمن وال

  الزبونية الصفقات: 18المادة

 تتعدى ال حمدودة ولفرتة االختيار عليه وقع الذي املورد إىل تعهد بان املتعاقدة السلطة فيها تلتزم اليت الصفقات هي

 حسب تباعا تتم طلبيات حسب به املعمول النظم حتددها اليت اخلدمات لبعض الكلي او اجلزئي باإلجناز سنة

  .احلاجيات

 أن املتعاقدة بالسلطة جيدر فإنه جدية بصفة مدروسة عروض تقدمي من املتنافسون يتمكن وحىت املنافسة إجراء وعند

 التعامل املزمع للفرتة مساوية اإلمكان حسب الفرتة هذه تكون وأن املنصرمة للفرتة املستعملة اخلدمات كميات حتدد

  .فيها

  المناقصة بعرض الخاص والنظام المناقصة عرض وإعالن المناقصة عرض ملف محتوى: الرابع القسم

  المناقصة عرض ملف محتوى: 19المادة

  :يلي ما على أساسا املناقصة عرض ملف يشتمل

 والتوقيت ولتاريخ واملكان العروض يف تتوفر أن جيب اليت والشروط الصفقة وموضوع املناقصة عرض إعالن -

) 60( ستني عن تنقص ال أن جيب اليت بعروضهم املرتشحني التزام وفرتة وفتحها العروض الستقبال األقصى
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 والوثائق املطلوبة اإلدارية والوثائق املؤقتة الكفاالت بتوفري املتعلقة والواجبات يوما) 90(على تزيد وال يوما

 اليت احملتملة االعتبارات من ذلك وغري املتعهد يف توفرها املطلوب والقدرات بالكفاءات املتعلقة اإلثباتية

 املتعلقة والتوضيحات العروض تقييم يف تدخل اليت اخلاصة االعتبارات وخصوصا املتعاقدة السلطة تقررها

 .التمويل مصدرو  األفضلية امش

 الفنية البنوك ودفرت اخلاصة اإلدارية البنود ودفرت املناقصة بعرض اخلاص والنظام العامة اإلدارية البنود دفرت -

 التفصيلية القائمة وإطار بالوحدة األمثان قائمة وإطار التوريدات ووصف اخلاصة الفنية البنوك ودفرت العامة

 لبيان املتضمن التفصيلية القائمة وإطار بالوحدة األمثان قائمة وإطار ستنفذ اليت الكميات لبيان املتضمن

 بالتعهدات أساسا اخلاصة النموذجية واالستمارات لألمثان التفصيلي واإلطار ستنفذ اليت الكميات

 أن وجيب. تقدميها ضرورة املتعاقدة السلطة ترى أخرى وثيقة وكل الفنية والوثائق االقتضاء عند والكفاالت

 تنظيم سلطة تعده لنموذج مطابقة املناقصة إعالن بينها ومن العرض مللف الكاملة التشكيلة تكون

 .العمومية الصفقات

 للصفقات بالنسبة املناقصة استدراج ملف على العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تصادق أن جيب -

  .األول الوزير من مبقرر سيحدد سقف على يزيد مببلغ

 تسديد مقابل يطلبه مرتشح كل تصرف حتت املناقصة عرض استدراج ملف يوضع املناقصة عن اإلعالن وفور

 بتسليمه ترخص أن بإمكاا اليت العمومية الصفقات تنظيم سلطة طرف من مبلغها سيحدد واليت به املتعلقة األعباء

 عرض ملف يف تغيري كل يعرض أن جيب. وجمانية حرة فهي مطالعته أما. املتعاقدة السلطة من طلب على بناء جمانا

 سقفا تتجاوز اليت للصفقات بالنسبة رأيها إلبداء العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة على مسبقا املناقصة

  .املناقصة استدراج ملف على أجريت اليت التغيريات بكل حمضر وحيرر. األول الوزير مبقرر سيحدد

) 15( عشر مخسة عن يقل ال أجل يف املرتشحني مجيع إىل املناقصة استدراج ملف على أجريت اليت التغيريات وحتال

 ظهرت إذا املتعاقدة السلطة طرف من ميدد أن احلالة هذه يف ميكن الذي العروض إيداع أجل قبل العمل أيام من يوما

  .ذلك إىل احلاجة

 احملددة باللغة ذلك كان سبب ألي الصفقات وأصحاب املرتشحني إىل و من واملبلغة واملنشورة املكتوبة الوثائق وحترر

 .املناقصة عرض استدراج ملف مبقتضيات
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  المناقصة عرض إعالن محتوى: 20المادة

  :يلي ما على األقل على املناقصة عرض إعالن يشتمل أن جيب

 التوقيع؛ وتاريخ الصفقة وموضوع املتعاقدة السلطة هوية التضمن املناقصة عرض مرجعية -

 التمويل؛ مصدر -

 املناقصة؛ عرض نوعية -

 املناقصة؛ عرض ملف مطالعة فيها متكن اليت املواضع أو املوضع -

 املناقصة؛ عرض ملف على احلصول شروط -

 الروض؛ وفتح إليداع األقصى والتوقيت والتاريخ املكان -

 بعروضهم؛ املرتشحني التزام فرتة -

 التعهد؛ كفالة مبلغ والسيما العروض يف تتوفر أن جبب اليت الشروط -

 .الصفقة جتزئة حالة يف واحد ملتعهد متنح أن مكن اليت لألجزاء األقصى العدد -

  المناقصة لعرض الخاص النظام محتوى: 21المادة

  :يلي ما أخرى أمور بني من املناقصة لعرض اخلاص النظام يوضح أن جيب

  املنافسة؛ إجراء شروط -

  العروض؛ وتكوين بتقدمي -

  التشيح؛ ملف تضمينها جيب اليت الوثائق -

  العروض؛ رفض شروط -

  نقديا؛ عنها معربا العرض لتقييم األساسية املعايري -

  املرتشحني؛ تأهيل معايري -

  الصفقة؛ منح صيغ -

 

  الفنية واالعتمادات المعايير: 22المادة
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 الفنية واالعتمادات املعايري إىل بالرجوع حتدد عمومية لصفقة موضوعا تكون اليت واخلدمات والتوريديات األشغال إن

 أو واالعتمادات املعايري إىل بالرجوع ذلك، غياب يف أو الدولية املواصفات او للمعايري املعادلة الوطنية املواصفات أو

  .الدولية املواصفات

  :التالية احلاالت يف إال القواعد هذه على اخلروج جيوز وال

 ال الدولية املواصفات غياا حالة يف أو الوطنية الفنية املواصفات أو الفنية االعتمادات أو املعايري كانت إذا -
 معني منتوج مطابقة بإثبات تسمح فنية وسائل انعدام حالة يف أو املطابقة، إثبات ختص ترتيبات أي تتضمن

 .الفنية املواصفات أو الفنية االعتمادات أو املعايري هلذه مرضية بصفة

 الدولية، املواصفات غياا حالة يف أو الوطنية الفنية املواصفات أو الفنية االعتمادات أو املعايري تفرض -

 عليها ترتتب أو املتعاقدة السلطة طرف من املستخدمة املنشآت مع تتماشى ال مواد أو منتوجات استعمال

 خالل االنتقال أجل من مسجلة واضحة اسرتاتيجية إطار يف فقط ولكن فادحة، فنية صعوبات أو تكاليف

 .دولية أو وطنية فنية مواصفات أو فنية اعتمادات أو معايري إىل معني أجل

 أو فنية اعتمادات أو معايري إىل اللجوء مع يتناسب ال حقيقيا إبداعا يشكل املعين املشروع كان إذا -

 .قائمة دولية أو وطنية فنية مواصفات

 أي بصفقة اخلاصة التعاقدية البنود يف تدخل أن املتعاقدة للسلطة جيوز ال ذلك، موضوع فيها يربر اليت احلالة غري يف

 أو توثر أن شأا من يكون خاصة طريقة استعمال أو معينة جهة من أو معينة صناعة منتوج إىل تشري فنية مواصفات

  .املؤسسات بعض تقصى

 إال معني؛ إنتاج أو مصدر من أو أمناط أو براءات أو معينة ألقاب أو معينة ماركة إىل اإلشارة اخلصوص على وحيظر

 عن عاجزة املتعاقدة السلطات كانت إذا) يعادهلا ما أو( بعبارة مصحوبة كانت إذا املواصفات هذه ذكر جيوز أنه

  .املعنيني طرف من مفهومة او دقيقة مواصفات طريق عن الصفقة موضوع وصف

 صرحية بصفة اعاله إليها املشار االستثنائية املسطرة إىل واللجوء واملواصفات واالعتمادات املعايري هذه تذكر أن وجيب

  .الفنية البنود دفاتر يف

 العمومية الطلبيات في المشاركة شروط: الخامس القسم
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  الفنية الكفاءات إثبات: 23المادة

 أبرموها أن سبق اليت والصفقات الفنية كفاءام إثبات إىل واملتعهدين املرتشحني املتعاقدة السلطات تدعو

  .املناقصة الستدراج اخلاص النظام حددها كما والتنظيم، والعمال حبيازم اليت والتجهيزات

 موضوعها يكون املنجزة العقود جمال يف أساسا باخلربة املرتبطة الفنية للكفاءات أخرى إثبات وثائق تطلب أن وميكن

 اللجنة طرف من عليها ومصادقا الصفقة مبميزات تتعلق باعتبارات مربرة تكون أن شريطة الصفقة ملوضوع مشاا

  .العمومية الصفقات لرقابة الوطنية

 يف تدخلهم أمهية حسب وذلك املتعهد هو التجمع كان إذا جتمع أعضاء وعلى الوسطاء على االلتزام هذا وينطبق
  .املقدم العرض أساس على الوضعية هذه تقييم وميكن. الصفقة تنفيذ

  والمالية االقتصادية الكفاءات إثبات: 24المادة

  :التالية املرجعيات من أكثر أو بواحدة للمرتشح واملالية االقتصادية الكفاءة إثبات يتم

 على تأمني وجود إثبات االقتضاء عند أو املؤهلة املالية املؤسسات أو املصارف لدن من املناسبة التصرحيات -

 املهنية؛ املخاطر

 الذي البلدان تشريع يف واجبا احلصيلة هذه نشر كان إذا ما حالة يف منها مستخرجات أو احلصيلة تقدمي -

 االقتضاء عند التمويل وجداول ونتائج حسابات وتقدمي املتعهد، يقطنه

 الصفقة مبوضع املتعلق العمل ميدان يف االعمال رقم االقتضاء وعند العام األعمال برقم يتعلق تصريح -

 .املتعهد نشاط بداية أو املؤسسة إنشاء تاريخ حسب االكثر على االخرية اخلمسة للسنوات بالنسبة

 الوطين الضندوق شهادات على ذلك وينطبق. أشهر) 6( ستة ملدة اإلدارية الشهادات صالحية حتدد -

 واحليطة الشغل ومديرية العامة لألشغال الوطين واملخترب للضرائب العامة واملديرية االجتماعي للضمان

 على أو معني ملف على الصالحية مدة تقتصر ان ميكن وال. العامة واحملاسبة اخلزينة ومديرية االجتماعية

 .معينة إدارة

 .واحد بشهر املركزي البنك شهادات صالحية فرتة حتدد -
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 اختارا اليت 1الفقرة يف املذكورة املرجعيات التعهد إىل الدعوة يف أو الصفقة إعالن يف املتعاقدة السلطات تبني

  .تقدميها جيب اليت املفيدة األخرى املرجعيات إىل باإلضافة

 العروض استالم وأجل اإلشهار: السادس القسم

  اإلشهار التزام: 25المادة

 التنظيمي السقف على يزيد أو مبلغها يساوي واليت مناقصة استدراج طريق عن تربم اليت العمومية الصفقات مجيع إن

 أن جيب العمومية، الصفقات مدونة املتضمن 2010/ 07/ 22 بتاريخ 2010-044 رقم القانون من 5املادة يف الوارد

 الرمسية اجلريدة يف النص وبنفس بإدراجه وذلك اجلمهور علم إىل مرفوع مناقصة الستدراج إعالن موضع تكون

 منوذجية شكلية حسب االلكرتونية بالطرق وكذلك الدولية أو/ و الوطنية املنشورات من غريها أو العمومية للصفقات

  .املسبق التأهيل إعالنات على اإللزام هذا وينطبق التنظيمية بالطرق الواجبة بياناا حتدد

 .بكاملها املسطرة بطالن مطلوبا يكون حينما اإلشهار غياب على ويرتتب

  االستالم أجل: 26المادة

 للصفقات بالنسبة يوما) 30( ثالثني عن الرتشيحات استالم أجل يقل ال واحملصورة املفتوحة للعروض بالنسبة

 نشر من اعتبارا الدولية املناقصات الستدراج يوما) 45( وأربعني مخسة عن وال وطنية مناقصات استدراج بعد العمومية

  .يوما  ثالثني يف احملصورة والدولية األقل على بأسبوعني احملصور الوطنية املناقصة الستدراج بالنسبة األجل هذا

 والوقت الصفقة تعقد درجة املشاركة وطلبات العروض استالم آجال حتديد يف االعتبار بعني املتعاقدة السلطة تأخذ

  .املادة هذه يف احملددة الدنيا اآلجال عن النظر بغض العروض إلعداد الضروري

 العروض وفتح واستقبال تقديم: السابع القسم

  العروض تقديم: 27المادة
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 املتعهدين عروض توضع أن جبب الفكري، الطابع ذات اخلدمات صفقات على املطبقة اخلاصة الرتتيبات مراعاة مع

 يف حمددة هي كما املطلوبة اإلثبات ووسائل اإلدارية والوثائق بالرتشح املتعلقة املعلومات يتضمن واحد ظرف يف
  .حدة على كل املايل والعرض الفين العرض على حيتوي كما املناقصة لعرض اخلاص النظام

 يكون ال أن شريطة شرعية بصفة عنهم ينوب من أو املتعهدين طرف من موقعة املقدمة العروض تكون أن وجيب

  .الصفقة لنفس بالنسبة متعهد من أكثر عن وكيال الوكيل

 أو األخري هذا طرف من ويوقع امللف يف حيدد منوذجي لشكل مطابق املتعهد من بالتزام مصحوبة العروض وتكون

 طرف من توقيعه يتم فإنه القانونية بالشخصية يتمتع ال جتمع باسم مودعا التعهد كان وإذا. الشرعي موكله طرف من

  .شرعية بصفة التجمع من عضو كل يفوضه وكيل طرف من أو التجمع أعضاء مجيع

 العمومية الصفقات ملدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ بتاريخ 044-2010 رقم القانون بأحكام املساس دون

 وطبقا واملتعهدين املرتشحني وإعالم املمنوحة الصفقات إشهار بواجب منها يتعلق ما والسيما املرسوم هذا وترتيبات

 املتعهدون إياها أبلغها اليت املعلومات تفشي أن هلا حيق ال األخرية هذه فإن املتعاقدة، السلطة هلا ختضع اليت للنظم

 .للعروض السرية واجلوانب التجارية أو التقنية األسرار اخلصوص على املعلومات هذه وتتضمن السرية؛ بطابع

  العروض استقبال: 28المادة

 الصفقات ملدونة املتضمن 2010/ 07/ 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من 36 و 35 املادتني أحكام مراعاة مع

 استدراج وموضوع رقم حيمل خمتوم ظرف يف تقدم العروض فإن والوثائق املعلومات بالمادية املتعلقة العمومية

  .املتعهد هوية حول بيانات أي على الرفض، طائلة حتت حيتوي، ال أن وجيب. العروض

 غالف يف املايل والعرض الفين العرض من كل جيب الفكري، الطابع ذات باخلدمات املتعلقة الصفقات حالة ويف

  .آنفا احملددة الشروط لنفس طبقا خمتوم ظرف يف ويسلمان املايل العرض متيز إلزامية بيانات مع منفصل

 إعالن يف املبني االستالم أجل آخر وحىت استالمها مكان يف تسلم أو وصل مقابل على حتتوي اليت الظروف وتستلم

  .املناقصة استدراج
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 سجل على ورودها حسب وتسجل وساعته إيداعه وتاريخ تسلسلي رقم ظرف كل على يوضع استالمها وفور

 من اليت الضرورية الضمانات على يتوفر مكان يف إيداعها وجيب. العمومية الصفقات تنظيم سلطة تسلمه خاص

  .العمومية الصفقات إبرام جلنة طرف من فتحها وقت إىل مقفلة وبقائها سريتها على احلفاظ شأا

 التواريخ بعد وصلت اليت العروض تقبل وال. أعاله املذكورة الشروط حسب استالمها مت اليت الظروف فقط تفتح

  .أصحاا إىل خمتومة ردها وجيب لإليداع القصوى والساعات

 

  الظروف فتح: 29المادة

 الظروف فتح جلسات تكون الفكري، الطابع ذات اخلدمات صفقات على املطبقة اخلاصة الرتتيبات مراعاة مع

 يعينهم الذين الصفقات إبرام جلنة أعضاء حبضور الصفقات إبرام جلنة رئيس االفتتاح جلسة يرتأس أن وجيب. علنية

 ميثلهم من أو ذلك يف الراغبون املرتشحون كذلك وحبضرها الفتح بعمليات للقيام الصفقة عن املسؤول الشخص

  .العروض الستقبال أجل كآخر املناقصة استدراج ملف يف احملدد والوقت اليوم يف فتحها ويتم املستقل واملراقب

 ومبلغ مرتشح كل اسم جهوري بصوت ويقرأ ا املدىل الرتيرية الوثائق يف وينظر املتعهدين الئحة اجللسة رئيس حيدد

. االجناز وآجال يقدم اليت التخفيضات مبلغ القتضاء وعند بذلك امللف مسح إذا يقرتح اليت البدائل ومبلغ عرض كل

  .املتعهدون يقدمها أخرى وثيقة أية وكذلك العرض ضمانات غياب أو وجود إىل اإلشارة تتم كما

 فتح خالل تطرا قد اليت احلوادث سرد إىل باإلضافة املفات بفتح اخلاصة اجللسة حمضر يف املعلومات هذه تدرج

 بالئحة احملضر هذا ويرفق. الظروف فتح عند املتعهدين عن تصدر قد اليت املالحظات أو االحتجاجات أو الظروف

  .احلاضرين األشخاص طرف من موقعة

 الصفقات عن املسؤول الشخص طرف من نشره ويتم العمومية الصفقات إبرام جلنة أعضاء طرف من احملضر ويرقع

  .ذلك يطلبون الذين املتعهدين إىل فورا منه نسخة وتسلم العمومية

 حالة ويف املسبق التأهيل حالة يف والسيما املرتشحني بعض على احملصورة باالستشارة اخلاصة اإلجراءات إطار يف

 االجل يف األقل على عرضني على حيصل مل إذا الفكري، الطابع ذات اخلدمات جمال يف أو حمصور مناقصة استدراج
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 مع احملصورة الالئحة تشكيلة مراجعة االقتضاء وعند الشروط، دفرت مراجعة بعد تطلق جديدة استشارة فإن احملدد

 فإنه واحد عرض على احلصول ومت لإلجراء الثاين اإلطالق أجل اكتمل وإذا. استجاب الذي باملرتشح االحتفاظ

 ما منها والسيما اإلجراءات قواعد فيها واحرتمت فتحت قد املنافسة كانت إذا ذلك من العكس وعلى. وقوم يفتح

 يفتح العرض هذه فإن واحد عرض على إال األجل انتهاء بعد حيصل ومل لإليداع األقصى والتاريخ باإلشهار يتعلق

 .طبيعية منافسة ظروف يف مت قد اإلجراء أن املفرتض من ألنه ويقوم

  المثمر غير المناقصة استدراج: 30المادة

 الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة رأي أخذ بعد مثمر غري املناقصة عرض أن العمومية الصفقات إبرام جلنة تعلن

 مقبولة غري عروض على حصوهلا حالة يف أو العروض تسليم أجال بانقضاء عرض أي تقدمي عدم حالة يف العمومية،

 املتعاقدة السلطة وتعلم. للمنافسة االستدعاء إلجناح املطلوبة الشروط لكل االستجابة من الرغم على مطابقة غري أو

  .فورا بذلك املرتشحني

 أو العمومية للصفقات الرمسية اجلريدة يف بإدراجه املتعاقدة السلطة طرف من اإلمثار عدم بإعالن املتعلق القرار ينشر

  .لذلك مؤهل آخر منشور أي يف

 8للمادة طبقا حمصورة مناقصة استدراج ملف عرب وإما جديدة مناقصة استدراج إىل إما اللجوء يتم احلالة، هذه ويف

 الوطنية اللجنة من برتخيص األخرية احلالة هذه تتم تغريت؛ قد االصلية الشروط تكن مل إذا وذلك املرسوم هذا من

  .العمومية الصفقات ملراقبة

 أي إىل حيتاج ال أنه من للتأكد االقرتاحات طلب او املناقصة استدراج مللف تقييم جديد مناقصة استدراج كل يسبق

  .املتعاقدة السلطة حاجيات توضيح أو حتديد إعادة دف أو توضيح أو تغيري

 ألسباب مناقصة استدراج على رد أي تعطي ال أن العمومية الصفقات جلنة رأي أخذ بعد املتعاقدة للسلطة وجيوز

 املقدر للثمن بالنسبة باهظة املبالغ كانت أو العرض أطلق أساسها على اليت احلاجة كغياب العامة باملصلحة تتعلق

  .للصفقة

  العروض تقييم مسطرة: الثامن القسم
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  للتحليل الفرعية اللجنة مهمة: 31المادة

 العمومية الصفقات إبرام جلنة رئيس يعينها اليت للتحليل الفرعية اللجنة إىل املستلمة بالعروض يعهد. 1

 .وترتيبها لتقييمها املختصة

 رئيس حيدده العمل أيام من يوما) 15( عشر مخسة أجل خالل حتليليا، تقريرا للتحليل الفرعية اللجنة تعد. 2

 من مسسب طلب على بناء أيام خبمسة استثنائيا األجل هذا متديد وجيوز. املختصة الصفقات إبرام جلنة

 برتتيبها مث واملالية الفنية العروض وتقييم اإلدارية الوثائق يف تامة بسرية بالتدقيق يقام. للتحليل الفرعية اجلنة

-2010 رقم القانو من 38 املادة ألحكام طبقا واحملددة املناقصة استدراج ملف يف املقررة املعايري حسب

 .العمومية الصفقات ملدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044

 حيق الذين الفرعية اللجنة أعضاء مجيع ويوقعها عليها يؤشر واحدة وثيقة شكل التحليلي التقرير يأخذ. 3

 .االقتضاء عند تدوينتحفظام هلم

 من يطلب أن للتحليل الفرعية اللجنة من اقرتاح على بناء العمومية الصفقات إبرام جلنة لرئيس جيوز. 4

 اإليضاحات هذه األحوال من حال باي تؤدي ال أن جيب. عروضهم حول اإليضاحات بعض املتعهدين

 على وأقدر مطابقة أكثر جتعله حبيث العرض عناصر تكميل أو تغيري إىل كذلك واملقدمة كتابيا املطلوبة

  .العرض يف موجودة كانت بعناصر تتعلق أن الطلبات هذه على فيجب. املنافسة

 .للتحليل الفرعية اللجنة أعضاء مجيع ويوقعه عليه يؤشر ملخص تقرير موضع املتعهدين إيضاحات تكون 

 ختام ويف. املختصة العمومية الصفقات إبرام جلنة على والتلخيصية والتحليلية التحليلية التقارير تعرض. 5

 .املرسوم هذا من 35 املادة يف الواردة لإلجراءات طبقا املؤقت باملنح قرارا تأخذ للتحليل، جلستها

  البديلة العروض تقييم: 32المادة

 .املناقصة استدراج مللف مطابقة تكون أن جيب املتعهدون يقدمها اليت األساسية العروض. 1

 ملف يف كان أو ذلك، منه طلب إذا بدائل، يقرتح أن األساسي، عرضه على زيادة للمتعهد، جيوز. 2

 .اقرتاحها إمكانية على صراحة يدل ما املناقصة استدراج

 يف االعتبار بعني البدائل ا تؤخذ اليت الطريقة واضحة، بصفة املناقصة، استدراج ملف يبني أن جيب. 3
 .العروض تقييم
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 العرض اختيار عليها يقوم اليت املبادئ من ذلك ميس أن دون اخلاصة قيمتها حسب البدائل تقييم يتم. 4

 مدونة املتضمن 2010/ 07/ 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من 38 املادة يف حمددة هي كما

  .العمومية الصفقات

  الوطنية األفضلية: 33المادة

 من حبال يتجاوز ال أن على حصرا املفتوحة الدولية املناقصة عروض يف الوطنية للمقاوالت األفضلية هامش مينح

  %.15 األحوال

  الوطنية األفضلية تطبيق إجراءات: 34المادة

 كل وطنية مقاولة عبارة تشمل املرسوم هذا ومبفهوم. املناقصة استدراج ملف يف ذكرت إذا إال األفضلية هذه تثار ال

  .ماهلا رأس غالب املوريتانيون املواطنون ميلك أو املوريتاين للقانون خاضعة مقاولة

 املناقصة إطالق وقت موريتانيا يف جتميعها يتم نبية<أ لتوريدات بالنسبة االفضلية هذه من تستفيد أن لشركات وميكن

  .أسفله املذكورة الشروط فيها توفرت إذا الدولية

  :العروض تقييم عند التالية واملراحل للمناهج طبقا يتم أن جيب الوطنية األفضلية تطبيق آلية إن

  :التوريدات لصفقات بالنسبة)أ

  :التالية الثالثة اموعات إحدى يف املطابقة العروض تصنف املقارنة لتسهيل

 أن) 1( شريطة الوطين الرتاب على جممعة أو مصنوعة توريدات إال تقرتح ال اليت العروض :أ مجموعة -1

 خروجها عند التوريدات مثن من% 30 األقل على األخرى الوطنية والعناصر األولية واملواد العاملة اليد تتمثل

 األقل على جتميعها أو صنعها مت قد التوريدات فيها تصنع اليت اإلنتاج منشآت تكون أن) 2( و املصنع من

 .بالعرض التعهد تاريخ منذ

 .وطنية منتوجات تقرتح اليت االخرى العروض: ب مجموعة -2
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 ذلك سيتم أو بالفعل استريادها مت قد اخلارج يف مصنوعة توريدات تقرتح اليت العروض :ج مجموعة -3

 .مباشرة

 املواد على ستسدد أو سددت اليت والرسوم احلقوق مجيع يشمل أن جيب) ب( و) أ( اموعتني يف املقرتح الثمن إن

 هلا املماثلة الرسوم وال املبيعات على الرسوم تشمل وال املستوردة أو احمللي السوق من املقتناة العناصر أو األولية

  .النهائي املنتوج على املفروضة

 رسوم وال اجلمركية الرسوم تتضمن وال الوجهة بلد بسعر تكون أن جيب) ب( و) أ( اموعتني يف املقرتحة واألمثان

  .ستسدد أو سددت اليت االسترياد

 اموعة هذه داخل كلفة األقل العرض لتحديد جمموعة كل يف تقييمها بعد العروض كل مقارنة تتم أوىل مرحلة ويف

 األقل هو) ب( أو) أ( جمموعة من عرضا أن املقارنة هذه من ظهر وإذ بينها فيما كلفة األقل الثالثة العروض تقارن مث

  .الصفقة له ومتنح عليه يقع االختيار فإن كلفة

 مع يقارن فإنه) ج( جمموعة من هو كلفة األقل العرض أن أعاله الفقرة إجراءات حسب اجلارية املقارنة من ظهر وإذا

 يساوي مبلغ املقارنة، ورد) ج( جمموعة يف املقرتح الثمن على يزاد أن بعد) ب(و) أ( جمموعة من كلفة األقل العرض

  .كلفة األقل العرض خيتار املقارنة هذه إثر وعلى. العرض يف املذكور الوجهة بلد مثن من% 15

  .األشغال لصفقات بالنسبة)ب

 مجيع النتقائهم الضرورية العناصر بني من يقدموا أن األفضلية هذه على احلصول يف الراغبني املقاولني على جيب

 املناقصة استدراج ملف ينص أن وجيب. ماهلم رأس تركيبة وخصوصا هلا استحقاقهم مدى ملعرفة الضرورية املعلومات

  .األفضلية هذه لتطبيق إتباعها جيب اليت العروض ومقارنة تقييم طرق وعلى املمنوحة األفضلية على صرحية بصفة

  :التالية اموعات إحدى يف تصنف العمومية الصفقات إبرام جلنة طرف من فيها والنظر امللفات تسلم وبعد

 .األفضلية من لالستفادة املقبولني املقاولني عن الصادرة العروض): أ( جمموعة .1

 .اآلخرين املقاولني عن الصادرة العروض): ب(جمموعة .2
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 فإذا. أعاله) ب( فئة من عرض كل إىل العرض مبلغ من% 15 يساوي مبلغ يضاف العروض، ومقارنة تقييم ولغرض

 الثمن أساس على اختياره يتم فإنه كلفة أقل كان) ب( فئة من العروض أحد أن ظهر الزيادة هذه بعد أنه اتفق

 يتم فإنه كلفة أقل) أ( فئة من العروض أحد كان أن الزيادة هذه عن ترتب إذا العكس وعلى. الزيادة قبل األصلي

  .اختياره

 العمومية الصفقات منح: التاسع القسم

  المنح محضر: 35المادة

 املنح حمضر عليه يطلق حمضر موضع املختصة العمومية الصفقات إبرام جلنة عن الصادر املؤقت املنح قرار يكون

  :احملضر هذا ويبني املؤقت

 االختيار؛ عليهم وقع الذين املتعهدين أو املتعهد -

 املنخفضة األمثان ذات العروض رفض أسباب االقتضاء وعند رفضهم وأسباب املستبعدين املتعهدين أمساء -

 اآلتية؛ 37 للمادة طبقا طبيعية غري بصفة

 وآجاهلا ومثنها موضوعها اخلصوص وعلى الصفقات او الصفقة بإعداد تسمح اليت األساسية الرتتيبات -

 .االعتبار بعني املأخوذة البدائل االقتضاء وعند وسيط إىل تفويضه املتعهد ينوي الذي واجلزء

 لعرضه؛ املقدر واملبلغ له املمنوح إسم -

 التفاهم أو املبسطة االستشارة أو احملصور أو املرحلتني ذي املناقصة استدراج إجراءات إىل اللجوء حالة ويف -

 .اإلجراءات هذه إىل اللجوء بررت اليت األسباب تبيني جيب املباشر،

 الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة طرف من عليه التصديق بعد وينشر منوذجية لوثيقة طبقا احملضر هذا إعداد يتم

 رقم القانون من 12 املادة ألحكام طبقا حمدد سقف على يزيد أو مبلغها يساوي اليت للصفقات بالنسبة العمومية

  .العمومية الصفقات مدونة املتضمن  2010 يوليو 22 بتاريخ 044- 2010

 من 19 املادة إىل استنادا املناقصة استدراج ملف يف املقرر العرض صالحية أجل خالل الصفقة املتعاقدة السلطة متنح

  .املناقصة استدراج ملف يف احملددة التقييم معايري عرضه يليب الذي للمتعهد املرسوم، هذا
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 فرتة متديد إىل املختار املتعهد تدعو أن املتعاقدة السلطة على فإنه الصفقة منح قبل هذا الصالحية أجل انتهى وإذا

  .كفالته إليه تعاد وعندئذ يرفض أن له ميكن. عرضه صالحية

 صالحية فرتة مددوا من بني من املوايل واملؤهل املطابق املتعهد مع اإلجراء بنفس الصفقات جلنة تقوم احلالة هذه ويف

 الصفقات جلنة تقوم مث مثمرة غري الصفقة بأن يصرح فإنه عرضه صالحية متديد منهم أي يقبل مل وإذا. عروضهم

  .املتعاقدة السلطة من بطلب جديدة منافسة إجراء بإطالق

 وبالنسبة. املتعاقدة السلطة ميزانية بصرف اآلمر طرف من مسودته على الصفقات جلنة تصادق الذي العقد يوقع

 على املصادقة مقام يقوم العقد توقيع فإن األول، الوزير من مبقرر املصادقة سقف عن قيمتها تقل اليت للصفقات

 الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 القانون من 45 املادة يف املنصوصة الصفقة،

  .  العمومية

 السلطة على الوصي الوزير طرف من تتم عليها املصادقة فإن املذكور السقف مبلغها يفوق اليت للصفقات وبالنسبة

 .املتعاقدة

  المناقصة استدراج مسطرة إلغاء :36المادة

 للجنة اخلصوص ذا مسببا طلبا تقدم فإا املناقصة استدراج مسطرة إلغاء جيب بانه املتعاقدة السلطة قررت إذا

 طبقا احملتملة اخلالفات تسوي. السابقة للرقابة املعروضة للملفات بالنسبة وذلك العمومية الصفقات ملراقبة الوطنية

  .العمومية الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون ألحكام

  .املتعهدين إىل وأسبابه اإللغاء قرار الصفقات جلنة تبلغ

  .كفاالم إليهم وتعاد التزام كل من متحررين عروضهم سلموا قد كانوا الذين املتعهدون يصبح احلالة هذه ويف

 الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة رأي أو العمومية الصفقات إبرام جلنة رأي أخذ بعد إال املناقصة نتائج إبطال ميكن وال

  .السابقة للرقابة املعروضة للملفات بالنسبة العمومية

  الغالف عن الخارجة والعروض طبيعية غير بصفة المخفضة العروض رفض :37المادة
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 شريطة طبيعية غري بصفة املخفضة العروض رفض املتعاقدة السلطة على تقرتح أن العمومية الصفقات إبرام للجنة جيوز

 الفنية الناحية من مناسبة املتعاقدة السلطة تراها اليت التربيرات كل كتابة يقدم أن إىل دعي قد كان املرتشح يكون أن

 وبالشروط البناء وبطرق اخلدمات إسداء وبإجراءات املنتوجات صناعة بطرق املتعلقة تلك منها والسيما التجارية أو

 الذي البلد يف اجلارية العمل بظروف املتعلقة وباإلجراءات العرض وبأصالة املرتشح ا يتمتع اليت املالئمة االستثنائية

  . مقبولة غري التربيرات هذه تكون وأن الدولة، من مساعدة على احملتمل وباحلصول اخلدمات فيه تنفذ

 قيمته تعترب الذي للعرض األساسية املكونات ألسعار التفصيلية اللوائح حتما املطلوبة املربرات تتضمن أن ويشرتط

  .طبيعي غري اخنفاضا منخفضة

  .املطلوبة اإليضاحات لتوفري أيام سبعة يتجاوز ال بأجل املتعهد ويتمتع

 املتعاقدة السلطة طرف من املقررة امليزانية تقديرات على بكثري مبلغه يزيد كلفة األقل املؤهل املطابق العرض كان وإذا

 أو. الوضعية هذه أسباب يف البحث مع جديد من امللف تعيد األخرية هذه فإن املناقصة، استدراج ملف إعداد عند

 أو اخلدمات تقليص أساس على مقبولة صفقة يوفر أن شأنه من عرضا قدم الذي املتعهد مع مفاوضات يف تشرع أن

  .الصفقة مثن يف نقصان عنه يرتتب مما اخلدمات بتنفيذ املتعلقة املخاطر تقسيم

 مع جديدة مناقصة إلجراء مربرا يعترب ذلك فإن وثائقها، يف أو الصفقة حجم يف هامة تغيريات استحداث مت ما إذا

  .املستقبل يف املالية التجاوزات هذه مثل لتفادي واحلاجيات الوسائل تقييم إعادة

  العمومية الصفقات تنفيذ: الثاني الفصل

  عامة ترتيبات: األول القسم

  المبادئ: 38المادة

  .أسلفه 39 املادة يف الواردة البيانات األقل على يتضمن مكتوب لعقد موضوعا صفقة كل تكون أن جيب

  .تنفيذها يف الشروع قبل عليها واملصادقة العمومية الصفقة إبرام جيب

  .املفعول سارية الصفقة تكون أن قبل اخلدمات بتنفيذ تتعلق مطالبة أي تقبل ال
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  :للعقد المشكلة العناصر: 39المادة

  :األقل على التالية البيانات صفقة عقد كل يتضمن أن جيب

  الصفقة؛ إبرام وتاريخ ورقم موضوع �

 اإلدارة مع للمتعاقد بالنسبة التجاري السجل يف التسجيل رقم ذكر وخصوصا املتعاقدة األطراف تعيني �

  الوطنية؛ واملؤسسات

  معه؛ املتعاقد والطرف للصفقة املوقع الشخص صفة إثبات وسيلة �

  العمومية؛ الصفقات مدونة أحكام إىل واالستناد الصفقة إبرام منط �

  هلا املخصصة امليزانية وبنود الصفقة متويل مصادر تبيني �

  األولوية حسب مرتبة للصفقة املشكلة الوثائق ذكر �

  االقتضاء عند مراجعته طرق أو حتديده بطرق مصحوبا الصفقة مبلغ �

  واجلمركية اجلبائية الواجبات �

  اإلبالغ تاريخ �

  التنفيذ ومكان تاريخ �

  والضمانات؛ الكفاالت تكوين شروط �

  اخلدمات ضمانة فرتة �

  اخلدمات تسليم أو استالم شروط �

  اخلدمة أوامر وحترير الصفقة تنفيذ مبراقبة املكلف أو املتعاقدة للسلطة املمثل الشخص تعيني �

  اخلدمات تسديد طرق �

  بالتسديد املكلف احملاسب �

  اإلدارة؛ مع للمتعاقد املصريف احلساب رقم �

  الصفقة؛ لصاحب واملهنية املدنية املسؤولية تغطي تأمينات إىل اإلشارة �

  والفسخ؛ التنفيذ شروط �

  املباشر؛ التنفيذ مثل التعاقدية العقوبات �

  اخلالفات؛ تسوية طرق �
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  املختصة؛ احملكمة �

  .املفعول سريان شروط �

 

  للصفقة المشكلة الوثائق: 40المادة

  .للصفقة املشكلة النهائية الوثائق مجيع بتحرير ميثلها من أو املتعاقدة السلطة تقوم

 استدراج ملف يف الواردة اخلدمات طبيعة أو حجم من األحوال من حال بأي النهائية الصفقة تغري أن ميكن ال

 للعرض بالنسبة فنية تغيريات وال مالية تبعات عليها ترتتب ال اليت الطفيفة التعديالت إال فيها يقبل وال. املناقصة

  .املختار

 وتتألف الصفقة صاحب إىل للصفقة املشكلة الوثائق من لألصل مطابقة نسخة بتسليم املتعاقدة السلطة وتلزم

  :أولويتها حسب مرتبة التالية الوثائق من للصفقة املشكلة الوثائق

 .الصفقة وصاحب املتعاقدة السلطة بني املربم العقد -

 وامللحقات والكمي التقديري والوصف بالوحدة األسعار وقائمة التعهد يتضمن الذي واملايل الفين العرض -

 عقد يئة وحضر بالوحدة األمثان وتفاصيل اجلزايف الثمن تفاصيل مثل تعاقدية وثائق أا على نص إذا

 .الصفقة

 التالية؛ املادة يف واحملددة للصفقة املناسبة اخلاصة الوثائق تتضمن اليت الشروط دفاتر -

 التالية؛ املادة يف احملددة العامة الوثائق تتضمن اليت الشروط دفاتر -

 التالية؛ املادة يف احملددة العامة الوثائق تتضمن اليت الشروط دفاتر -

  املطلوبة؛ التعاقدية الضمانات -

  .صرحية بصفة املناقصة استدراج ملف عليها ينص أخرى وثيقة أي -

  الشروط دفاتر محتوى: 41المادة
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 حيدد. التالية اخلاصة والوثاق العامة الوثائق تتضمن وهي. الصفقات فهيا تنفذ اليت الظروف الشروط دفاتر حتدد

 القطاعات استشارة وبعد العمومية الصفقات تنظيم سلطة من اقرتاح على بناء التنظيمية بالطرق العامة الوثائق حمتوى

  :املعنية القطاعي الوزارية

  :العامة الوثائق-1

 كل على واملطبقة العمومية الصفقات رقابة لتنفيذ العامة اإلدارية الرتتيبات حتدد اليت العامة اإلدارية البنود دفاتر-أ

  :هي الدفاتر وهذه الصفقات من نوعية

 باألشغال اخلاصة العمومية الصفقات على تطبق اليت العامة اإلدارية البنود دفرت -

 .واخلدمات واملعقدة العادية بالتوريدات املتعلقة العمومية الصفقات على املطبقة العامة اإلدارية البنود دفرت -

 الصناعية العمومية الصفقات على املطبقة العامة اإلدارية البنود دفرت -

  .الواحدة الطبيعة ذات اخلدمات مجيع على املطبقة الفنية الرتتيبات حيدد الذي العامة الفنية البنود دفرت-ب

 املعايري إىل عدمها حالة ويف املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية يف ا املعمول املعايري إىل الفنية البنود هذه مرجعية وتعود

  املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية يف بتطبيقها املعرتف الدولية

  األجور أصحاب حبماية املتعلقة والتنظيمية التشريعية األحكام ويتضمن: الشغل بنود دفرت-ج

  .املناقصة موضوع واخلدمات لألشغال واإلجتماعي البيئي األثر من والتخفيف اخلاصة املخاطر من احلماية بنود -د

  :الخاصة الوثائق-2

  .صفقة بكل اخلاصة واملالية اإلدارية اإلجراءات حيدد الذي اخلاصة اإلدارية الشروط دفرت -أ

 من منط بكل اخلاصة الفنية للمميزات احملددة املرجعية والقواعد الفنية واملواصفات اخلاصة الفنية الشروط دفرت -ب

  .الفكري الطابع ذات واخلدمات والتوريدات كاألشغال الصفقات

  .صفقة كل مبناسبة املتعاقدة السلطة طرف من اخلاصة الفنية البنود ودفرت اخلاصة اإلدارية البنود دفرت يعد
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  .منها استثناءا هي تعترب اليت العامة الوثائق مواد اخلاصة الوثائق تذكر أن وجيب

 املناسبة، البنود صفقة كل مبناسبة تقرر بأن املتعاقدة السلطة تلزم للمشروع واالجتماعية البيئية املرجعية إىل بالنظر -ج

 املشروع تنفيذ قابلية أجل من التأثري ومذكرات الدراسات توضحها اليت واالجتماعية البيئية املخاطر لتخفيف الكفيلة

 التلوث وإزالة الطبيعي وضعها إىل الرتبة إعادة وإلزامية االجتماعية املخاطر من والوقاية الطبيعي الوسط محاية بنود(

  ).عنها

  واالجتماعية المحاسبية الواجبات: الثاني القسم

  المحاسبية الوثيقة: 42المادة

  :يلي ما وحتيني بفتح الصفقة صاحب يلزم

  .املسددة واملبالغ املفوترة باملبالغ وكشوفا التمويل مصادر خمتلف تظهر بالصفقة خاصة حماسبية وثيقة-أ

  .بالصفقة املتعلقة واجلمركية اجلبائية بالتصرحيات بيانا-ب

 احملاسبية الوثيقة على اإلطالع العمومية الصفقات تنظيم سلطة بإمكان االقتضاء وعند املتعاقدة السلطة وبإمكان

 االستالم تاريخ من اعتبارا سنوات ثالث أقصاه أجل حدود يف التدقيق دف وذلك أعاله) أ( الفقرة يف املذكورة

  .املعنية الصفقة إطار يف تتم دفعة آخر أو للخدمات النهائي

  .المحاسبية العمليات: 43المادة

  :يلي ما حسب بالصفقة املتعلقة العمليات تظهر حماسبة إعداد الصفقة صاحب على جيب

  .الصفقة تكوين يف الداخلية املصنوعة األشياء أو األولية املواد, ا املعدات اقتناء أو بالتموينات املتعلقة النفقات-أ

 على كل النفقات أو األعباء مجيع إىل باإلضافة الصفقة إطار يف حصريا املستخدمة العامة باليد املتعلقة األعباء-ب

  .حدة

  .املسلمة التوريدات أو املنفذة بالكميات قائمة -ج

  االجتماعية الواجبات: 44المادة
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 التشريعية األحكام لكافة االمتثال عروضهم يف يلتزموا أن املتعهدين اخلدمات وموردي واملوردين املؤسسات على جيب

 والصحة والبيئة واألمن العمل وظروف باألجور املتعلقة اجلماعية االتفاقيات عن املرتتبة األحكام ومجيع والتنظيمية

  .املعنيني العمال وراحة

  .وسطائهم مجيع طرف من وتطبيقها العمل ببنود االلتزام عن مسئولني ذلك على عالوة هؤالء ويظل

  .صفقة كل يف بينة بصفة املادة هذه يف املنصوصة االلتزامات بإدراج املتعاقدة والسلطات الصفقات جلان وتلزم

  والكفاالت الضمانات: الثالث القسم

 املؤهلة الدولية أو الوطنية املالية املؤسسات أو املصارف طرف من وجوبا العمومية بالصفقات املتعلقة الكفاالت تقرر

  .موريتانيا يف مراسليها أو ممثليها من مصدقة الدولية املالية املؤسسات عن الصادرة الوثائق تكون أن وجيب. لذلك

  العرض ضمانة: 1 الفقرة

  الضمانة توفير واجب: 45 المادة

 ملف اقتضاها إذا للعرض ضمانة يقدموا أن املناقصة استدراج أساس على املمنوحة بالصفقات املتعهدين على جيب

 من صادر مبقرر حيدد معني سقف دون فيما املرتشحون يقدمه الشرف على تعهد قبول بدهلا وجيوز. املناقصة استدراج

  .الفكري الطابع ذات باخلدمات املتعلقة للصفقات بالنسبة الضمانة هذه تطلب وال. األول الوزير

  المبلغ: 46 المادة

 إىل 1 بني يدور وهو. الصفقة أمهية حسب املتعاقدة السلطة طرف من املناقصة استدراج ملف يف الضمانة مبلغ حيدد

  .للصفقة التقديري املبلغ من% 2

  الضمانة تكوين: 47المادة

  .الفين العرض داخل املرتشح تعهد على حيتوي الذي بالظرف العرض ضمانة ترفق

  الضمانة تحرير: 48المادة
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 اليت الظروف الشروط دفرت وحيدد املناقصة عرض ملف يف النتهائها احملدد التاريخ يف أجل كآخر العرض ضمانة حترر

 ضمانة بتوفري الصفقة لصاحب بالنسبة مشروطا الضمانة حترير يظل الضمانة هذه حبس فيها املتعاقدة للسلطة جيوز

 .التنفيذ حسن

  

  التنفيذ حسن ضمانة: 2الفقرة

  التنفيذ حسن ضمانة بتوفير االلتزام: 49المادة

 يلزم واخلدمات، والتوريدات األشغال ضمانة ميدان يف املفعول السارية والنظم القوانني أحكام بتطبيق املساس دون

  .تنفيذها ومدة وأمهيتها الصفقة طبيعة ذلك اقتضت إذا التنفيذ حلسن ضمانة بتوفري الصفقات أصحاب

  .الصفقة مبوضوع ارتباط هلا يكون أن وجيب الشروط دفاتر يف الضمانة هذه وحتدد

  .االلتزام هلذا الفكري الطابع ذات باخلدمات املتعلقة الصفقات أصحاب خيضع وال

  الضمانة مبلغ:  50المادة

 مبلغ من)% 10( عشرة عن املبلغ هذا يزيد وال الضمانة مبلغ العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص حيدد

  .الصفقة

  الضمانة تكوين: 51المادة

 أن وجيب. الصفقة منح إبالغ تاريخ من اعتبارا يوما) 15( عشر مخسة خالل التنفيذ حسن ضمانة تكوين جيب

 التنفيذ حسن ضمانة تكوين جيب للعرض ضمانة وجود حالة ويف. الضمانة هذه بتقدمي الصفقة على التوقيع يرتبط

  .العرض ضمانة انتهاء قبل

  الضمانة تحرير: 52 المادة

 عند اخلتام حسن بضمانة يسمى الذي اآلخر النصف وحيرر املؤقت، اإلستالم عند التنفيذ حسن ضمانة نصف حترر

  .اخلدمات أو التوريدات أو لألشغال النهائي االستالم

  األخرى الضمانات:  3الفقرة
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  الشروع سلفة تسديد ضمانات: 53المادة

 ملبلغ مساوية ضمانة بتوفري الصفقة صاحب يلزم الصفقة مبلغ من% 10 على تزيد سلفات الصفقة تضمنت إذا-أ

  .السلفات هذه

 مبلغ من% 10 لـ مساوية أو أقل سلفات لتسديد ضمانات على اخلاصة اإلدارية البنود دفاتر تنص أن وجيوز-ب

  .ذلك يربر املقدمة املبالغ حجم كان إذا الصفقة

 من املسدد املبلغ وفق تدرجييا تطلق أن جيب اليت الضمانة هذه وحترير تكوين طرق كذلك الشروط دفاتر حتدد-ج

  .السلفات

  .الطبية عند السلفة تسديد ضمانة: 54المادة

 تضامنية بكفالة التزاما أو كفالة يوفر أن عليه جيب فإنه الطلبية، عند سلفة من مستفيدا الصفقة صاحب كان إذا

. السلفة جمموع التضامنية بالكفالة االلتزامات أو الكفالة تغطى ان وجيب. الطلبية وبرسائل شكلية بفواتري ويرفقها

 باسم املتعاقدة السلطة على املستحقة املبالغ من ا املقام االقتطاعات وفق االلتزام رفع أو الكفالة استعادة وتتم

  .الصفقة

  المتعاقدة السلطة طرف من المسلمة الممتلكات ضمانة: 55المادة

 بغرض التجهيزات أو الوسائل أو املاكينات او املعدات بعض الصفقة صاحب إىل املتعاقدة السلطة سلمت ما إذا

 احلارس مسؤولية اجتاهها يتحمل فإنه إليه ملكيتها حتويل دون األشغال، أو اخلدمات تنفيذ أو التوريدات تسليم

  .املالك حلساب

  :يلي ما على احلصول الطوعي اإليداع حالة يف املتعاقدة للسلطة حيق احلالة هذه ويف

 الوسائل أو املاكينات أو املعدات تلك وإرجاع صيانة بضمان وتضامنية شخصية بكفالة التزام أو كفالة إما -

 .املسلمة التجهيزات أو



 514  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 على الشروط دفاتر يف كذلك تنص أن املتعاقدة للسلطة وجيوز. تلحقها قد اليت األضرار ضد تأمينا وإما -

 التجهيزات أو الوسائل أو املاكينات او املعدات هذه إرجاع يف الصفقة صاحب حق يف التأخري جزاءات

 .عنده املودعة لألشياء حراسته مقابل له مناسب أجر وعلى

  المتعاقدة السلطة طرف من المسلمة التموينات: 56المادة

 أو اخلدمات تنفيذ أو التوريدات تسليم بغرض التموينات بعض الصفقة صاحب إىل املتعاقدة السلطة سلمت ما إذا

  .التعاقدية لواجباته الكامل االجناز غاية إىل التموينات هذه إحضار عن مسؤوال يصبح فإنه األشغال،

 أو التوريدات حجم نقص أو الصفقة فسخ حالة يف أو التموينات هلذه اجلزئي استعماله حالة يف الصفقة وحتدد

  .الفائضة التموينات املتعاقدة للسلطة ا يرد اليت الطرق األشغال، أو اخلدمات

 أن جديد تسديد أي قبل الصفقة صاحب على فإن له تراد فيما استعماهلا عدم أو التموينات هذه ضياع حالة ويف

  : املتعاقدة السلطة ختتاره التالية اخليارات بني من بواحد يقدم

 .متاثلها بتموينات تعويضها إما -

 .املستقبلية التسديدات من اقتطاعها على اتفقا إذا إال فوريا قيمتها إرجاع وإما -

 .املستحقة التموينات قيمة تسديد لضمان كفالة تكوين وإما -

  التموينات على الدفاعات ضمانة: 57المادة

 العمومية السلطة إىل التموينات ملكية حتول التموينات على الدفاعات بعض من الصفقة صاحب استفاد إذا

  .املتعاقدة

  .عنه املودع مبسؤولية القانونية التموينات هذه اجتاه الصفقة صاحب ويضطلع

 قيمة تسديد لضمان وتضامنية شخصية بكفالة التزام أو بكفالة تطالب أن املتعاقدة للسلطة جيوز احلالة هذه ويف

  .اخلاصة اإلدارية البنود دفرت يف احملددة الطرق حسب الدفعات هذه
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  الضمانات نظام:  4الفقرة

  الضمانات صيغ: 58المادة

 ضمانة شكل يف أو العامة باخلزينة واألمانات اإليداع صندوق يف تودع نقدية مبالغ شكل يف الضمانات تسلم

 مؤسسة متنحها طلب أول عند تدفع مصرفية ضمانة بشكل أو ا املعمول للنظم طبقا معدة وتضامنية شخصية

  .معتمدة دولية أو وطنية مصرفية

  الضمانة اقتطاع: 5الفقرة

  الضمانة اقتطاع: 59المادة

 لضمان كاقتطاع(( تسديد كل من جزءا تقتطع أن املتعاقدة للسلطة جيوز فإنه للضمانة أجال الصفقة تضمنت إذا

  .اخلدمات أو التوريدات أو)) األشغال حسن

  .التسديدات مبلغ من% 5 التعاقدية السلطة ا تقوم اليت لالقتطاعات اإلمجايل احلجم يتجاوز أن جيوز وال

  .الشروط دفرت يف الضمانة حترير وشروط احلجم هذا وحيدد

  .املؤقت االستالم عند الضمانة برسم االقتطاع نصف يعاد أن جيب حال كل وعلى

  .الضمانة باقتطاع التنفيذ حسن لضمانة الكلي أو اجلزئي االستبدال ظروف الشروط دفرت ويبني

  .العمومية الصفقات أثمان: الرابع القسم

  الثمن مضمون: 60المادة

 تعترب اليت النفقات مجيع يغطي وأن رحبا له حيقق ضان املفور ومن صاحبها به يكافأ الذي املبلغ هو الصفقة مثن

 مت إذا إال والرسوم واحلقوق الضرائب منها وخصوصا واخلدمات والتوريدات لألشغال الضرورية املباشرة التنيجة
  .املتبعة التجارية الصيغة مبقتضى الصفقة مثن من استبعادها

 أمثان بتطبيق وإما الكميات حجم كان أيا جزئيا أو كليا جزافية بأمثان إما الصفقة موضع اخلدمات تسديد وميكن

  .املراقبة املصاريف أساس على وإما املذكورتني الصيغتني مبزج وإما فعليا املنفذة أو املسلمة الكميات على الوحدة سعر
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 هو كما العمل من جزء او عمل أو اخلدمات جمموع مقابل الصفقة صاحب يكافئ الذي الثمن جزافيا مثنا يعترب) أ

  .الصفقة إبرام وقت التحديد ممكنة اخلدمات كانت ما كل اجلزايف الثمن حتديد ويفرض. الصفقة إبرام عند حمدد

 العمل من أجزاء على أو التوريدات على أو البسيطة اخلدمات على املطبق الثمن هو الوحدات بأسعار الثمن) ب

  .تقديرية بصفة إال الصفقة يف تذكر مل والذي فعليا املنجزة الكميات على الوحدة مثن تطبيق أساس على

 الصفقة، إبرام عند تقديرها ميكن ال فنية باعتبارات مربرة استثنائية وبصفة األشغال صفقات تتضمن أن جيوز) ج

  .املراقبة املصاريف أساس على تسدد خدمات

 يثبت اليت النفقات مع متناسبا للمتعاقد املستحق الثمن كان إذا املراقبة املصاريف أساس على مقدرا الثمن يكون) د

 العمال وتعويضات باألجور واملتعلقة العمومية النفقات عن املسؤول للشخص املسبقة املوافقة بعد  صرفها أنه

 والضرائب العامة التكاليف إىل باإلضافة األجهزة واستعمال املستهلكة واملواد واملعدات املخصصات وتكاليف

 العامة التكاليف ألخذ النفقات هذه على يطبق اليت الزيادة ضارب الصفقة وحتدد. الورشة على املفروضة والرسوم

  .الصفقة لصاحب به املسموح الربح وهامش

  األثمان خصائص: 61المادة

 قابلة أو ثابتة بأسعار تربم الصفقات فإن املراقبة املصاريف األساس على أو الوحدة بأسعار أو جزافيا الثمن كان سواء

  .للمراجعة

  .للمراجعة قابل أنه على اخلاصة اإلدارية البنود دفرت نص إذا إال ثابا الصفقات مثن يعترب

  .االقتصادية الظروف لتغريات نظرا الصفقة تنفيذ خالل مراجعته متكن مل إذا ثابتا الثمن يكون

 السلطة أو الصفقة صاحب االقتصادية للظروف احملتمل التطور يعرض ال عندما الثابتة باألمثان الصفقات تربم

  .كبرية ملخاطر املتعاقدة

  األثمان تحيين: 62المادة
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 إلجراءات طبقا الصفقة إبالغ وتاريخ العروض صالحية فرتة اية تاريخ بني ما للتحيني قابال الثابت الثمن يكون

  .املناقصة استدراج ملف يف حتديدها جيب

  .األشغال لصفقات بالنسبة العقد إبالغ وتاريخ العروض صالحية تاريخ بني الفاصلة املدة طوال التحيني ويطبق

 ال األصلية األمثان إال التقييم يف االعتبار بعني يؤخذ وال. العروض صالحية فرتة متديد بعد إال األمثان حتيني جيري وال
  .احملينة األمثان

  الثمن مراجعة: 63المادة

 السلطة تأخذها اليت االستثنائية احلاالت مراعاة مع مثنها، مراجعة جتوز ال أشهر ستة تنفيذها تتعدى ال صفقة كل

  .بنفسها املتعاقدة السلطة تعاينها أو/ و الصفقة صاحب ويثبتها احلسبان يف املتعاقدة

 املنصوص املراجعة لشروط طبقا اخلدمات تنفيذ فرتة خالل مراجعته باإلمكان كان إذا للمراجعة قابال الثمن ويكون

 الوطنية األسعار ملؤشرات تطبيقا الصفقة يف عليه منصوص الثمن مبراجعة خاص بند مبوجب الصفقة يف صراحة عليها

  .االقتضاء عند واألجنبية الرمسية

  .الشروط دفرت يف الثمن مراجعة إجراءات على ينص أن جيب

  .الصفقة مبلغ من%) 15( باملائة عشر مخسة يساوي ثابتا جزء املراجعة صيغ تتضمن أن جيب

 املتغرية العوامل خمتلف أمثان تغريات حسب العام الثمن تغري تبني خطية دالة شكل وجوبا هذه املراجعة صيغ وتأخذ

  :التايل النموذج حسب وذلك

K=P/P0=a+b S/SO+CM/M  

  :يكون أن على

K :الثمن مراجعة معامل  

P :املراجع الثمن  
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P0 :األصلي الثمن  

a :واألرباح العامة لألعباء واملمثل% 15 بـ قيمته احملددة الواجب الثابت اجلزء  

b :املتغرية حسب للمراجعة القابلة املئوية النسبة S   

C :املتغرية حسب للمراجعة القابلة املئوية النسبة M  

So :للمتغريتني األصلية القيمة S  و M 

S.M :األشغال تنفيذ لفرتة املناسبة القيمة.  

  a+b+c= 1 أن املفروض ومن

  .األصلية قيمتها على املقارنة قيمتها قسمة حاصل هي متغرية لكل النسبية القيمة إن

 يف السارية تلك هي للمتغريات األصلية والقيم. للمتغرية األساس القيمتان مها املقارنة والقيمة األصلية القيمة وتعترب
  .العروض لتقدمي احملدد التاريخ

  .الصفقة مبلغ من املنفذ اجلزء ميثل حساب كل مبلغ على التوايل على األمثان مراجعة وتطبق

 النفقات يف نقص أو زيادة املراجعة صيغ إعمال عن ينجم حبيث تغيريا التعاقدي األجل خالل األمثان عرفت وإذا

 رب( املتعاقدة للسلطة جيوز فإنه  للصفقة، األصلية األمثان أساس على احملددة النفقة من% 20 على يزيد معني مببلغ

  .الصفقة تفسخ أن) املفوض العمل رب أو العمل

 أن عليه جيب ولكن الصفقة فسخ يف احلق مكتوب طلب على بناء الصفقة لصاحب يكون الفرضية هذه وعلى

 .اإلدارة قرار صدور حىت اخلدمات يواصل

  المتعاقدة السلطة طرف من مباشرة المنفذة الخدمات حاالت: 64المادة
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 هذا عن مسؤولة تكون األخرية هذه فإن املتعاقدة، السلطة طرف من املنفذة اخلدمات بعض الصفقة تضمنت إذا

  .التنفيذ

 اليت العناصر خمتلف وقيمة االقتطاع وطرق اخلدمات هذه طبيعة اخلاصة اإلدارية الدفاتر تبني أن جيب احلالة هذه ويف

  .التسديد مثن حتديد يف تدخل

 حيث األشغال لصفقات بالنسبة تعاقدية عقوبة املتعاقدة السلطة طرف من التعاقدية للخدمات املباشر التنفيذ وميثل

 وسائل وباستغالل العاجز املقاول حساب على املتعاقدة السلطة وكالء طرف من األشغال هذه تنفيذ مواصلة ميثل

  .العمومية الصفقات ملراقبة الوطنية للجنة اإلجيايب الرأي أخذ بعد القرار هذا ويؤخذ. ورشته

 بند مبوجب املتعاقدة للسلطة املباشر التنفيذ حتت حتت الصفقة وضع إمكانية استبعاد األحوال من حبال جيوز وال

 املنفذة اخلدمات مبلغ يتجاوز أن ميكن وال. أيام) 10( عشرة عن أجله يقل ال إنذار لزوما يستبقه أن وجيب تعاقدي

 جتاوزت وإذا. املقاولة عجز حالة يف رسومها كافة مع الصفقة مبلغ من)% 20( عشرين املباشر االستغالل حسب

  .جديدة صفقة إبرام يربر مما ذلك فإن النسبة هذه اخلدمات

 الذي املقاولة حبضور املنفذة األعمال مبعاينة يقام به النطق وفور كليا أو جزئيا املباشر االستغالل يكون أن ميكن

  .القانونية بالطرق لذلك يستدعى

  العقد تنفيذ خالل الصفقة على الطارئة التغييرات: الخامس القسم

  الخدمات وكلفة حجم في التغييرات: 65المادة

 القيمة من)% 20( عشرين حدود ويف ملحق عقد مبوجب إال العمومية الصفقة مببلغ املتعلقة البنود تغيري ميكن ال

  .صفقة إلبرام جديدة مسطرة إتباع التعاقدية السلطة على يفرض احلد، هذا على زاد وما. األصلية للصفقة اإلمجالية

 دفاتر يف حال كل على املبينة امللحقة العقود إبرام على إضافية قيود فرض يربر قد الصفقات بعض أمهية أن كما

  .اخلاصة اإلدارية البنود
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 موضوع يغري أن جيوز وال األصلية بالصفقة اخلاصة الصيغ نفس حسب وتبليغه امللحق العقد على املصادقة وتتم

 من ترخيص على امللحقة العقود إبرام ويتوقف. األمثان مراجعة صيغة وال تسديدها عملة وال مستحقها وال الصفقة

  .العمومية الصفقات ملراقبة الوطنية اللجنة

 إال إصدارها ميكن وال صفقة لتسيري تعاقدية تصرفات تعترب وبالربامج وباآلجال باألمثان املتعلقة اخلدمة أوامر إن

  :التالية الشروط ضمن

 التمويل توفر بإثبات مشروط توقيعه فإن الصفقة ملبلغ جتاوز عليه يرتتب أن اخلدمة أمر شان من كان إذا •

 .اإلضايف

 بأوامر تتم أن ميكن الصفقة تغيريات فإن األكثر على)% 10( عشرة يتعدى ال الصفقة مبلغ جتاوز كان إذا •

 .املادة هذه من 2الفقرة أحكام مراعاة مع ملحق عقد بواسطة الحقا وضعيتها تسوي أن على اخلدمة

 العقد على التوقيع بعد إال تصح ال التغيريات فإن)% 10( عشرة من أكثر الصفقة مبلغ جتاوز كان إذا •

 .ا املتعلق امللحق

 .ملحق عقد إلبرام موضوعا تكون ال التعاقدية للبنود تطبيقا لألمثان العادية املراجعة إن •

 اجلزء من أو للصفقة األصلي املبلغ من)% 20( عشرين على تزيد زيادة إىل الثمن مراجعة صيغة تطبيق أدى إذا أنه إال

 77املادة لرتتيبات طبقا الصفقة فسخ يطلب أن الصفقة ولصاحب املتعاقدة للسلطة جيوز فإنه الصفقة من املتبقي

  .املرسوم هذا من) ج( الفقرة

 وكلفة حجم حول مسبقة لدراسة موضوعا يكون أن جيب الفنية باملواصفات يتعلق تغيري أي فإن حال كل وعلى

  .العامة اإلدارية البنود دفرت يف احملددة الشروط حسب اخلدمات كميات تغيري ويتم. الصفقة وأجل

  العقد تنفيذ تأخير: 66المادة

 هذه على ينص أن جيب جزاءات؛ بدفع يلزم فإنه الصفقة صاحب بفعل الصفقة يف احملددة اآلجال جتاوز حالة يف

 حسب االستالم وأجل للتنفيذ التعاقدي األجل انتهاء تاريخ بني املقارنة مبجرد وتطبق الصفقة صلب يف اجلزاءات

  .املرسوم هذا من 89املادة يف الواردة الرتتيبات
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 بعد اجلزاءات هذه من اجلزئي أو الكلي باإلعفاء املتعاقدة للسلطة)  اهلرمية أي(  التسلسلية السلطة تصرح أن وميكن

 تنظيم سلطة إىل اجلزاءات من اإلعفاء قرار من نسخة وحتال. العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة رأي أخذ

  .العمومية الصفقات

  .عليها ترتتب أن ميكن اليت التأخري جزاءات من الصفقة صاحب قاهرة قوة عن النامجة املوانع تعفى

  

  التعجيل حوافز: 67المادة

 شكل يف للتعجيل حوافز منح على الناقصة ملف يف تنص أن ضروريا ذلك رأت كلما املتعاقدة للسلطة جيوز

  .عالوات

  .التأخري جزاءات نسبة العالوات هلذه اليومية النسبة تتجاوز أن األحوال من حبال جيوز وال

  .عليها املتعاقد املدة عشر تفوق أن ميكن ال التعجيل حوافز عليها تنطبق اليت املدة أن كما

  والشراكة) الباطن من المقاولة أي( الوساطة: السادس القسم

  الباطن من المقاولة: 68المادة

  :أن شريطة صفقته من معينة أجزاء تنفيذ على وسيط مع يتعاقد أن الصفقة لصاحب جيوز

 املناقصة؛ ملف يف اإلمكانية هذه على ينص •

 .به اخلاصة التسديد طرق واعتماد وسيط كل على املتعاقدة السلطة موافقة على حيصل •

 عن تصرحيا طلبه يف أو عرضه يف يقدم ان الصفقة إلبرام الحقا الوساطة عقد كان إذا الصفقة صاحب أو املتعهد يلزم

 وعنوانه التجارية تسميته أو ومقره املقرتح الوسيط واسم بالوساطة عليه التعاقد ينوي اليت اخلدمات جزء ومبلغ طبيعة

  .الفنية ومؤهالته

 أيام) 10( عشرة أجل يف ردها بإبداء ملزمة املتعاقدة السلطة تكون الشروط، دفاتر يف ذلك خالف على ينص مل وما

 إذا إال للطلب رفضا يعترب ذلك فإن األجل هذا يف رد يصدر مل وإذا. الطلب تلقيها تاريخ من اعتبارا العمل أيام من

  .الضمين القرار هذا عن املتعاقدة السلطة رجعت
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 املواد يف احملددة الشروط فيها تتوفر اعتبارية أو طبيعية شخصيات كانوا إذا إال الباطن من املقاولني اعتماد جيوز وال

 23 واملواد العمومية الصفقات مدونة املتضمن 2010/ 07/ 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من بعدها وما 23

  .املرسوم هذا من بعدها وما

  .للصفقة اإلمجالية القيمة من)% 30( ثالثني على مبلغها زاد إذا الوساطة عقد حيظر

  .إياه منحها بعد الصفقة صاحب كفاءات يف جوهري تغيري إىل الوساطة عقد يؤدي أن األحوال من حبال ميكن وال

  .الوسيط التزامات كافة تنفيذ عن شخصية بصفة مسؤوال الصفقة صاحب يبقى وساطة، عقد حالة يف

 طرف من به اخلاصة التسديد طرق اعتمدت الذي املقبول للوسيط جيوز فإنه بذلك للوساطة املنظم التشريع مسح وإذا

  .الصفقة من إجنازه يتوىل الذي اجلزء مقابل طرفها من مباشرة التسديد من يستفيد أن املتعاقدة، السلطة

 وخاصة الصفقة لكافة بالنسبة الشخصية مسؤوليته من الصفقة صاحب يعفى ال للوسيط املباشر التسديد وهذا

  .الوسيط أجنزه الذي الصفقة جبزء املرتبطة اللتزاماته بالنسبة

  الشراكة:69المادة

 أو تضامين ائتالف أي جتمع شكل يف عرضهم أو ترشحهم يقدموا أن اخلدمات ومؤدي واملوردين للمقاولني جيوز

  .تضامين غري ائتالف

 املتعاقدة السلطة اجتاه األعضاء جلميع ممثال يكون التجمع أعضاء أحد االلتزام عقد يف يعني الصيغتني كلتا ويف

  .التجمع أعضاء إىل املوكلة اخلدمات وينسق

  : االئتالفات من نوعان ويوجد

 مشرتك كل يتعهد أقسام أو أجزاء عدة على للتجزئة قابلة الصفقة كانت إذا وذلك تضامين غري ائتالف -

 إال. به املنوطة الضمانات وعن به تعهد الذي القسم أو اجلزء عن إال مسؤوال يكون وال منها قسم أو جبزء

 قيامهم يف املتعاقدة السلطة اجتاه التجمع أعضاء ميثل موكال األعضاء أحد التعهد يف يعني أن جيب أنه

 . التعاقدية بواجبام
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 بالتعاون ذلك ليسمح واحد بنشاط اخلاصة الكربى الصفقات يف تضامين ائتالف صيغة استعمال وجيب -

 .املتشاة التخصصات ذات املؤسسات خمتلف بني

. اإلئتالفات هذه على اإلعتبارية الشخصية إضفاء املقاولني ائتالفات مع عمومية صفقات وجود على يرتتب وال

 أعضائه بني اتفاقية وجدت إذا إال يثبت ال أنه إال باالشرتاك تعهدا أعضاؤه يوقع ما فور موجودا اإلئتالف ويعترب

  .للتعهد كدعم تقدم أن جيب االتفاقية وهذه

  .مشاعة بصفة الصفقة صاحب أصبح كلهم التجمع أعضاء أن يفيد للتجمع الصفقة ومنح

 اليت للخدمات املفصل والتوزيع املبلغ تبني واحدة وثيقة شكل يف االلتزام عقد حيرر التضامين غري التجمع حالة ويف

  .بتنفيذها التجمع من عضو كل يلتزم

 اليت اخلدمات وجمموع والصفة املبلغ تبني واحدة وثيقة شكل يف االلتزام عقد فيكون التضامين، اإلئتالف حالة يف أما

  .تضامنية بصفة بتنفيذها التجمع اعضاء تعهد

  .عروضهم وإيداع للمرتشحني املسبق التأهيل بني ما الفرتة يف التجمع تركيبة على تغيري أي إجراء جيوز وال

 بصفتهم واحد، آن ويف متعددة، عروضا أجزائها ألحد أو واحدة لصفقة يقدموا أن واملتعهدين املرتشحني على وحيظر

  .أكثر أو واحد إئتالف أعضاء أو منفردين مرتشحني

  الديون عن والتنازل الصفقات حيازة رهن: السابع القسم

  الديون عن والتنازل الصفقات حيازة رهن إجراءات: 70المادة

 تكون أن كذلك وجيوز. رهن موضع تكون أن جيوز املرسوم هذا يف الواردة للرتتيبات طبقا أبرمت عمومية صفقة كل

  .للتنازل موضوعا العمومية الصفقة لصاحب املستحقة الديون

 أو املرن الدائن" يسمى ثالث وطرف الصفقة صاحب بني األطراف ثنائي عقد شكل احلوالة أو احليازة رهن ويأخذ

  ".له احملال



 524  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 التسديد من مستفيد وسيط إىل تفويضه الصفقة صاحب ينوي اليت اخلدمات ومبلغ طبيعة الصفقة حددت وإذا

 أن الصفقة لصاحب يرخص الذي األقصى املبلغ لتحديد الصفقة من للوسطاء املسدد املبلغ خصم يتم فإنه املباشر

  .يستحقه الذي الدين من عنه يتنازل أو يرهنه

 الصفقة من أصلية نسخة إما معه تعامل الذي املورد أو املقاول إىل العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص ويسلم

 لتسمح احليازة رهن عن حمتمل إبالغ دف واحدة نسخة يف صدرت الوثيقة هذه أن يفيد طرفه من موقعا بيانا حتمل

 مطابقة التحويل بقابلية شهادة وإما عنها، له املرتتبة الديون عن التنازل او الصفقة حيازة برهن الصفقة لصاحب

  .باملالية املكلف الوزير من مبقرر حيدد لنموذج

  .املالية وزير طرف من املعتمدة املصرفية التجمعات أو املؤسسات لدى إال الصفقات حيازة رهن جيوز وال

 رهن ميدان يف ا املعمول النظم يف عليها املنصوص باإلشهار اخلاصة اإلجراءات احرتام األحوال مجيع يف جيب

  .احليازة

 اخلدمات بتنفيذ املباشر التسديد من يستفيدون وسطاء إىل يعهد أن إليه الصفقة إبالغ بعد الصفقة صاحب أراد إذا

 أو أعاله املذكورة الوحيدة النسخة شكلية تغيري على احلصول عليه جيب فإنه الصفقة، يف الوارد املبلغ يفوق مببلغ

  .التحويل قابلية شهادة شكلية

  الحيازة رهن إبالغ: 71المادة

 وإىل املتعاقدة السلطة إىل بإشعار أو مكتوبا أثرا ترتك وسيلة بكل يبلغ أن له احملال أو املرن الدائن على جيب

  .احلوالة أو الرهن عقد من لألصل ومطابقة مصدقة نسخة بالتسديد، املكلف احملاسب

 اخلدمات يتنفيذ املباشر التسديد من يستفيدون وسطاء إىل يعهد أن إليه الصفقة إبالغ بعد الصفقة صاحب أراد إذا

 أو أعاله املذكورة الوحيدة النسخة شكلية تغيري على احلصول عليه جيب فإنه الصفقة، يف الوارد املبلغ يفوق مببلغ

  .التحويل قابلية شهادة شكلية
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 املباشر بالسديد احملاسب يقوم ذلك من مانع مينع مل وما أعاله 2 الفرتة يف الوارد اإلشعار أو اإلبالغ من واعتبارا

 الصفقات حيازة رهن باسم له أعطيت اليت املستحقة الديون جلزء أو املستحقة الديون ملبلغ له احملال أو املرن للدائن

  .احملالة أو

 واحد كل حيصل فإنه دائنني، لعدة حماال املستحق الدين كان أو مستفيدين عدة لصاحل الرهن كان إذا ما حالة يف

 احملاسب إىل بياناا إشعار أو إبالغها يتم اليت الوثيقة يف له املخصص املستحق الدين من جزء على لوحده منهم

  .بالتسديد املكلف

 بالرهن اإلبالغ أو اإلشعار بعد التسديد طرق يف وال بالتسديد املكلف احملاسب تعيني على تغيري أي إجراء جيوز وال

  .له احملال أو املرن الدائن من املكتوبة املوافقة بعد األخرية احلالة هذه يف إال التحويل قابلية بشهادة أو

 الرهن حيازة عقد نسخة حبيازته الذي احملاسب إىل واإلبالغات اإلشعارات عن اليد برفع األمر املرن الدائن يعطي

 التايل العمل أيام من الثاين اليوم من اعتبارا اليد رفع ويسري. مكتوبة وسيلة بكل ذلك ويتم. أعاله 2الفقرة يف والواردة

  .بذلك له املشعرة للوثيقة بالتسديد املكلف احملاسب تسلم ليوم

  .ا املعمول والنظم التشريعات عليها تنص بامتيازات إال هلم احملال أو املرنني الدائنني حقوق مكافأة جتوز وال

  واستالمها الصفقات تنفيذ رقابة: الثامن القسم

  الصفقات تنفيذ برقابة المكلفة األجهزة: 72المادة

 رقابة تتم املتعاقدة، السلطات هلا ختضع اليت النفقات على بالرقابة املتعلقة والتنظيمية التشريعية باألحكام املساس دون

  :التالية األجهزة طرف من العمومية الصفقات تنفيذ

  العامة؛ اإلدارية البنود دفاتر يف احملددة الطرق حسب املتعاقدة السلطة-أ

  ا؛ املعمول والنظم القوانني عليه تنص خمتص آخر إداري جهاز أي أو العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة-ب

  .مستقلني مدققني بواسطة تنفذها اليت السنوية التدقيق مهام إطار يف العمومية الصفقات تنظيم سلطة-ج

  األشغال قيادة: 73المادة
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 التنظيمية بالطرق احملددة السقوف على يزيد أو مبلغها يساوي اليت للصفقات بالنسبة املتعاقدة السلطة على جيب

 السلطة مصاحل لدى متوفرة غري مؤهالت تتطلب كانت إذا السقوف تلك عن مبلغها يقل اليت للصفقات وبالنسبة

 .األشغال قيادة مبهام للقيام لألشغال خارجية قيادة تستدعي أن عليها جيب املتعاقدة

  للصفقات المؤقت االستالم: 74المادة

  .الصفقة تنفيذ باكتمال مضمونة رسالة بواسطة املتعاقدة السلطة يشعر أن الصفقة صاحب على جيب

 مقبولة التوريدات أو األشغال أن الطرفني حبضور فيه يالحظ حمضر وهو املؤقت االستالم بإجراءات يقام عندئذ

  .الضمانة أجل تسمى معينة ملدة االختبار موضع للوضع

  .تشكيلها على الصفقة تنص الغرض هلذا معينة جلنة طرف من االستالم هذا ويتم

 السلطة تصرف حتت الصفقة صاحب طرف من املنفذة واألشغال التوريدات تصبح املؤقت االستالم اكتمال وفور

  .املتعاقدة

 احليازة هذه بأن بعد يصرح مل إذا املؤقت االستالم مقام العمل من األجزاء أو التوريدات لبعض املبكرة احليازة تقوم وال

  .استالما تعترب

 يعد مل الصفقة صاحب فإن اإلدارة حيازة يف األعمال أو التوريدات من أجزاء أو األعمال أو التوريدات دخلت وإذا

  .الصنعة عيوب أو اخلفية العيوب عدا فيما االستعمال جراء تلحقها اليت األضرار عن مسؤوال

 تسلم لكل بالنسبة الضمانة أجل يسري وجوبا، الصفقة عليها تنص مؤقتة جزئية استالمات عدة وجود حالة ويف

  .اجلزئي املؤقت االستالم تاريخ من ابتداء جزئي

  الضمانة أجال: 75المادة

  .الضمانة أجل طوال االختبار موضع مؤقتا، املستلمة والتوريدات األشغال توضع
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 ويظل. املستلمة والتوريدات األشغال ومطابقات متانة تراقب ان املدة هذه خالل املتعاقدة السلطة على وجيب

  .النهائي االستالم حىت املالحظة اإلختالالت وإصالح الصيانة بأعمال ملزما الصفقة صاحب

  :يلي كما الضمانة مدة تكون الشروط دفاتر يف ذلك خبالف صريح نص يرد مل وإذا

 والردم؛ والتحجري واحلفر الصيانة ألعمال بالنسبة املؤقت االستالم تاريخ من اعتبارا أشهر) 6( ستة •

 األخرى؛ لألعمال بالنسبة سنة •

 للسيارات؛ بالنسبة املصنع يعطيها اليت الضمانة سنة •

 املعلوماتية؛ للمعدات بالنسبة سنة •

 .األخرى واآلليات واملعدات للتوريدات بالنسبة املصنع طرف من املقرتحة اآلجال سنة •

  النهائي االستالم: 76المادة

 فيما إال مسؤوليته من الصفقة صاحب ساحة وخيلي للصفقة حدا التوريدات أو لألشغال النهائي االستالم يضع

  .االقتضاء عند العشرية بالضمانة يتعلق

  .الضمانة أجل اكتمال بعد وذلك املؤقت للتسليم املتبعة الصيغ بنفس النهائي باالستالم يصرح و

 مبناسبة املسجلة التحفظات وترفع املالحظة الصنعة عيوب جترب أن بعد إال النهائي باالستالم التصريح جيوز وال

  .الضمانة مدة خالل ظهرت اليت أو املؤقت االستالم

 على النهائي االستالم ويغطي. بالصفقة املتعلقة واجباته من الصفقة صاحب يتحرر النهائي باالستالم يصرح وعندما

  .األصلية التقديرات على املدخلة التغيريات اخلصوص

 العمل كان إذا الغري اجتاه واجباته من الصفقة صاحب حيرر ال فهو حساب، كل من الرباءة يفيد ال النهائي االستالم

 وكافة واملذكرات املخططات يسلم أن وجيب اخلفية العيوب حالة يف أو الفن لقواعد مطابقة غري بطرق مبنيا

  ..العمل لسري الضرورية املعلومات

  وتأجيلها الصفقات فسخ: التاسع القسم
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  الفسخ: 77المادة

 أن وميكن. احلسابات تسوية يف فورا الشروع وجيب. املتعاقدة السلطة عن يصدر وهو. الصفقة إاء الفسخ يتضمن

 يف للفسخ قرار مبوجب العامة اإلدارية البنود دفرت يف عليها املنصوص للشروط وفقا العمومية الصفقات فسخ يتم
  :التالية احلاالت

 إليه املوجهة اخلدمة بأوامر أو الصفقة ببنود الصفقة صاحب يلتزم مل إذا املتعاقدة السلطة من مببادرة إما -

 التنفيذ، يف وتأخر عنها املسؤول وهو العمل يف او الصنعة يف فادحة عيوب أو أخطاء وجود حالة يف. للتنفيذ

 أو به مرخص غري وتعليق العامة، اإلدارية البنود دفرت يف املبني احلد يتجاوز التأخري جزاءات تطبيق عنه يرتتب

 للصفقات بالنسبة السرية احرتام عدم حالة ويف الصفقة، صاحب طرف من اخلدمات تقدمي عن ختل

 هذه الفسخ حاالت يف. الصفقة عن التنازل حالة ويف للبالد، الداخلي األمن أو الوطين بالدفاع املتعلقة

 .ملزما الصفقة صاحب إىل مسبق إنذار توجيه يعترب اخلطأ على القائمة

 كانت إذا لألهلية فقدانه أو الصفقة صاحب وفاة أو ترخيص بدون وساطة عقد إىل اللجوء حالة يف -

 الورثة يقدمها مبقرتحات املتعاقدة السلطة قبلت إذا إال مؤسسته تصفية أو طبيعية، لشخصية ممنوحة الصفقة

 اخلاصة الرتتيبات بتطبيق املساس ودون. املؤسسة استغالل مبواصلة احملكمة ترخيص أو التصفية مأمور أو

 مدونة املتضمن 2010/ 07/ 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من 25و 24 املادتني أحكام بتطبيق

 املذكورة األمور اكتشفت إذا الصفقة فسخ مببادرة تقوم أن كذلك املتعاقدة للسلطة جيوز العمومية الصفقات

 .الصفقة تنفيذ أثناء أعاله

 أو يوما، 30 مدة أثر بدون يظل إنذار بعد الثمن تسديد عدم حالة يف الصفقة صاحب من مببادرة أو -

 الظروف يف تنفيذها مواصلة يف الصفقة صاحب على العبء يثقل املتعاقدة السلطة طرف من خطأ إرتكاب

 احلالة هذه ويف. املرسوم هذا من 78 املادة يف الواردة الشروط حسب التأجيل حالة يف أو العقد، يف احملددة

 .القاضي من بقرار الفسخ يتم

 عندما أو مستحيال الصفقة تنفيذ جتعل قاهرة قوة إثر على أو املتعاقدين الطرفني بني اتفاق إثر على وإما -

 مراعاة مع وذلك العمومي، املرفق ضرورات إىل بالنظر مناسب غري أو اجلدوى عدمي العقد تنفيذ يصبح

 .يلي فيما عليه املنصوص التعويض
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 يف إال تنفذ مل اليت اخلدمات أساس على جزافيا حيدد تعويض دفع يف احلق الصفقة لصاحب الفسخ يعطي
  .بالرتاضي الفسخ أو قاهرة قوة بسبب الفسخ حاالت

  :التالية احلاالت يف وذلك تعويض أي دفع وبدون تلقائيا الصفقة وتفسخ

 قد اليت العروض االقتضاء، عند املتعاقدة، السلطة تقبل ومل طبيعية شخصية كان إذا املتعاقد وفاة حالة يف -أ

  األشغال؛ ملتابعة الورثة يقدمها

 الذي التصفية مأمور يقدمها اليت األشغال متابعة عروض املتعاقدة السلطة تقبل مل إذا اإلفالس حالة -ب

  املؤسسة؛ استغالل مواصلة يف احملكمة له رخصت

  .مؤسسته استغالل مواصلة يف له يؤذن مل إذا قضائيا تسويتها أو املتعاقد ممتلكات تصفية حالة يف - ج

  .الصفقات من صنف بكل اخلاصة العامة البنود دفاتر يف التعويض هذا لتحديد املطبقة املئوية النسبة حتدد

 مع بتناسب بتعويض تطالب أن املتعاقدة للسلطة جيوز فإن الصفقة صاحب ارتكبها أخطاء بسبب الفسخ كان وإذا

  .الشروط دفاتر يف مبلغها وحيدد جديدة صفقة إبرام على املرتتبة األعباء

  .اإلدارية البنود دفاتر يف عليها املنصوص للرتتيبات طبقا املفسوخة الصفقات تصفية جتب

  التأجيل: 78المادة

 اخلدمات أو التوريدات أو األشغال بتأجيل تأمر أن املتعاقدة للسلطة جيوز ذلك، تربر املوضوعية الظروف كانت إذا

 الصفقات إبرام جلنة رأي على يعرض أن وجيب تقديريا طابعا التأجيل هذا يكتسي أن جيوز وال. الصفقة موضوع

  .املسبق للفحص خاضعة الصفقة كانت إذا العمومية الصفقات لرقابة الوطنية واللجنة العمومية

 يطالب أن الصفقة صاحب حق من فإن أشهر ثالثة على تزيد لفرتة الصفقة تنفيذ بتأجيل املتعاقدة السلطة أمرت إذا

  .صفقته بفسخ

  .أشهر ثالثة فرتاا جمموع يتجاوز متتالية تأجيالت حصول حالة يف األمر وكذلك

 يغطي تعويض دفع يف وكذلك إجنازها مت اليت اخلدمات على احلصول يف احلق الصفقة لصاحب التأجيل يعطى

  .اخلاصة اإلدارية البنود دفرت يف املبينة احلدود ضمن التأجيل عن النامجة واألضرار التكاليف
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  العمومية الصفقات تسوية: الثالث الفصل

  مشتركة ترتيبات: األول القسم

  الصفقات تسوية وطرق مبدأ: 79المادة

 طبقا وذلك احلساب تصفية برسم أو األقساط أو السلفات مبوجب إما دفعات تسديد الصفقات على يرتتب

  .الفصل هذا يف احملددة للشروط

 يف الواردة األقساط أو السلفات برسم الدفاعات هلا ختضع اليت والفنية اإلدارية الشروط صفقة كل توضح أن جيب
  .الفصل هذا

 ميكن اليت اجلزئية النهائية التسديدات عدا وفيما. النهائية التسديدات صفة واألقساط السلفات تسديدات تكتسي ال

  .للصفقة النهائية التصفية حىت ا مدينا يعترب التسديدات هذه من املستفيد فإن الصفقة، عليها تنص أن

 مراعاة مع. املرسوم هذا مبوجب الواجبة الضمانات أو النهائية الكفالة تكوين بعد إال تسديد أي يتم أن جيوز وال

 بواسطة عمومية بصفقة يتعلق تسديد كل يتم أن جيب الدولية، القرض اتفاقيات أو اتفاقات عن النامجة الرتتيبات

 اعتماد بواسطة أو اجلارية للنظم طبقا األوىل الدرجة يف معتمدة مالية مؤسسة أو مصرفية هيئة إىل مصريف حتويل

  .وثائقي

  .التمويل هذا بتسيري املخولة اهليئة تأشرية على مسبقا حيصل أن جيب اخلارجي التمويل قروض على يتم اقتطاع كل 

  .ملحق عقد طريق عن إال جيوز ال املصريف الدفع حمل تعيني يف تغيري كل

 أو أقساط أو سلفات تسديد عليها يرتتب أن شأا من واليت الصفقة صاحب ا يقوم اليت العمليات معاينة تتم

 لإلجراءات طبقا كتابية، وسيلة بأي وكيله، أو الصفقات تسيري عن املسؤول الشخص طرف من حساب، تصفيات

  .العامة اإلدارية البنود دفرت يف الواردة

  السلفات: الثاني القسم

  الشروع سلفة: 80المادة
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 اخلدمات أو التوريدات أو األشغال لتنفيذ الالزمة التحضريية العمليات ملواجهة اإلدارة مع للمتعاقد سلفات منح جيوز

  .الصفقة موضوع

  :معينة صفقة برسم املمنوحة للسلفات اإلمجايل املبلغ يتعدى أن األحوال من حبال جيوز وال

 الفكري؛ الطابع ذات واخلدمات األشغال إىل بالنسبة للصفقة األصلي املبلغ من%) 20( املائة يف عشرين •

 .اجلارية واخلدمات للتوريدات بالنسبة للصفقة األصلي املبلغ من%) 30( املائة يف ثالثني •

  .االستشارة أو العرض ملف يف أعاله األوىل الفقرة يف املذكورة السلفات تسديد وطرق مبلغ على النص جيب

 حماسبيا ضبطها وجيب للصفقة اإلمجايل املبلغ من%) 10( املائة يف عشرة جتاوزت إذا يساويها مببلغ تضمن أن وجيب

  .تصفيتها ملتابعة املتعاقدين طرف من

 تأمر اليت الوثيقة إبالغ قبل سلفة أية تسديد جيوز وال. املرسوم هذا لرتتيبات طبقا الالزمة الكفاالت وضع بعد وتسدد

  .الصفقة تنفيذ يف بالشروع

 برسم الصفقة لصاحب املستحقة املبالغ من اقتطاع بواسطة الصفقة، حتددها اليت الوترية حسب السلفات تقضى

 بالثمن املنجزة اخلدمات قيمة تبلغ عندما أجل كآخر السلفة جمموع قضاء وجيب. احلساب تصفية او األقساط

  .الصفقة مبلغ من%) 80( املائة يف مثانني األصلي

 منها قضى ما أساس على السلفات قضاء لضمان املتقدمة الكفاالت عن اليد تدرجييا املتعاقدة السلطات ترفع

  .بالفعل

  الطلبية عند السلفة: 81 المادة

 إذا اخلاصة اإلدارية البنود دفرت يف احملددة اإلجراءات حسب الصفقة لصاحب الطلبية عند سلفة كذلك متنح أن جيوز

 مصاريف مثل اهلامة املسبقة املصاريف من غريها أو ماكينات أو معدات لطلب أو للشراء عقد أبرم أنه أثبت

  .الدراسة وتكاليف االخرتاع براءات على احلصول

 األقساط: الثالث القسم
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  الدورية األقساط: 82المادة

 من أقل يكون للتنفيذ أجل على تنص اليت الصفقات عدا وفيما اخلاصة، اإلدارية البنود دفرت يف استثناءات ترد مل ما

 أقساط منح اخلدمات تنفيذ يف بشروعه الصفقة صاحب يستحق. اختياريا األقساط منح فيها يكون واليت أشهر ثالثة

  .الصفقة يف احملددة والطرق للشروط طبقا

  التسديد اجل: 83المادة

  .الصفقة يف احملددة الشروط توفرت إذا شهرين كل األقل على األقساط تسديد يتم أن جيب

 العمل أيام من يوما) 60( ستني يتجاوز ال أجل يف احلساب وتصفية األقساط بتسديد املتعاقدة السلطة ممثل ويلتزم

  .الفاتورة تسلم تاريخ من اعتبارا

 املقاوالت لصاحل هلا التابعة واملؤسسات الالمركزية اإلقليمية اموعات طرف من للتسديد أقصر آجال منح وجيوز

  .الرتايب اختصاصها جمال يف شرعية بصفة املتواجدة واملتوسطة الصغرية

  األقساط مبلغ: 84المادة

 جهة، من السلفات لقضاء الضرورية املبالغ منها ختصم أن بعد ا املتعلقة اخلدمات قيمة األقساط مبلغ يتجاوز ال

  .أخرى جهة من االقتضاء، عند الضمانة، اقتطاع لتكوين الضروري واملبلغ

  الجزافية األقساط: 85المادة

 الصفقة يف حيدد أن جيوز للخدمات، الفعلي التنفيذ حسب وليس سلفا حمددة مراحل حسب األقساط دفع حالة يف

  .للصفقة األصلي املبلغ من مئوية نسبة شكل يف قسط لكل جزايف مبلغ

  التموينات على األقساط: 86المادة

 الصفقة لصاحب جيوز وال التموينات قيمة من%) 80( املائة يف مثانني التموينات على القسط مبلغ يتعدى أن جيوز ال

 يف املذكورة تلك غري أخرى توريدات أو ألشغال بالنسبة أقساط أو سلفات موضع كانت اليت التموينات يف التصرف
  .الصفقة
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  .تلقائيا الصفقة فسخ إىل يؤدي أن ميكن اإلجراء هلذا خرق وكل

  األقساط تسديد: 87المادة

 أساسها على يتم اليت للتنفيذ الفنية املراحل أو الدورية الصيغ الصفقات من نوع لكل العامة اإلدارية البنود دفاتر حتدد

  .األقساط دفع

  الحساب تصفية تسديد: الرابع القسم

  الحساب تصفية تسديد موضوع: 88المادة

 التوريدات تنفيذ بسبب له املستحقة باملبلغ الصفقة لصاحب املقدم األخري الدفع هو احلساب تصفية تسديد موضوع

 طبيعتها كانت أيا واألقساط للسلفات املقابلة الدفعات منها تقتطع أن بعد الصفقة موضوع األشغال أو اخلدمات أو

 عند ا، مدينا الصفقة صاحب يكون قد اليت املبالغ مجيع إىل باإلضافة بعد، املتعاقدة السلطة تسرتدها مل واليت

  .الصفقة مبوجب االقتضاء،

  .منها واحد لكل بالنسبة ائية تسديدات عليها يرتتب ائية جزئية استالمات على الصفقة تنص أن وميكن

  التأخير وجزاءات التأخير على المترتبة الفوائد: الخامس القسم

  التأخير على المترتبة الفوائد: 89المادة

 احلق الصفقة لصاحب يعطي املتعاقدة السلطة يف تقصري عن ناتج احلساب تصفية او األقساط تسديد يف تأخري كل

  .لصاحله فوائد دفع يف

  %).1( املائة يف واحدة نقطة بزيادة املوريتاين املركزي للبنك املرجعية النسبة أساس على الفوائد هذه وحتسب

 له املستحقة للمبالغ استالمه عند إال الصفقة مبوجب والرسوم باحلقوق مدين غري الصفقة صاحب كان إذا أنه إال

  .احلقوق تلك منها ختصم ان بعد املبالغ تلك أساس على حتسب التأخري على املرتتبة الفوائد فإن

 يوم إىل أعاله 83 املادة يف احملدد التسديد أجل النقضاء املوايل اليوم من اعتبارا التأخري على املرتتبة الفوائد وتسري

  .التسديد لسند املعتمد احملاسب إصدار
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 التسديد أجل انقضاء قبل مسبقا املسددة واملبالغ. يوما 365 وسنة الشمسي التقومي أيام أساس على احلساب ويتم

  .خصمها ليتم التأخري على املرتتبة الفوائد نسبة عليها تطبق

 خالل وتسدد تقريبية بصفة وحمدد مسبب منه طلب على بناء التأخري على املرتتبة الفوائد الصفقة صاحب ويستحق

  .املتعاقدة السلطة طرف من الطلب استالم تاريخ من اعتبارا أجل كآخر يوما 60

  .ملحق عقد إبرام التأخري على املرتتبة الفوائد تسديد يتطلب وال

  التأخير جزاءات: 90 المادة

  .التأخري جزاءات لتطبيق يعرضه الصفقة صاحب طرف من عليه املتعاقد التنفيذ أجل جتاوز إن

 وأيام والسبت اجلمعة فيها مبا يوم كل عن الصفقة مبلغ من) 1/1000( األلف من بواحد التأخري جزاءات مبلغ حيدد

  .العطلة

 تسلط اليت اآلجال. للصفقة اإلمجايل املبلغ من%) 7( املائة يف بسبعة التأخري جلزاءات اإلمجايل املبلغ سقف وحيدد

  .األمثان مراجعة من تستفيد ال التأخري جزاءات عليها

 حاالت مراعاة مع اإلستالم وتاريخ التعاقدي األجل انقضاء تاريخ مقارنة مبجرد مسبق إنذار دون اجلزاءات وتسلط

  .املتعاقدة السلطة تعاينها واليت للمتعاقد املنسوبة غري واالنقطاع التعليق

 قيمة تكون مراحل يف يكون التنفيذ أو التسليم ان على تنص اليت واخلدمات التوريدات لصفقات بالنسبة أنه غري

 لالستعمال قابال تسليمه مت الذي اجلزء كان إذا اخلدمات، أو التوريدات من املتأخر للجزء األصلية للقيمة مساوية

  .عليها هو اليت حبالته

 الصفقة يف عليها منصوص متفرقة مؤقتة استالمات تستدعي خمتلفة أعمال بإجناز املتعلقة األشغال لصفقات وبالنسبة

  .املتأخر للعمل األصلية القيمة تساوي التأخري جزاءات عليها تسلط اليت القيمة فإن

 وتدخل. ملحق عقد مبوجب األجل ميدد أو التسليم فيها يعلق اليت املدة التأخري جزاءات حساب يف تدخل وال

  .املتعاقدة السلطة ميزانية يف الصفقة صاحب على املسلطة اجلزاءات
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 احرتام لعدم خاصة جزاءات على الصفقة تنص أن ميكن القانوين األجل بتجاوز اخلاصة اجلزاءات على النظر وبغض

  .الفنية الرتتيبات بعض

  )الباطن من المقاولين أي(  للوسطاء المباشر التسديد: السادس القسم

  المبدأ: 91المادة

 املستفيدين للوسطاء املدفوعة التسديدات على كذلك تنطبق التسديد، بنظام واملتعلقة أعاله الواردة املواد أحكام إن

 الحقا الصفقة من جزء على الوسيط مع السلطة صاحب تعاقد كان إذا ما حالة ويف. املباشر التسديد صيغة من

 لصاحب املدفوع اجلزافية السلفة جزاء بقضاء االقتضاء، عند مرهونا، يظل اجلزافية السلفة تسديد فإن الصفقة إلبرام

  .الوسيط مع عليها املتعاقدة اخلدمات برسم الصفقة

  المحاسبية التبريرات: 92 المادة

 الوثائق هذه تسلم وفور. الصفقة صاحب بقبول املصحوبة التربيرية الوثائق أساس على الوسطاء لصاحل التسديد يتم

  .له بتسديدها الصفقة صاحب قبل اليت املبالغ له وتعني الوسيط املتعاقدة السلطة تشعر

 إىل يتوجه األخري هذا فإن الوسيط طرف من املقدمة التسديد طلبات على الصفقة صاحب يرد مل إذا ما حالة ويف

 عن املسبب رفضه على الدليل بتقدمي الصفقة صاحب فورا بدوره ينذر الذي الصفقة تسيري عن املسؤول الشخص

 املستحقة املتبقية املبالغ بصرف الصفقة تسيري عن املسؤول الشخص يأمر ذلك، غياب ويف الوسيط طلب تلبية

 .للوسيط

  العمومية الصفقات إبرام هيئات عن:  الثاني الباب

  العمومية الصفقات إبرام لجنة عن:  األول الفصل

  العمومية الصفقات إبرام لجنة صالحية:  93 المادة

 مبجمل بالقيام متعاقدة سلطات عدة حلساب أو املتعاقدة السلطة ضمن املكلفة، اهليئة هي العمومية الصفقات جلنة

  .األول الوزير من مبقرر احملددة االختصاص عتبة يفوق أو مبلغها يساوي اليت العمومية الصفقات إبرام إجراءات
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  :هي العمومية الصفقات إبرام جلنة صالحيات فإن لذلك وتبعا

 خطة املالية، املوارد وتسيري بتخطيط املكلفة املصاحل مع بالتعاون تعد فهي: العمومية للصفقات التخطيط .1

 اإلدارات وإىل العمومية الصفقات ملراقبة الوطنية اللجنة إىل وحتيلها إبرامها املرتقب للصفقات سنوية تقدير

 الصفقات بوابة وعلى العمومية للصفقات الرمسية النشرية يف إعالا وتتوىل. الدولة ميزانية بإعداد املكلفة

 املفتوحة اإللكرتونية املواقع على كذلك العمومية الصفقات إلبرام السنوية اخلطط تُنشر أن وميكن. العمومية

 اجلمهور؛ أمام

 مع بالتعاون وذلك املرجعية والقواعد الفنية واملواصفات واالستشارة املناقصة استدراج ملفات على املصادقة .2

 املختصة؛ الفنية املصاحل

 الصفقة؛ ومنط إجراء حتديد .3

 التنافسية؛ املناقصات بإطالق اإلذن .4

 وتقييمها؛ وفرزها العروض فتح .5

 للصفقات؛ والنهائي املؤقت املنح .6

 وملحقاا؛ العقود مشاريع دراسات .7

 الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة على يعرض الذي املباشر التفاهم صفقات كل عن خاص تقرير إعداد .8

 ؛ العمومية

 يف أذنت اليت الصفقات هذه موضوع واخلدمات والتوريدات األشغال استالم يف مراقب، بصفة املشاركة، .9
 إبرامها؛

 املتعاقدة السلطة إىل ترفع ذلك عن تقارير وحترير الصفقات، إبرام أداء ومؤشرات اإلحصائيات مسك. 10

  .العمومية الصفقات تنظيم وسلطة العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة وإىل

  العمومية الصفقات عن المسؤول الشخص: الثاني الباب

  العمومية الصفقات عن المسؤول الشخص صالحيات :94 المادة

 بالقيام العمومية الصفقات إبرام جلنة أعضاء مع مجاعية بصفة مكلف العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص

  .الصفقة مسودة على واملصادقة املناقصة عليه ترسو من بانتقاء وانتهاء اإلبرام منط اختيار من بدءا الصفقة بإجراءات
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 ذلك ويكون إعاقته، أو غيابه حالة يف مقامه يقوم من عنه ينيب أن العمومية الصفقات عن املسؤول للشخص ميكن

 األمر تعلق إذا اإلنابة تلك يف يرخص وال. املتعاقدة السلطة يف املختصة اجلهة من كتايب بقرار حدة على حالة كل يف

  .االقتضاء عند وتوقيعها الصفقة منح يف تبت وهي العمومية الصفقات  إبرام جلنة جلسة برئاسة

  العمومية الصفقات عن المسؤول الشخص تعيين: 95المادة

 القانون من 8 للمادة طبقا املعنية املتعاقدة السلطة طرف من العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص اختيار يتم

 أساس على االختيار هذا ويكون. العمومية الصفقات مدونة واملتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر 040- 2010

 العمومية الصفقات إبرام جمال ويف واالقتصادية والفنية القانونية امليادين يف والتجربة والكفاءة اخللقية النزاهة معايري

 الشخص وظيفة تسند أن وميكن. املتعاقدة السلطة يف املختصة اجلهة طرف من شفاف إجراء على بناء وذلك

  .املطلوبة املؤهالت على احلائزين األطر من غريهم أو متعاقدين أو موظفني إىل العمومية الصفقات عن املسؤول

 املفوض أو الوزير عن صادر مبقرر وزارة لكل املتعاقدة السلطات صفقات عن املسؤولني األشخاص تعيني ويرسم

  .املختص

 جلساا يرتأس أو الصفقات عن املسؤول الشخص يرتأسها اليت الصفقات إبرام هيئة احلالة حسب املقرر هذا وحيدد

  .األتعاب تلك تتحمل اليت املتعاقدة السلطة حلساب

  العمومية الصفقات عن المسؤول الشخص أخالقيات عن:  96المادة

 السلطات أو السلطة عن الصادرة والقرارات املداوالت سرية باحرتام العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص يُلزم

 واملعلومات الوقائع خبصوص املهنة بسر بالتقيد كذلك ويلزم الصفقات، إبرام املعنية الداخلية اهلياكل عن أو املتعاقدة

  .وظيفته ممارسة حبكم عليها االضطالع له يتاح اليت

 احلياة يف املالية الشفافية جلنة رئيس لدى الشرف على يصرح بأن العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص ويلزم

  .ممتلكاته جبميع انتهائها وعند مهمته بدء عند العامة
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 رقم القانون من 62 و 61 املادتني يف املقررة اإلجراءات حسب جسيم خطأ ارتكاب حالة يف للعقوبة معرض وهو

 املتعلق 014-2016 القانون وأحكام العمومية الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044- 2010

  .الفساد مبكافحة

  العمومية الصفقات تنظيم سلطة إلى تحال أن يجب التي الوثائق: 97المادة

 عدم بيانات من نسخة العمومية الصفقات تنظيم لسلطة يقدم أن العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص يلزم

 التقييم وتقارير واحملاضر الصفقات إبرام إذن ومذكرات العمومية الصفقات ملراقبة الوطنية اللجنة عن الصادر االعرتاض

  .يرتأسها اليت الصفقات إبرام جلنة أنشطة تقارير وكذلك صفقة بكل املتعلقة

  العمومية الصفقات إبرام لجنة عمل وسير وتشكيلة إنشاء عن: الثالث الفصل

  عامة ترتيبات: األول القسم

  العمومية الصفقات إبرام لجان وتنظيم وتشكيلة إنشاء:  98المادة

  )المتعاقدة السلطة لصفقات الداخلية اللجنة( متعاقدة بسلطة الخاصة العمومية الصفقات إبرام لجنة. 1.98

  وصالحياتها المتعاقدة السلطة لصفقات الداخلية اللجنة إنشاء -أ

 اجلهة من بقرار العمومية صفقاا عن املسؤول الشخص برئاسة للصفقات جلنة صمنها من املتعاقدة السلطة تنشئ

  .املتعاقدة السلطة هلذه املنظمة النصوص يف املقررة للصيغ وفقا املتعاقدة السلطة يف الصالحية صاحبة

 من مبقرر احملددة العمومية الصفقات سقف عن تقل اليت املعنية املتعاقدة السلطة نفقات مجيع يف خمتصة اللجنة وهذه

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة عليها توافق ملسطرة النفقات هذه صرف إجراءات وختضع. األول الوزير

 مداولة أصوات ذوي أعضاء ستة إىل أربعة من رئيسها، عن فضال املتعاقدة، السلطة لصفقات الداخلية اللجنة تتألف

 إبرام يف والتجربة املهنية والكفاءة النزاهة معايري أساس على املتعاقدة، السلطة يف املختصة اجلهة من بقرار معينني

 السلطة يف املسؤولني إلزاما الداخلية اللجنة هذه وتضم. مشاة هلياكل واملايل الفين التسيري ويف/ أو الصفقات

  : الوظيفية صفام التالية املتعاقدة
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 واحملاسبة؛ باملالية مكلف مسؤول أعلى -

 فنية؛ بوظيفة مكلف مسؤول أعلى -

 .والتموين الشراء بوظيفة مكلف مسؤول أعلى -

لزاما على الدوام أخصائيا يف إبرام الصفقات حمنكا إ عاقدةاملت السلطة لصفقات الداخلية اللجنة تضم أن وجيب
  .وجمربا سواء من بني موظفي السلطة املتعاقدة أو منتقى من خارجها

  .املراقبة املالية أعمال اللجنة بصفة مالحظ دائم مسؤول مراقبة التسيري أو وحيضر

  : وحيدد قرار تعيني أعضاء اللجنة الداخلية لصفقات السلطة املتعاقدة على وجه اخلصوص

، وبالتزامن مع أعمال غري منافية أو من منهم يزاول عمله يف هذه اللجنة بدوام كامل أو بدوام جزئي -
 ارجها؛بدون ذلك، داخل السلطة املتعاقدة أو خ

املزايا والتعويضات املمنوحة هلم لقاء مسؤوليتهم يف اللجنة، بالرجوع إىل األجور والتعويضات املطبقة يف  -
 السلطة املتعاقدة املهنية؛

وهذه املدة الميكن أن تتجاوز الواحدة منها . مدة تعيني األعضاء غري املعنيني بناء على صفتهم الوظيفية -
وتنتهي مدة تعيني األعضاء املعينني بالصفة . مرة واحدة يف نفس اللجنةثالث سنوات قابلة للتجديد 

وترفع قرارات تعيني وجتديد أعضاء اللجنة الداخلية . الوظيفة تلقائيا عند انتهاء شغلهم لتلك الوظيفة
لصفقات السلطة املتعاقدة إىل جملس تنظيم الصفقات العمومية الذي ينشرها على موقع تنظيم الصفقات 

 .كما ُتدرجها السلطة املتعاقدة املعنية يف البوابة الوطنية للصفقات العمومية. وميةالعم

  التنظيم وسير العمل  -ب

أعضاء اللجنة ) 2/3(تتمثل األغلبية املطلوبة لصالحية قرارات اللجنة الداخلية لصفقات السلطة املتعاقدة يف ثلثي 
وأغلبية القرار هي أغلبية األعضاء احلضور . نصف احلضور أو من ميثلهم، على أن ال يقل األعضاء الرمسيون عن

  . أو املمثلني
  .ويف حالة تعادل األصوات فإن صوت رئيس اجللسة يُعترب مرجحا
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تتوىل سكرتارية اللجنة الداخلية لصفقات السلطة املتعاقدة، حتت مسؤولية رئيسها، مصلحة الشؤون اإلدارية 
  ..بالسلطة املتعاقدة املعينة

  :متعاقدة سلطات عدة بين المشتركة الصفقات إبرام لجنة. 2.98

  :األعضاء وتعيين التشكيلة، اإلنشاء،. 1

 من املقدر السنوي العدد فيه يتطلب قطاع كل ضمن متعاقدة سلطات عدة بني املشرتكة الصفقات إبرام جلنة تنشأ

  "القطاع باسم متبوعا القطاع صفقات جلنة" اسم عليها يطلق الصفقات بإبرام خاصة هيئة إقامة الصفقات

  . املختص املفوض أو الوزير من مبقرر العمومية الصفقات جلنة تعيني يتم احلالة هذه ويف

 احلجم يربر ال اليت القطاعات فإن الواحدة، الطبيعة ذات طلباا لتجميع الوتسهي ملواردها األمثل لالستخدام وقصدا

 مشرتكة جلانا مؤقتة بصفة منحها ميكن الصفقات، بإبرام خاصة هيئة إقامة بعد فيها اإلمجالية للصفقات املقدر

 املعنية القطاعات ذكر مع( القطاعات املتعددة الصفقات جلان" عليها يطلق املتعاقدة سلطاا صفقات بتسيري مكلفة

  )" األوىل أحرفها أو

 تنظيم سلطة من صادر تقييمي رأي أساس على األول الوزير من مبقرر القطاعات املتعددة الصفقات جلان إنشاء يتم

  .املعنية للقطاعات املؤقت التجميع مربرات من يربز العمومية الصفقات

  :القطاعات املتعددة الصفقات جلان من جلنة لكل املنشئ املقرر ويبني

 ؛تضمها اليت القطاعات �

 ؛اللجنة الستمرارية املقررة املدة �

 .هلا مقرا منه تتخذ الذي القطاع �

 إبرام عتبة يتجاوز إنفاق كل يف تشملها اليت املتعاقدة السلطات حبسب القطاعات املتعددة الصفقات جلان وختتص

 تنص خاصة ألنظمة اخلاضعة الكليات باستثناء املعنية، للقطاعات أو للقطاع التابعة املتعاقدة السلطات صفقات

 مبوجب املزودة والكيانات العمومية الصفقات املتضمن 2010-044 القانونية أحكام من تعفيها قانونية ترتيبات عليها

 . نشاطاا خصوصية أو حجم حبكم الصفقات إلبرام بلجان نظامها

 تشكيالت يف جتتمع حبيث العمومية الصفقات مدونة من 9:للمادة تطبيقا القطاعات متعددة الصفقات جلان وتنظم

  .املشمولة املتعاقدة السلطات عدد يساوي خمتلفة
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 املعنية املتعاقدة السلطة يف العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص برئاسة التشكيالت هذه من كل وجتتمع

 :اجللسة رئيس على عالوة التشكيلة وتضم األعمال، جدول يف املسجل بالصفقات أو بالصفقة

 : القطاع صفقات للجان بالنسبة -أ

 الفنية، وكفاءم القطاع، ضمن مسؤوليتهم باعتبار املختص املفوض أو الوزير يعينهم للقطاع اثنني ممثلني �

 . اخللقية ونزاهتهم الصفقات، إبرام يف وجتربتهم

 " القطاع صفقات للجنة الدائم السكرتري" يدعى اللجنة أعمال بإدارة مكلف عضو �

  .اللجنة تشكيالت كل اجتماعات يف مداولة، بأصوات دائمة بصورة الثالثة األعضاء هؤالء وجيلس

 السلطة تعينه األعمال جدولة يف املدرجة الصفقات أو بالصفقة معنية متعاقدة سلطة كل عن واحد ممثل �

 اعتبارا الصفقة، من املستفيدة البنية مسؤويل بني من أو للصفقات الداخلية جلنتها أعضاء بني من املتعاقدة

 وجيلس الصفقات، إبرام يف وجتربته اخللقية ونزاهة واملهنية الفنية ولكفاءته املتعاقدة السلطة تلك يف ملسؤوليته

 يف تنظر اليت اللجنة تشكيالت كل اجتماعات يف مداول بصوت املعنية املتعاقدة السلطة عن املمثل هذا
  .ميثلها اليت املتعاقدة السلطة صفقات

 إبرام يف متخصصا األقل على منهما واحد ويكون امليدان يف جتربة لديهما خرباء دائمني اثنني مالحظني �

 حيتفظ الغرض وهلذا للجنة، الدائم السكرتري يعبئهما استشاري، بصوت حيضران العمومية، الصفقات

 لدعم إليهم اللجوء ميكن الذين للخرباء الكاملة العناوين تتضمن بيانات بقاعدة باستمرار الدائم السكرتري

 .اللجنة

 :  القطاعات المتعددة الصفقات للجان بالنسبة -ب

 يف مسؤوليته باعتبار املختص املفوض أو الوزير يعينهم اللجنة تغطيها اليت القطاعات من كل عن واحد ممثل �
 . الصفقات إبرام يف وجتربته الفنية كفاءته وباعتبار املعين، القطاع

 "القطاعات متعددة الصفقات للجنة الدائم السكرتري" يدعى اللجنة أعمال بإدارة مكلف عضو �

 القطاعات متعددة الصفقات للجنة الدائم األمني �

  .مداولة بأصوات دائمة بصورة اللجنة تشكيالت كل اجتماعات يف األعضاء هؤالء وجيلس

 السلطة تعينه األعمال جدول يف املدرجة الصفقات أو بالصفقة معنية متعاقدة سلطة كل عن واحد ممثل �

 اعتبارا الصفقة، من املستفيدة البنية مسؤويل بني من أو للصفقات الداخلية جلنتها أعضاء بني من املتعاقدة
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 وجيلس الصفقات، إبرام يف وجتربته اخللقية ونزاهته واملهنية الفنية ولكفاءته املتعاقدة السلطة تلك يف ملسؤوليته

 السلطة صفقات يف تنظر اليت اللجنة تشكيالت كل اجتماعات يف املتعاقدة السلطة عن املمثل هذا

 . مداول بصوت ميثلها، يتال املتعاقدة

 إبرام يف متخصصا األقل على منهما واحد ويكون امليدان يف جتربة لديهما خرباء دائمني اثنني مالحظني �

 حيتفظ الغرض، وهلذا للجنة، الدائم السكرتري يعبئهما استشاري، صوت وهلما العمومية، الصفقات

 لدعم إليهم اللجوء ميكن الذين للخرباء الكاملة العناوين تتضمن بيانات بقاعدة باستمرار الدائم السكرتري

 .اللجنة

   العمل وسير واإلدارة التنظيم. 2

تتويل إدارة جلان إبرام الصفقات العمومية القطاعية أو جلان الصفقات املتعددة القطاعات سكرتاريا دائمة ملحقة 
   :املختص وتضم بديوان وزير القطاع الذي يتواجد فيه مقر اللجنة أو املفوض 

 .من ضمن األعضاء الدائمني متفرغا ألشغال اللجنة يف مجيع تشكيالاأمينا عاما  -

وينبغي أن يكون األمني الدائم بدرجة إطار أو مهندس أو حائز على شهادة تعليم عايل يف جمال العلوم 
  .الصفقاتالقانونية أو االقتصادية أو املالية وأن يتحلى بتجربة مثبتة يف مضمار إبرام 

ويعينه، حبسب احلالة، الوزير أو املفوض املختص أو مبقرر من الوزير األول بالنسبة للجان الصفقات 
  .املتعددة القطاعات

االستقبال وتنظيم الربيد، واملساعدة يف ( تضم عماال يكفون للقيام بأعمال مكتب مصلحة للسكرتاريا  -
 .ها يف األرشيف، وإدخال ملفات اللجنة معلوماتيا وحفظ)التقييم

 ؛ وكيل إدخال يف احلاسوب -

متخصص يف إبرام الصفقات معني بدوام كامل لتوفري الدعم الفين ورقابة جودة وثائق الصفقات والتقارير  -
 .وحماضر اللجان وجلاا الفرعية وهو حيضر االجتماعات بصفة استشاري ال يتمتع بصوت مداول

ائمة من خالل قاعدة بيانات حمينة ملساعدة اللجنة عند خبريين إثنني خمتصني تعبئهما األمانة الد -
ويكلف اخلبريان بتأمني االستشارة دون التمتع بصوت مداول وميكن للجنة تعيينهم ضمن . اإلقتضاء

 .اللجان الفرعية للتحليل
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  إنشاء وتكوين وتنظيم أعضاء اللجان المشتركة إلبرام الصفقات البلدية 2.2.98

إلبرام صفقات البلديات مبقرر من الوزير األول من أجل تسيري صفقات البلديات يف تنشأ جلان مشرتكة 
وحيدد املرسوم املنشئ هلذه اهلياكل الالممركزة إلبرام الصفقات ). الوالية أو املقاطعة(نفس الدائرة اإلدارية 

خصصة هلا من قبل وفقا هلذا املرسوم أحكام تسيريها وتنظيمها وطرق تقاسم مواردها النادرة أو تلك امل
  .من القانون املتضمن مدونة الصفقات العمومية 8الدولة طبقا للمادة 

العمومية اراة عن طريق اللجان املشرتكة للصفقات البلدية واللجان الداخلية لصفقات  اإلنفاقاتختضع 
 27بتاريخ  1486السلطات املتعاقدة واللجان الداخلية للمشرتيات البلدية املنشأة مبوجب املقرر 

اليت تقل عن عتبة اختصاص  البلدية لإلنفاقاتالقاضي باملصادقة على الدليل اإلجرائي  2013أغسطس 
جلان إبرام الصفقات، ختضع كل هذه اإلنفاقات إذن، سنويا لتدقيق إجرائي تقوم به اللجنة الوطنية لرقابة 

 .الصفقات العمومية

  :متعددة تعاقدية سلطات بين ركةالمشت الصفقات لجان بين مشتركة أحكام. 3.98

 بني املشرتكة الصفقات جلان داخل هلا املمثلني األعضاء بتعيني القاضية املتعاقدة السلطات قرارات حتدد. 1.3.98

  :اخلصوص وجه على متعددة تعاقدية سلطات

 أو منافية غري أخرى أعمال مع وبالتزامن جزئي، بدوام أو كامل بدوام اللجنة هذه يف عمله يزاول منهم من �

  ؛خارجها أو املتعاقدة السلطة داخل ذلك، بدون

 يف املطبقة والتعويضات األجور إىل بالرجوع اللجنة، يف مسؤوليتهم لقاء هلم املمنوحة والتعويضات املزايا �
  ؛املعنية املتعاقدة السلطة

 على منها واحدة كل تزيد ال واليت الوظيفية صفتهم على بناء املعينني غري األعضاء تعيني يستغرقها اليت املدة �

 عند تلقائيا الوظيفية بالصفة املعنيني األعضاء تعيني مدة وتنتهي واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث

  .الوظيفة لتلك شغلهم انتهاء

 رئيس طرف من بامسها، عنها الصادرة املصاحبة اإلجراءات وكل الصفقات مبنح املتعلقة اللجنة قرارات توقع .2.3.98

 واإلدارة العمومية الصفقات ورقابة تنظيم هيئات اجتاه اللجنة متثيل تلك، بصفته يتوىل الذي املختصة التشكيلة

  . واالغيار
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 البشرية املوارد وتقاسم والتنسيق الربجمة مهام متعاقدة سلطات بعدة املكلفة الصفقات جلنة إدارة تشمل .3.3.98

  )العروض تقييم وخرباء اللجنة سكرترييا كمصلحة( املشرتكة

 واإلدارات العمومية الصفقات ورقابة بتنظيم املكلفة اهليئات مع تشكيالا خمتلف يف اللجنة بني التنسيق وكذلك

  .واالغيار

 األشخاص حيضرها علنية تشكيلة يف متعددة تعاقدية سلطات بني املشرتكة الصفقات جلان جتتمع .4.3.98

 لتسيريها الداخلية النظم على املصادقة خيص ما كل يف للنظر املشمولة املتعاقدة السلطات صفقات عن املسؤولني

  .املشرتكة مواردها وتقاسم أنشطتها وبرجمة

  :برئاسة للجنة العلنية االجتماعات هذه وتنعقد

 القطاع صفقات للجان بالنسبة القطاع صفقات عن املسؤول الشخص �

 .القطاعات متعددة للجان بالنسبة اللجنة مقر حمل املتعاقدة السلطة صفقات عن املسؤول الشخص �

 صفقات للجان بالنسبة اللجنة مقر اإلدارية الدائرة عاصمة البلدية يف صفقات عن املسؤول الشخص �

 . البلديات بني مشرتكة

  .مداول بصورة العلنية االجتماعات الدائم السكرتري وحيضر

 لتدقيق سنويا إذن، االتفاقات هذه كل ختضع الصفقات، إبرام جلان اختصاص عتبة عن تقل اليت البلدية لالتفاقيات

  .العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة به تقوم إجرائي

  :متعددة تعاقدية سلطات بين المشتركة الصفقات لجان بين مشتركة أحكام. 3.98

 بني املشرتكة الصفقات جلان داخل هلا املمثلني األعضاء بتعيني القاضية املتعاقدة السلطات قرارات حتدد. 1.3.98

  :اخلصوص وجه على متعددة تعاقدية سلطات

 أو منافية غري أخرى أعمال مع وبالتزامن جزئي، بدوام أو كامل بدوام اللجنة هذه يف عمله يزاول منهم من �

  .خارجها أو املتعاقدة السلطة داخل ذلك، بدون

 يف املطبقة والتعويضات األجور إىل بالرجوع اللجنة، يف مسؤوليتهم لقاء هلم املمنوحة والتعويضات املزايا �
  .املعنية املتعاقدة السلطة
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 على منها واحدة كل تزيد ال واليت الوظيفية صفتهم على بناء املعينني غري األعضاء تعيني يستغرقها اليت املدة �

 عند تلقائيا الوظيفية بالصفة املعنيني األعضاء تعيني مدة وتنتهي واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث

  .الوظيفة لتلك شغلهم انتهاء

 رئيس طرف من بامسها، عنها الصادرة املصاحبة اإلجراءات وكل الصفقات مبنح املتعلقة اللجنة قرارات توقع .2.3.98

 واإلدارة العمومية الصفقات ورقابة تنظيم هيئات اجتاه اللجنة متثيل تلك، بصفته يتوىل الذي املختصة التشكيلة

  . واالغيار

 البشرية املوارد وتقاسم والتنسيق الربجمة مهام متعاقدة سلطات بعدة املكلفة الصفقات جلنة إدارة تشمل .3.3.98

  )العروض تقييم وخرباء اللجنة سكرترييا كمصلحة( املشرتكة

 واإلدارات العمومية الصفقات ورقابة بتنظيم املكلفة اهليئات مع تشكيالا خمتلف يف اللجنة بني التنسيق وكذلك

  .واالغيار

 األشخاص حيضرها علنية تشكيلة يف متعددة تعاقدية سلطات بني املشرتكة الصفقات جلان جتتمع .4.3.98

 لتسيريها الداخلية النظم على املصادقة خيص ما كل يف للنظر املشمولة املتعاقدة السلطات صفقات عن املسؤولني

  .املشرتكة مواردها وتقاسم أنشطتها وبرجمة

  : برئاسة للجنة العلنية االجتماعات هذه وتنعقد

 القطاع صفقات للجان بالنسبة القطاع صفقات عن املسؤول الشخص �

 .القطاعات متعددة للجان بالنسبة اللجنة مقر حمل املتعاقدة السلطة صفقات عن املسؤول الشخص �

 صفقات للجان بالنسبة اللجنة مقر اإلدارية الدائرة عاصمة البلدية يف صفقات عن املسؤول الشخص �

 . البلديات بني مشرتكة

  . مداول بصورة العلنية االجتماعات الدائم السكرتري وحيضر

ويف هذه احلالة تتم تزكية أعمال اللجنة والبت يف املسائل املطروحة عليها بأكثرية أغلبية األعضاء 
  .احلاضرين أو املمثلني

 .حالة تعادل األصوات فإن صوت رئيس اجللسة يعترب مرجحا ويف

  الصفقات لجان أعضاء مؤهالت:  99 المادة
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  : األقل على املرسوم هذا لرتتيبات طبقا املعينني األشخاص من شخص كل يكون أن ُيشرتط

 العمومية؛ الصفقات جمال يف خمتصا -

 )القدمي األساسي النظام يف املايل السلك من إداري( للخزينة رئيسي مفتش أو  مدنيا إداريا أو قانونيا -

 اقتصاديا؛ -

 ؛ مهندسا -

 .معادال يعترب آخر اختصاص أي أو -

 له يسمح مبا ختصصه جمال يف والتجربة الكفاءات على األشخاص هؤالء من واحد كل حيصل أن يشرتط كما

  .إليه املوكلة باملسؤوليات بالنهوض

  الوظائف تعارض:  100 المادة

 الصفقات بإبرام تتعلق أخرى إدارة وظيفة أية ممارسة مع العمومية الصفقات إبرام جلنة عضو وظيفة بني اجلمع جيوز ال

  .العمومية الصفقات بتنظيم أو بالرقابة مكلفة أو أخرى متعاقدة سلطة داخل

 املقاوالت يف مباشرة غري أو مباشرة مصلحة أي حيازة مع العمومية الصفقات إبرام جلنة عضو وظيفة تتعارض كما

 هذه له متنحها شكلها كان أيا امتيازات أو مكافأة أو أرباح أو مأجورة وظيفة أي أو العمومية بالصفقات املتعهدة

 أو بلدية أو وطنية انتخابية وظيفة أي ميارسوا أن العمومية الصفقات إبرام جلنة العضاء جيوز ال كما .املقاوالت

  .والتكوين التعليم وظائف عدى ما مبهامهم صلة هلا استشارة أو جتاريا نشاطا

 يف عليها أطلعوا أن هلم سبق بصفقة التعهد هلم جيوز وال التكتم بواجب العمومية الصفقات إبرام جلنة أعضاء ويلزم
  .وظائفهم إطار

 املالية الشفافية جلنة رئيس إىل الشرف على تصرحيا يقدموا ان منها واخلروج الوظيفة يف الدخول عند عليهم جيب كما

  .وممتلكام أمواهلم جبميع العمومية احلياة يف

  الداخلي النظام في:  101 المادة
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العروض أن حتدد القواعد واألحكام اخلاصة بتسيريمها وتنظيمهما  ميكن للجنة املشرتكة وللجنة الفرعية لتحليل
  .العمومية الصفقات تنظيم سلطةوإدارما يف نظام داخلي تصادق عليه وفقا للنموذج املعتمد من طرف 

   الصفقات لجان ميزانية:  102 المادة

  .العامني أمنائهم طرف من تسيريها يتم مالية اعتمادات متعاقدة سلطات عدة بني املشرتكة الصفقات جلنة متنح

 الوزير من مبقرر حتديدها ويتم. التقييم جلان يف واخلرباء لألعضاء تسدد اليت العالوات احلسبان يف امليزانية هذه وتأخذ

  .التشغيل نسبة حسب باملالية املكلف

  العمومية الصفقات إبرام لجنة وتسيير صالحيات:  الثاني القسم

  العمومية الصفقات إبرام لجنة صالحيات: 103 المادة

 مبجمل بالقيام متعاقدة سلطات عدة حلساب أو املتعاقدة السلطة ضمن العمومية الصفقات إبرام جلنة تكلف

  .األول الوزير من مبقرر احملددة االختصاص عتبة يفوق أو مبلغها يساوي اليت العمومية الصفقات إبرام إجراءات

  :هي العمومية الصفقات إبرام جلنة صالحيات فإن لذلك وتبعا

 للسلطة املالية املوارد وتسيري بتخطيط املكلفة املصاحل مع بالتعاون تعد، فهي: العمومية للصفقات التخطيط .1

 الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة إىل وتبلغه العمومية للصفقات سنوية تقدير خطة املتعاقدة للسلطات أو

 العمومية للصفقات الرمسية النشرية يف إعالا وتتوىل. الدولة ميزانية بإعداد املكلفة السلطات وإىل العمومية

 على كذلك العمومية الصفقات إلبرام السنوية اخلطط تُنشر أن وميكن. العمومية الصفقات بوابة وعلى

 اجلمهور؛ أمام املفتوحة اإللكرتونية املواقع

 مع بالتعاون وذلك املرجعية والقواعد الفنية واملواصفات واالستشارة املناقصة استدراج ملفات على املصادقة .2

 املختصة؛ الفنية املصاحل

 ؛ إبرامها إجراءات و الصفقة منط حتديد .3

 التنافسية؛ املناقصات بإطالق اإلذن .4

 وتقييمها؛ وفرزها العروض فتح .5
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 للصفقات؛ والنهائي املؤقت املنح .6

 وملحقاا؛ العقود مشاريع دراسات .7

 العمومية؛ الصفقات ملراقبة الوطنية اللجنة إىل للرتخيص حتال بالرتاضي صفقة بأي متعلق خاص تقرير إعداد .8

 املذكورة الصفقات إبرام حول تقارير وحترير الصفقات، متابعة وسجل األداء ومؤشرات اإلحصائيات مسك .9

 العمومية الصفقات تنظيم وسلطة العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة وإىل املتعاقدة السلطة إىل ترفع

 .احلايل املرسوم لرتتيبات طبقا

  :يف اخلصوص على العمومية الصفقات إبرام جلنة مهام تتمثل األساس، هذا وعلى

 العمومية؛ الصفقات بإبرام املتعلقة العامة اإلعالنات نشر من التحقق �

 يف املشاركني املرتشحني واقرتاحات عروض بتقييم املكلفة للتحليل الفرعية اللجان وأعضاء رئيس تعيني �
 .التقييم تقارير على املصادقة وكذلك واملتعهدين املناقصات

  2010 يوليو 22  بتاريخ 044-2010 القانون أحكام احرتام مع للتحليل الفرعية اللجنة أعمال إدارة �

 العمومية؛ الصفقات ملدونة املتضمن

 للتحليل؛ الفرعية اللجنة فيها نظرت اليت بالصفقات قائمة مسك �

  الصفقات تنظيم سلطة لدن من عليه حيصل لنموذج وموافق ومرقم للتزوير قابل غري سجل مسك �

 منتظمة؛ بصفة السلطة هذه إىل مستخرجات منها وترسل االجتماعات حماضر فيه تسجل العمومية

 للتحليل؛ الفرعية اللجنة تعده الذي التقييم تقرير أساس على للصفقة املؤقت املنح قرار أخذ �

 اإلقتضاء؛ عند مثمرة غري املناقصة تعلن أو التظلم إجراءات انقضاء بعد للصفقة النهائي املنح تقرر �

 .الصفقات ووثائق أرشيف مسك حسن على السهر �

  للتحليل الفرعية اللجنة أعضاء تعيين: 104 المادة

 السلطة خرباء بني من للتحليل الفرعية اللجنة أعضاء األظرفة، فتح كل إثر العمومية الصفقات إبرام جلنة تعني

  . للجنة الدائمة السكرتاريا تعبئهم الذين املختصني اخلرباء أو املتعاقدة
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 وال مبهمته تتعلق أقوال من منه يصدر ما بسبب العمومية الصفقات إبرام جلنة من عضو ألي التأديبية املتابعة جتوز وال

  .اللجنة اجتماعات خالل بتصويته

 يف املشاركة وال للتحليل الفرعية اللجنة يف أعضاء األحوال من حال بأي يكونوا أن الصفقات جلنة ألعضاء ميكن وال
 املواقف فإن األعضاء آراء اختالف حالة ويف. باإلمجاع الفرعية اللجنة قرارات تتخذ. العروض وتقييم فرز أعمال

  .النهائي القرار واختاذ للبت أصحاا، ذكر دون جمتمعة اللجنة إىل وحتال تثبت املختلفة

  المراقبون: 105 المادة

 .استشارية بأصوات مستشارين بوصفهم خمتصني خرباء أعماهلا إطار يف تشرك أن الصفقات إبرام للجنة ميكن

  العمومية الصفقات إبرام لجنة اجتماعات إجراءات: 106 المادة

 تصل أن على اخلصوص على ويسهر. الجتماعاا الفعلي التنظيم العمومية الصفقات إبرام جلنة سكرتري يتوىل

 أربعة عن يقل ال أجل يف املدعوين واملراقبني أعضائها إىل العمومية الصفقات إبرام جلنة اجتماعات  استدعاءات

  .االجتماع موعد قبل ساعة) 24( وعشرين

 الدائمة السكرتاريا مقر يف مسؤوليتهم حتت للتحليل، الفرعية اللجان أو العمومية الصفقات إبرام جلنة أعضاء يطالع

 ساعة) 48( وأربعون مثانية تصرفهم حتت توضع واليت فيها سينظرون اليت الوثائق مجيع من نسخة املتعاقدة، السلطة أو

  .االجتماع قبل األقل على

 حمل يف حتفظ أن جيب.) إخل والتقارير والكفاالت والعروض العروض وطلبات املناقصة ملفات(  الوثائق أصول أن بيد

 مع) األعضاء وأحد الدائم السكرتري أو األعضاء وأحد الرئيس(  اثنني شخصني مسؤولية حتت اثنني بقفلني مؤمن

  . .احملل إىل الفردي الولوج استحالة

 نشرها قبل العمل أيام من يومني أجل يف العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة إىل املؤقت املنح حماضر حتال

  .املسبق للنظر املعروضة للصفقات بالنسبة

  الملفات في النظر إجراءات:  الثالث القسم
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  العمومية الصفقات إبرام لجنة على المعروضة الملفات مكونات :107المادة

  :يلي ما على اخلصوص على العمومية الصفقات إبرام جلنة نظر على املعروضة امللفات حتتوي أن جيب

  :امللفات على للمصادقة بالنسبة-أ

 االقرتاح؛ طلب أو املناقصة استدراج ملف من نسخة -

 للمصادقة؛ يعرض آخر ملف أي من نسخة -

 .مغلق ظرف يف للصفقة املالية التقديرات على حتتوي رسالة -

  :الظروف لفتح بالنسبة-ب

 الالحقة؛ وزياداته املناقصة استدراج إعالن من نسخة -

 العروض؛ بتسجيل اخلاص السجل -

 بتقدمي اخلاص املناقصة باستدراج املتعلق اخلاص النظام أو/ و املتعهدين إىل املوجهة التعليمات من مقتطفات -

 .العروض

  : للمنح بالنسبة-ج

 امللف؛ تقدمي مذكرة -

 امليزانية؛ يف اإلدراج أو التمويل بتوفر تفيد اليت الوثائق -

 الظروف؛ فتح جلسة حمضر -

 إىل املوجهة والتعليمات املناقصة استدراج إعالن اخلصوص على وحيتوي املناقصة باستدراج اخلاص امللف -

 املواصفات ودفرت الصفقة مسودة من ومنوذج التقومي ومعايري املناقصة باستدراج اخلاص النظام أو املتعهدين

 االقتضاء؛ عند والتصاميم الدراسة وتقارير الفنية

 .للتحليل الفرعية اللجنة أعضاء طرف من موقعني الصياغة تقرير االقتضاء وعند التحليلي التقرير -

  :الصفقات مشاريع يف للنظر بالنسبة-د
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 امللف؛ تقدمي مذكرة -

 املذكورة؛ العقد مبنح اخلاصة اجللسة حمضر -

 الفكري؛ الطابع ذات اخلدمات لعقود بالنسبة املفاوضات حمضر -

 .العقد مشروع -

  :امللحقة العقود مشاريع يف للنظر بالنسبة-ه

 إبرامها؛ مت اليت امللحقة العقود االقتضاء وعند األصلي العقد -

  .امللحق مسودة -

  للظروف العلني الفتح:  الرابع القسم

  العروض فتح إجراءات: 108 المادة

 ملف يف احملددة اآلجال يف املتعهدين عروض وصول من التحقق بعد العمومية الصفقات إبرام جلنة رئيس يقوم

 علنيا، بفتحها يقوم مث جيدة بصفة مغلقة الظروف أن يف مدققا اجللسة بافتتاح االستشارة، ملف أو املناقصة استدراج

 طرف من اإلدارية والوثائق العروض على يؤشر مث املتعهدين طرف من املقدمة اإلدارية الوثائق مطابقة من ويتحقق

  .احلاضرين األعضاء من عضوين

 املالية العروض مبلغ منها وخصوصا للعروض األساسية والعناصر اإلدارية للوثائق العلنية بالقراءة يأمر أو يقرأ مث

  .املقرتحة واآلجال املقبولة والتخفيضات

 حمل يف الرئيس بعناية العروض أصول وحتفظ للتحليل الفرعية اللجنة لدى العروض تودع الظروف، فتح انتهاء وبعد

 مع) األعضاء وأحد الدائم السكرتري أو األعضاء وأحد الرئيس(  اثنني شخصني مسؤولية حتت اثنني بقفلني مؤمن

  . .احملل إىل الفردي الولوج استحالة

. االجتماع يف احلاضرين العمومية الصفقات إبرام جلنة أعضاء طرف من عليه ويوقع. الظروف افتتاح حمضر إعداد يتم

  . احملضر هذا بنشر اجللسة يرأس الذي العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص يقوم
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 بصفة وميكن. واملالية الفنية العروض لتقييم العمل أيام من يوما) 15( عشر مخسة يتجاوز ال أجال اللجنة حتدد

  .للتحليل الفرعية اللجنة من مسبب بطلب األجل هذا متديد استثنائية

  للتحليل الفرعية اللجنة عمل وسير صالحيات: 5 القسم

  التحليل لجنة صالحيات: 109 المادة

  2010 يوليو 22  بتاريخ 044- 2010 القانون ألحكام طبقا العروض وترتيب تقييم يف للتحليل الفرعية اللجنة تنظر

 املناقصة استدراج ملف يف املذكورة التقييم معايري أساس وعلى له املطبقة واملراسيم العمومية الصفقات ملدونة املتضمن

  .االستشارة ملف يف أو

 لدليل طبقا التقييم هذا ويتم. العروض خمتلف عن مفصال حتليليا تقريرا للتحليل الفرعية اللجنة تعد الصدد، هذا ويف

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة تعده للتقييم منوذجي

  التحليل لجنة تشكيلة: 110 المادة

 اال يف جيدة معرفة وهلم متخصصون أعضاء ستة إىل عضوين رئيسها إىل باإلضافة للتحاليل الفرعية اللجنة تضم

 أو املعنية املتعاقدة السلطة من منحدرين يكونوا أن األعضاء نصف األقل وعلى الرئيس على جيب. بالصفقة اخلاص

 الدائم السكرتري يوفرهم اال يف خمتصني خرباء اآلخرون األعضاء ويكون الفنية، لكفاءم اعتبارا طرفها من معينون

 .للجنة

 ألعضاء املوفرة احلمايات من الفرعية اللجنة يف عملهم مزاولة أثناء للتحليل الفرعية اللجنة وأعضاء الرئيس يستفيد

 .املرسوم ذلك على ينص كما األعضاء هؤالء على الواجبة االلتزامات لنفس وخيضعون الصفقات جلنة

 التصويت له حيق ال الصفقات جمال يف خدمات تستدعي أو مقررا أعضائها بني من للتحليل الفرعية اللجنة تعيني

  .املداوالت وحمضر التحليلي التقرير ويعد يساعدها التداويل،

 شريطة الفرعية اللجنة اجتماعات حضور التمويل هيئة ملمثل خيول فإنه اخلارج من ممولة صفقات يف النظر حالة ويف

  .اهليئة بتلك اخلاصة اإلجراءات بذلك تسمح أن
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 على واحلصول لالستشارة ضروريا حضوره ترى شخص بأي االستعانة الصفقات جلنة مبوافقة الفرعية للجنة وميكن

  . مستقل حتليل تقرير إلعداد أو معينة مسألة حول خمتص رأي

  االستيضاح بطلبات المتعلقة المسائل في:  111 المادة

 بعض املتعهدين من يطلب ان للتحليل الفرعية اللجنة من اقرتاح على بناء العمومية الصفقات إبرام جلنة لرئيس جيوز

 كانت بعناصر تتعلق وأن كتابيا وتعطي تطلب أن جيب االستيضاحات وهذه. عروضهم حول االستيضاحات

 أكثر يصبح حبيث العرض عناصر تكميل أو تغيري عليها يرتتب أن األحوال من حبال جيوز وال العرض يف موجودة

  .تنافسية

 االستيضاحات تكون. مكتوبة املطلوبة االستيضاحات لتقدمي أيام) 5( مخسة يتعدى ال أجل على املتعهد ويتوفر

  .للتحليل الفرعية اللجنة أعضاء مجيع عليه ويوقع ويؤشر صياغة تقرير موضوع املتعهدين طرف من املقدمة

  التحليل لجنة اجتماعات: 112 المادة

  .رئيسها من استدعاء على بناء للتحليل الفرعية اللجنة جتتمع

  .لالجتماع احملدد التاريخ قبل األقل على ساعة) 24( وعشرين أربعة عضو كل إىل االستدعاءات تصل أن وجيب

 جيب واليت فيها ينظروا أن عليهم اليت الوثائق مجيع من نسخة مبطالعة املعاقدة السلطة مبقر الفرعية اللجنة أعضاء يقوم

  .االستدعاء مع الوقت نفس يف تصرفهم حتت توضع أن

 موصدة أبواب خلف وتتداول. الرئيس ضمنهم من أعضائها غالبية حبضور إال تتداول أن الفرعية للجنة جيوز ال

  . املطلقة السرية طابع مناقشاا وتكتسي

 اليت الصفقات جلنة عليه توافق وأن هلا يتبع اليت السلطة طرف من كتابيا به يسمح أن جيب األعضاء ألحد غياب أي

  .االقتضاء عند تستبدله

 إبرام جلنة إىل األعضاء مجيع من واملوقعة لألعضاء التوافقية باألغلبية عليها املصادق املداوالت وحماضر التقارير حتال

 مدونة يف الواردة لإلجراءات طبقا باملنح مقرتحات إصدار عدم أو إصدار عليها بناء تقرر اليت العمومية الصفقات
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 اللجنة أعضاء مجيع ويوقعها عليها يؤشر واحدة وثيقة يف التحليلي أو التقييمي التقرير ويصاغ. العمومية الصفقات

  .أعماهلا يف شاركوا الذين الفرعية

 املتعارضة النظر وجهات تدون أن جيب اخلالصة تقرير أو التحليل من نقطة حول األعضاء بني االختالف حالة ويف

  .الصفقات سلطة من قرار بواسطة التقرير يف مشخصنة غري آراء أا على

  العمومية الصفقات إبرام عمليات مراقبة إجراءات:  6 القسم

  العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة إلى الملفات إحالة:  113 المادة

 طبقا الرتخيص أو الرأي إلبداء العمومية الصفقات برقابة املكلفة اللجنة إىل العمومية الصفقات إبرام جلنة حتيل

  :يلي ما األول الوزير من مبقرر املقررة العتبة وحسب العمومية الصفقات مدونة ألحكام

 احملتملة؛ تغيرياا وكذلك بذلك املتعلق واإلعالن املنافسة استدعاء انطالق قبل املناقصة استدراج ملفات -

 ا؛ املعمول النظم يف عليها منصوصا كان إذا الضرورية واالستثناءات الرتخيص طلبات -

 إبرام جلنة طرف من عليهما املصدق للصفقة املؤقت املنح وحمضر لالقرتاحات املقارن الذي التحليلي التقرير -

 امللف؛ يف للنظر ضرورية تعترب وثيقة كل على باإلضافة العمومية الصفقات

  .امللحق أو العقد مسودة -

  بالخالفات المتعلقة المسائل:  114 المادة

  .املرسوم هذا من 4و 3 البابني يف هلا احملددة اآلجال ضمن املختصة العمومية الصفقات برقابة املكلفة اللجنة تبت

 برقابة املكلفة واللجنة املتعاقدة السلطة بني تنشب واليت. العمومية الصفقات بإبرام املتعلقة اخلالفات تعرض

 لإلجراءات طبقا العمومية الصفقات تنظيم لسلطة لدى النزاعات تسوية جلنة لنظر املختصة العمومية الصفقات

  .املذكورة السلطة لسري املنظمة الرتتيبات يف احملددة

  العمومية الصفقات تنفيذ متابعة ميدان في الصالحيات:  7 القسم

  طرفها من الممنوحة العمومية الصفقات استالم في اللجنة مشاركة:  115 المادة
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 عملية يف مراقبا، بوصفه للمشاركة ممثال العمومية الصفقات إبرام جلنة تعني العمومية، للصفقات متابعتها إطار يف

  .املعنية الصفقات يف صفته إىل بالنظر املمثل هذا على ينص أن وجيب. اللجنة طرف من املمنوحة الصفقات استالم

  العمومية الصفقات تنظيم في:  الثالث الباب

  عامة ترتيبات:  الفصل

 الموضوع :116 المادة

 22 بتاريخ الصادر 044- 2010 رقم القانون من 14 و 13 املادتني مبوجب املنشأة العمومية الصفقات تنظيم سلطة

 باستقاللية وتتمتع قانونية شخصية ذات مستقلة إدارية سلطة هي العمومية الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو

  .   نواكشوط ومقرها واملايل والفين واملايل اإلداري التسيري

  .العمومية الصفقات إبرام نظام تنظيم يف العمومية الصفقات تنظيم سلطة مهمة تتمثل:  117 المادة

  : يلي مبا مكلفة فهي وبذلك،

 العمومية؛ الصفقات ميدان يف املطبقة والتنظيمات السياسات بتحديد السلطات، مع بالتعاون القيام، .1

  العمومية؛ بالصفقات املعلقة واملراسيم القوانني مشاريع حول نشره ويتم وملزم ومستقل مطابق رأي وإبداء

 للتنظيمات الصحيح التطبيق على مستمرة بصفة تبديها اليت واآلراء الدراسات خالل من السهر، .2

 املكلفة اهليئات وعلى احلكومة على تقرتح وأن وتفسريها العمومية بالصفقات املتعلقة واإلجراءات

 الصفقات نظام جناعة من والرفع حتسني شأا من اليت رتحاتواملق التوصيات كل العمومية بالصفقات

  العمومية؛

 املتعلقة املناسبة املعلوماتية والربامج التقييم ودالئل اإلجراءات وأدلة النموذجية الوثائق وحتيني ونشر إعداد .3

  .العمومية بالصفقات

 اللجنة مع بالتعاون وذلك العمومية الصفقات ورقابة وتنفيذ مبنح املتعلقة واإلحصائيات الوثائق ومركزة مجع .4

 تنظيم جلنة حتصل أن جيب الغرض، وهلذا. للمعومات بنك إنشاء دف العمومية الصفقات لرقابة الوطنية

 والرتخيصات االستشارات من نسخ على املتعاقدة للسلطات الصفقات إبرام أجهزة من العمومية الصفقات



 556  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 اخلاص األرشيف يف وحفظها مبسكها االعتناء تتوىل اليت التقارير ومجيع والصفقات التقييم وتقارير واحملاضر

  بالصفقات؛

 العملية والتطبيقات واإلجراءات العمومية بالصفقات املكلفة املؤسسات لكفاءات بتقييم دورية بصفة القيام .5

 األداء نوعية من الرفع شأا من اليت والوقائية التصحيحية األعمال واقرتاح العمومية الصفقات إبرام لنظام

  والنجاعة؛ والشفافية الرتشيد حتقيق دف

 بالصفقات املعنية واملؤسسات االقتصاديني الفاعلني لصاحل واإلعالم والتحسيس للتكوين برامج إعداد .6

 للمجلة مستمر نشر خالل من والسيما العقود هذه إلبرام واملؤسسي التنظيمي اإلطار حول العمومية،

  العمومية؛ الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مع بالتعاون وذلك العمومية، للصفقات الرمسية

  العمومية؛ الصفقات إبرام ميدان يف واملؤسسية البشرية الكفاءات تقوية برنامج تنفيذ ودعم متابعة .7

 يف املتخصصني لتزكية برامج ووضع العمومية؛ الصفقات إبرام جلان أعضاء انتقاء إجراءات حول الرأي إبداء .8
  العمومية؛ الصفقات

  العمومية؛ الصفقات يف النوعية ميدان يف املطبقة التسيري ونظم الفنية واملواصفات املعايري إعداد يف املسامهة  .9

 وإذا العمومية، الصفقات إجراءات رقابة ميدان يف احلاجيات تلبية دف مستقلني مراقبني باكتتاب القيام .10

 فتح جلسات حبضور املراقبون هؤالء يكلف تنظيمية، بطرق حتدد إجراءات حسب ضروريا، ذلك رأت

 جلنة أو العمومية الصفقات إبرام جلنة عن الصادر املنح اقرتاحات على واملصادقة العروض وتقييم الظروف

  .الرأي إبداء وال التصويت حق هلم يكون أن دون املختصة العمومية الصفقات رقابة

 تستدعي  الغرض، وهلذا. الصفقات وتنفيذ إبرام على الالحقة بالرقابة مستقلني، مدققني بواسطة القيام، .11

 العقود إبرام إجراءات حول مستقال مدققا مالية سنة كل انتهاء عند العمومية الصفقات تنظيم سلطة سلطة

 والتنظيمية القانونية لألحكام املالحظة املخالفات مجيع املختصة السلطات إىل وحتيل. حتددها اليت

 أو اجلنائي بالتشريع األمر تعلق أو العمومية الصفقات رقابة أو تنفيذ أو بإبرام األمر تعلق سواء واالتفاقية

  العمومية؛ للوظيفة املنظمة القواعد أو باملنافسة املتعلق أو اجلبائي

 الصفقات ملدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من 63 للمادة طبقا احلكم، .12

 يف املعنوية أو الطبيعية األشخاص ضد النهائي أو املؤقت الطرد عقوبات أو/ و املالية العمومية،بالعقوبات
 الرمسية الة يف األشخاص هؤالء الئحة تنشر أن على العمومية بالصفقات املتعلقة للنظم انتهاكها حالة

  .لذلك مؤهلة أخرى جريدة كل أو العمومية للصفقات
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  الرقابة؛ أجهزة أو املتعاقدة الكيانات أو املتعهدين، أو املرتشحني طرف من املمارسة الطعون استقبال .13

  العمومية؛ بالصفقات املتعلقة النظم بانتهاك املتعلقة بالقضايا تلقائيا التعهد .14

 ميدان يف اختصاص ذات دولية أو مجاعية أو إقليمية مؤسسة أو هيئة كل مع االتصال بوظيفة القيام .15

 املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية عليها صادقت اتفاقية أو معاهدة مبوجب منشأة وتكون العمومية الصفقات

 منها طلب على بناء أو تلقائية بصفة املعلومات مجيع املذكورة املؤسسة إىل تبلغ أو وتتلقى قانونية؛ بصفة

 اهليئة هذه طلبتها إذا ما حالة يف الالزمة التحقيقات جبميع والقيام اختصاصها؛ جمال يف داخلة تكون عندما

 إبرام مبناسبة العمومية الصفقات ميدان يف الدولية أو اجلماعية أو اإلقليمية الرتتيبات بانتهاكات األمر وتعلق

 دولة تراب على أو املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية تراب على االنتهاكات هذه ارتكبت سواء صفقة تنفيذ أو

  موريتانيا؛ يف مقرها مؤسسة طرف من االتفاقية أو املعاهدة يف طرف

 مع فين تعاون عالقات وإقامة العمومية بالصفقات الصلة ذات والدولية اإلقليمية االجتماعات يف املسامهة .16

  امليدان؛ يف العاملة والدولية اإلقليمية املنظمات

 ورئيس األول والوزير الوطنية اجلمعية ورئيس الشيوخ جملس ورئيس اجلمهورية رئيس إىل سنوي تقرير إحالة .17

 جبميع مصحوبا العمومية الصفقات ورقابة وتنفيذ إبرام نظام وفاعلية جناعة حول احلسابات حمكمة

  حاله؛ من التحسني شأا من اليت التوصيات

  .العمومية بالصفقات تتعلق احلكومة إليها ا تعهد أخرى مهمة بأية القيام .18

 النظم احرتام ضمان إىل اهلادفة مهمتها إطار يف القضاء إىل اللجوء العمومية الصفقات تنظيم سلطة وختول

 ذه ويقوم. الرشوة منع اخلصوص وعلى الفاعلني مجيع طرف من العمومية الصفقات ميدان يف ا املعمول

  .التنظيم جملس أعضاء أمام اليمني بأداء امللزمون العمومية الصفقات تنظيم لسلطة وكالء التحقيقات

 تعهد العمومية بالصفقات تتعلق مهمة كل بإجناز العمومية الصفقات تنظيم سلطة تكلف أن ميكن:  118 المادة

  .احلكومة إليها ا

  العمومية الصفقات تنظيم سلطة وسير تنظيم: الثاني الفصل

  التنظيم سلطة مكونات: 119 المادة
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 وجلنة املنازعات، تسوية وجلنة والتحقيقات التدقيقات وجلنة التنظيم جملس: العمومية الصفقات تنظيم سلطة تضم

  .عامة ومديرية التأديب

  التنظيم مجلس: األول الفصل

  التنظيم مجلس مهام: 120 المادة

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة أعضاء مجيع تضم اليت العليا اهليئة هو التنظيم جملس

  :يلي مبا مكلف فهو الصفة وذه

 العمومية؛ الصفقات تنظيم سلطة إدارة -

 العامة؛ السياسة وتوجيه حتديد -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم سلطة تسيري تقييم -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم سلطة لتنمية عامة بصفة املستقبلية اآلفاق حتديد -

 املقبلة؛ للدورة العمومية الصفقات تنظيم سلطة أنشطة برامج على سنويا واملصادقة النظر -

 العامة؛ املديرية لدن من آخر تقرير وكل والسنوية الدورية التقارير استقبال -

 يقوم دورية فرتات حسب وذلك األداءات وحتقيق األهداف إجناز ومستوى التوجيهات احرتام مدى تقييم -

 بتحديدها؛ نفسه هو

 الصفقات ميدان يف إجراءات دليل أو منوذجية وثيقة أو تنظيمي نص مشروع أو توصية كل اعتماد -

 املختصة؛ السلطات إىل إلحالته العمومية

 والتدقيقات؛ والرقابات التحقيقات بإجراء األمر -

 القادمة؛ املالية للسنة العمومية الصفقات تنظيم سلطة ميزانية على املصادقة -

 رئيس إىل منها نسخة وإحالة األنشطة وتقارير السنوية املالية والبيانات للحسابات النهائي اإليقاف -

 احلسابات؛ حمكمة ورئيس األول والوزير الوطنية اجلمعية ورئيس الشيوخ جملس ورئيس اجلمهورية
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 الداخلية اإلجراءات ودليل اهليكلي وتنظيمها العمومية الصفقات تنظيم للجنة الداخلي النظام اعتماد -

 العامة املديرية عمال وامتيازات أجور وسلم البشرية، املوارد وتسيري واكتتاب واحملاسبية واملالية اإلدارية

 الفنية؛ واملديريات

 التأطري؛ عمال تعيني على املصادقة -

 .ا املعمول النظم احرتام مع واملساعدات والوصايا اهلدايا كل قبول -

 كل على وكذلك األول الوزير من مبقرر سيحدد سقف على يزيد أو يساوي مببلغ العقود على املصادقة -

 امليزانية؛ على انعكاسات هلا تكون العامة املديرية تقرتحها القروض فيها مبا أخرى اتفاقية

 املادية؛ وغري املادية املنقولة، وغري املنقولة األموال عن للقانون، طبقا للتنازل، الرتخيص -

 اهليئات من غريها أو اجلمعيات أو الرابطات أنشطة يف العمومية الصفقات تنظيم سلطة ملشاركة الرتخيص -

 .مبهامها الصلة ذات املهنية

  العمومية الصفقات تنظيم مجلس تشكلة: 121 المادة

 واتمع اخلاص والقطاع اإلدارة من كال التشكيل ثالثي أساس على ميثلون  أعضاء ةعتس من التنظيم جملس تتألف

  .املدين

  :كاآليت يتشكل وهو

 املستوى على كمسؤول اخلربة ذات الشخصيات بني من اجلمهورية رئيس من مبرسوم تعيينه يتم رئيسا -

 العمومية؛ الصفقات جمال يف الوطين

 : بينهم من اإلدارة ميثالن عضوان -

 بالعدل؛ املكلفة للوزارة ممثل ⇐

 .باملالية املكلفة للوزارة ممثل ⇐

(  العمومية بالطلبية اهتماما األكثر االقتصاديني للفاعلني املمثلة املهنية التجمعات ميثلون أعضاء ثالثة -

 122 املادة يف الواردة اإلجراءات حسب واخلدمات، والتجارة والصناعة العامة واألشغال البناءات قطاعات

 ؛) املرسوم هذا من
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 الرشيد واحلكم الشفافية جمال يف الناشطة املدين اتمع ورابطات التنظيمات ميثلون أعضاء ثالثة -

 .املرسوم هذا من 122 املادة يف الواردة اإلجراءات حسب الفساد وحماربة واألخالقيات

  .اجلمهورية رئيس أمام اليمني وظائفهم ممارسة قبل التسعة األعضاء ويؤدي

 جماله يف سنة 15 عن تقل ال جتربة على اختصاصه حسب األشخاص هؤالء من واحد كل حيصل أن ويشرتط

 مما واملالية واالقتصاد واإلدارة والقانون والعلوم اهلندسة جماالت يف الباكاالوريا بعد سنوات أربعة أدناه تعليمي ومستوى

 أو قضاة(  السلطة لدى املختصة واللجان للمجلس التابعة امللفات مبعاجلة الصلة ذات مسؤوليام لتحمل يؤهلهم

 االقتصادية العلوم يف التجربة ذوي من خرباء أو جمربون وأخصائيون مهندسون للتشريع، متمرسون آخرون قانونيون

  .)جامعيني وباحثني املالية والشؤون

  التنظيم مجلس أعضاء تعيين: 122 المادة

 األطر أو الشخصيات بني من التنظيم جملس أعضاء اختيار يتم. اجلمهورية رئيس من مبرسوم الس رئيس تعيني يتم

  .العمومية اإلدارة أو العمومية الصفقات ميدان يف واملهنية بالنزاهة املشتهرين

 اإلدارة، مبمثلي يتعلق فيما واالقتصاد بالعدل املكلفة الوزارات من باقرتاح اجلمهورية رئيس من مبرسوم تعيينهم ويتم

. اآلخرين لألعضاء بالنسبة إليها ينتمون اليت املدين اتمع ومنظمات واملهنية االجتماعية اهليئات من وباقرتاح

 هلا واليت وظائفهم ممارسة أثناء عنهم تصدر اليت للتصرفات بالنسبة الدولة هلم توفرها خاصة محاية من ويستفيدون

  .الوظائف ذه ارتباط

 أو توقيفهم أو عنهم البحث أو متابعتهم متكن ال املرسوم، هذا من 123  املادة يف الواردة الرتتيبات مراعاة ومع

 ممارسة خالل عنها عربوا اليت اترفالتص أو اآلراء أو اختذوها اليت التدابري أو ا قاموا اليت التصرفات مبناسبة حماكمتهم

  .واستقاللية جترد بكل وظائفهم ميارسون وهم. وظائفهم

 املهين السر وباحرتام التنظيم جملس عن الصادرة والقرارات املداوالت بسرية بالتقيد الس وأعضاء رئيس ويلزم

 عليهم يفرض كما. وظائفهم ممارسة خالل عليها حيصلون اليت واملعلومات واألعمال واألحداث لألخبار بالنسبة

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة وأمام طرف من املتبعة والعقوبات املنازعات تسوية ملسطرة بالنسبة التحفظ واجب



 561  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 وممتلكام أمالكهم بكل الشرف على كتابيا يصرحوا أن منها واخلروج الوظيفة يف الدخول عند عليهم وجيب

  .العمومية احلياة يف املالية الشفافية جلنة رئيس إىل ويوجهوها

  التنظيم مجلس أعضاء انتداب فترة: 123 المادة

 باالنتهاء إما انتدام فرتة وتنهى. واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث انتداب ملدة التنظيم جملس أعضاء يعني

 أو جسيم خطأ نتيجة بالطرد تنتهي كما. التعيني ا مت اليت الصفة بفقدان أو أباالستقالة بالوفاة وإما للفرتة الطبيعي

  .األصلية هيئتهم أو إدارم من أو التنظيم جملس من اقرتاح على بناء وذلك وظائفهم مع يتماشى ال تصرف

 يستبدل فإنه مأموريته ممارسة عضو على فيها يتعذر اليت احلاالت من غريها أويف االنتداب فرتة خالل الوفاة حالة ويف

  .االنتداب فرتة إلكمال تعيينه فيها مت اليت الشروط نفس ضمن فورا

  .التنظيم مجلس رئاسة: 124 المادة

 يعينه العمومية الصفقات جمال يف الوطين املستوى على كمسؤول مثبتة خربة ذات شخصية التنظيم جملس يرتأس

  .التنظيم سلطة مقر يف دائمة بصفة صالحياته الرئيس وميارس اجلمهورية رئيس

  التنظيم مجلس من عضو يرتكبه الذي الجسيم الخطأ: 125 المادة

  :أعاله 123 املادة مبفهوم جسيما خطأ يعترب

 ؛ والقرارات املداوالت سرية احرتام عدم •

 ؛ مماثلة خمالفة وكل السلبية أو النشطة الرشوة •

  .العمومية الصفقات حتكم اليت والتنظيمية التشريعية النصوص أحكام خرق •

  المصالح بتنازع المتعلقة المسائل: 126 المادة

 املتعهدة املكاتب أو املقاوالت داخل ملصاحل مباشرة غري أو مباشرة حيازة أي مع التنظيم جملس عضو وظيفة تتعارض

 تلك متنحه شكله كان أيا امتياز أو مكافأة أو فائدة أي استالم أو مأجورة وظيفة ممارسة أو العمومية؛ بالصفقات
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 وال. العمومية الصفقات تنظيم سلطة عضو مهام ااء بعد سنتني ملدة التحرمي هذا ويستمر. املكاتب أو املقاوالت

  .اخلاص للقطاع املمثلني الس أعضاء على التحرمي هذا ينطبق

 أو جتاري نشاط أو انتخابية وظيفة أية ممارسة اإلدارة ميثلون الذي التنظيم جملس ألعضاء جيوز ال ذلك على وعالوة

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة مبهام عالقة هلا استشارة

 فإنه مصاحل، فيها هلم اليت أو األعضاء ميثلها اليت باملقاوالت مرتبطة مسائل يف التنظيم جملس فيها ينظر اليت احلالة ويف

  .املداوالت يف يشاركوا أن املعنيني املدين اتمع أو اخلاص القطاع ملمثلي ميكن ال

   المجلس اجتماعات: 127 المادة

 الربق أو التلكس بواسطة االستدعاء ويتم. رئيسه استدعاء على بناء السنة يف عادية دورات أربع التنظيم جملس يعقد

 قبل األقل على أيام ثالثة وذلك مكتوبا، أثرا ترتك أخرى وسيلة أي أو األلكرتوين الربيد أو الرسالة أو الفاكس أو

  .االجتماع أعمال وجدول ومكان تاريخ االستدعاء وحيدد. لالجتماع املقرر التاريخ

 ثلثي من طلب على بناء أو العام املدير طرف من إما األعمال جدول يف مدرجة مسألة كل يف التنظيم جملس وينظر

 املعروضة بامللفات مرفقا االجتماع قبل عضو كل تصرف حتت األعمال جدول ويوضع. األقل على الس أعضاء

  .للنظر

  .األعضاء ثلث من بطلب أو منه مببادرة استثنائية دورات عدة أو دورة يف الس يستدعي أن الس لرئيس وجيوز

   المجلس اجتماعات عن بالتغيب المتعلقة المسائل: 128 المادة

. االجتماعات يف ليمثله التنظيم جملس أعضاء من آخر عضوا يوكل أن يف احلق فله املوانع من ملانع عضو تغيب إذا

 يوكل أن عضو ألي جيوز وال االجتماع نفس يف واحد عضو من أكثر ميثل أن عضو ألي جيوز ال حال، كل وعلى

 عن يتغيب عضو وكل. جسيم مانع أو كمرض مشروع مربر بدون سنة نصف خالل واحدة مرة من ألكثر عنه ممثال

  .وظائفه من مستقيال يعترب فإنه مشروع مربر ودون السنة خالل التنظيم لس اجتماعات ثالثة
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 لألعضاء البسيطة باألغلبية للجلسة رئيسا أعضائه بني من ينتخب التنظيم جملس فإن للرئيس مانع حدوث حالة ويف

  .أ احلاضرين

  التنظيم مجلس مداوالت: 129 المادة

 أن على. ممثلني أو حاضرين أعضائه من األقل على مثانية يكون عندما إال صحيحة التنظيم جملس مداوالت تكون ال

 آخر اجتماع إىل يستدعي فإنه  النصاب، هذا على حيصل مل وإذا. ضروري األقل على أعضاء لستة املادي احلضور

 األقل على واحد عضو حيضر أن شريطة احلاضرين األعضاء عدد كان أيا يتداول ان وميكنه األقل على أيام ثالثة بعد

  .مكونة كل من

 حالة ويف. املمثلني أو احلاضرين لألعضاء البسيطة باألغلبية القرارات وتؤخذ. واحد صوت على عضو كل يتوفر

  .مرجحا الرئيس صوت يكون لألصوات تعادل

  التنظيم مجلس مساعدة: 130المادة

 نفس باحرتام ملزمة ولكنها تداويل صوت هلا يكون ال أن على مرجعية شخصية بكل يستعني أن التنظيم لس جيوز

  .املداوالت بسرية املتصلة الواجبات

  التنظيم مجلس اجتماعات محضر: 131 المادة

 العمومية الصفقات تنظيم سلطة مبقر ميسك خاص سجل يف تودع حماضر شكل يف التنظيم جملس مداوالت تصاغ

. املمثلني أو احلاضرين األعضاء مجيع وكذلك االجتماعات، سكرتارية يتوىل الذي العام واملدير الس رئيس ويوقفها

 بصفة املدعوة املرجعية الشخصية اسم إىل وكذلك املمثلني أو احلاضرين األعضاء أمساء إىل احملضر هذا ويشري

  .واليةامل الدورة يف التنظيم جملس قبل من عليه واملصادقة احملضر تالوة وتتم. االستشارة

  واالمتيازات العالوات: 132المادة

. املالية وزير عن صادر مبقرر حتدد خمتلفة وبامتيازات شهرية جزافية بعالوة التنظيم جملس رئيس نشاطات عن يعوض

  .املالية وزير عن صادر مبقرر األخرى واالمتيازات العالوات هذه وحتدد. الدورة عالوة التنظيم جملس أعضاء ويتقاضى
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  التنظيم مجلس تمثيل: 133 المادة

 بربجمة الس ولقرارات الداخلي للنظام طبقا ويقوم. العمومية الصفقات تنظيم سلطة التنظيم جملس رئيس ميثل

  .العمومية الصفقات تنظيم لسلطة عمل وتنظيم

  .االجتماعات تواريخ وحيدد العمومية الصفقات تنظيم سلطة أعضاء يستدعي الصدد، ويف

. املالية وزير طرف من امليزانية يف تسيريها اعتمادات يف تدرج اليت العمومية الصفقات تنظيم سلطة نفقات ويقدر

 اآلمر وهو. العمومية الصفقات تنظيم سلطة تسيري  نفقات كافة لتغطية كافية االعتمادات هذه تكون أن وجيب

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة نفقات وصرف موارد بتحصيل

 سلطة مهام إجناز يف مؤقتة أو دائمة بصفة يساعدون خارجيني عماال الس ومبرافقة تعاقدي طريق عن ويكتتب

  .العمومية الصفقات تنظيم

  التنظيم مجلس رئاسة تفويض: 134المادة

 من عضو اإلعاقة أو التغيب حالة يف وخيلفه التنظيم جملس من عضو إىل صالحياته من بعضا يفوض أن للرئيس جيوز

  .الس أعضاء

  .اإلنابة سنا األكرب الس عضو يتوىل الرئيس منصب شغور حالة ويف

  العمومية الصفقات تنظيم سلطة نفقات: 135 المادة

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة بنفقات التعهد أجل من العام للمدير توقيعه يفوض أن للرئيس جيوز

  والتحقيقات التدقيقات في: الثاني القسم

  عموميات:  136المادة

 التدقيق ضمنها ومن العمومية بالصفقات املتعلقة والتدقيقات بالتحقيقات العمومية الصفقات تنظيم سلطة تقوم

  .العمومية الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر 044-2010 رقم القانون مبوجب املقرر السنوي
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  التدقيق مكتب اختيار إجراءات: 137 المادة

 العمومية الصفقات املالية، السنة الختتام املوايل مارس فاتح أقصاه أجل يف العمومية الصفقات تنظيم سلطة تسلم

 الصفقات تنظيم لسلطة سبق مهنية مسعة وذي مستقل للتدقيق ملكتب واملايل الفين التدقيق عليها سيجري اليت

 جملس رئيس طرف من عشوائيا تؤخذ عينة الصفقات هذه ومتثل. ا املعمول النظم حترتم بطريقة اكتتبته أن العمومية

  .الغرض هلذا منظمة جلسة يف الس أعضاء وحبضور التنظيم

 ملختلف املربمة الصفقات مجيع تواجد من يتأكد القرعة، إجراء وقبل. منفذ قضائي عدل اجللسة هذه وحيضر

  .واحدة رزمة من أكثر يف موجودة ما صفقة تكون أن دون للقرعة املعروضة الرزم ضمن املتعاقدة السلطات

  التدقيق مكتب مهمة إجراءات: 138 المادة

  .تقريره لتقدمي أشهر بثالثة أعاله املادة يف إليه املشار املهنية، الشهرة وذو املستقل التدقيق مكتب يتمتع

 إلجناز ضرورية يراها اليت واملستندات الوثائق كل على العمومية الصفقات تنظيم سلطة من وحيصل يطلب أن وجيوز

  .مهمته

 األشخاص بعض إىل يستمع أن ترخيص، على منها وحيصل العمومية الصفقات تنظيم سلطة يعلم أن بعد له، وجيوز

 أو لإلدارة احلضورية حق ضمان عليه جيب احلالة هذه ويف. مهمته إلجناز ضرورية يراها اليت الزيارات ببعض ويقوم

  .بالتدقيق املعنية املقاولة أو اهليئة أو املصلحة

  التدقيق تقرير محتوى: 139 المادة

 إىل باإلضافة اهليئة أو املصلحة او لإلدارة احملتملة واملالحظات التدقيق نتائج املستقل التدقيق مكتب تقرير يدون

  .املعرتضة الصعوبات

 رئيس إىل العمومية الصفقات إبرام حول التدقيق وحتليالت التدقيق تقارير العمومية الصفقات تنظيم سلطة حتيل

  .املقاوالت مصاحل ومحاية السرية قواعد مراعاة مع الرمسية اجلريدة يف بنشرها وتقوم. التنظيم جملس

   التحقيق في:140 المادة
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 أي يف تدقيق أو حتقيق بأي مهامها أداء إطار يف تقوم أن أنشطتها لغرض العمومية الصفقات تنظيم لسلطة ميكن

 يف اإلدارات التزام مع املكان عني يف الوقائع يف للتحقيق فعلية بسلطات الغرض هلذا املعينون املدققون ويتمتع وقت
  .يطلبوا اليت واملستندات الوثائق هلم توفر أن

  التحقيقات طالبو:  141المادة

  :من مببادرة التحقيقات تقام

 اجلمهورية؛ رئيس -

 الوطنية؛ اجلمعية رئيس -

 األول؛ الوزير -

 .لوصايته التابعة اهليئات أو لقطاعه التابعة للمسائل بالنسبة وزير كل -

 2010 يوليو 22 بتاريخ 044- 2010 رقم القانون يف الواردة وبالشروط العمومية الصفقات تنظيم لسلطة وجيوز

 واألخطاء االختالالت يف وتبت حتقيق أو تدقيق بإجراء بنفسها تتعهد أن العمومية الصفقات مدونة املتضمن

  .والرقابة التدقيق مهام ممارسة خالل عليها حصلت اليت املعلومات بفضل املالحظة واملخالفات

  بالتحقيق مكلف عضو تعيين: 142 المادة

 أبلغت اليت العمومية الصفقة يف بالتحقيق مكلفا عضوا العمومية الصفقات تنظيم لسلطة التنظيم جملس رئيس يعني

 اإلبالغ إجراءات تنفيذ قبل تقريره وتقدمي حتقيقه إلجناز أجال له وحيدد. بشأا العمومية الصفقات تنظيم سلطة

  .املرسوم هذا من 144 املادة يف الواردة

  المحقق مهمة نطاق: 143 المادة

 زيارة أو استماع كل جيري أن العمومية الصفقات تنظيم سلطة حبوزة اليت الوثائق استغالله على عالوة للمحقق جيوز

  .ضرورية يراها
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 ويوقع. ا املقام الرقابات أو املعاينات وحمل وتاريخ طبيعة يذكر لتقرير موضعا والزيارات االستماعات هذه وتكون

 يف ذلك يبني األخري هذا امتناع حالة ويف. بالتحقيق املعنية اهليئة عن املسؤول والشخص احملقق من كل التقرير هذا
  .حمضر به وحيرر التقرير

  المحقق تقرير: 144 المادة

 عشر مخسة أجل على اهليئة أو الشخص ويتوفر. املعنية اهليئة أو الشخص إىل يبلغه تقريرا احملقق يعد حتقيقاته إثر على

  .احملتملة مبالحظاته لإلدالء اإلبالغ هذا من اعتبارا يوما) 15(

  المحقق تقرير عرض: 145 المادة

 بالتحقيق، املعنية للهيئة احملتملة باملالحظات مرفقا تقريره، احملقق يقدم أعاله، 144 املادة يف احملدد األجل انتهاء عند

  .التنظيم جملس على ويعرضه

  التقرير وجهة: 146 المادة

  .به أمرت اليت السلطة إىل بالتحقيق، املعنية اهليئة طرف من املقدمة احملتملة باملالحظات مرفقا التحقيق، تقرير يوجه

  التحقيق عن الناجمة اللجنة وقرارات آراء: 147 المادة

 يف البت أجل من احلاضرين األعضاء من البسيطة باألغلبية وقراراته آراءه التقرير دراسة بعد التنظيم جملس يصدر
 الرئيس صوت يكون األصوات تعادل حالة ويف. بالتحقيق املعنية اهليئة طرف من املتبعة املسطرة يف اختالالت وجود

  .مرجحا

  التحقيق تقرير إبالغ: 148 المادة

 إذا النيابة، وإىل احلسابات حمكمة إىل التحقيق تقرير العمومية الصفقات تنظيم لسلطة التنظيم جملس رئيس يبلغ

  .اجلنائي القانون قواعد أو العمومية بالصفقات املتعلقة النظم انتهاك حاالت التحقيق أظهر

  النزاعات تسوية لجنة: الثالث القسم
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  عموميات: 149 المادة

  .عليها املعروضة الوقائع حسب العمومية الصفقات تنظيم لسلطة تابعة النزاعات لتسوية جلنة جتلس

  . التأديبية اللجنة إىل ينتمون ال التنظيم جلنة من أعضاء ستة من ثالثية بصفة النزاعات تسوية جلنة تتشكل

 معين غري ويكون خيلفه من أعضائه بني من الس خيتار مانع وجود حالة ويف التنظيم جملس رئيس استحقاقيا ويرأسها

  .املصاحل بتضارب

  النزاعات تسوية لجنة في الوظائف تعارض: 150 المادة

  .املرسوم هذا من 126املادة يف املذكورة التعارض قواعد نفس النزاعات تسوية جلنة أعضاء على تنطبق

  النزاعات تسوية لجنة مهام: 151 المادة

  :يلي مبا النزاعات تسوية جلنة تكلف

. العمومية الصفقات إبرام خالل أو قبل املعنية األطراف طرف من املالحظة املخالفات عن اإلبالغات تلقي -

 جلنة بتبليغ النزاعات تسوية جلنة تقوم  عمومية، صفقة بإبرام املتعلقة للنظم خرق الوقائع هذه عن ترتب وإذا

 احملاكم تبلغ العمومية الصفقات تنظيم سلطة فإن جزائية خمالفة الوقائع هذه شكلت وإذا. التدريب

 املختصة؛

 العمومية بالصفقات واملتعهدين املرتشحني طرف من املمارسة الطعون يف والنظر وتسجيل استقبال -

 عمومية؛ لصفقة منح من أو املختار اإلبرام إجراء من تضررهم يزعمون الذين منها واملستفيدين

 تنظيم هيئة على عرضت لإلجراء خمالفة كل يف البت دف اللجنة يبلغ أن التنظيم جملس لرئيس جيوز -

 .العمومية الصفقات

  النزاعات تسوية لجنة على المعروضة المنازعات طبيعة: 152 المادة

 يف وذلك أسفله، املذكورة الثانية الفقرة يف املذكورة اإلبرام بإجراءات املتعلقة باملنازعات النزاعات تسوية جلنة تبلغ
 العمومية الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044- 2010 رقم القانون أحكام يف الوارد األجل

  :على االعرتاض وتتضمن
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 الصفقة؛ إبرام منهج اختيار قرار .1

 الصفقة؛ منح بعدم أو مبنح القرارات .2

 :اخلصوص وعلى املناقصة استدراج ملفات حمتوى .3

 اإلجراء؛ عن باإلعالن املتعلقة املخالفات -

 املصاحل؛ تنازع حباالت املتعلقة املسائل -

 املطلوبة؛ والكفاءات املرتشحني مبشاركة املتعلقة القواعد -

 املختارة؛ االنتقاء وإجراءات اإلبرام طرق -

 للنظم؛ املناقصة استدراج وثائق مطابقة -

 املعتمدة؛ الفنية املواصفات -

 .التقييم معايري -

  :يلي ما يف النزاعات تسوية جلنة مهمة وتتمثل

 تالحظها؛ اليت الوطنية النظم وانتهاكات جتاوزات يف والبت املعنية األطراف بني التوفيق حماولة -

 حىت معلقا للصفقة النهائي املنح ويظل اإلبرام إجراء لتنفيذ توفيقي أو تصحيحي أو حتفظي إجراء بأي األمر -

 .اللجنة بقرار النطق

 أمام للطعن موضعا تكون أن ميكن أنه إال. ائية وهي لألطراف وملزمة نافذة النزاعات تسوية جلنة قرارات تكون

  .لإلجراء تعليقي أثر الطعن هلذا ليس أنه إال. املختصة احملاكم

  الصفقات إبرام هيئات منازعات:  153المادة

 العمومية الصفقات إبرام مسطرة إطار يف العاملة اإلدارة أجهزة بني تثور اليت املنازعات يف النزاعات تسوية جلنة تبت

  .ا إبالغها مت اليت

  الطعن آجال: 154 المادة
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 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من 13 املادة من الثالثة الفقرة ألحكام وطبقا املنازعات ميدان يف

 العمومية الصفقات لرقابة الوطنية واللجنة املتعاقدة السلطة بني باخلالف املتعلقة العمومية الصفقات مدونة املتضمن

 السلطة طرف من النزاعات تسوية جلنة تعهد يتم معينة، صفقة منح حول أو ملناقصة إجراء اختيار إلغاء حول

 الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة رفض قرار من اعتبارا العمل من أيام مخسة خالل األخرية، هذه وتقوم. املتعاقدة

 إىل الكرتونية، وسيلة أي أو باالستالم إشعار مع مضمونة رسالة بواسطة أو مباشر بإيداع مذكرة، بتوجيه العمومية،

 العمل من أيام مخسة مدة على األخرية هذه وتتوفر. املذكورة اللجنة ا تشعر اليت العمومية الصفقات تنظيم سلطة

 السلطة مذكرة استالم من اعتبارا يوما عشر مخسة أجل يف قراراا النزاعات تسوية جلنة وتصدر. مبالحظاا لإلدالء

  .املدة هذه طوال معلقة اإلبرام مسطرة وتظل املتعاقدة

  الصفقة على المصادقة رفض: 155 المادة

 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من 45املادة من الثانية الفقرة ألحكام وطبقا املنازعات ميدان يف

 تسوية جلنة تعهد يتم الصفقة، على املصادقة املختصة السلطة برفض املتعلقة العمومية الصفقات ملدونة املتضمن

  .اعاله 154 املادة يف الواردة والصيغ اآلجال نفس ضمن الصفقة منح من املستفيد طرف من النزاعات

  الطعن إجراءات: 156 المادة

 الصفقات ملدونة املنظم 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون ألحكام وطبقا املنازعات ميدان يف

 املطلوبة والضمانات والكفاءات املرتشحني ومشاركة املناقصة إعالنات نشر وشروط الصفقات مبنح املتعلقة العمومية

 املعتمدة الفنية واملواصفات للنظم قصةاملنا وثائق ومطابقة املعتمدة االنتقاء ومسطرة الصفقة إبرام منط واختيار منهم

 تنظيم سلطة لدى مباشرة تودع مذكرة بواسطة النزاعات تسوية جلنة تعهد يتم التقييم، معايري اختيار وكذلك

  .ألكرتونية وسيلة أية أو باالستالم إشعار مع مضمونة رسالة بواسطة توجه أو العمومية الصفقات

 املسؤول الشخص برسالة مذكرته ويصحب. العمومية الصفقات لنظم الصادرة املخالفات املذكرة صاحب ويعرض

 وكذلك بالنزاع املتعلقة املراسالت وجبميع هلا، يتبع اليت اهلرمية السلطة وبقرار مطالباته رفض املتضمنة الصفقة عن

  .طعنه لدعم ضروريا ا اإلدالء يرى وثيقة بكل
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 أيام من يوم أول يف أو املباشر اإليداع حالة يف الفور، على وصال للطالب العام املدير يسلم للمذكرة استالمه وعند

  .املودعة باملذكرة اآلخر الطرف يعلم مث. االلكرتونية بالطريقة إبالغ حالة يف العمل

  النزاعات تسوية لجنة تعهد:157 المادة

 تسوية جلنة تنطق أن إىل املختصة احملكمة بتعهد الوقت نفس يف القيام دون حيول النزاعات تسوية جلنة تعهد إن

 حالة يف به يقام أن ميكن القضائي الطعن أن إال. احملكمة هذه أمام التقاضي آجال يعلق أنه كما. بقرارها النزاعات

  .يوما 21 أقصاه أجل خالل قرار غياب

  النزاعات تسوية لجنة مقرر تعيين: 158 المادة

 عضو وجود عدم حالة يف. املطروحة القضية حول تقرير بإعداد مكلفا عضوا النزاعات تسوية جلنة رئيس يعني

 أجل من توصيات يتضمن اال يف تقريرا هلا يعد خارجي متخصص بانتداب اللجنة تقوم الطعن جمال يف متخصص

  .اختاذه املزمع القرار

  .النزاعات تسوية جلنة إىل شفهيا تقريره املقرر يقدم

  .خيتاره مبستشار يستعني أن ميكن الذي الطلب مقدم إىل النزاعات تسوية جلنة تستمع

  .مفيدا إليه االستماع ترى شخص كل إىل تستمع أن الرئيس من بطلب النزاعات تسوية للجنة وجيوز

  النزاعات تسوية لجنة مداوالت: 159 المادة

  .أعضائها نصف حبضور إال صحيحة النزاعات تسوية جلنة مداوالت تكون ال

  التأديب لجنة: الرابع القسم

  العمل وسير التنظيم: 160 المادة

  .النزاعات تسوية جلنة إىل ينتمون ال التنظيم جملس من أعضاء ثالثة من ثالثية بصفة التأديب جلنة تشكل
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 طرف من الغرض هلذا يعني شخص أي يرأسها مانع، وجود حالة يف أو، التنظيم جملس رئيس استحقاقيا ويرأسها

  .أعضائه بني من التنظيم جملس

 تسوية جلنة على املعروضة امللفات يف وتبت. أعضائها من اثنني من او رئيسها من استدعاء على بناء اللجنة جتتمع

  .التنظيم جملس رئيس عليها يعرضه آخر ملف أي يف أو والتحقيقات التدقيقات جلنة او النزاعات

 حالة ويف. البسيطة باألغلبية قراراا وتأخذ. أعضائها مجيع حبضور إال صحيحة التأديب جلنة مداوالت تكون وال

 أن اللجنة إرتأت إذا إال علنية، اللجنة ومداوالت اجتماعات وتكون. مرجحا الرئيس صوت يكون األصوات تعادل

  .ذلك دون حتول التجارية واألسرار احلساسة املعلومات طبيعة

 أو املرتشحني على تسلط مالية جزاءات أو مؤقت إقصاء شكل يف بالعقوبات النطق يف التأديب جلنة مهام وتتمثل

 مسطرة حسب العمومية الصفقات بإبرام املتعلقة النظم خرق حالة يف العمومية الصفقات أصحاب أو املتعهدين

  .وحضورية عادلة

 حججهم إلعداد كاف أجل على ويتوفرون. خيتاروم مبستشارين يستعينوا أن املتابعني املتعهدين أو للمرتشحني جيوز

  .عليهم املسلطة العقوبات يف املختصة احملاكم امام الطعن هلم وجيوز

 وال مرتكبها عليها حصل اليت االمتيازات وحسب النظم وانتهاكات املخالفات خطورة حسب اجلزاءات مبلغ وحيدد

  .املعنية الصفقة مبلغ من% 5 خمالفة لكل املايل اجلزاء يتعدى أن جيوز

 الصفقات جريدة يف تنشر مث األعضاء مجيع عليها يوقع وثيقة شكل يف وتظهر. ا اللجنة نطق فور العقوبات وتسري

  .اللجنة مداولة بعد يومني أقصاه أجل يف املعين الصفقة صاحب أو املتعهد أو املرتشح إىل القرار هذا ويبلغ. العمومية

 أو إبرام مبناسبة الدولة وكالء طرف من املرتكبة باألخطاء القضائية والسلطات املختصة الوصاية سلطات اللجنة تعلم

  .املناسبة باملتابعات للقيام العمومية الصفقات تنفيذ

 الصفقات من واملستفيدين املرتشحني للوائح سنوي وحتيني حتديد من ميكن للمتابعة دائم ترقب نظام اللجنة وستضع

 من إقصائهم طريق عن ومعاقبتهم نزيهة غري بتصرفات قاموا أم أو خمالفات ارتكبوا أم ثبت الذين العمومية

  .اال يف الدولية املمارسات ووفق ا املعمول النظم حسب ائي أو مؤقت بشكل العمومية الصفقات
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  األعضاء حماية:  161المادة

 وتنطبق. وظائفهم ممارسة خالل عنهم تصدر اليت والقرارات للتصرفات بالنسبة التأديب جلنة أعضاء الدولة حتمي

  .املرسوم هذا من 11 املادة يف الواردة التعارض قواعد نفس عليهم

  العامة المديرية: 5 الفصل

  العامة المديرية تنظيم: 162 المادة

 معايري أساس وعلى الرتشح، استدعاء طريق عن التنظيم جملس طرف من يكتتب عام مدير العامة املديرية يتوىل

 بالصفقات الصلة ذات االقتصادية او الفنية أو القانونية امليادين يف املهنية والتجربة والكفاءة األخالقية النزاهة

  .العمومية

 سنوات ثالث لفرتة التنظيم سلطة رئيس من اقرتاح على بناء التنظيم سلطة جملس من قرار مبوجب العام املدير يعني

  .واحدة مرة للتجديد قابلة

 من جديد عام مدير تعيني وحىت النهائي املانع أو االستقالة أو الوفاة بسبب العام املدير منصب شغور حالة ويف

 الصفقات تنظيم سلطة سري حسن لتأمني الضرورية التدابري مجيع التنظيم جملس يتخذ. املختصة السلطة طرف

  .املرسوم هذا من 170 املادة يف املذكورين الفنيني املديرين بني من خيتار نائب بتعيني العمومية

  العام المدير مهام: 163 المادة

  .التنظيم جملس ورقابة الرئيس سلطة حتت العمومية الصفقات تنظيم لسلطة العامة السياسة بتطبيق العام املدير يكلف

 يتلقى أن وميكن. العمومية الصفقات تنظيم سلطة يف اإلدارية املصاحل التنظيم، جملس رئيس سلطة حتت يدير، وهو

 وتنظيم لتهيئة الضرورية اإلجراءات ويأخذ. اإلداري الطابع ذات والقرارات العقود مجيع لتوقيع الرئيس من تفويضا

  .الس أعمال

  :يلي مبا مكلف فهو الصدد، هذا ويف
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 باعتباره اجتماعاته وحضور مداوالته وإعداد التنظيم جملس على ستعرض اليت للملفات الفين اإلعداد تأمني -

 قراراته؛ وتنفيذ للمجلس مقررا كاتبا

 التنظيم جملس على العمال وامتيازات أجور سلم وكذلك الداخلي والنظام اهليكلي التنظيم مشاريع عرض -

 عليها؛ للمصادقة

 ومشاريع والتوصيات السنوي الربنامج بإعداد العمومية، الصفقات تنظيم سلطة مهام إطار يف القيام، -

 ميدان يف املهين اإلطار تطوير أو تكوين وبرنامج اإلجراءات ودليل النموذجية والوثائق التنظيمية النصوص

 العمومية؛ الصفقات

 والبيانات احلسابات بإعداد التنظيم، جملس رئيس سلطة حتت كذلك، والقيام األنشطة حول التقارير إعداد -

 من وبتفويض األساس هذا وعلى. احلسابات وتوقيف عليها للمصادقة الس على ستعرض اليت املالية

 بصرفها ويأمر بتصفيتها ويقوم العمومية الصفقات تنظيم سلطة بنفقات يتعهد فإنه التنظيم، جملس رئيس

 العمومية؛ الصفقات تنظيم سلطة موارد بتصفية يقوم كما

 لس املقررة الصالحيات مراعاة مع وامتيازام خمصصام وحتديد العمال أفراد وفصل وتعيني اكتتاب -

 التنظيم؛

 العمومية، الصفقات تنظيم سلطة عمل بسري املتعلقة واالتفاقيات والعقود الصفقات وإبرام املشرتيات اقتناء -

 يزيد أو مبلغها يساوي اليت والعقود للمقتنيات بالنسبة التنظيم جملس رئيس مصادقة شريطة عليها والتوقيع

 امليزانية لبنود الصارم االحرتام مع ورقابتها تنفيذها على والقيام األول، الوزير من مبقرر سيحدد سقف على

 ا؛ املعمول والتنظيمية التشريعية لألحكام طبقا

 أن على العمومية الصفقات تنظيم سلطة سري حلسن ضروري حتفظي إجراء أي االستعجال، حالة يف اختاذ، -

 التنظيم؛ جملس الحقا بذلك يشعر

 الصفقات تنظيم لسلطة العامة االختصاصات يف تدخل مهمة كل بتنفيذ التنظيم، جملس رقابة حتت القيام، -

 لسلطة األخرى وللهيئات للمجلس املرسوم هذا مبوجب املمنوحة اخلاصة الصالحيات مراعاة مع العمومية

 .العمومية الصفقات تنظيم

  العام المدير مسؤولية:  164 المادة
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 شأنه من سلوك او جسيم خطأ ارتكاب حالة يف يعاقبه أن ميكن الذي التنظيم جملس أمام مسؤول العام املدير

  .السارية النظم حتددها إجراءات حسب وذلك العمومية، الصفقات تنظيم سلطة مسعة أو سري حبسن اإلضرار

  واالمتيازات التعويضات: 165 المادة

  .التنظيم جملس من اقرتاح على بناء املالية وزير من مبقرر العام للمدير املمنوحة واالمتيازات التعويضات حتدد

  العام المدير صالحيات تفويض: 166 المادة

  .الفنيني اآلخرين املديرين إىل صالحياته من جزء يفوض أن العام للمدير جيوز

  العامة للمديرية الملحة الهيئات: األول المقطع

  العامة بالمديرية الملحقة المصالح:  167 المادة

  .واإلدارية املالية واملصلحة اخلاصة الكتابة هي العامة باملديرية امللحقة املصاحل

  الخاصة السكرتاريا في: فرعية أولى فقرة

  الخاص الكاتب مهام: 168 المادة

  .مصلحة رئيس مبستوى كاتب طرف من اخلاصة الكتابة تسري

  :يلي مبا مكلف وهو

 السري؛ الربيد وإرسال ومعاجلة تسجيل -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم لسلطة التنظيم لس مقرر ككاتب وظائفه يف العام املدير مساعدة -

 اليت والتقارير والبيانات املداوالت ومشاريع الوثائق إعداد إطار يف واملالية اإلدارية املصلحة مع التعاون -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم لسلطة التنظيم جملس ملصادقة العام املدير يعرضها

 .إليه تسند أن ميكن اليت األخرى األعمال كل عامة وبصفة

  والمالية اإلدارية المصلحة:  ثانية فرعية فقرة
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  المصلحة رئيس مهام: 169 المادة

  :يلي مبا يكلف األساس، هذا وعلى. مصلحة رئيس طرف من وتنعش واملالية اإلدارية املصلحة تسري

 العادي؛ الربيد وإرسال ومعاجلة تسجيل -

 للسلطة؛ املالية واملوارد األموال تسيري -

 املالية؛ البيانات وإنتاج إعداد -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم سلطة ممتلكات تسيري -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم سلطة عمال تسيري -

 واالتفاقيات؛ والعقود الصفقات حفظ -

 .إليه تسند أن ميكن اليت األخرى األعمال كل عامة، وبصفة -

 الفنية المديريات: ثانية فقرة

  الفنية المديريات عدد: 170 المادة

  :أعاله 167 املادة يف املذكورة املصاحل إىل باإلضافة العمومية الصفقات تنظيم لسلطة العامة املديرية تضم

 القانونية؛ والشؤون التنظيم مديرية -

 الفين؛ والدعم التكوين مديرية -

 .واألرشيف والتوثيق اإلحصاءات مديرية -

  .العام املدير من اقرتاح على بناء التنظيم جملس طرف من الفنية املديريات وصالحيات تنظيم حيدد

  الفنية المديرية تنظيم: 171 المادة

  .العام املدير أمام مسؤوال يكون مدير سلطة حتت فنية مديرية كل توضع

 جملس طرف من منها باقرتاح ويعينون العامة املديرية طرف من ترشحات استدعاء طريق عن املديرون ويكتتب

  .التنظيم
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 ملف أساس على انتقاؤهم ويتم استيداع أو إعارة وضعية يف موظفني أو عقدويني املديرون هؤالء يكون أن وجيوز 

  .التأهيل شروط يتضمن

  مديرية بكل الملحقة المصالح: 172 المدة

  :يلي مبا مكلفة إدارة كاتبة على فنية مديرية كل تتوفر

 املدير؛ لتأشري وعرضه الربيد وتسجيل استقبال -

 واملعدات؛ املكتب لوازم تسيري -

 الكرتونيا؛ أو ميكانيكيا اإلدارية الوثائق مجيع طباعة -

 .الفين املدير إليه يسندها أن ميكن اليت املهام مجيع -

  البشرية الموارد: ثالثة فقرة

  السلطة لعمال األساسي النظام: 173 المادة

  .التنظيم جملس عليه يصادق م خاص أساسي نظام من العمومية الصفقات تنظيم سلطة عمال يستفيد

  للعمال اإلدارية الوضعية: 174 المادة

  :تشغل أن العمومية الصفقات تنظيم لسلطة جيوز

 مباشرة؛ املكتتبني العقدويني العمال -

 إعارة؛ حالة يف املوضوعني املوظفني -

 النظم ا تسمح أخرى وضعية أي يف أو التعليق حالة يف واملوجودين الشغل ملدونة التابعني الدولة وكالء -

 .ا املعمول

 السلطة عمال وواجبات حقوق: 175 المادة
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 للنصوص فيها عملهم مدة خاضعون العمومية الصفقات تنظيم سلطة إىل احملولون الدولة ووكالء املعارون املوظفون

 العمومية للوظيفة األساسي القانون أحكام مراعاة مع الشغل ولقانون العمومية الصفقات تنظيم سلطة حتكم اليت

  .اإلعارة واية والتقاعد بالتقدم اخلاصة باملوظفني يتعلق فيما

  .وتنافسية شفافة بصفة العمومية الصفقات تنظيم سلطة عمال يكتتب

 االستفادة أو مأجور أو جتاري نشاط أي ممارسة العمومية الصفقات تنظيم سلطة ولعمال املديرية ألعضاء جيوز وال

 الطلبية يف يشارك مكتب أو مقاولة يف مباشرة غري أو مباشرة مصلحة أي حيازة أو صيغتها كانت أيا مكافأة أي من

  .العمومية

  السلطة عمال أجور: 176 المادة

 جملس رئيس طرف من العمومية الصفقات تنظيم سلطة لعمال املمنوحة واملادية املالية واالمتيازات األجور حتدد

  .للمجلس املمنوحة الصالحيات مراعاة مع التنظيم

  العمومية الصفقات تنظيم سلطة موارد: رابعة فقرة

  السلطة موارد مصدر: 177 المادة

  :يلي مما الدولة ميزانية من السنوية املنحة على عالوة العمومية الصفقات تنظيم سلطة موارد تتألف

 الصفقات تنظيم سلطة منشورات بيع: التنظيم سلطة مبهام الصلة ذات األخرى اخلدمات كل عائدات -

 اخلاص؛ للقطاع العمومية

 دفعها إعادة جيب حيث العقارات مصاحل طرف من العمومية الصفقات بتسجيل املتعلقة املبالغ نصف -

 للسلطة؛

 3 املادة يف إليها املشار املعنوية الشخصيات تطلقها اليت املناقصة استدراج ملفات بيع عائدات من% 50 -

 العمومية؛ الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من

 ومخسمائة مائة بني مقدار أساس على التنظيم جملس حيددها إلجراءات طبقا الطعون تسجيل مصاريف -

 أوقية؛) 500.000 و 100.000( ألف

 والقيم؛ واألصول األموال عائدات -
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 والوصايا؛ اهلدايا -

 الدولية؛ أو الوطنية اهليئات طرف من املمنوحة االستثنائية اإلعانات -

 .املالية قانون هلا خيصصها اليت املوارد -

  .املالية وزير من مبقرر أعاله املذكورة واالقتطاعات املناقصة استدراج ملفات بيع عائدات حتصيل طرق حتدد

  السلطة موارد تسيير: 178 المادة

  .العمومية احملاسبة قواعد حسب العمومية الصفقات تنظيم سلطة موارد تسيري يتم

  والحسابات الميزانية: األولى الفرعية الفقرة

  الميزانية إعداد: 179 المادة

 رئيس امليزانية ويعد. ومبلغها طبيعتها وحتدد والنفقات املوارد وجتيز العمومية الصفقات تنظيم سلطة ميزانية تتوقع

 املالية السنة انتهاء قبل شهران أقصاه أجل يف فيها للنظر الس على يعرضها مث. العام املدير مبساعدة التنظيم جملس

  .السنة نفس من دمجرب فاتح أقصاه أجل يف امليزانية الس ويقر. اجلارية

  المالية السنة:180 المادة

  .السنة نفس من دمجرب 31 يوم وختتتم يناير بفاتح امليزانية دورة تبدأ

  الخارجية الرقابة في: ثانية فرعية فقرة

  التدقيق على السلطة :181 المادة

على سلطة تنظيم الصفقات العمومية بواسطة تدقيق ينفذه مفوض حسابات بواسطة تدقيق  الرقابة اخلارجية متارس
  .خارجي

  تعيين مفوض الحسابات:  182المادة 

سنويا بتدقيقني معمقني على األقل حلسابات يقوم . يعني مفوض احلسابات ملدة ثالث سنوات غري قابلة للتجديد
  .السيولة، ومرة واحدة لتدقيق حسابات سلطة تنظيم الصفقات العمومية
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يوجه مفوض احلسابات تقريره إىل رئيس وإىل أعضاء جملس التنظيم ونسخة منه إىل املدير العام لسلطة تنظيم 
  .الصفقات العمومية

  السلطة تدقيقات دورية: 183 المادة

 يتم بكفاءته معروف تدقيق مكتب طرف من سنة كل مرة العمومية الصفقات تنظيم سلطة حسابات تدقق أن جيب

  .العروض استدراج طريق عن انتقائه

  الرقابة لهيئات السلطة خضوع: 184المادة

  .احلسابات وحملكمة الدولة يف التدقيق هيئات لرقابة العمومية الصفقات تنظيم سلطة ختضع

  للسلطة السنوي والتقرير المجلس ورئاسة المالية السنة في:  الرابع الفصل

  للسلطة السنوي التقرير:  185 المادة

 الوطنية اجلمعية ورئيس الشيوخ جملس ورئيس اجلمهورية رئيس إىل سنة كل العمومية الصفقات تنظيم سلطة توجه

 نظام وموثوقية جناعة مدى عن مبلغة املنصرمة، السنة خالل بأنشطتها تقريرا احلسابات حمكمة ورئيس األول والوزير

 النظام هذا حتسني شأا من اليت التوصيات جبميع مصحوبا التقرير ويكون. العمومية الصفقات ورقابة وتنفيذ إبرام

  .الرمسية اجلريدة يف التقرير هذا وينشر

  المالية السنة: 186 المادة

  .املوايل دمجرب 31 يوم إىل العمومية الصفقات تنظيم سلطة فيه أنشأت الذي اليوم من األوىل امليزانية دورة تبدأ

  العمومية الصفقات رقابة في:  الرابع الباب

  العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة وصالحية مهام في:  األول الفصل

  الموضوع:  187 المادة

 12 و 11 املادتني مبوجب‘‘ اللجنة‘‘  بـــ يلي فيما اختصارا وتعرف  العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة أنشأت

 الوزير ملصاحل تابعة وهي العمومية الصفقات ملدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ 044-2010 رقم القانون من

  .مباشرة به وملحقة األول
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  العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة وصالحية مهام:  188 المادة

 من مبقرر حيدد سقف على يزيد مببلغ العمومية الصفقات إبرام إجراءات على السابقة الرقابة اللجنة تكلف -1

 رقابة وكذلك السقف ذلك حتت العمومية الصفقات إبرام إجراءات على الالحقة وبالرقابة األول الوزير

 إىل امللف إرسال فيه يتعني الذي السقف دون فيما املنفذة األخرى النفقات وكافة الصفقات التنفيذ إجراءات

  .العمومية الصفقات إبرام جلنة

  :العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة فإن الصدد، هذا ويف

 املسبق؛ االنتقاء ملفات و االهتمام إبداء إعالنات على تصادق -

 على وكذلك ا املتعلق اإلعالن ونشر انطالقها قبل واالستشارات املناقصة استدراج ملفات على تصادق -

 امللفات؛ لتلك احملتملة التغيريات

 واالستثناءات الرتخيصات تلك كانت إذا املتعاقدة للسلطات الضرورية واالستثناءات الرتخيصات تعطي -

 ا؛ املعمول النظم يف عليها منصوصا

 إبرام جلان تعدها اليت للصفقة املؤقت املنح حمضر وعلى للمقرتحات املقارن التحليل تقارير على تصادق -

 العمومية؛ الصفقات

 إىل االقتضاء عند توجه كما عليه، املصادقة قبل الصفقة ملف يف واملالية والقانونية اإلدارية الناحية من تنظر -

 استدراج مللف الصفقة مطابقة ضمان شأا من اليت التغيريات او االستيضاحات طلبات املتعاقدة السلطة

 العمومية؛ الصفقات ميدان يف ا املعمول وللنظم املناقصة

 امللحقة؛ العقود مشاريع على تصادق -

 إىل املناقصة استدراج ملفات إعداد من املتعاقدة السلطات إىل احلاجة، ،حسب الفين دعمها تقدم -

 .للخدمات النهائي االستالم

 املختصة الفنية والوزارات العمومية الصفقات تنظيم سلطة مع العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تتعاون -2

 الوثائق منها وخصوصا العمومية الصفقات بنظام املتعلقة التطبيقية النصوص وتصديق لتحرير املهنية واملنظمات

  .التقييم وأدلة اإلجراءات ودالئل النموذجبة
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 الصفقات إبرام خطط مشاريع على املصادقة، أجل العمومية،من الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة حتصل -3

 السلطات بني التنسيق اجتماعات يف تشارك وهي. املتعاقدة السلطات مجيع سنة كل تعدها اليت العمومية

 من املالية الناحية من الصفقة تنفيذ مبتابعة كذلك تقوم كما. الدولة ميزانية بإعداد املكلفة والسلطات املتعاقدة

  .املتعاقدة السلطة طرف

 وتنفيذ إبرام بإجراءات املتعلقة واإلحصائيات الوثائق كافة جبمع العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تقوم -4

 استدراج ملفات من نسخا املتعاقدة السلطات من تتلقى فإا الغرض، وهلذا. العمومية الصفقات ورقابة

 يف الوثائق هذه مجيع حبفظ وتعتين األنشطة حول التقارير ومجيع والصفقات التقييم وتقارير واحملاضر املناقصة
 .العقود تلك برتقيم تقوم الصدد، هذا ويف. بالصفقات اخلاص األرشيف

 املعلومات ومركزة جلمع العمومية الصفقات تنظيم سلطة مع العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تتعاون -5

 تكلف كما. تصرفها حتت يكون للمعلومات بنك إنشاء دف العمومية الصفقات ورقابة وتنفيذ مبنح املتعلقة

 األخذ مع التقييمية املتابعة مبهمة كذلك تقوم فإا اإلطار هذا ويف. العمومية للصفقات الرمسي املوقع بإدارة

 .العقود تلك وتنفيذ إبرام ميدان يف األداء مؤشرات االعتبار بعني

 التكوين وتنظيم لربجمة العمومية الصفقات تنظيم سلطة مع العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تتعاون -6

 .العمومية الصفقات إبرام نظام يف للفاعلني واملستمر األصلي

  الكفاءات بذوي واالستعانة اإلجراءات احترام:  189 المادة

 يتعلق فيما ا املعمول النظم احرتام على الرقابية، مهمتها باسم العمومية، الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تسهر

  .العمومية الصفقات إبرام على املطبقة باإلجراءات

 لرقابة الوطنية للجنة جيوز فإنه املرسوم، هذا من 188ة املاد يف حمددة هي كما والنظامية العضوية مهامها إطار ويف

 ذوي من املرجعية الشخصيات أو الشركات أو املكاتب بعض خدمات إىل احلاجة عند تلجأ أن العمومية الصفقات

  .املعتربة امليادين يف الكفاءات

 اللجنة عليه وتصادق قانونية بصفة الرئيس يعده إجراءات دليل يف اخلارجية اخلدمات هذه إىل اللجوء طرق وحتدد

  .العمومية الصفقات لرقابة الوطنية للجنة الدائمة
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  العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تشكيل: الثاني الفصل

  اللجنة تشكيل:  190 المادة

  :يلي مما اللجنة تتألف

 دائمة؛ جلنة -

 متخصصة؛ جلان أربعة -

  .العقود تنفيذ متابعة جلنة -

  الدائمة اللجنة: األول القسم

  الدائمة اللجنة تشكيلة:  191 المادة

  :الدائمة اللجنة تضم

 رئيسا؛ -

 والنزاهة والتجربة الفنية الكفاءة ومعايري وشفاف تنافسي إجراء على بناء مكتتبني آخرين أعضاء) 6( ستة -

 اخللقية؛

 .املايل املراقب عن ممثال -

  الدائمة اللجنة مهام: 192 المادة

 هي كما العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة إىل املوكلة املهام بتنفيذ اخلصوص على الدائمة اللجنة تكلف

 املتعلقة املتخصصة اللجان أنشطة ومراقبة بالتنسيق تقوم أا كما. 188 املادة من 6 إىل 2 من الفقرات يف حمددة

  .العقود تنفيذ متابعة وجلنة والالحقة السابقة الرقابة عمليات مبمارسة

  الرئيس صالحيات: 193 المادة

  :يلي مبا الرئيس يكلف
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 قرارات بتطبيق يقوم فهو الصدد، هذا ويف. العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة أنشطة مجيع سري حسن -

 الدائمة؛ اللجنة

 أنشطتهم؛ لتنسيق وذلك املتابعة جلنة ورئيس املتخصصة اللجان ورؤساء الدائمة اللجنة دوريا جيمع -

 العمومية؛ الصفقات لرقابة الوطنية للجنة واملايل واإلداري الفين بالتسيري القيام -

 الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة لدى األداء وحتسني األهداف إجناز ومستوى التوجهات احرتام تقييم -

 حيددها؛ دورية حسب وذلك العمومية

 سلطة ورئيس األول الوزير إىل يوجه العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة أنشطة عن سنوي تقرير إعداد -

 العمومية؛ الصفقات تنظيم

 هذا ويف. بصرفها الرئيسي اآلمر هو يعترب الذي العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة ميزانية إعداد -

 بصرفها؛ ويأمر ويصفيها العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة بنفقات يتعهد فهو الصدد،

 من الواردة والتوصيات االقرتاحات يف تنظر أن عليها كان إذا الدائمة اللجنة اجتماعات يئة على السهر -

 العقود؛ تنفيذ متابعة وجلنة املتخصصة اللجان

 إبرام عمليات لتخطيط املايل بالتنسيق املتعلقة أنشطتها يف العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة متثيل -

 املتعاقدة؛ السلطة طرف من املعدة الصفقات

 4-188 ،2-188 األخرية، الفقرة أ 1-118 املادة يف حمددة هي كما الدائمة اللجنة إىل املوكلة املهام تنفيذ -

  6-188 إىل

  الدائمة اللجنة وأعضاء رئيس انتداب فترة: 194 المادة

 برتبة وهو واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث ملدة الوزراء جملس عن صادر مبرسوم الرئيس يعني  - أ

 .األول الوزير مستشار

 برتبة واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث ملدة األول الوزير من مبقرر الدائمة اللجنة اعضاء يعني  - ب

 .وزاري قطاع يف مبهمة مكلف

 امليدان يف ومهنيا أخالقيا الطيبة السمعة ذوي من األطر أو الشخصيات بني من اللجنة وأعضاء رئيس اختيار ويتم

  .العمومية الصفقات إبرام وبإجراءات بالنظم تام علم وعلى واملايل واالقتصادي والفين القانوين
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 األساسية املؤهالت يتضمن ملف أساس على األوىل الوزارة إشراف حتت ينظم تنافسي انتقاء إثر على اختيارهم ويتم

  .العمومية الصفقات ميدان يف

 باالنتهاء إما انتدام فرتة وتنتهي. آخر نشاط أي عن بعيدا أوقام كامل يف وظائفهم ميارسوا أن عليهم جيب

 مهامهم من بالفصل كذلك وتنتهي. تعيينهم بررت اليت الصفة بفقدان أو باالستقالة أو بالوفاء أو للفرتة الطبيعي

 بناء بفضلهم املختصة السلطة تبت الغرض، وهلذا. وظائفهم مع تتماشى ال تصرفات أو جسيم خطإ اقرتاف إثر على

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة طرف من الغرض هلذا إبالغ على

  المصالح بتنازع تتعلق اعتبارات: 195 المادة

 ميكن ال أوقام كامل أنشطتهم ميارسون الذين الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة يف الدائمة اللجنة أعضاء وظائف إن

  .العمومية الصفقات تنظيم أو بإبرام صلة هلا اخلاص القطاع يف أو أخرى إدارية وظائف وبني بينها اجلمع

 املتعهدة املؤسسات يف ملصلحة مباشرة غري أو مباشرة حيازة أي مع الدائمة اللجنة يف عضو وظيفة وتتعارض

. املؤسسات تلك متنحه شكله كان أيا امتياز أو مكافأة أو استفادة أي أو مأجورة وظيفة أي أو العمومية بالصفقات

 له استشاري أو جتاري نشاط أو بلدية أو وطنية انتخابية  وظائف ميارسوا أن الدائمة اللجنة ألعضاء جيوز ال أنه كما

  .والتكوين التعليم وظائف عدى ما العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مبهام عالقة

 هلم حيصل اليت واملعلومات والتصرفات واالحداث األخبار خبصوص املهين السر باحرتام الدائمة اللجنة أعضاء ويلزم

  .لوظائفهم ممارستهم خالل ا العلم

 على تصريح بواسطة منها وخروجهم الوظيفة دخوهلم عند وممتلكام أمواهلم عن باإلعالن كذلك ملزمون أم كما

  .العمومية احلياة يف املالية الشفافية جلنة رئيس إىل موجه مكتوب الشرف

  العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تنظيم: 196 المادة

  :مهامه تنفيذ يف الرئيس يساعد

 :فنيني مستشارين) 8( مثانية -1
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 القانونية؛ والشؤون بالتنظيم مكلف مستشار -

 وبالتكوين؛ الفين بالدعم مكلف مستشار -

 واألرشيف؛ واإلحصائيات بالتوثيق مكلف مستشار -

 .العقود تنفيذ متابعة وجلنة املتخصصة اللجان أعمال مبتابعة نيمكلف مستشارين) 5( مخسة -

 ومالية إدارية: مصلحتان -2

 على تعرض اليت التقارير أو الربامج أو التوصيات أو النصوص مشاريع إعداد يف الفنيني املستشارين هؤالء مهام تتمثل

  .الدائمة اللجنة

 تزكية وبعد األخري، هذا به يقوم ترشحات استدعاء طريق عن ويكتتبون الرئيس أمام مسؤولون املستشارون وهؤالء

 قابلة سنوات ثالث ملدة األول الوزير من مبقرر املستشارين هؤالء تعيني يتم الدائمة، اللجنة طرف من اكتتام

  .واحدة مرة للتجديد

  .املرسوم هذا من 195 املادة لرتتيبات وخيضعون

  الدائمة اللجنة اجتماعات:  197 المادة

 والتوصيات املقرتحات يف للبت إما رئيسها من باستدعاء أسبوع كل مرة األقل على دوريا الدائمة اللجنة جتتمع

 أو مشروع أو وثيقة أو نص مشروع كل يف البت أو للنظر وإما العقود متابعة جلنة ومن املتخصصة اللجان من الواردة

 .العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مهام يف يدخل برنامج

  اآلجال: 198 المادة

 العمل أيام من أيام) 5( مخسة عليها املعروضة املسائل يف الدائمة اللجنة فيها تبت اليت اآلجال تتعدى أن جيب ال

  .للنظر املعروضة للملفات تسلمها تاريخ من اعتبارا

  األنشطة حول تقرير: 199 المادة
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 النظر سيتم ملف كل خبصوص الدائمة اللجنة إىل العقود تنفيذ متابعة جلنة رئيس أو املتخصصة اللجنة رئيس يقدم

 يف يشارك أن األحوال من حبال ميكنه وال. املختصة اللجنة توصيات وحول اعتمدت اليت الرقابة طريقة حول تقريرا فيه
  .املداوالت

  القانوني النصاب: 200 المادة

 يتم النصاب هذا على حيصل مل وإذا. أعضائها أرباع ثالثة حبضور إال صحيحة الدائمة اجلنة اجتماعات يكون ال

 احلاضرين االعضاء عد كان أيا صحيحة اللجنة اجتماعات عندئذ وتعترب أيام، ثالثة بعد لالجتماع ثان تاريخ حتديد

  .الرئيس حضور شريطة

 صوت يكون األصوات تقاسم حالة ويف. احلاضرين لألعضاء البسيطة باألغلبية الدائمة اللجنة وقرارات آراء تتخذ

  .مرجحا الرئيس

  األعمال جدول:  201 المادة

  .مفصل أعمال جدول الدائمة اللجنة أعضاء من عضو كل إىل يسلم اجتماع كل قبل

 الوثائق كافة من نسخة العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مبقر الدائمة اللجنة أعضاء من عضو كل ويطالع

  .األقل على ساعة 72 قبل تصرفه حتت توضع واليت فيها سينظر اليت

 الدائمة اللجنة وقرارات آراء تبلغ أن وجيب احلاضرين؛ األعضاء من عضو كل عليه يوقع حمضر دورة لكل وحيرر

 يوم من اعتبارا العمل أيام من يومان أقصاه أجل يف املتعاقدة السلطة إىل العمومية الصفقات لرقابة الوطنية للجنة

  .إصدارها أو إبدائها

  العقود متابعة ولجنة المتخصصة اللجان: الثاني القسم

  المتخصصة اللجان: 202 المادة

  :يلي كما تدعى متخصصة جلان) 4( أربعة العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة داخل تنشأ
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 العامة؛ التموين صفقات جلنة -1

 األشغال؛ صفقات جلنة -2

 .واألسلحة الالسلكية واالتصاالت وااللكرتونية واملعلوماتية الكهربائية واملعدات املكانيكا صفقات جلنة -3

 .أعاله املذكورة امليادين من ميدان بأي تتعلق ال اليت والتنظيم والتدقيقات الدراسات صفقات جلنة -4

 بإنشاء وإما موجودة متخصصة جلان دمج أو بإلغاء إما الالئحة هذه تغيري األول الوزير على يقرتح أن للرئيس وجيوز

  .جديدة متخصصة جلان

 اللجنة إىل موكلة مهمة الجناز الضرورية بالكفاءة تتمتع ال املتخصصة اللجان من أية كانت إذا ذلك على وعالوة

 جيوز فإنه متخصصة، جلان عدة اختصاص يف تدخل الصفقة مكونات كانت أو العمومية الصفقات لرقابة الوطنية

  .امللف ذلك يف بالنظر خاصة متخصصة جلنة ينشأ أن استثنائية وبصفة للرئيس

 املادة لرتتيبات طبقا اإلبرام إلجراءات والالحقة السابقة بالرقابة تعنيها اليت القطاعات يف املتخصصة اللجان تكلف

  .املرسوم هذا من 188

  املادة يف مهمتها احملددة العقود تنفيذ مبتابعة مكلفة جلنة العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة داخل كذلك وتنشأ

  .املرسوم هذا من 205

  المتخصصة اللجان صالحيات: 203 المادة

 يف املطلوبة املصادقة آراء حول الدائمة اللجنة على وإما الرئيس على إما توصياا بعرض املتخصصة اللجان تكلف
 عدم آراء وحول ا، املعمول النظم يف الواردة واالستثناءات الرتخيصات طلبات وحول املناقصة استدراج ملفات جمال

 طرف من معدة هي كما للصفقة املؤقت املنح وحمضر للمقرتحات املقارن التحليل تقرير خبصوص املطلوبة االعرتاض

 قبل امللحقة العقود مشاريع أو الصفقة ملف يف والفنية القانونية الناحية يف وبالنظر العمومية، الصفقات إبرام جلنة

  .أعاله املذكورة اهليئة طرف من عليها املصادقة

  اللجان تشكيلة: 204 المادة

  :منهم أعضاء)  5( مخسة متخصصة جلنة كل تضم
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 املذكورة؛ اللجنة يرتأس العضو وهذا.  الرئيس غري الدائمة اللجنة أعضاء من عضو -

 الئحة من باملشروع املعين امليدان يف كفاءم أساس على وخيتارون الرئيس يعينهم آخرون أعضاء أربعة -

 .العمومية الصفقات تنظيم سلطة بانتظام وحتيينها تعدها

  .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات) 3( ثالث ملدة اختيارهم ويتم

  .فين مستشار جلنة كل ويساعد

 للسلطة مشروع يف تنظ اليت املتخصصة اللجنة إىل االنتماء الالئحة هذه يف املسجلني والوكالء للموظفني ميكن ال

  .إليها ينتمون اليت املتعاقدة

 املتعهدة املؤسسات يف ملصلحة مباشرة غري أو مباشرة حيازة أي مع املتخصصة اللجان يف عضو وظيفة تتعارض

 املؤسسات؛ تلك متنحه شكله كان أيا امتياز أو مكافأة أو استفادة أي أو مأجورة وظيفة أي أو العمومية بالصفقات

 له استشاري أو جتاري نشاط أو بلدية أو وطنية انتخابية وظائف ميارسوا أن املتخصصة ألعضاء جيوز ال أنه كما

  .العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مبهام عالقة

 حصل اليت واملعلومات والتصرفات واألحداث األخبار خبصوص املهين السر باحرتام املتخصصة اللجان أعضاء ويلزم

  .لوظائفهم ممارستهم خالل ا العلم هلم

  العقود تنفيذ متابعة لجنة مهام: 205 المادة

  : أن مهامها مبقتضى العقود تنفيذ متابعة للجنة ميكن

 الصنع؛ قيد هي اليت وللمعدات األشغال لورشات ومفاجئة دورية بتحقيقات تقوم -

 التعاقدية؛ واآلجال للعملية الزمين اجلدول أساس على العقد تنفيذ متابعة بعمليات تقوم -

 للمواصفات؛ ومطابقتها اخلدمات نوعية من التحقق -

 تطبيق وحول املطلوبة اإلضافية األشغال مالءمة حول آراء وإصدار للصفقات املايل التنفيذ مبتابعة القيام -

 العقود؛ يف الواردة التأخري جزاءات
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  العقود تنفيذ متابعة لجنة انتداب وفترة وتعيين تشكيلة: 206 المادة

 الرئيس، من اقرتاح على بناء األول الوزير من مبقرر يعينون دائمني أعضاء مخسة من العقود تنفيذ متابعة جلنة تتألف

 يف الفنية الكفاءة أساس على العمومية الصفقات تنظيم سلطة بانتظام وحتينها تعدها الئحة ضمن من وخيتارون
 يف أنشطتهم وميارسون واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات) 3( ثالث ملدة اختيارهم يتم. املشاريع تنفيذ رقابة ميدان
  .أوقام كامل

 أعاله  205 املادة يف حمددة هي كما ستنفذ اليت املهام حبسب آخرين أعضاء اللجنة إىل يضيف أن للرئيس وجيوز

 املعين امليدان يف الكفاءة أساس على العمومية الصفقات تنظيم سلطة بانتظام وحتينها تعدها الئحة من اختيارهم ويتم

  .باملشروع

  .هلا يتبعون اليت املتعاقدة للسلطة مبشروع تتعلق مهام يف اللجنة هذه يف الدائمني غري األعضاء يشارك أن جتوز وال

 بالصفقات املتعهدة املؤسسات يف ملصلحة مباشرة غري أو مباشرة حيازة أي مع املتابعة جلنة يف عضو وظيفة تتعارض

 ال أنه كما. املؤسسات تلك متنحه شكله كان أيا امتياز أو مكافأة أو استفادة أي أو مأجورة وظيفة أي أو العمومية
 عالقة له استشاري أو جتاري نشاط أو بلدية أو وطنية انتخابية وظائف ميارسوا أن املتخصصة اللجان ألعضاء جيوز

  . العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مبهام

 هلم حصل اليت واملعلومات والتصرفات واألحداث األخبار خبصوص املهين السر باحرتام املتابعة جلنة أعضاء ويلزم

  .لوظائفهم ممارستهم خالل ا العلم

 بواسطة منها وخروجهم الوظيفة دخوهلم عند وممتلكام أمواهلم عن باإلعالن املتابعة للجنة الدائمون األعضاء ويلزم

  .العمومية احلياة يف املالية الشفافية جلنة رئيس إىل موجه مكتوب الشرف على تصريح

 ولجنة المتخصصة اللجان العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة تعهد وإجراءات سير: الثالث الفصل

  .العقود تنفيذ متابعة

  الملفات تسلم: 207 المادة
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 وطلبات املناقصة استدراج ملفات عليها املصادقة وقبل العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة إىل توجه

 امللحقة والعقود الصفقات ومشاريع املنح وحمضر للمقرتحات املقارنة التحليلية والتقارير واالستثناءات الرتخيصات

  .ملف كل عن باالستالم وصال وتعطي ا،

  الرد آجال:  208 المادة

 امللفات يف خالهلا تبت أن العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة يف املتخصصة اللجان على جيب اليت اآلجال إن

. تعهدها من اعتبارا العمل أيام من أيام) 10( عشرة تتعدى ال منها املطلوبة والرتخيصات واآلراء عليها املعروضة

 بقرار أيام) 5( خبمسة متديده استثنائية بصفة جيوز كما. االستعجال حالة يف أيام) 5( مخسة إىل األجل هذا ويقلص

  .ذلك الظروف اقتضت إذا اللجنة من مسبب

  اللجنة مقرر:  209 المادة

 مبساعدا مكلفا فنيا مستشارا أو اللجنة يف عضوا يكون مقررا فيه ينظر ملف لكل املتخصصة اللجنة رئيس خيتار

 أجل يف املتخصصة اللجنة إىل يقدمه تقريرا بشأا ويعد املتعاقدة السلطة من الواردة للوثائق الفنية اجلوانب يف وينظر

  .املداولة يف املشاركة األحوال من حبال له جيوز ال ولكن اللجنة ألعضاء احملتملة األسئلة على وجييب. أيام ثالثة أقصاه

  للجنة القانوني النصاب: 210 المادة

 يتم النصاب هذا على حيصل مل وإذا. أعضائها أرباع ثالثة حبضور إال صحيحة املتخصصة اللجنة مداوالت تكون ال

 األعضاء عدد كان أيا صحيحة اللجنة اجتماعات عندئذ وتعترب. أيام ثالثة بعد لالجتماع ثان تاريخ حتديد

  .الرئيس حضور شريطة احلاضرين

 صوت يكون األصوات تقاسم حالة ويف. احلاضرين لألعضاء البسيطة باألغلبية الدائمة اللجان وقرارات آراء تتخذ

  .مرجحا الرئيس

  المتخصصة اللجنة اجتماعات: 211 المادة

  .املرسوم هذا من 208 املادة يف احملددة اآلجال حسب رئيسها من مكتوب باستدعاء املتخصصة اللجنة جتتمع
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  .مفصل أعمال جدول املتخصصة اللجنة أعضاء من عضو كل إىل يسلم اجتماع كل وقبل

 مجيع من نسخة العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة مبقر املتخصصة اللجنة أعضاء من عضو كل ويطالع

  .األقل على ساعة) 72( وسبعني اثنتني قبل تصرفه حتت توضع واليت فيها سينظر اليت الوثائق

 بتحفظات تصويته يرفق أن عضو لكل وجيوز احلاضرين األعضاء من عضو كل عليه يوقع حمضر دورة لكل وحيرر

 هذا من 197 املادة يف الواردة املختصة اهليئة إىل املصادقة دف فورا املتخصصة اللجنة رأي وحيال احملضر، يف تدرج

  .املرسوم

  المتابعة مهام تنفيذ إجراءات: 212 المادة

 مبتابعة املكلف الفين املستشار مع بالتعاون وذلك ميدانيا، ا املقام املهام تنفيذ إجراءات املتابعة جلنة رئيس حيدد

  الدائمة اللجنة رقابة وحتت اللجنة هذه أنشطة

  .املتابعة جلنة ألعضاء التفتيشية املهام مبناسبة املعدة التقارير من نسخة ويتلقي

  المتابعة لجنة عمل سير إجراءات: 213 المادة

 املرسوم هذا من 212 إىل 210 من املواد ترتيبات وتنطبق. املتابعة جلنة على السابقة املادة يف املذكورة التقارير تعرض

  .الدائمة اللجنة إىل توصياا تقدم اليت املتابعة جلنة عمل سري إجراءات على

  الفنيين المستشارين طرف من المقدمة المساعدة: 214 المادة

  .فنيون مستشارون مهامها يف املتابعة وجلنة الفنية اللجان يساعد

  :يلي مبا املعين الفين املستشار يقوم الصدد، هذا ويف

 دف العمومية، الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة رئيس خالل من املتعاقدة السلطة من امللفات تسلم -

 معاجلتها؛

 املسجلة؛ امللفات بتوزيع القيام -
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 املختصة؛ اللجنة فيها بتت اليت بالعقود بطاقات مسك -

 املتابعة؛ جلنة أعضاء ينفذها اليت الرقابة مهام مبناسبة املعدة التقارير من نسخة استالم -

 بتنفيذ العمومية الصفقات لرقابة الوطنية للجنة تسمح وثيقة كل من لنسخة املتعاقدة السلطة من االستالم -

 العمومية؛ الصفقات متابعة مهمة

  .الوثائق حفظ على السهر -

  المقرر دور:  215 الماد

 عند مصحوبا، املتعاقدة السلطة تعينه الذي املقرر طرف من املتابعة جلنة إىل أو املتخصصة اللجنة إىل امللف يقدم

 من اليت املعلومات كافة يقدمون حيث املتعاقدة السلطة تفوضه بفين أو املشروع عن املسؤول بالشخص االقتضاء،

  .اللجنة أعضاء إنارة شأا

  والقرارات اآلراء: 216 المادة

 الصفقات لرقابة الوطنية للجنة الدائمة اللجنة وقرارات وآراء املتابعة وجلنة املتخصصة اللجان آراء تكون أن جيب

  .مسببة العمومية

 املتعاقدة للسلطة ميكن فإنه موافقا العمومية الصفقات لرقابة الوطنية للجنة الدائمة اللجنة أو الرئيس قرار كان وإذا

  .الصفقة إبرام إجراءات متابعة

 أو موافق غري رأيا العمومية الصفقات لرقابة الوطنية للجنة الدائمة اللجنة أو الرئيس كان أصدر إذا ما فرضية ويف

 طرف من عنها املعرب التحفظات وترفع امللف تستعيد أن املتعاقدة السلطة فعلي االستثناء أو الرتخيص طلب رفض

 جلنة لدى االقتضاء، عند تتعهد، أو الرأي إلبداء جديد من امللف وتعرض العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة

  .الغرض هلذا احملددة اإلجرائية للقواعد طبقا العمومية الصفقات تنظيم لسلطة النزاعات تسوية

 تنظيم سلطة إىل العمومية الصفقات لرقابة الوطنية اللجنة قرارات فورا حتال املباشر، بالتفاهم الصفقات ميدان ويف

  .األول الوزير من مبقرر سيحدد سقف على زاد ما يف العمومية الصفقات

  اإلجراءات ودليل الداخلي النظام: 217 المادة
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 عمل سري قواعد بعض الدائمة، اللجنة تعده العمومية، الصفقات لرقابة الوطنية للجنة داخلي نظام حيدد أن ميكن

  .منها تتشكل اليت واللجان األجهزة كافة

  . عليه للمصادقة الدائمة اللجنة على ويعرضه والالحقة السابقة الرقابة إلجراءات دليال الرئيس حيدد كما

 سنويا مبلغه حيدد الدورة مبناسبة تعويض من املتابعة وجلنة املتخصصة واللجان الدائمة اللجنة وأعضاء رؤساء يستفيد

  .الدائمة اللجنة من اقرتاح على بناء املالية وزير من مبقرر

  ونهائية انتقالية ترتيبات:   الخامس الباب

  انتقالية ترتيبات:  األول الفصل

 من أشهر ثالثة اليتجاوز أجل يف املرسوم هذا من  2.98 املادة مبوجب املقررة الصفقات جلان تنصب:  218 المادة

  :التالية باألحكام العمل جيري فإنه الفرتة هذه وخالل.  التنفيذ حيز املرسوم وضع

 اللجان‘‘  بـــــ يلي فيما واملعرفة املعدل 2012 فربائر 14 بتاريخ 211 املقرر مبوجب املنشأة الصفقات إبرام جلان تظل. 1

 املتعاقدة السلطات صفقات إبرام عمليات إلجراء مؤهلة املرسوم، هلذا وفقا إذن، القطاعية اللجان تظل ،‘‘ القطاعية

  .املتعاقدة للسلطات العمومية الصفقات عن املسؤولني لألشخاص التناوبية الرئاسة حتت هلا التابعة للوزارات

  : حصريا ذلك يكون أن دون املذكورة العمومية الصفقات إبرام عمليات وتشمل

 عنها، واإلعالن املناقصة ملفات على املصادقة( إعدادها اجلاري الصفقات إلبرام التنافسية اإلجراءات تسيري -

 ؛... ) عليها واملصادقة الصفقات ومنح العروض وتقييم للتحليل الفرعية اللجان وتعيني األظرفة فتح

 طبيعتها؛ كانت أيا الرتاضي طريق عن العمومية الصفقات إبرام يف الرتخيص -

  منحها؛ طرق كانت أيا جديدة صفقات إبرام إجراءات يف الشروع -

 الوزير من مبقرر املرسم تعيينه من ابتداء يعترب، العمومية الصفقات إبرام عن مسؤول شخص كل فإن الغرض وهلذا. 2

 ويرأس طرفها من املنتدب املتعاقدة السلطة صفقات إبرام إجراءات عن املعنية القطاعية اللجنة داخل مسؤوال املعين

  . لصفقاا املخصصة القطاعية اللجنة اجتماعات الصفة بتلك
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 يتوىل منها لكل احلايل الرئيس فإن املادة، هذه موضوع االنتقالية املرحلة طيلة القطاعية اللجان تسيري وألغراض. 3

  .تصرفه حتت املوجودة اإلدارية املصاحل مبساعدة جلنته إدارة

 املكتبية والتجهيزات امللفات إحصاء واملالية باالقتصاد املكلفة الوزارة تتوىل اجلديدة اللجان تنصيب سبيل ويف. 4

  . املستحدثة الصفقات جلان بني وتوزيعها وحفظها

 أعضاء تعيني وطرق وعدد العمومية الصفقات تنظيم سلطة رئيس تعيني بنمط املتعلقة املرسوم هذا ترتيبات تدخل. 5

  .التنفيذ حيز املرسوم دخول بتاريخ اجلارية املعنيني املسؤولني مأمورية مبدأ وإلغاء العمومية الصفقات تنظيم جملس

  نهائية ترتيبات:  الثاني الفصل

 وثائقها يف املرسوم هذا مبوجب املنشأة الصفقات إبرام جلان وتنظيم بتسيري املتعلقة القواعد تُفصل:  219 المادة

  .التنظيمية بالطرق االقتضاء عند وتكمل) اإلجرائية واملساطر الداخلية النظم( الداخلية

  .املرسوم هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تُلغى:  220 المادة

   المفعول سريان:  221 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ يعنيه فيما كل الوزراء يكلف
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 إلبرام الخاصة األجهزة أعضاء و رئيس تعيين طرق يحدد 2012 مايو 3 بتاريخ صادر أ و/  844 رقم مقرر. 3

  العمومية الصفقات

 

 انتقاء إجراء بعد امليزانية بصرف اآلمر طرف من العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص يعني: األولى المادة 

 للصفقات واالقتصادي والفين القانوين امليدان يف والتجربة والكفاءات اخللقية النزاهة معايري على وتنافسي شفاف

  .خارجها فمن وإال البشرية مصادرها بذلك مسحت اذا اهليئة يف العاملني بني من وذلك العمومية

 ثالث ملدة امليزانية بصرف اآلمر يتخذه بقرار العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص تعيني يتم: 2المادة

 كامل يف وظائفه وميارس. األول الوزير من مقرر بواسطة التعيني هذا ويكرس. واحدة مرة للتجديد قابلة) 3(سنوات

  .آخر نشاط أي عن وبعيدا وقته

 أعضائها اكتتاب ويتوىل. العمومية الصفقات إبرام جلنة العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص يرأس :3المادة

  .خارجها من وإال الضرورية املواصفات فيهم توفرت اذا اهليئة عمال بني من) 7(السبعة

 سلطة طرف من االنتقاء هذا نتائج على التصديق يتم. شفافة مسطرة أثر وعلى الكفاءة، حسب اختيارهم ويتم

  .العمومية الصفقات تنظيم

 ريفيني مهندسني تضم أن وميكن. العمومية الصفقات إبرام يف خمتص األقل، على العمومية، الصفقات إبرام جلنة تضم

  .اهليئة تدخل ال بالنسبة ضرورية تعترب أخرى مواصفات أي أو قانونيني أو اقتصاديني أو إداريني أو مدنيني أو

 ملدة احلالة، حسب املفوض، أو بالوصاية املكلف الوزير يتخذه مبقرر العمومية الصفقات إبرام جلنة أعضاء يعني

   .املتعاقدة للسلطة دائمني وكالء األعضاء هؤالء يكون أن ميكن. واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات)3(ثالث

.  املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف املقرر هذا ينشر :4المادة  
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 العمومية الصفقات إلبرام المركزية هياكل بإنشاء يقضي 2016 مارس 10 بتاريخ صادر أ و/  210 رقم مقرر. 4

  للبلديات

   الموضوع :األولى المادة

" اللجنة" يلي فيما تدعى العمومية الصفقات إلبرام البلديات بني مشرتكة جلنة مقاطعة كل مستوى على تنشأ

 عن مبلغها يزيد اليت البلدية العمومية الصفقات إبرام بإجراءات املقاطعات، تراب امتداد على بالقيام، ختتص

 أوقية مليون مخسني عن الوقت ذات يف تزيد ال واليت) CIAC( البلدية للمشرتيات الداخلية للجان احملدد السقف

  .والرسوم الضرائب فيها مبا

  .السيادة قطاعات صفقات إلبرام القطاعية اللجنة اختصاص من املبلغ هذا تفوق اليت الصفقات وتظل

  اللجنة مقر: 2المادة

  .املعنية املقاطعة عاصمة بلدية مقر اجلنة مقر يقع

  اللجنة تشكيلة: 3المادة

  :التاليني األعضاء من اللجنة تتألف

  ؛)PRMP( املقاطعة البلديات يف العمومية الصفقات عن كمسؤولني املعينون األشخاص -

  بلديته؛ صفقات إبرام خبصوص اجتماعها عند اللجنة اجتماع موضوع بامللفات املعنية للبلدية العام األمني -

  املقاطعة؛ مستوى على احملصل -

  املقاطعة؛ مستوى على الوطين التهذيب مفتش -

  املقاطعة؛ مستوى على الرئيس الطبيب -

  عنه؛ ينوب من أو املقاطعة مستوى على العامة باألشغال املكلفة املصلحة رئيس -

  .املقاطعة يف البيئة بالشؤون املكلف املفتش -
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  اللجنة عمل سير تنظيم: 4المادة

  أعمالها وإدارة" اللجنة" رئاسة -4-1

  "اللجنة" رئاسة -4-1-1

 ويدعى املعنية املقاطعة عاصمة بلدية يف العمومية الصفقات عن كمسؤول املعني الشخص" اللجنة" رئاسة يتوىل

 تعطله أو تغيبه حالة يف االجتماعات رئاسة يتوىل للرئيس نائبا أعضائها بني من اللجنة وختتار" بالرئيس" يلي فيما

  .العمل عن

 صفقات عن املسؤولني األعضاء مع بالتنسيق جلستها ويرأس اللجنة الجتماعات باالستدعاء الرئيس يقوم

 إبرام هيئات لدى متثيلها اللجنة رئيس ويتوىل اللجنة، اجتماعات رئاسة بالتناوب يتولون الذين املعنية البلديات

  .واالغيار األخرى اإلدارية اهليئات لدى وكذلك العمومية، الصفقات وتنظيم ومراقبة

  :اللجنة اجتماعات رئاسة -4-1-2

 املدرجة بامللفات املعنية البلديات يف الصفقات عن املسؤولني أعضاؤها بالتناوب، اللجنة اجتماعات رئاسة يتوىل

  .أعماهلا جدول يف

  :للجنة الدائمة السكرتارية -4-1-3

" الدائم السكرتري" يدعى بالسكرترييا مكلف مسؤول أعماهلا، إدارة يف اللجنة جلسات ورؤساء الرئيس يساعد

  .واالستقامة واخلربة املهنية الكفاءة أساس على خارجهم من أو أعضائها بني من اللجنة ختتاره

 انتداب فرتة تساوي ملدة وذلك ترابيا، املختص الوايل من بقرار اقرتاحها على بناء للجنة الدائم السكرتري ويعني

 املنتخبني أحد دائما سكرتريا املعني الشخص يكن مل وإذا احملليني، املنتخبني احد كان إن املعني الشخص

  .املدة حمدود غري بعقد اكتتابه يتم فإنه احملليني،

 وينوب دائم، مراقب بصفة اجتماعاا يف ويشارك اللجنة، اجتماعات سكترييا مبهام الدائم السكرتري ويقوم

  .الطريقة بنفس وتعيينه اختياره يتم مساعد العمل، عن تعطله أو تغيبه حالة يف الدائم السكرتري
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  :اللجنة اجتماعات -4-1-4

  .رئيسها من استدعاء على بناء املعنية املقاطعة بلديات إحدى مقر يف أو مقرها يف" اللجنة" اجتماعات تنعقد

  :األعمال تزكية نصاب -4-1-5

 يف الصفقات إبرام عن املسؤول الشخص بينهم من أعضاء مخسة حضور" اللجنة" أعمال لتزكية يشرتط
  .البلدية لنفس العام واألمني للجلسة كرئيس األعمال جبدول املعنية البلدية

  :القرارات اتخاذ أغلبية -4-1-6

 رئيس صوت فإن التعادل حالة ويف احلاضرين، لألعضاء البسيطة باألغلبية املشرتكة اللجنة قرارات تتخذ

  .مرجحا يعترب اجللسة

  :الدائمون المراقبون -4-2

  :دائمني مراقبني بصفتهم البلدية اللجنة اجتماعات يف يشارك

  األعمال؛ جبدول املعنية البلدية حمصل -

   األعمال؛ جبدول املعنية للبلدية الفين املسؤول -

  الداخلي النظام: 5المادة

 الصفقات إبرام جلان على املنطبقة القواعد إىل باإلضافة البلدية الصفقات إلبرام املشرتكة اللجنة ختضع

 املعد النموذج على بناء عليه تصادق داخلي لنظام هلا، املطبقة والنصوص العمومية الصفقات مدونة مبقتضى

  .العمومية الصفقات تنظيم سلطة طرف من العمومية الصفقات للجان

 االستخدام يضمن مبا اللجنة اجتماعات ملربجمة اإلجرائية الطرق ذلك، إىل إضافة الداخلي النظام وحيدد

 بلديات يف العمومية الصفقات إلبرام الالمركزية للهياكل املخصصة احملدودة أو النادرة للمواد األمثل

  .املقاطعات
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  انتقالية ترتيبات: 6المادة

 الصفقات إلبرام املشرتكة اللجان لتشكيل املطلوبة الوضعية الشروط فيها تتوافر ال اليت املقاطعات يف -6-1

 بلدياا، صفقات إبرام لغاية متنح أن ميكن) CIAC( البلدية للمشرتيات الداخلية اللجان فإن البلدية،

  .املقرر هذا مبوجب املنشأة البلدية الصفقات إلبرام املشرتكة اللجان صالحياا

 الصفقات إبرام يف خمتص خببري باالستعانة معنية، البلدية للمشرتيات داخلية جلنة كل تلزم الغرض وهلذا

 مكلف دائم مراقب بصفة اللجنة أعمال يف اخلبري هذا ويشارك املقرر، هذا وفق وتعيينه اختياره يتم العمومية

  .للجنة الدائمة بالسكرترييا

 تعترب ال العمومية الصفقات إلبرام املشرتكة اللجنة لتشكيل الوضعية الشروط فإن البند، هذا تطبيق وألغراض

  :التالية احلاالت يف متوافرة

  واحدة؛ بلدية إال فيها توجد ال اليت املقاطعات يف -أ

  .العمومية الصفقات إلبرام ناشطة مشرتكة جلنة تشكيل فيه يتم مل ما البلديات متعددة املقاطعات يف -ب

 انتقاليا تظل السيادة، قطاعات صفقات إلبرام القطاعية اللجنة فإن املقرر، هذا ترتيبات عن النظر بغض -6-2

 املنظومة وفق الصفقات إلبرام المركزية هياكل بعد فيها تشكل مل اليت البلديات صفقات يف للبت مؤهلة

  .   املعنية البلديات طرف من إليها احملالة تلك أو اجلديدة،

 الشباب وتشغيل احمللية والتنمية الالمركزية لدعم املندمج الوطين الربنامج تنفيذ سنوات خالل -6-3

)PNIDDLE (الدائمني، أمنائها باختيار املشمولة، البلديات يف البلدية الصفقات إلبرام املشرتكة اللجان تلزم 

 أنشطة تنسيق خلية طرف من تصرفها حتت املوضوعني البلدية الصفقات إبرام يف املختصني اخلرباء بني من

  .املعنية األطراف بني عليها االتفاق يتم إلجراءات طبقا وذلك الربنامج

 الصفقات إلبرام املشرتكة اللجان يف املمثلة الالمركزية الفنية املصاحل بعد فيها توجد ال اليت املقاطعات يف -6-4

 عند عنهم ينوبون ممثليهم، أو الوالية مستوى على الالمركزية الفنية املصاحل هذه عن املسؤولني فإن البلدية،

  .املقرر هذا مبوجب املنشأة املنظومة جلان يف االقتضاء
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  . املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف املقرر هذا ينشر :7المادة
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 بتاريخ الصادر  0038 رقم المقرر محل ويحل يلغي 2018 فبرائر 12 بتاريخ صادر أ و/  0084 رقم مقرر. 5

بالمقرر  معدل العمومية، الصفقات ورقابة  إبرام لهيئات بالنسبة االختصاص لسقف المحدد 2018 يناير 30

  2018مايو  18الصادر بتاريخ  411رقم 

 مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر 044-2010 رقم للقانون املطبق املقرر هذا يهدف :المادة األولى 

 راسيمحمل امل، والذي يلغي وحيل 2017نوفمرب  02الصادر بتاريخ  126-2017املرسوم رقم و  العمومية الصفقات

مراقبتها  سقف،العمومية الصفقات إبرام هيئات اختصاص سقف حتديد إىل ملدونة الصفقات العمومية التطبيقية
  .وسقف اإللزام بتوفري الضمان

  العمومية الصفقات إبرام لجان اختصاص سقف:  )جديدة( 2 المادة

 الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر 044-2010 رقم القانون من 5 املادة ألحكام تطبيقا

مبليون  العمومية الصفقات إبرام جلان اختصاص النفقات العمومية إىل منه اراباعت تنتقل الذي املبلغ حيدد العمومية،
 املؤسسات نشاط خصوصية بالنظر إىلو . أوقية باحتساب كافة الضرائب) MRU 1500.000(ومخسمائة ألف 

، شركة النقل العمومي للمياه الوطنية الشركة ،)صوملك( للكهرباء املوريتانية الشركة ، الغذائي األمن مفوضية: التالية
 مخسة ماليني  إىل ترفع العتبة فإنواملركز الوطين للخدمات اجلامعية فيما خيص نفقاته املتعلقة باملواد الغذائية، 

)MRU 5.000.000 (باحتساب كافة الضرائب أوقية. 

  العمومية الصفقات على رقابةال سقف :3المادة

 الصفقات مدونة املتضمن 2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر 044-2010 رقم القانون من 12 و 11 للمادتني تطبيقا

وبوصفها اجلهاز املعين مبراقبة الصفقات العمومية اليت يربمها مجيع املشرتين وطلبات تقييم العروض وتقارير  العمومية
واحملاضر والقرارات اليت تعدها أو تصدرها جلان إبرام الصفقات العمومية لدى السلطات املتعاقدة تقييم التعهدات 

 أوقية) MRU 20.000.000( وتوافق عليها وذلك فيما يتعلق بالصفقات اليت يزيد مبلغها عن عشرين مليون

 باحتساب كافة الضرائب أوقية) MRU 10.000.000(بالنسبة لألشغال وعشرة ماليني  باحتساب كافة الضرائب
  .بالنسبة للتوريدات واخلدمات الفكرية
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اإللزام بإحالة قرارات اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات سقف : 4المادة

   العمومية فيما يتعلق بصفقات التفاهم المباشر

، والذي يلغي وحيل حمل 2017نوفمرب  02بتاريخ  الصادر 126- 2017املرسوم رقم  من 216 املادة لرتتيبات تطبيقا
 ، املتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  044-2010للقانون رقم  التطبيقيةراسيم امل

 تنظيم سلطة إىل فورا املباشر التفاهم صفقاتما يتعلق بفي العمومية الصفقات بةملراق الوطنية اللجنة قرارات حتال

 .باحتساب كافة الضرائب) MRU 10.000.000( إذا جتاوز مبلغ الصفقة العمومية الصفقات

  ضمانال اإللزام بتوفير سقف :5المادة

، والذي يلغي وحيل حمل 2017نوفمرب  02الصادر بتاريخ  126- 2017املرسوم رقم  من 45 املادة لرتتيبات تطبيقا
 ،املتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  044-2010للقانون رقم  التطبيقيةراسيم امل

ومن أجل أن يكونوا مؤهلني لتقييم التعهدات، يتعني على املتقدمني لصفقات مت منحها بعد استدراج املناقصات 
تقدمي ضمانات العروض إذا كان ملف املناقصة يتطلب ذلك وميكن قبول التعهد على الشرف من طرف 

  .باحتساب كافة الضرائب) MRU 2.000.000(بالنسبة للصفقات اليت يقل مبلغها عن مليوين أوقية املرتشحني 

  . املقرر هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغى :6 المادة

  التنفيذ :7 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف الذي يُنشر املقرر هذا يكلف الوزراء كل فيما يعنيه بتنفيذ
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 دليل على بالمصادقة يقضي  2013 اغسطس 27 بتاريخ صادر م و/  ل د و/  1486 رقم مشترك مقرر. 6

  العمومية الصفقات إبرام أجهزة صالحية حد عن تقل التي البلدية النفقات

 صالحية حد عن تقل  اليت البلدية للنفقات  االجرائي الدليل على املصادقة تتم املقرر هذا مبوجب :األولى المادة

 .امللحق يف املبني العمومية الصفقات  إبرام جلان

 الذي املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل احمللية، اموعات صرف وآمرو الداخلية لوزارة العام األمني يكلف :2المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر

   



 605  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 بتطبيق القاضي الجديد المرسوم تنفيذ بشأن 2017 نوفمبر 03 بتاريخ صادر أ. و/  0010 رقم تعميم. 7

  2010 يوليو 22 بتاريخ الصادر 2010- 044 القانون

 مت الذي العمومية الصفقات مبدونة املتعلق 044- 2010 القانون بتطبيق القاضي 126 – 2017رقم املرسوم صدر لقد
  :املدونة مع التطابق حتقيق إىل اهلادفة التالية املراسيم ليعزز الوزراء جملس طرف من مؤخرا اعتماده

 2011 مايو 8 بتاريخ 111- 2011 رقم املرسوم .1

 ابريل 4 بتاريخ 2012- 082:رقم املرسوم مبوجب املعدل 2011 يوليو 7 بتاريخ 2011-178 رقم املرسوم  .2

2012. 

 ابريل 4 بتاريخ 2012- 083:رقم املرسوم مبوجب املعدل 2011 يوليو 7 بتاريخ 2011-179 رقم املرسوم  .3

2012. 

 2011 يوليو 7 بتاريخ 2011-180 رقم املرسوم  .4

 القطاعية الصفقات للجان واحملدد الصفقات للجان املنشئ 2017 نوفمرب 03 بتاريخ 912 املقرر توقيع مت كما

  . مؤخرا أنشئت اليت القطاعات املتعددة الصفقات وجلان

  :يلي ما على اجلديد املرسوم ترتيبات وتنص

 يتعلق فيما) م.س.ص.د.ل( املتعاقدة السلطة لصفقات داخلية جلنة تنشئ أن متعاقدة سلطة كل على جيب •

 .األول الوزير من مبقرر احملددة العمومية الصفقات عتبة عن تقل اليت بالنفقات

 هلذه املنظمة النصوص يف املقررة للصيغ وفقا املتعاقدة السلطة يف بالصرف األمر من بقرار اللجنة هذه وتنشأ •

 السلطة يف) ع.ص.م.ش( العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص اللجنة ويرتأس املتعاقدة، السلطة

  .املتعاقدة

 طرف من اختياره يتم) ع.ص.م.ش( العمومية الصفقات عن مسؤوال شخصا متعاقدة سلطة كل تعيني •

 التشريعي اال يف والتجربة املهنية والكفاءة النزاهة معايري أساس على املتعاقدة السلطة يف بالصرف األمر

 تعيني ويتم املتعاقد، السلطة عليه تشرف شفاف ملسار تتوجيا الصفقات إبرام ويف واالقتصادي والفين

 املفوض أو الوزير من مبقرر رمسي بشكل قطاع لكل املتعاقدة العمومية الصفقات عن املسؤول الشخص

 .املخول

 جلنة إقامة الصفقات من املقدر السنوي العدد فيه يتطلب قطاع كل ضمن من الصفقات إلبرام جلنة تنشأ •

 املتعاقدة السلطات صفقات يف خمتصة وتكون املخول املفوض الوزير من مبقرر الصفقات بإبرام خاصة

 .  للقانون وفقا استثنائية وضعية هلا اليت تلك عدا فيما الوزاري القطاع وصاية حتت املوجودة
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 بإبرام خاصة هيئة إقامة بعد فيها اإلمجالية العمومية للصفقات املقدر احلجم يربر ال اليت القطاعات •

 من مبقرر اللجان هذه وتنشأ املتعاقدة، سلطاا صفقات بتسيري مكلفة مشرتكة جلانا منحها يتم الصفقات،

 . األول الوزير

  :أن يلزم العمومية الصفقات ملدونة املطبق املرسوم تنفيذ إىل الرامية اآللية هذه ولوضع

 يوم أقصاه اجل يف الوزير إىل امسه حتيل وأن الصفقات عن املسؤول الشخص متعاقدة سلطة كل تعني •

 .2017 نوفمرب 20 االثنني

 قبل) أعضائها وأمساء بإنشائها القاضي النص إصدار( للصفقات الداخلية جلنتها متعاقدة سلطة كل تنشئ •

 .2017 نوفمرب 20 االثنني يوم

 :املعنيون واملفوضون الوزراء يصدر •

 يف قطاعام ضمن متعاقدة سلطة لكل العمومية الصفقات عن املسوؤل الشخص تعيني مقررات �
 .2017 دمجرب 04 االثنني يوم أقصاه اجل

 .2017 دمجرب 11 االثنني أقضاه اجل يف القطاعية العمومية الصفقات جلان إنشاء مقررات �

 بأمساء األول الوزير يبلغوا أن عليهم: متعددة صفقات اجل يف قطاعام تشرتك الذين واملفوضني للوزراء بالنسبة 

 . 2017 دمجرب 4 االثنني يوم قبل ممثليهم

 للدراسات العام املدير ويضم واملالية، باالقتصاد املكلف األول الوزير مستشار يرتأسه الذي الدعم فريق وسيكون

 أية على للحصول تصرفكم حتت الصفقات إبرام جمال يف ومتخصصني االقتصاد وزارة يف واملتابعة واإلصالحات

 للجدول وفقا اجلديدة الرتتيبات لتعميم دورات بتنظيم الفريق هذا وسيقوم إليه، ستحاجون دعم أي أو إيضاحات

 :التايل

  

  املستهدفون   الفرتة

  املتعاقدة وسلطاا القطاعية اللجان  نوفمرب 13 أسبوع

  املتعاقدة وسلطاا القطاعات املتعددة اللجان  نوفمرب 20 أسبوع

  انتقالية مرحلة يف تزال ما اليت الفرعية اللجان  نوفمرب 27 أسبوع
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  االجرائي الدليل على المصادقة بمقرر يتعلق 2014 سبتمبر 11 بتاريخ صادر ل د و/   0029 رقم تعميم. 8

  العمومية النفقات سقف عن تقل  التي البلدية للنفقات

  

  الوالة السادة :  إىل

  احلكام السادة         

  العمد والسيدات السادة                    

  

 مساطر عصرنة جمال يف كبريا تقدما ،2010 سنة يف احلكومة به قامت الذي العمومية الصفقات إصالح يشكل

  .العمومية الطلبية وفاعلية الشفافية

 وشفافية املرتشحني معاملة يف واملساواة العمومية الطلبية إىل النفاذ مبادئ فصاعدا، اآلن من اإلصالح، هذا ويكرس

  .العمومية الصفقات وتنظيم ورقابة إبرام وظائف وفصل املساطر

 اإليرادات(هلم املمنوحة العمومية املوارد على املطبقة للقواعد العمومية، لألموال مسريين بصفتهم العمد، خيضع

  .)أخرى وإعانات امليزانية من الدولة خمصصات اجلبائية،

 رقم األول الوزير مبقرر احملددة العمومية الصفقات إبرام جلان الختصاص القانونية السقوف البلدية نفقات تبلغ عندما

  .السيادة قطاعات صفقات إلبرام القطاعية للجنة االختصاص ينعقد ،2012 فربائر 14 بتاريخ 211

 للقواعد اخلضوع من يعفيها ال ذلك فإن آنفا، املذكور السقف من أقل البلدية نفقات إحدى كون مبجرد أنه إال

 لألموال األمثل االستخدام على السهر يف املتعاقدة العمومية السلطات عاتق على تقع اليت االلزامية عن الناجتة

 ضمنها من واليت العمومية الصفقات مدونة مبوجب املسنة العام النظام من الرئيسية املبادئ تطبيق طريق عن العمومية

 املنبثقة القرارات وتعليل اإلشهار قواعد وكذلك العمومية للطلبية املرتشحني معاملة يف واملساواة التنافس إقامة إلزامية

  .عنها

 البلدية النفقات على املطبقة املساطر حتديد بغية املالية وزير مع مشرتك مقرر مبوجب الدليل هذا صياغة متت وقد

  .العمومية الصفقات إبرام جلان اختصاص سقف من األقل
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 نفس من منبثقة موحدة قواعد إقامة إىل الدليل هذا يف عليها املنصوص املساطر دف اإلعتبارات، هذه إىل وبالنظر

  .العمومية الصفقات إبرام جلان اختصاص من األقل السقف ذات للنفقات بالنسبة أعاله املذكورة املبادئ

  . البلدية النفقات ملسار الزمين التسلسل حسب الدليل يف عليها املنصوص املسطرة ترتيب مت

 العملية الطرق ذلك يلي بالنفقة، االلتزام بداية عند عليها املنصوص القواعد تباعا منه األول اجلزء يعاجل وهكذا،

  .املتعهدين تظلمات ومعاجلة اإلبالغ جمال يف البلدية والتزامات بالنفقة املادي لاللتزام

  .الدليل هذا تطبيق لدعائم الثاين اجلزء يكرس

 والالمركزية الداخلية وزيري من 2013 يوليو 2 بتاريخ 1486 رقم املقرر مبوجب الدليل على املصادقة جاءت وقد

  .العمومية الصفقات إبرام سقف عن تقل اليت البلد بلديات كافة نفقات على تطبيقه ويسري. واملالية

 حول تكوينهم بغية البلديني املسؤولني كافة لصاحل امللتقيات من سلسلة تنظيم يف القطاع سيبدأ األطار، هذا ويف

  . التطبيقي ومقرره الكتيب ذا احملددة اجلديدة الطرق

  .تطبيقه على السهر منكم اطلب فإين التطبيقي، ومقرره الدليل هذا إليكم أحيل وإذ
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 للدولة العقدويين الوكالء وتوظيف اكتتاب شروط يحدد 1974 ابريل 2 بتاريخ صادر 071.74 رقم قانون . 1

العمومية المؤسسات وبعض المحلية والمجموعات  

  عامة ترتيبات: األول الجزء

 مبرسوم، الئحتهم ستحدد الذين العمومية واملؤسسات احمللية واموعات للدولة العقدويون الوكالء: األولى المادة

  .1963 يناير 23 بتاريخ الصادر 023.36 رقم بالقانون امللحقة الشغل مدونة برتتيبات مشمولني ليسوا

 برتتيبات مشمولة ليست أعاله األوىل املادة يف إليها املشار العام للقانون املنتمية االعتبارية الشخصيات : 2 المادة

  .1963 يناير 23 بتاريخ 023 63 رقم بالقانون امللحقة الشغل مدونة

 لنظام احملدد 1967 يوليو 18 بتاريخ 172.67 رقم القانون من التاسعة املادة من الثالثة الفقرة تلغي :3 المادة

  : التالية الرتتيبات حملها وحتل العمومية املؤسسات

 .مرسوم بواسطة ئحتها ال حتديدها يتم اليت للمؤسسات بالنسبة عقدويون وكالء -

 .األخرى العمومية للمؤسسات بالنسبة الشغل ملدونة خيضعون وعمال مستخدمون -

 وتطبق عقدويني، وكالء العمومية واملؤسسات احمللية واموعات الدولة موظفي غري األشخاص يعترب: 4 المادة

  .تنفيذه أجل من الصادرة والنصوص القانون هذا ترتيبات عليهم

 منتم سلك يف للدمج حق أي عمومية مؤسسية أو حملية موعة أو للدولة عقدوي وكيل صفة متنح ال : 5 المادة

  .السلك هذا لولوج عليها املنصوص اخلاصة القواعد خارج العمومية للوظيفة

 املرحلة خبصوص للتكوين مؤسسة لدخول املهنية املسابقات يف باملشاركة العقدويني للوكالء السماح ميكن أنه غري

 بتاريخ الصادر 169.67 القانون من 32املادة يف عليه املنصوص التدريب تابعوا يكونوا أن على شغلهم لفئة املناسبة

  .العمومية للوظيفة العام للقانون املتضمن 1967يوليو 18

  والخضوع الضمانات: الثاني الجزء

  .القانون هذا لتطبيق األجناس بني مييز ال:  6 المادة
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 الدمج أجل من نشاط ممارسة العمومية، واملؤسسات احمللية واموعات للدولة العقدويني للوكالء ميكن ال :7 المادة

 فوائد على آخر شخص بواسطة أو مباشرة احلصول ميكنهم وال.  العمومية الوظيفة وزير طرف من ممنوحة برخصة إال

 املؤسسة أو احمللية باموعة عالقة هلا أو ا صلة ذات أو الدولة لرقابة خاضعة منشأة من مباشرة غري أو مباشرة

  .هلم املستخدمة

 وزير إبالغ يتم أن الربح أجل من خصوصي أو عمومي لنشاط عقدوي وكيل زوج ممارسة حالة يف جيب : 8 المادة

 السلطة هذه تتخذ. املعنية العمومية املؤسسة أو العمومية للمجموعة بالنسبة الوصاية وزير إىل أو العمومية الوظيفة

  .اإلدارة مصاحل حبفظ اجلديرة اإلجراءات مجيع االقتضاء عند

 وتنفيذ هلم املمنوحة السلطة وممارسة إليهم املسندة املهام تنفيذ عن رؤسائهم جتاه العقدويون الوكالء يسأل :9المادة

  .لوظائفهم مزاولتهم مبناسبة أو أثناء أولئك طرف من إليهم املوجهة األوامر

 احلق، وهلم. اإلداريني رؤسائهم طرف من هلم املبلغة للتحويالت ينصاعوا أن العقدويني الوكالء على جيب :10المادة

  .للموظفني بالنسبة احلال هو كما وألسرهم هلم النقل على احلصول يف باملناسبة،

 األعمال متنح.  مماثلة أعمال يف العاملني املوظفني على املطبق التوقيت لنفس العقدويون الوكالء خيضع :11المادة

  .املمارس بالعمل مرتبطة خضوع عالوة بواسطة عنها عوض يكن مل إن خاصا تعويضا اإلضافية

  .املوظفني مع الظروف نفس يف السفر عن التعويض يف احلق أيضا الوكالء هلؤالء

 أو للوثائق اختالس أي حيظر األساس هذا وعلى املهنة سر على باحلفاظ العقدويون الوكالء يلزم :12المادة

 اليت املعلومات على التعليق أو الكشف أو إإلفشاء يتجنبوا أن الوكالء وعلى. عليها للغري إطالع أي أو للمستندات

  .لوظائفهم مزاولتهم مبناسبة أو أثناء عليها يطلعون

  .االقتضاء عند جزائية بتبعات املساس دون تأديبية عقوبات القاعدة ذه إخالل أي عن ينجر أن وميكن

 ا املعمول القوانني يف عليها املنصوص احلاالت يف إال الكتمان من يعفون وال السر إلتزام من التحلل للوكالء ميكن ال

  .تستخدمهم اليت اإلدارية السلطة من ترخيص مبوجب أو



 612  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 أو النزاهة أو للشرف مناف سلوك وكل لوظائفه، مزاولته مبناسبة أو أثناء عقدوي وكيل يرتكبه خطإ كل :13المادة

 عند مساس دون تأديبية لعقوبة صاحبه يعرض أن ميكن النفس، عزة من ميس أن شأنه من أو األخالق حسن

  .اجلزائي القانون يف عليها املنصوص بالعقوبات االقتضاء

  .القانون بقوة الفصل إىل يؤدي قانونية بصفة املثبت العلين السكر

 اموعة تلزم للخدمة بتنفيذه مرتبط خطإ بسبب الغري طرف من عقدوي وكيل متابعة جرت إذا :14المادة

 خبطإ مشوبا املصلحي اخلطأ ذلك كان إذا ذلك ومع. ضده ا املصرح املدنية املسؤولية بتحمل له املستخدمة

  .اخلطإ هذا عن الناجتة األضرار الوكيل حتمل الوظائف مزاولة عن لإلنفصال قابل شخصي

 أثناء هلا يتعرضون قد اليت واالعتداءات التهديدات ضد العقدويني الوكالء حبماية العمومية اموعات تلزم :15المادة

 .للوكيل احلاصل الضرر بإصالح اموعة تلزم االقتضاء وعند بصفتهم أو لوظائفهم مزاولتهم مبناسبة أو

 عالوة ومتتلك. للوكيل املسددة التعويضات على األضرار مرتكيب من للحصول املتضرر حمل اموعات هذه وحتل

 احملكمة أمام املدين باحلق املطالبة طريق عن احلال لزم إذا طرفها من متارس مباشرة دعوى الغرض، ولنفس ذلك على

  .اجلزائية

  .النقابية حقوقهم ممارسة العقدويني للوكالء ميكن :16المادة

 مبمارسة املتعلق 1971أغسطس 5 بتاريخ الصادر 207.71 رقم القانون لرتتيبات اإلضراب حبق يتعلق فيما وخيضعون

  . له املطبقة التنظيمية والنصوص اإلضراب حلق املوظفني

 والتسريح اإلكتتاب: الثالث الفصل

  :العمومية املؤسسات أو  احمللية اموعات أو للدولة مساعدا وكيال بوصفه يكتب أن ألحد الميكن: 17 المادة

 العمومية؛ املؤسسات أو احمللية اموعات أو للدولة مساعدا وكيال بوصفه املدنية حبقوقه يتمتع مل كان إذا -

 مبواطن يتعلق ذلك كان إذا اجليش يف باالكتتاب املتعلقة القوانني إىل بالنظر قانونية وضعية يف يكن مل إذا -

 موريتاين؛
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 يطلبه؛ الذي الشغل أو الوظيفة ملمارسة الضرورية اجلسمية األهليات فيه جتتمع مل إذا -

 مرض أو شللية أو سلبية أو عصبية أو جذامية أو سرطانية إصابة كل من ائيا معاىف أو سليما يكن مل  -

  .نعاسي مرض أو ذهين

 .األكثر على األربعني يبلغ أو سنة 16 األقل على عمره يكن مل إذا -

 مساعد وكيل اكتتاب وكيل اكتتاب يف الشروع قبل املناسبة الوسائل كل بواسطة تتأكد أن اإلدارة على :18المادة

  .له املهيأة الوظيفة وشغل املهمة لتنفيذ أهليته من

 اية حىت سنة تعادل قصوى وملدة أشهر 3  تعادل دنيا ملدة اختبار لفرتة تربم أن لإللتزامات ميكن :19المادة

 االختبار اية عند الميكن. املعين طرف من أو اإلداري طرف من إشعار دون لإللتزام حد وضع وميكن االختبار

  .مهين الختبار  اخلضوع بعد إال وظيفته يف يرسم أن املساعد للوكيل

  .مبرسوم منصوص باستثناء إال املستخدمة وزارته أو وظيفته يغري أن املساعد للوكيل ميكن ال: 20المادة

 ألسباب أو تأديبية ألسباب أو املهنية األهلية النعدام وظائفهم من املساعدين الوكالء تسريح ميكن ال :21المادة

 الوظائف يف يكتتبوا أن األولوية وهلم والتسريح التعويض يف احلق هلم األخرية، احلالة هذه ويف.  بالوظيفة تتعلق

  .ألهليام املوافقة الشاغرة

 الصغرية للوظائف بالنسبة شهر إشعار مالحظة مع وظائفهم من يستقيلوا أن املساعدين للوكالء ميكن :22المادة

 حالة يف اإلشعار نفس اإلدارة على ويتحتم العليا للوظائف بالنسبة أشهر 3و املتوسطة للوظائف بالنسبة وشهرين

  .أدناه املادة تطبيق مراعاة مع التسريح

 والمزايا التعويضات: الرابع الفصل

 يف العملية اخلدمة بعد احلق العمومية وللمؤسسات احمللية وللمجموعات للدولة املساعدين للوكالء :23المادة
  .املكتسبة والتجربة املشغولة الوظيفة وفق قيمته حتدد تعويض

  .االجتماعي للضمان الوطين بالصندوق املساعدين الوكالء إحلاق يتم :24المادة
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  واإلجازات العطل:  الخامس الفصل

 هلذه وميكن. سنوية عطلة يف احلق العمومية وللمؤسسات احمللية وللمجموعات للدولة املساعدين للوكالء :25المادة

    .ممنوع فهو ثالثة إىل لتنضاف سنويتني عطلتني تأخري أما. املوالية السنة عطلة إىل لتنضاف تأخري حمل تكون أن العطلة

 بالتغيب أوإستثنائية خاصة رخص أو مرضية ألسباب عطل على حيصلوا أن املساعدين للوكالء ميكن: 26المادة

  .فحوص لتلقي أو عائلية ألسباب

  .الرضاعة أو للوالدة عطلة على اللزوم عند احلصول املساعدة للوكيل ميكن: 27المادة

 الوكيل دمج على القادرة والسلطة. شخصية ألسباب معوضة غري بعطلة يطالب أن املساعد للوكيل ميكن: 28المادة

. واحدة مرة للتجديد قابلة أشهر ستة ملدة املعوضة غري العطلة متنح أن وميكن. العطلة هذه منح املخولة ذاا هي

 مرة للتجديد قابلة أشهر ستة ملدة معوضة غري عطلة حالة يف وضعه أو الوكيل تسريح الطبيب استشارة بعد وميكن

 كامل استنفذ قد كان إذا معوضة غري عطلة حالة يف أووضعه الوكيل تسريح الطبيب استشارة بعد وميكن. واحدة

  .جديد من اإلدارية نشاطاته مزاولة على قادرا يكن ومل املرضية العطلة

  التأديبي النظام: السادس الفصل

  :هي املساعدين للوكالء توجيهها ميكن اليت التأديبية العقوبات: 29المادة

 التوبيخ؛ -

 االنذار؛ -

 ؛|واحد شهر أقصاها ملدة العمل عن الوقف -

 إشعار؛ مع التسريح -

 .اجلسيم اخلطأ حالة يف اإلشعار حذف مع التسريح -

  .التعويض على احلصول من العمل عن التوقف مينع
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 احملكمة حكم يصبح أن إىل تأجيلها ميكن التأديبية الدعوى فإن جنائية، متابعات حمل الوكيل كان إذا: 30المادة

 مستقلة بصفة ترفع أن ميكن مهين خطإ على املبنية التأديبية الدعوى فإن ذلك، ومع. نافذا الدعوى لديها رفعت اليت

  .اجلنائية الدعوى عن

 هؤالء كان وإذا. الدولة لوكالء بالنسبة العمل عن والوقف واإلنذار التوبيخ بتوجيه املستخدم الوزير خيتص: 31المادة

  . للوايل تفوض أن ميكن الوزير سلطات فإن الواليات داخل خدمة يف الوكالء

 طرف من إليه اإلجراء توجيه بعد العمومية الوظيفة وزير بواسطة تأدييب إجراء إثر الوكيل بتسريح النطق يتم: 32المادة

  .الوكيل هذا عن املسؤول الوزير

 السلطة هذه ترجع كما. احمللية للجماعات املساعدين الوكالء خيص فيما الوايل إىل التأديبية السلطة ترجع: 33المادة

  .املؤسسة مدير إىل العمومية للمؤسسات املساعدين للوكالء بالنسبة

 املنسوبة الوقائع حول شروح يتقدمي املتهم للوكيل دعوة وجهت إذا إال عقوبة بأي النطق يتم أن ميكن ال :34المادة

  .إليه

  مختلفة ترتيبات:  السادس الفصل

 ووكالء الدولة من بقرارات املكتتبني والوكالء العقدويني الوكالء على احلايل القانون تطبيق يسري: 35المادة

 حتت التزامات املدة قصرية العقود تعترب.إصداره تاريخ من بدء األوىل املادة يف إليهم املشار العمومية املؤسسات

  . املهين باالختبار ملزمني يصبحوا لن املعنيني الوكالء ولكن أعاله 19 املادة مبقتضى التجربة

  .له املطبقة والنصوص احلايل القانون تطبيق عن الناشئة بالنزاعات اإلدارية احملاكم ختتص :36المادة

  .6 و 5 ،4 ،3 بالفصول يتعلق فيما خصوصا مبراسيم القانون تطبيق شروط ستحدد: 37المادة

 خاضعني احلايل القانون يف املنصوصني العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات الدولة وكالء يبقى :38المادة

  . أعاله 37 للمادة احملددة املراسيم نشر حىت السابق يف عليهم تطبق اليت للرتتيبات

 .للدولة قانونا باعتباره وينفذ الرمسية اجلريدة يف و االستعجال إجراءات وفق القانون هذا سينشر :39المادة
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 للموظفين األساسي للنظام متضمن 1993 يناير 18 بتاريخ 1993 يناير 18 بتاريخ صادر 09-93 رقم قانون. 2

 2010فبرائر  22الصادر بتاريخ  025.2010بالمرسوم رقم  معدل للدولة، العقدويين والوكالء

 

 ذات ومؤسساا للدولة العقدويني والوكالء املوظفني علي املطبقة النظامية القواعد القانون هذا حيدد : األولى المادة

  .اإلداري الطابع

  

  اإلداري الطابع ذات العمومية ومؤسساتها الدولة موظفي علي المطبقة األحكام:  األول الباب

  :العمومية الوظيفة لدخول العامة والشروط التطبيق مجال: األول الفصل

  

 إدارت سلم من درجة يف واملرمسني دائمة وظيفة يف املعينني األشخاص علي الباب هذا أحكام تطبق : 2 المادة

 على األحكام هذه تطبق وال. موظفني صفة األساس هذا على هلم الذين اإلداري الطابع ذات ومؤسساا الدولة

  .الوطنية والشرطة الوطين واحلرس اجليش أفراد على وال القضاة

 

  .العام للقانون خاضعة وتنظيمية تشريعية نظامية وضعية يف اإلدارات إزاء املوظف يعترب:  3: المادة

 

 احملددة) ج(و) ب(و) أ( الفئات يف املنصفة أعاله 2 املادة يف إليها املشار ، الدائمة املدنية الوظائف تشغل : 4 المادة

  .الباب هذا ألحكام خاضعني موظفني طرف من أدناه 29 باملادة

  

 هذا يف املقررة للشروط طبقا إال أعاله 2 املادة يف إليها املشار الدائمة الوظائف خمتلف شغل ميكن ال:  5 المادة

  .السابقة املادة يف املبينة القاعدة من التالية الوظائف وتستثىن القانون

 يف التعيني ويظل مرسوم، مبوجب قائمتها واحملددة اجلمهورية رئيس لتقدير فيها التعيني يرتك اليت السامية الوظائف) 1
  .املوظفني أسالك أحد يف ترسيمهم فيها املوظفني غري تعيني على يرتتب وال. للفسخ قابال الوظائف هذه

 يشغلها اليت والبحث التعليم ووظائف والتقين العلمي الطابع ذات الوظائف وكذلك التقين التعاون وظائف) 2

 يف إليها املشار الوظائف لشغل املكتتبون األجانب وخيضع. لشغلها مؤهلني موريتانيني وجود عدم حالة يف أجانب
 يف مباشرة غري أو مباشرة مشاركة أية تتضمن ال وان السيادة مبمارسة اختصاصاا تتعلق ال أن جيب واليت أعاله) 2(
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 النموذجية العقود لرتتيبات أو دوهلم، مع املربمة والتقين اإلداري التعاون اتفاقيات ألحكام -العمومية السلطة ممارسة

  .مرسوم مبوجب املقررة

  

  : كان إذا إال موظف بصفة يكتتب أن شخص ألي ميكن ال: ) جديدة( 6 المادة

   اجلنسية؛ موريتاين) 1

   واألخالق؛ السرية حبسن ويتصف املدنية حبقوقه يتمتع) 2

   اجليش؛ يف االكتتاب جتاه شرعية وضعية يف) 3

   لشغلها؛ يرتشح اليت للوظائف الالزمة والعقلية البدنية القدرة شروط يستويف) 4

  .سنة 40 على يزيد وال سنة 18 عن عمره يقل ال) 5

  :والضمانات الواجبات: الثاني الفصل

  الواجبات:  األول القسم

  . لوظائفه ممارسته خالل والتجرد احلياد واجب مبراعاة موظف كل يلزم : 7 المادة

 الوظيفة هيبة من املساس شأنه من تصرف أي بتحاشي اخلاصة، حياته يف وكذا وظائفه ممارسة خالل يلزم، كما

  .االقتضاء عند احرتامها وفرض الدولة سلطة باحرتام الظروف، كل ويف كذلك، ويلزم. العمومية

  

 فيما رئيسه، عن الصادرة أوالشفهية املكتوبة الفردية وألوامر العامة بالتعليمات بالتقيد موظف كل يلزم : 8 المادة

 عامة، مبصلحة اخلطري اإلخالل طبيعته من نفسه الوقت ويف جلية بصفة مشروع غري إليه املوجه األمر كون حالة عدا

 كانت مهما موظف، كل ويعترب. جنائية خمالفة ارتكاب على املوظف حيمل أن شأنه من األمر هذا كان إذا خاصة

 احلسن السري لضمان عنه الصادرة األوامر تنفيذ وعن إليه املسندة املهام تنفيذ عن مسؤوال اإلداري، السلم يف رتبته

  . إليه املوكلة للمصلحة

  .مبسؤوليام له التابعني املوظفني إخالل بسبب يتحمل اليت املسؤوليات من املوظف يعفى أن ميكن وال

  

  . إليهم املوكلة للمهام املهين نشاطهم كامل املوظفون خيصص : 9 المادة

  : يف للموظفني يرخص أنه إال. طبيعته كانت مهما مكسب خاص نشاط أي مهنية بصفة ميارسوا أن ميكن وال

   أوفنية؛ أدبية أو علمية أعمال إنتاج  ) أ(

   اختصاصهم؛ من دروس إعطاء) ب(
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 اموعات أو الدولة ضد موجهة تكون ال أن شريطة اعتيادية، غري بصفة استشارات وإعطاء دراسات إجناز) ج(

  .املعنية؛ العمومية

 وطبقا بأسالكهم اخلاصة النظم يف احملددة الشروط حسب وذلك ختصصهم، بطبيعة املرتبطة احلرة املهن ممارسة) د(

  .الالحقة 31 المادة من الثانية الفقرة ألحكام

  . املرفق مصلحة على باحملافظة الكفيلة اإلجراءات كل االقتضاء، عند املختصة السلطة، تتخذ احلاالت، هذه مجيع ويف

 ينتمون اليت اإلدارة لرقابة خاضعة مؤسسة يف فوائد وسطاء طريق أوعن بأنفسهم ميتلكوا أن للموظفني ميكن ال أنه كما

  .  استقالليتهم من املساس لتفادي وذلك ا، صلة أوذات إليها

 اإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم مبوجب المادة هذه تطبيق شروط وحتدد

  .الالحقة 24 المادة يف إليها املشار اإلداري

  

 ما كل يف املهين، التكتم لواجب املوظف خيضع املهين، بالسري املتعلقة اجلنائي التشريع قواعد عن فضال :10 المادة

  . وظائفه ممارسة أومبناسبة ضمن عليها اطلع اليت والوثائق واملعلومات بالوقائع يتعلق

  . للغري إدارية أووثائق مستندات بالغ إ كل ذلك، على به املعمول التشريع ينص مل ما وحيظر،

 املهين التكتم واجب من به املعمول التشريع يف بصراحة عليها املنصوص احلاالت خارج املوظف يعفي أن ميكن وال

  .هلا يتبع اليت السلطة من صريح قرار مبوجب إال السابقة الفقرة يف الوارد واحلظر

  

 النظم يف احملددة الشروط حسب مهين تكوين دورات مبتابعة املهنية حيام خالل املوظفون يلزم أن ميكن :11 المادة

  .اخلاصة

  

 االقتضاء، عند اجلنائي التشريع يف عليها املنصوص العقوبات عن فضال تأديبية، لعقوبة املوظف يتعرض :12 المادة

  . وظائفه ممارسة أومبناسبة ضمن خطأ ارتكاب حالة يف

 أوالكرامة احلميدة األخالق أو أوالشرف باالستقامة خمل باملصلحة مرتبط غري خطأ لكل بالنسبة احلال وكذلك

  . اإلدارة هيبة من حيط أن شأنه من أوما ومؤسساا للدولة الوالء أوواجب

 اخلطأ كان إذا ما حالة يف العامة النيابة إىل أجل بدون األمر املوظف هلا يتبع اليت املختصة السلطة ترفع أن وجيب

 عمومية حمررات أوتزوير عمومية أموال اختالس أو برشوة األمر تعلق إذ وخصوصا أوجناية جنحة يشكل املرتكب

  .املهين السر أوإفشاء
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 بواجباته باإلخالل األمر تعلق سواء جسيما، خطأ ارتكب الذي املوظف تعلق أن التأديبية للسلطة ميكن: 13 المادة

  . التأديبية أجل،اإلجراءات دون السلطة، هذه وتبدأ جنائية خمالفة أوباقرتاف املهنية

 العالوات باستثناء. كامال بأجره تعليقه، مدة حيتفظ، األخري هذا كان إذ ما املوظف بتعليق القاضي القرار ويبني

 املوظف ويبقي األجر نصف علي تزيد أن ميكن ال اليت أجره من احملجوزة النسبة أوحيدد وظائفه، مبمارسة املتعلقة

 أجل يف املعلق املوظف وضعية تسوية ائيا تتم أن وجيب. العائلية األعباء عالوات من احلاالت مجيع يف مستفيدا

  .التعليق نفاذ تاريخ من اعتبارا أشهر أربعة أقصاه

 السلطة تتخذ مل إذا أجره كامل من جديد من ويستفيد جنائية متابعة موضع يكن مل إن وظائفه املعين ويسرتجع

  . األجل هذا انتهاء قبل قرارا التأديبية

  . ائيا اجلنائية احملكمة قرار يكون أن بعد إال جنائيا املتابع املوظف وضعية تسوى وال

 كما القياسي لرتتيبه املقابل الراتب نصف من جنائيا متابعته بسبب وظائفه مزاولة يستأنف مل الذي املوظف ويستفيد

  . العائلية األعباء عالوات كامل من احلاالت كل يف يستفيد

 ذلك رغم ويبقي أجر، أي عزل، إجراء موضع يكن مل والذي ائيا، إدانته إثر املسجون املوظف يتقاضى وال

  .العائلية األعباء عالوات كامل من مستفيدا

 

  الضمانات – الثاني القسم

  .املوظفني على املنطبق التحفظ واجب احرتام مع ومتارس للموظف الرأي حرية تضمن :14 المادة

  

  .أوعرقهم أوجنسهم آرائهم أساس على املوظفني بني متييز أي ميكن ال :15 المادة

  

 مسجلة الوثائق هذه تكون وأن اإلدارية بوضعيته املتعلقة الوثائق كل على املوظف ملف حيتوي أن جيب :16 المادة

 ميكن وال. مبرسوم حمددة شروط حسب الشخصي ملفه على اإلطالع للموظف وميكن. انقطاع بدون ومرتبة ومرقمة

  .أوالنقابية السياسية أونشاطاته آرائه إىل املوظف ملف يف يشار أن

  

 بسبب له أواملرتشح انتخايب انتداب علي احلاصل للموظف املهين املسار يتضرر أن حال بأي ميكن ال :17 المادة

  . االنتخابية أومحلته انتدابه خالل عنه الصادرة أواألراء التصويت
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 انتداب وممارسة حبرية إليها واالنضمام نقابية منظمات إنشاء وميكنهم النقايب باحلق للموظفني يعرتف :18 المادة

 الوزير لدي إدارييهم وقوائم نظمهم إيداع عليهم جيب انه إال الشغل، قوانني لرتتيبات املوظفني نقابات وختضع. لديها

  . العمومية بالوظيفة املكلف

 املطبقة التنظيمية األعمال يف املختصة احملاكم أمام الطعن ميكنهم كما. القضاء أمام الرتافع املوظفني لنقابات وميكن

  .للموظفني اجلماعية باملصاحل متس اليت الفردية القرارات ويف القانون هلذا

  

  .ووسائلها املصلحة حاجيات حسب وذلك للموظفني املستمر التكوين حبق يعرتف :19 المادة

  

 الفردية القرارات والنظريف النظامية القواعد صياغة ويف العمومية املرافق وتسيري تنظيم يف املوظفون يشارك :20 المادة

  .الالحق الثالث الفصل يف إليها املشار العمومية للوظيفة االستشارية اهليئات لدى مناديبهم طريق عن باملهنة املتعلقة

  

 القوانني إطار يف احلق هذا وميارس اجلماعية، مصاحلهم عن للدفاع اإلضراب حبق للموظفني يعرتف :21 المادة

 الراتب من يوما يقابل ما خصم إىل للعمل، مدبر توقف إثر اليوم، من ما جزء خالل اخلدمة ترك ويؤدي. له املنظمة

  .العائلية األعباء عالوات ماعدا ومكمالته األساسي

 أودرجة ميارسوا اليت الوظائف لطبيعة املوظفني بعض على للعمل املدبر التوقف حيظر أن ميكن القانون أن إال

  :على خصوصا اإلضراب وحيظر. الوظائف هذه علي املرتتبة املسؤولية

  أعاله؛ 5 املادة يف إليها املشار السامية الوظائف يف املعنيني -

  الدبلوماسية؛ الوظائف يف املعنيني -

  العمومية؛ اإلدارات يف املواصالت وكالء -

  املساعدين؛ واملفتشني التعليم مفتشي -

 يف والرقابة التأطري ومسؤول املهين التكوين ومؤسسات واجلامعية؛ املدرسية املؤسسات ورؤساء مدراء -
  املؤسسات؛ هذه

  اإلداري؛ الطابع ذات العمومية املؤسسات يف املصاحل ورؤساء مدراء -

  اجلوية؛ املالحة وكالء -

  .السجون إلدارة اخلارجية املصاحل وكالء -
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 اموعة أو الدولة فإن عمله، مبمارسة مرتبط خطإ بسبب الغري طرف من للمتابعة املوظف تعرض إذا :22 المادة

 فإن شخصي خبطإ مشوبا املهين اخلطأ كان إذا أنه إال. ضده الصادرة املدنية اإلدانات بتحمل ملزمة تستخدمه اليت

  .للخطأين الضارة النتائج يعنيه فيما كل يتحمالن واملوظف الدولة

  

 أن ميكن اليت واإلهانة والقذف والسب العنف وأعمال التهديدات من املوظفني حبماية الدولة تلزم :23 المادة

  .ذلك عن الناتج الضرر بتعويض االقتضاء، وعند وظائفهم ممارسة مبناسبة هلا يتعرضوا

 السرتجاع السابقة الفقرة يف إليها املشار التصرفات جراء به الالحق الضرر تعويضه مت الذي املوظف حمل الدولة وحتل

  .التصرفات هذه مرتكيب من للمعين املدفوعة املبالغ

  .اجلنائية احملكمة أمام مدين كطرف احلاجة، عند متارسها، أن ميكن مباشرة دعوى حبق الغرض لنفس الدولة وتتمتع

  

  االستشارية الهيئات:  الثالث الفصل

 واالس التمثيل تعادلية اإلدارية واللجان اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس يشكل :24 المادة

  .العمومية الوظيفة لتسيري التمثيل تعادلية استشارية هيئات التأديبية

  

 الوظيفة با تتعلق مسألة كل يف اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي يؤخذ أن ميكن :25 المادة

 ذات العمومية واملؤسسات الدولة مصاحل وتكاليف وسري تنظيم يعين فيما خاصة اإلداري، واإلصالح العمومية

 الوكالء عمل وظروف واملهن بالنظم يتعلق وفيما املصاحل يف العمل وتقنيات املناهج حتديث وكذلك اإلداري الطابع

  . اإلدارة فعالية وحتسني العموميني

 واالمتيازات والرواتب اخلاصة بالنظم واملتعلقة القانون هذا يف إليها املشار النصوص إعداد لدى يستشار أن وجيب

  .االجتماعية

  

 موعة مشرتكة جلنة إنشاء ميكن نه أ إال.املوظفني أسالك من سلك لكل التمثيل تعادلية إدارية جلنة تنشأ :26 المادة

 والرتقية بالرتسيم يتعلق فيما خصوصا اللجان هذه وتستشار. ذلك اإلدارة مصلحة اقتضت إذا األسالك من

 ملف يف النظر خالهلا يتم اللجان هذه جلسات من جلسة يف موظف يشارك أن حال بأي ميكن وال. االختيارية

  .منه أعلى درجة من موظف
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 من موعة مشرتك جملس إنشاء ميكن أنه إال املوظفني أسالك من سلك لكل تأديبيي جملس ينشأ :27 المادة

  .ذلك اإلدارة مصلحة اقتضت إذا األسالك

  

 الفصل هذا يف إليها املشار اهليئات وسري تنظيم إجراءات وكذا أعضاء تعيني وكيفية تشكلة املرسوم وحيدد :28 المادة

  . عليها املسائل عرض طرق حيدد كما

 

  المهن تنظيم: الرابع الفصل

  

 إثر االكتتاب مستوى حسب -  ويرتبون أوأكثر واحدة درجة تتضمن أسالك إيل املوظفون ينتمي :29 المادة

) ج(و) ب(و) أ( باألحرف التنازيل التسلسل حسب معرفة فئات ثالث يف - األسالك هذه لدخول املباشرة املسابقات

  :كتايل

  يعادهلا ما أو العايل التعليم من األول السلك شهادة فيها االكتتاب املستوى ويقابل) أ( فئة -

  .يعادهلا ما أو الثانوي التعليم بكالوريا شهادة فيها االكتتاب مستوى ويقابل) ب( فئة -

  .يعادهلا ما أو الثانوي التعليم من األول السلك شهادة فيها االكتتاب مستوى ويقابل) ج( فئة -

  . املقابلة بالوظائف عادة املرتبطة املهام حسب سلمية مستويات إىل) أ( فئة احلاجة عند اخلاصة النظم وجتزأ

 متابعتهم األسالك هذه يف املكتتبني املرتشحني لرتسيم الفئات هذه من كل ألسالك اخلاصة النظم تشرتط أن وميكن

  . اإلدارية املصاحل يف أوتدريبا ا أومعرتف لإلدارة تابعة أومؤسسات مدارس يف تكميلي وتكوين دراسة فرتات بنجاح

 لنفس والتابعيني الدرجات نفس إىل انتماء قابلية هلم والذين اخلاص النظام لنفس اخلاضعني املوظفني األسالك وتضم

  .تسيريها العمومية بالوظيفة املكلف الوزير يتوىل اليت البينية الوزارية األسالك عدى ما تسيريهم يتوىل الذي الوزير

  .األسالك تبعية مرسوم وحيدد

 وال أسالك تشكل ال فيها والعمل االكتتاب وطرق قائمتها مرسوم حيدد اليت الوظيفية التأطري مناصب بعض أن إال

  .للفسخ قابال فيها التعيني ويظل معارين، موظفني طرف من إال تقلدها يتم

  .الوظيفة عن الدرجة وختتلف. املقابلة الوظائف إحدى شغل إمكانية لصاحبه خيول الذي املؤهل هي الدرجة 

  . قياسية عالمة رتبة كل وتقابل رتب إىل الدرجة وتنقسم
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 املدرسية والدرجات واملؤهالت الشهادات مبعادلة مكلفة تقييم جلنة تنشأ المادة هذه ترتيبات تطبيق ولغرض

  . اللجنة هذه وسري تنظيم وطرق تشكلة مرسوم وحيدد واجلامعية

  

 والدرجات األسالك يف املوظفني تعيني سلطة مرسوم حيدد ذلك، على اخلاصة النظم ترتيبات تنص مل ما : 30 المادة

  ) ج(و) ب(و) أ( الفئات حسب وذلك السلطة هذه تفويض شروط كذا

  

 رأي أخذ بعد صادر مرسوم مبوجب املقررة- اخلاصة النظم حتدد األساسي، النظام هذا أحكام مراعاة مع:  31 المادة

  . اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس

 ذه املتعلقة الوظائف وطبيعة درجاته وعدد الفئات إحدى يف تصنيفه وخاصة سلك كل على املطبقة الرتتيبات

  .سلك كل يف والتقدم االكتتاب وطرق شروط وكذلك درجة كل يف الرتب وعدد الدرجات

 أن املصلحة، ضرورة متليه ما حسب املتخصص، والطب والبحث العايل التعليم بأسالك اخلاصة للنظم ميكن أنه إال

  . أعضائها إىل املوكلة أواملهام األسالك ذه اخلاصة املتطلبات تطابق ال اليت األساسي النظام هذا أحكام بعض ختالف

  

 شغل شأا من ليس أخرى إيل درجة من أوترقية موظفني سلك يف تعيني كل املفعول وعدمي الغيا يعترب : 32 المادة

  .حني كل يف الرتقية أو التعيني هذا سحب ميكن كما املقابلة الوظائف ممارسة من منه املستفيد ومتكني شاغر منصب

  الوضعيات:  الخامس الفصل

  :التالية الوضعيات إحدى يف املوظف يوجد: 33 المادة

   اخلدمة؛ )1

   اإلعارة؛ )2

   اإلطار؛ خارج )3

   االستيداع؛ )4

  . العسكرية اخلدمة أداء )5

  

  الخدمة: األول القسم
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 يعترب كما. الدرجة هلذه املقابلة الوظائف فعليا ميارس والذي درجة يف املرسم املوظف وضعية هي اخلدمة: 34 المادة

  : املوظفون اخلدمة وضعية يف

 مدة تتجاوز ال أن وبشرط كهم أسال على املنطبقة الرتتيبات وفق اختياريا أو الزما تدريبا يتابعون الذين -

  .أشهر تسعة التدريب هذا

   عادية مرضية أو سنوية إجازة يف املوجدون -

  . اخلصوص وجه على نقايب أو عمومي انتداب ملمارسة وذلك خاصة، غياب رخصة من املستفيدون -

  

 للموظفني - منهم طلب على بناء – يرخص أن ميكن استمراره، وخصوصا العمل سري ضرورة مراعاة مع: 35 المادة

 اجلزئي التوقيت حسب عملهم مزاولة يف تقاعد معاش إيل تؤدي وظائف يشغلون والذين اخلدمة وضعية يف املوجودين

  . اإلداري اإلصالح و العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم مبوجب حمددة شروط وفق

  

 واعتباره األصلي سلكه يف بقائه مع والذي اخلدمة يف املوجود املوظف هوحالة التصرف حتت الوضع:  36 المادة

  . األصلية إدارته غري إدارة يف عمله يؤدي أنه إال املقابل، بالراتب حيتفظ ملنصبه شاغال

 أوإعارة تعيني من ميكن شغلها املراد للوظيفة مقابل مايل خمصص انعدام حالة يف إال التصرف، حتت الوضع ميكن وال

 يف منصب أوشغور إنشاء إثر متوفرا الشرط هذا يعد مل إذا القانون، حبكم التصرف، حتت الوضع وينتهي موظف
 باألولوية التصرف حتت املوضوع املوظف حيظى اإلعارة طريق عن الوظيفة هذه شغل حالة ويف. منه املستفيدة اإلدارة

  .اإلعارة يف

  .المادة هذه تطبيق شروط اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم وحيدد

  

 الغرض هلذا غياب أورخصة إجازة من مستفيدا يكن مل ما اخلدمة وضعية يف املوجود للموظف ميكن ال: 37 المادة

 وميكن. بإثباا يلزم. صحية ألسباب طارئ، عجز وخصوصا قاهرة قوة تأثري حتت إال وظيفته ممارسة عن يتوقف أن

 طبق ممنوحة غياب رخصة أو بإجازة فيه يرخص أومل قاهرة قوة حبالة مربر غري – العمل عن انقطاع كل يؤدي أن

 من ذلك مينع أن دون تغيب يوم كل عن للموظف األساسي الراتب من يوم مقابل خصم إىل الفصل، هذا أحكام

  . االقتضاء عند التأديبية العقوبات تطبيق

  

  :على احلصول اخلدمة وضعية يف املوجود للموظف حيق :38 المادة
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 لضرورة مراعاة وميكن،.فعلية عمل سنة كل عن متتالية يوما ثالثون قدرها – باألجر االحتفاظ مع – سنوية إجازة) 1

 املستحقتني اإلجازتني تأجيل حيظر أنه إال. املوالية السنة عن املستحقة تلك إيل وتضم اإلجازة هذه تؤجل أن، العمل

   ما؛ التمتع ويلزم الثالثة السنة إيل سنتني خالل

 مينع منه متحقق مرض حالة يف متتالية شهرا عشر اثين فرتة خالل سنة إىل جمموعها يصل أن ميكن مرضية إجازت) 2

 الراتب هذا وبنصف أشهر، ثالثة مدة خالل راتبه بكامل احلالة هذه يف املوظف وحيتفظ. وظائفه ممارسة من املعين

  .العائلية األعباء عالوات بكامل حيتفظ كما. املوالية التسعة األشهر خالل

 فإن العام، الصاحل أجل من تفان عمل أوعن وظيفته ممارسة أومبناسبة خالل واقع حادث عن املرض نتج إذا أنه إال

. احلادث تعويض له حيق كما. للمعاش حيال أن أوإىل عمله استئناف من يتمكن أن إىل راتبه بكامل حيتفظ املوظف

 مبلغ حدود يف الضحية للموظف املتحملة احلقوق احلادث سبب كان إذا الغري إزاء الدولة تتوىل الظروف، هذه ويف

  .احلادث هذا بسبب أوتتحمل حتملتها اليت التكاليف

  . منه متحقق خطري أونفسي عصيب عضوي، ملرض املدة طويلة إجازة) 3

 األصلي سلكه يف لدرجته القياسية للعالمة املقابل الراتب تقاضي األمراض هذه بإحدى املصاب للموظف وحيق

 احلصول خيول الذي املرض كان وإذا. املواليتني السنتني خالل الراتب هذا ونصف األوىل الثالث السنوات خالل

 مخس التوايل على تصبح أعاله احملددة الفرتات فإن وظيفته، ممارسته خالل املعين أصاب قد املدة طويلة إجازة على

  .سنوات وثالث

  .العائلية األعباء عالوات كامل يف حبقوقه احلاالت مجيع يف املوظف وحيتفظ

  . االجتماعي التشريع عليها ينص اليت تلك تساوي ملدة الوالدة بعد وإجازة أمومة إجازة) 4

  

 حبقوقه خالهلا وحيتفظ السنوية اإلجازة نطاق يف تدخل ال خاصة غياب رخص يف احلق أيضا للموظف  :39 المادة

  :التالية احلاالت يف وذلك األجر كامل يف

  . إعارة وضعية يف يكن مل إذا انتخابية عمومية وظائف فيها يتوىل اليت اجلمعيات دورات ملدة) 1

 :يف للمشاركة )2

 منتدبا ممثال املوظف كان إذا القيادية هيئاا أويف أودولية وطنية أوثقافية أونقابية أومهنية سياسية مؤمترات -

  .فيها منتخبا أوعضوا

  . أوثقافية فنية رياضية وطنية فرقة إىل ينتمي كان إذا الدولية املباريات -
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 اإلدارة طرف من منظمة تكوين دورات يف أوللمشاركة وملدا أوجامعية مدرسية أومسابقات امتحانات إلجراء) 3 

  . اختصاصه نطاق يف داخلة علمية أولقاءات ملتقيات أويف الدورات هذه ملدة رقابتها أوحتت

 أن وميكن .شهر على تزيد ال وملدة للموظف املهنية احلياة خالل واحدة مرة الرخصة هذه ومتنح احلج فريضة ألداء )4 

 .البحتة الضرورية الطريق بآجال المادة هذه يف عليها املنصوص الرخص مدة تزاد

  

 وذلك أوعائلية شخصية ألسباب ألجر با االحتفاظ مع استثنائية غياب رخص املوظفون مينح أن ميكن :40 المادة

 .السنة خالل يوما)  15( عشر مخسة علي الرخص هلذه اإلمجالية املدة تزيد وال.مبرسوم حمددة شروط حسب

  

 إىل احلظر هذا جتاهل ويؤدي مؤجر نشاط أي مزاولة إجازة، من مستفيد موظف كل على حيظر :41 المادة

  .التأديبية العقوبات تطبيق من ذلك مينع أن دون اإلجازة، هذه مبوجب املستلمة الرواتب اسرتجاع

  

 اإلعارة:  الثاني القسم

  

 التقدم حقوق من االستفادة مع األصلي سلكه خارج املوظف فيها يوجد اليت الوضعية هي اإلعارة : 42 المادة

 :التالية احلاالت يف املوظف إعارة تتم أن وميكن .السلك هذا يف واملعاش

  للتقاعد الدولة نظام من معاش إىل تؤدي وظيفة يف للدولة عمومية أومؤسسة إدارة يف للعمل) 1

 للتقاعد؛ دولة نظام من معاش إيل تؤدي ال وظيفة يف عمومية أومؤسسة أوجمموعة إدارة يف للعمل )2

 العام؛ الصاحل ختدم مبهنة الدولية أواهليئات األجنبية الدولة لدى للقيام) 3

 .للوظيفة؛ العادية املمارسة متنع انتخابية عمومية أووظيفة هلا املماثلة أوالوظائف احلكومة يف عضو وظيفة ملمارسة 4)

 أشهر؛) 9( تسعة على تزيد املدة كانت وإذا ذلك علي ينص اخلاص النظام كان إذا أوتكوين بتدريب للقيام) 5

  العام؛ الصاحل ختدم خصوصية أوهيئة مؤسسة يف للعمل )6

  .نقايب انتداب ملمارسة) 7

  .تلقائيا وإما املوظف طلب على بناء إما اإلعارة وتقرر

 تتقرر كما األوىل للوظيفة معادلة الوظيفة تكون أن ،شريطة أعاله )1 يف إليها املشار احلالة يف تلقائيا اإلعارة وتتقرر

  .إلزاميا التكوين أو التدريب كان إذا ) 5 ويف  )4 يف إليها املشار احلاالت يف تلقائيا

  .للتجديد قابلة غري سنة على تزيد ال لفرتة املدة قصرية إلعارة وتتقرر .املدة طويلة أو قصرية اإلعارة وتكون
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 قابلة اإلعارة تكون احلاالت مجيع ويف .التجديد قابلة سنوات مخس تتجاوز ال لفرتة املدة طويلة اإلعارة وتتقرر

 .للفسخ

 حيتفظ تلقائية، إعارة حالة يف أنه، إال.إعارته حبكم ميارس اليت للوظيفة املنظمة القواعد جلميع املعار املوظف وخيضع

 سلكه إىل تلقائيا املعار املوظف وجوبا ويعاد األصلي راتبه من أقل اجلديد أجره كان األصلية،إذا وظيفته بأجر

 يف ارتكبه خطأ يكن مامل سبب ألي أوفسخها إعارته مدة انقضاء حالة يف االقتضاء، عند العدد على زيادة األصلي،
 .اجلديدة وظيفته

   

 املستفيدة أواهليئة اموعة وتكون.الدولة تقاعد نظام مبوجب املقرر املعاش اقتطاع املعار املوظف يتحمل:  43 المادة

 وحيدد .عادة الدولة تتحملها اليت املعاش يف املعين حقوق تأسيس يف باملشاركة العامة للخزينة مدينة اإلعارة من

 يف املعار املوظف وخيضع. األصلي سلكه يف املوظف ورتبة لدرجة املقابل القياسي الراتب حسب واملشاركة االقتطاع
 املعار للموظف ميكن وال.األصلي سلكه علي املنطبقة املعاش نظام لشروط املعاش حبقوق يتعلق فيما اجلديد سلكه

 تعليق لزم وإال تقاعد أوعالوة معاش حقوق هذه بصفته يكتسب أوأن اجلديدة وظيفته تقاعد لنظام ينتسب أن

  .انتخابية عمومية وظيفة ملمارسة أو دولية هيئات لدى إعارته حالة ماعدا يف. األصلي سلكه على املرتتب املعاش

  

 صادر مرسوم مبوجب األصلي السلك إىل واإلعادة هلا املعار الوظيفة ممارسة وطرق اإلعارة شروط حتدد : 44 المادة

 عشرة إعارم املمكن املوظفني عدد يتجاوز وال .اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد

 .خمتلفة ترتيبات على السلك هلذا اخلاص النظام نص إذا إال سلكهم، تعداد من10%) ( باملائة

 

 "اإلطار خارج" الوضعية :  الثالث القسم

 ال وظيفة لشغل معار طلبه،موظف على بناء إليها، حيال أن ميكن اليت تلك هي "اإلطار خارج" الوضعية : 45 المادة
  .أواملؤسسة اإلدارة نفس يف عمله ملواصلة للتقاعد الدولة نظام من معاش إىل تؤدي

  .للتجديد قابلة سنوات مخس أقصاها ملدة اإلطار خارج اإلحالة وتتقرر

  للقواعد اإلطار خارج املوظف وخيضع.واملعاش التقدم حق من املوظف يستفيد ال الوضعية هذه ويف

  الوظيفة على املنطبقة باملعاش املتعلقة وتلك النظامية

 األصلي سلكه إىل طلبه على بناء املوظف يعاد اإلطار، خارج إحالته مدة انقضاء وعند الوضعية هذه يف ميارس اليت

 .إلطار خارج اإلحالة شروط مرسوم وحيدد .سلكال هذا يف شغور أول عند وذلك
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 األقل على تساوي عسكرية أو مدنية فعلية خدمة مدة يؤدي مامل اإلطار خارج املوظف وضع ميكن ال :46 المادة

  .الدولة تقاعد نظام من معاش حق لتأسيس الالزمة املدة

  

 من نسيب معاش أو أقدمية معاش من االستفادة لشروط يستجيب كان إذا التقاعد، إىل تلقائيا حيال :47 المادة

 إحالته يطلب ومل األصلي سلكه إىل يعاد مل والذي اإلطار خارج وضعه مدة تنتهي الذي املوظف املعاشات، نظام

 .تسرحيه يتم ذلك، عكس حالة ويف الستيداع إىل

 

 االستيداع:   الرابع القسم

 هذه يف يستفيد، ال والذي األصلية مصلحته أو إدارته خارج املوجود املوظف وضعية هو االستيداع :48 المادة

 .واملعاش التقدم يف حقه من الوضعية،

  :التالية احلاالت يف املوظف طلب على بناء االستيداع ويتقرر

  العام الصاحل طابع هلا أحباث أو بدراسات للقيام) 1

   شخصية ألغراض) 2

   أواخلصوصي العمومي الصاحل خيدم نشاط ملزاولة) 3

 .مؤسسة أواستعادة لتكوين) 4

  خطري أومرض حادث حالة يف أواألصول الفروع أوأحد بزوج للعناية) 5

 قابلة سنتان أقصاها ملدة املوظف طلب على بناء االستيداع ويتقرر .مهنته لضرورة بعيدا يقيم بزوج لاللتحاق) 6

   .واحدة مرة للتجديد

 إذا وذلك املدة أوالطويلة املرضية باإلجازات املتعلقة حقوقه لكل املوظف استفاد حالة يف تلقائيا االستيداع ويتقرر

 أن وميكن أخر سلك من وظيفة يف تصنيفه إعادة ميكن وال سلكه يف وظيفة ممارسة استئناف على قادر غري كان

 .إعادته عند عليه تعرض وظائف ثالث التوايل على يرفض الذي االستيداع إىل احملال املوظف يسرح

  

 اإلحالة شروط اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم حيدد : 49 المادة

 .استيداعهم مدة انقضاء عند املوظفني إعادة وإجراءات االستيداع إىل
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 العسكرية الخدمة أداء : الخامس القسم

  :فيها يوجد اليت تلك هي "العسكرية اخلدمة أداء" وضعية : 50 المادة

   اجليش؛ يف باالكتتاب املتعلق القانون يف  حمددة هي كما العسكرية اخلدمة واجبات يؤدي الذي املوظف)1

 املوظف حيتفظ الوضعية هذه ويف .العاملة العسكرية اخلدمة واجبات خارج العلم حتت املبقى أو املستدعى املوظف)2

  .واملعاش التقدم يف حقوقه بكامل

  .االقتضاء عند العدد على زيادة األصلي، سلكه إىل إلزاما املوظف يعاد الوضعية، هذه يف وجوده ينتهي ما وعند

 :العسكرية اخلدمة أداء وضعية يف املوظف ويتقاضى

  الشرعية؛ خدمته ملدة جمندا كان إذا فقط العسكري راتبه) 1

 املقابل القياسي والراتب الراتب هذا بني الفارق تساوي تعويضيه بعالوة االقتضاء، عند مكمال، العسكري راتبه) 2

 املدنية؛ لوظيفته

   .عسكري تدريب فرتة يؤدي كان إذا اخلدمة يف أجره كامل) 3

 

 المهنة مسار:  السادس الفصل

 االكتتاب: ألول القسم

 الغيا القاعدة هذه يرعى ال اكتتاب كل ويعترب.املوظفني الكتتاب العادية القانونية الطريقة هي املسابقة :51 المادة

   .وقت أي يف سحبه وميكن املفعول وعدمي

 : التالية احلاالت يف مسابقة دون موظفني اكتتاب ميكن أنه غري

  . لسلك؛ األصلي التشكيل عند) أ

 الفئة يف مصنف مماثل مستوى من آخر سلك يف السلك هذا إىل املنتمون املوظفون ويدمج سلك، إلغاء عند )ب

   السلك؛ بإلغاء القاضي املرسوم يف احملددة الشروط وفق الدمج هذا ويتم .نفسها

 املستوى ذي السلك ألفراد ختصيصها ميكن اليت الوظائف نسبة اخلاصة النظم وحتدد .املهنية الرتقية لتشجيع )جـ

 أن ميكن وال. االقتضاء عند مهين امتحان إثر أهلية قائمة على التسجيل بعد االختصاص نفس من مباشرة األدىن

 .املسابقة موضع الوظائف من%) 5( باملائة مخسة النسبة هذه تتجاوز

  

  :أولكليهما اآلتيني الطريقتني إلحدى تبعا املسابقات تنظم :52 المادة



 630  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  معينة؛ لدارسات أواملستكملني معينة شهادات على احلاصلني للمرتشحني مفتوحة مسابقات )1

 وكذلك، نفسه االختصاص من مباشرة األدىن املستوى ذي السلك إىل املنتمني الدولة ملوظفي خمصصة مسابقات )2

 اإلقليمية واموعات العمومية املؤسسات ووكالء العقدويني ووكالءها للدولة آخرين ملوظفني االقتضاء عند

   ..احلكومية الدولية اهليئات وعمال والقضاة والعسكريني

 الشهادات ومستوى أعاله الفقرة يف املبينتني الطريقتني بني االختيار اخلصوص وجه على اخلاصة النظم وحتدد )3

 املقاعد وتوزيع السن شروط وكذلك املهنية للمسابقات للمرتشحني الالزمة اخلدمة ومدة املطلوب أوالدراسات

  نطاق يف املخصصة النسب االقتضاء وعند املسابقة صنفي بني املعروضة

  .للدولة موظفني صفة هلم ليست الذين للمرتشحني أعاله)  2 أحكام (

 الطابع ذات العمومية املؤسسات يف اخلدمة فرتات عمومية خدمات مبثابة تعترب أعاله الفقرة أحكام ولتطبيق )4

 .احلكومية الدولية واهليئات والتجاري الصناعي

  

 املعروضة املقاعد وعدد االختبارات إجراء ومكان وتاريخ فتحها وكذا املسابقة مواد وبرنامج طبيعة حتدد  :53 المادة

 الوزارية باألسالك يتعلق فيما العمومية بالوظيفة املكلف الوزير عن صادر مقرر مبوجب املقبولني املرتشحني وقائمة

 املسابقة موضع الوظيفة له تتبع الذي والوزير العمومية بالوظيفة املكلف الوزير صادرعن مشرتك مقرر ومبوجب البينية

 .األخرى باألسالك يتعلق فيما

 .الرتشح من العينني كل ميكن أن شأنه من كاف إعالن إجراء مسابقة كل قبل وجيب 

  

 إدارية سلطة وهي االكتتاب للمسابقات وطنية جلنة تنشأ النظام هذا من 53 ،52 ،51 املواد، لتطبيق :54 المادة

 أسالك خمتلف يف االكتتاب مسابقات وضعية حول إليه سنويا تقريرا وترفع األول، الوزير لسلطة تتبع مستقلة

  .التقرير هذا على اإلطالع للجميع وحيق.املوظفني

  .املسابقات هلذه واملصححني التحكيم جلان اللجنة هذه وتعني

 سري وطرق وتنظيم تشكلة اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم وحيدد

 .للمسابقات الوطنية اللجنة

  

 تعتربهم الذين املرتشحني بأمساء التفوق حسب الرتتيب قائمة اللجنة تعد مسابقة، كل خيص فيما :55 المادة

 .املسابقة موضع املقاعد عدد على عددهم يزيد أن ميكن ال والذين مؤهلني



 631  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 وذلك مؤهلني، املعتربين اآلخرين املرتشحني بأمساء التفوق حسب ترتب تكميلية، قائمة االقتضاء، اللجنة،عند وتعد

 وظائف لشغل االقتضاء، أو،عند تعيينهم، ميكن ال الذين األساسية القائمة على املسجلني املرتشحني الستبدال

 املسابقة اختبارات بدء التاريخ عند التكميلية القائمة صالحيه تلقائيا وتنتهي.مسابقتني بني ما الفرتة يف شاغرة تصبح

 املرتشحني عدد يزيد أن ميكن ال مسابقة، كل خيص وفيما وضعها تاريخ بعد سنة أجل، كأقصى أو، التالية

%) 10( باملائة عشرة نسبة على ذلك، خالف على اخلاصة النظم نصت إذا إال التكميلية، القائمة على املسجلني

  .املسابقة موضع املقاعد عدد من

 

 مع باستقالل، اللجنة تقدرها واليت هلا خضعوا اليت االختبارات نتائج حسب فقط املرتشحون يقوم :56 المادة

   .اإلدارية املسابقات جمال يف املطبقة العامة القواعد مراعاة

   .حبتة مادية أغالط إلصالح إال قررت، اليت القائمة تغري أن للجنة ميكن وال

 تتوزع أن ذلك، يربر املرتشحني عدد كان إذا للجنة، وميكن راجحا الرئيس صوت يكون األصوات، تعادل حالة ويف

   .مادة بكل يتعلق فيما ممتحنني جمموعات شكل على

 جمموعة كل تضعها اليت للعالمات مادة؛ لكل بالنسبة مبعادلة، اللجنة تقوم املرتشحني، بني املساواة لضمان أنه غري

 .النهائية باملداولة تقوم مث ممتحنني

  

 القائمة على مث األساسية، القائمة على لرتتيبهم تبعا الناجحني املرتشحني بتعيني املختصة السلطة تقوم :57 المادة

   .التكميلية

  .املسابقة موضع الوظائف أوكل بعض يف تعني ال أن ذلك، يربر صاحلها كان إذا لإلدارة، ميكن أنه غري

  .املوالية السنة خالل التعيني يف أولوية تعيينهم يتم مل الذين الناجحني املرتشحني منح ميكن احلالة هذه ويف

 تاريخ أقصاه أجل يف به يقام أن جيب الذي - املسابقة إلجراء املطلوبة الشروط استيفاء من التحقق ،حني اتضح وإذا

 غاب أوإذا الشروط، هذه يستوفون ال أهليتهم املسابقة جلنة اعتمدت الذين املرتشحني من أوأكثر واحدا أن التعيني

 .التكميلية القائمة على مسجلني مرتشحني تعيني االقتضاء، عند ميكن فإنه أحدهم،

  

 يف عليها املنصوص الشروط وفق ترسيمهم قبل وتكوين اختبار فرتة تعيينهم مت الذين املرتشحون يقضي :58 المادة
 .الباب هذا من التاسع الفصل
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 هلم، منحت اليت العالمات على منهم، طلب على بناء يطلعوا، آن الناجحني غري للمرتشحني حيق :59 المادة

 .هلم اللجنة أوأعضاء االختبارات مصححي بتقدير متعلق آخر استعالم عنصر أي باستثناء

  

 توجه الرفض، حالة ويف له املسندة بالوظيفة بااللتحاق املوظفني أسالك أحد يف تعيينه مت مرتشح كل يلزم :60 المادة

 من االستفادة يفقد يوما عشر مخسة أجل يف اإلنذار هلذا ميتثل مل وإذا.بوظيفته لاللتحاق إنذارا املختصة السلطة له

 .املسابقة يف جناحه

  

 التقدم :الثاني القسم

  .الدرجة وتقدم الرتبة تقدم املوظفني تقدم يشمل :61 المادة

 تنص مل ما .مباشرة أعلى رتبة إىل رتبة من مستمرة بصفة التقدم هذا ويتم الراتب، زيادة التقدم هذا على ترتتب

 يف سنتني قضوا الذين املوظفني لفائدة تلقائيا ويتقرر لألقدمية الرتبة تقوم ذلك، غري علي اخلاصة النظم ترتيبات
 .رتبتهم

  

 حالة يف القاعدة هذه على اخلروج وميكن.مباشرة أعلي درجة إىل درجة من مطردة بصفة الدرجة تقدم يتم :62 المادة

  .مهين بانتقاء التقدم تقيد

   .اخلدمة خالل املهين التكوين من دنيا مدة بتأدية الدرجة تقدم يتقيد أن وميكن

 النظم يف احملددة النسب وفق الدرجة، تقدم ،يتم اجلمهورية، رئيس لتقدير املرتوكة بالوظائف يتعلق ما ماعدا يف

  :التالية الطرق من أوأكثر لواحدة تبعا اخلاصة،

 التمثيل التعادلية اإلدارية اللجنة رأي أخذ بعد يعد سنوي تقدم جدول على التسجيل طريق عن باالختيار) 1

   للموظفني املهنية القيمة حسب املختصة

 أوإثر املختصة التمثيل التعادلية اإلدارية اللجنة رأي أخذ بعد يعد سنوي تقدم جدول على التسجيل طريق عن) 2

  مهين امتحان بواسطة انتقاء

 .مهنية مسابقة طريق عن حصرا جيرى إنتقاء) 3

 استيفاؤها الالزم والرتبة بالدرجة املتعلقة الشروط خصوصا املهين، االنتقاء وإجراءات مبادئ اخلاصة النظم وحتدد

 بقبول درجة تقدم من مستفيد موظف كل ويلزم .الرتتيب أوقائمة جدول لتسلسل تبعا الرتقية تتم أن وجيب للمشاركة
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 من غيابه، أويف التقدم، جدول من شطبه ذلك رفضه على يرتتب أن وميكن .اجلديدة درجته يف إليه املوكلة الوظيفة

 .الرتتيب قائمة

  

 ويشمل املهنية قيمته اخلدمة يف أسلوبه حيث من املعار أو اخلدمة يف املوجود املوظف تقييم سنة كل يتم :63 المادة

  التقييم

  عاما؛ تقريرا  ) أ

   .عشرا تتضمن ال 20 إىل 0 من عالمة  ) ب

   .للموظف العالمة تبلغ أن وجيب

 .التقييم بسلطة املوظف هلا يتبع اليت اإلدارة لرئيس وخيتص

 اإلجراءات تطابق ويف الرتتيبات وفق الوسطية، السلطات سلم تقديرات االعتبار يف أخذا السلطة، هذه ومتارس

 .اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم مبوجب احملددة

   

 التحويالت - الثالث القسم

 .املوظفني بتحويل املختصة السلطة تقوم:  64 المادة

 .مرسوم مبوجب حتديدها يتم شروط وفق اال هذا يف صالحياا تفوض أن وميكنها

 املعنيون عنها يعرب اليت التحويل طلبات للمصاحل، احلسن السري مع ذلك تالئم إذا التحويالت، ترعى أن وجيب

 .العائلية وأوضاعهم

  

 مركز تكييف ميكن مل وإذا وظيفته، ممارسة على قادر غري الصحية، حالته إىل بالنظر موظفا، أن تبني إذا :65 المادة

  .الوظيفة هذه ممارسة على قادر أنه بدا إذا آخر سلك من وظيفة إىل حتويله فيمكن عمله،

 .بأجره وحيتفظ األصلي سلكه على املطبقة للرتتيبات خاضعا احلالة هذه يف املوظف ويبقى

  

 الخدمة نهاية:   الرابع القسم

  : عن موظف صفة وفقد اإلطار من الشطب عليها يرتتب اليت اخلدمة اية تنتج :66 المادة

  املقبولة؛ االستقالة)  1
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 إىل إحالته مدة انقضاء عند اإلعادة أوعدم الوظيفة أوإلغاء املهنية الكفاءة أوعدم الوظيفة ترك بسبب التسريح )2

   االستيداع؛

  العزل) 3

 التقاعد إىل اإلحالة )4

 حكم مبوجب عمومي منصب شغل أوحظر املدنية احلقوق أوفقد املوريتانية اجلنسية فقد على نفسها اآلثار وترتتب

   .قضائي

 التعادلية اإلدارية اللجنة رأي تأخذ اليت بالتعيني، املختصة السلطة لدى إعادته يلتمس أن ميكنه املعين أن غري

 اجلنسية استعادة حالة ىف أو عمومي منصب شغل حظر ومدة املدنية احلقوق من احلرمان مدة انقضاء عند التمثيل،

 يف تؤخذ وال اإلطار من شطبه إبان عليهما حيوز كان اللتني والرتبة الدرجة إىل احلالة هذه يف املعين ويعاد املوريتانية
 أن استقالته أوقبول أوتسرحيه عزله مت ملوظف ميكن وال .واإلعادة العزل بني الفاصلة املدة للتقاعد وال للتقدم االعتبار

  .إليها يعاد أن أو العمومية الوظيفة يف يعني

 أويعاد العمومية الوظيفة يف يعني أن العمل ترك غري لسبب تسرحيه أومت استقالته قبلت الذي للموظف ميكن أنه غري

 إال اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي اخذ بعد صادر مرسوم مبوجب احملددة الشروط وفق إليها

 .السابقة اخلدمة سنوات االعتبار يف تؤخذ ال أنه

  

 الدرجة يف أو درجته يف شرفية ترقية التقاعد إىل احملال املوظف بتعيني املختصة السلطة متنح أن ميكن  : 67 المادة

 واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم مبوجب حمددة شروط وفق مباشرة األعلى

 .اإلداري

  

 الوظيفة ترك الصرحية إرادته عن فيه يعرب املوظف طرف من مكتوب طلب على بناء االستقالة حتصل : 68 المادة

  .العمومية

 التاريخ من أواعتبارا بالتعيني املختصة السلطة طرف من صريح قبوله بعد إال طلب هذا على مفعول أي يرتتب وال

 السلطة على جيب االستقالة طلب تلقيها عند .االقتضاء عند املوظف هلا يتبع اليت السلطة رأي أخذ بعد حتدده الذي

  .فيها الرجوع قابلية عدم االستقالة قبول على ويرتتب أشهر أربعة أقصاه أجل يف قرارها تتخذ أن املعنية اإلدارية
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 سريان تاريخ بعد تتبني قد أحداث أساس على التأدييب اإلجراء ممارسة دون االقتضاء عند القبول هذا حيول وال

  .االستقالة مفعول

 تأديبية عقوبة إىل املختصة السلطة قبل من له احملدد التاريخ قبل وظيفته ممارسة ينهي الذي املوظف يتعرض أن وميكن

 .االستقالة مفعول سريان تاريخ من اعتبارا إال فيه احلق له كان إذا معاشا للموظف يدفع وال

  

 بااللتحاق إنذار موضع أيام مثانية من أكثر عمله عن مقبول مربر دون يتغيب الذي املوظف يكون:  69 المادة

  .هلا يتبع اليت السلطة قبل من إليه موجه بوظيفته

 اجل يف قاهرة قوة حالة عدى فيما لإلنذار املعين يتمثل مل وإذ الصحافة طريق عن أونشره للمعين اإلنذار إبالغ وجيب

 اال يف عليها املنصوص اإلجراءات مراعاة دون العمل ترك بسبب اإلطار من شطبه يتم فإنه ساعة وسبعني اثنتني

 يف إليه حتويله مت الذي عمله مبقر موظف التحاق عدم نفسها اآلثار عليه وترتتب العمل ترك مبثابة ويعترب .التأدييب
  .يوما عشر اخلمسة

  

 الالزمة الشروط مستويف كان إذا معاش علي احلصول حق املهنية كفاءته عدم تثبت الذي املوظف مينح:  70 المادة

 التعادلية لإلدارية اللجنة رأي أخذ وبعد بالتعيني املختصة السلطة عن صادر قرار مبوجب املنح هذا ويتم لذلك

   .املهنية الكفاءة عدم بسبب تسرحيه يتم ذلك عكس حالة ويف املعنية التمثيل

 سنوات عدد يف مضروب خدمة شهر أخر يساوي تعويضا املهنية كفائتة عدم بسبب املسرح املوظف مينح أن وميكن

 .شهرا إلثناعشر املقابل األجر التعويض هذا يتجاوز أن دون الفعلية املدنية اخلدمة

  

 هذه حتدد أن وجيب املوظفني عدد بتخفيض القاضية املراسيم عن الوظيفة إلغاء بسبب التسريح ينتج : 71 المادة

 .للمعنيني املمنوح التعويض مبلغ املراسيم

  

 حق من لالستفادة الالزمة الشروط يستويف كان إذا املوظف طلب علي بناء التقاعد إىل اإلحالة تتقرر : 72 المادة

  .معاش

 .اخلدمة من سنة وثالثون مخس له اكتملت أوإذا سنة بستني احملددة القانون سن املعين بلغ إذا القانون حبكم وتتقرر

 اخلدمة مدة لذلك تبعا تتغري احلالة هذه ويف اقل تقاعد سن حيدد أن سلك بكل اخلاص للنظام االقتضاء عند وميكن
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 ألسال احملددة التقاعد سن بلوغ بعد املوظفني إبقاء ميكن وال.القانون حبكم التقاعد إىل اإلحالة عليها ترتتب اليت

 .الدراسية السنة انتهاء غاية إىل التعليم موظفي إبقاء ميكن أنه غري املعتربة املدة انقضاء أو كهم

  

 إىل أوأحيل خدمته أي موظف على طبيعتها حبكم حيظر اليت اخلصوصية النشاطات مرسوم حيدد :73 المادة

 املتقاعد املوظف هذا يتحمل أن ميكن احلظر هذا جتاهل حالة ويف. زمنيا احلظر هذا حد وميكن .ممارستها االستيداع

 الذي للسلك التأدييب الس رأي أخذ بعد املعاش حق من حرمانه االقتضاء، عند ميكن كما معاشه من اقتطاعات

  .إليه ينتمي كان

 األجر : السابع الفصل

 العائلية ألعباء وعالوات األساسي الراتب يشمل أجر يف حق خدماته أداء بعد للموظف يكون :74 المادة

 واإلصالح العمومية للوظيفة األعلى الس رأي أخذ بعد صادر مرسوم مبوجب املقررة والتعويضات والعالوات

  .اإلداري

 األساسي الراتب وخيضع.فيها عني اليت الوظيفة حسب أو ورتبته املوظف درجة حسب األساسي الراتب مبلغ وحيدد 

 اليت للوظيفة أو املوظف درجة لرتبة املقابلة القياسية العالمة ضرب عن الراتب مبلغ وينتج .املعاش لتأسيس لالقتطاع

 قيمة وخصوصا الراتب حلساب املطبقة القواعد مرسوم مبوجب وحتدد. الواحدة القياسية النقطة قيمة يف يشغلها

 العالوات حلساب وكذلك والوظائف والرتب الدرجات ملختلف املقابلة القياسية والعالمات القياسية النقطة

  .الراتب إىل تضاف اليت والتعويضات

 .قانون مبوجب حتديدها يتم شروط وفق االجتماعي والضمان للمعاش خاص نظام إىل املوظفون وينتسب

   

 والمكافأة التأديب:   الثامن الفصل

 : جمموعتني إىل التأديبية العقوبات تنقسم :75 المادة

 األولي المجموعة عقوبات) 1

  اإلنذار؛ -

   ؛ التوبيخ -

 . يوما ثالثني على تزيد ال ملدة العمل من املؤقت الطرد -
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   :الثانية المجموعة عقوبات) 2

   بسنة؛ الرتبة تقدم تأخري -

   الدرجة؛ لتقدم جدول من الشطب -

   أواكثر؛ واحدة رتب ختفيض -

  اإلقامة؛ تغيري مع التلقائي التحويل -

   وسنة؛ اشهر ثالثة بني ترتاوح ملدة العمل من املؤقت الطرد -

  الدرجة؛ ختفيض -

   التقاعد؛ إىل التلقائية اإلحالة -

  املعاش؛ يف احلق إلغاء دون العزل -

 . املعاش يف احلق إلغاء مع العزل -

  

   .التأديبية السلطة بالتعيني املختصة السلطة متتلك :76 المادة

 حمددة شروط وفق قرار مبوجب التأديبية سلطتها تفوض أن األوىل اموعة بعقوبات يتعلق فيما التعيني لسلطة وميكن

 .مرسوم مبوجب

 أن التأدييب الس على وجيب املعين التأدييب الس استشارة بعد إال الثانية اموعة من عقوبات اختاذ ميكن وال

   .املقرتحة العقوبة حول معلال رأيا يصدر

  : التالية احلاالت يف التأدييب الس استشارة دون القانون حبكم يتقرر املعاش يف احلق إلغاء أودون مع العزل أن غري

  ائيا؛ املدنية احلقوق فقدان )1

 من املرتكبة والسرقة باالختالس املتعلق التشريع عليها يعاقب اليت الوقائع إحدى ارتكاب بسبب النهائية اإلدانة )2

 وظائفهم؛ ممارسة أومبناسبة ضمن هلم واملماثلني الدولة وكالء طرف

 .قضائي بقرار املثبت العلين السكر )3

  

 املتعلقة ملفه وثائق على اإلطالع من املوظف متكني بعد إال تتقرر ال وأن معللة العقوبات تكون أن جيب: 77 المادة

 اإلدارة على وجيب. ملفه على يطلع أن للموظف وحيق. أوشفهيا كتابيا دفاعه تقدمي ومن ضده اختاذها املزمع بالعقوبة

 .احلق ذا علما حتيطه أن
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 تدرس اليت التأدييب الس جلسة حيضر أن تأديبيا املتابع املوظف على جيب قاهرة لقوة تعرضه عدى فيما :78 المادة

 مدافعا خيتار أن ميكنه كما شهودا يذكر وان أوشفهية مكتوبة مالحظات الس أمام يقدم أن وميكنه حالته خالهلا

   .أولتمثيله م لالستعانة أوأكثر

   .شهود ذكر يف احلق أيضا اإلدارة ومتتلك

 فبإمكانه الكفاية فيه مبا له تتضح مل ارتكاا أوظروف املوظف، إىل املنسوبة الوقائع أن التأدييب الس اعترب وإذا

 .نتائجه إليه حتال حتقيق إجراء

 رأي أخذ بعد تأديبية لعقوبة تعليقه قرار ألغي أوالذي تعليقه يتم مل والذي جنائيا املتابع املوظف يتعرض :79 المادة

 أوإخالال مهنيا خطأ وكوا إليه املنسوبة الوقائع ثبوت حالة يف وذلك احملكمة قرار انتظار دون التأدييب الس

   .أعاله الثاين الفصل من األول القسم يف احملددة بالواجبات

 ميكن احلالة هذه ويف احملكمة قرار صدور حىت التأديبية اإلجراءات إرجاء يقرتح أن التأدييب للمجلس ميكن انه غري

 .املوظف تعليق

 احملددة اآلجال خالل رأيه يبدي أن التأدييب الس على فيجب اإلجراءات مواصلة املختصة السلطة قررت وإذا

 .السلطة هذه بقرار أشعاره من اعتبار التالية 80 المادةب

  

 إىل األجل هذا وميتد عليه القضية عرض يوم من اعتبارا شهرين أجل يف التأدييب الس رأي إحالة جيب :80 المادة

 .حتقيق إجراء ضرورة يف أشهر أربعة غاية

  .أعاله بالفقرة احملددة اآلجال انقضاء أوعند الرأي هذا استالمها فور ائيا املختصة السلطة وتبت

  

 أن العقوبات باختاذ املختصة للسلطة وميكن ملفه يف وتودع ضده املتخذة العقوبات بكل املوظف يشعر :81 المادة

  .ودوافعها التأديبية للعقوبة املتضمن القرار نشر التأدييب الس رأي أخذ بعد تقرر

  

 يرمي العقوبة أصدرت اليت السلطة إىل بطلب يتوجه أن العزل غري تأديبية عقوبة موضع للموظف ميكن :82 المادة

 األوىل اموعة من عقوبة حالة يف أعوام مخسة انقضاء بعد ذلك ويكون ملفه يف للعقوبة أثر أي بقاء عدم إىل

   .الثانية اموعة من عقوبة حالة يف أعوام أوعشرة

 اموعة من عقوبة حالة ويف حسنة به العقوبة إحلاق منذ العامة سريته كانت إذا املوظف طلب عند النزول وميكن

 .التأدييب الس رأي أخذ بعد املختصة السلطة تبت الثانية
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  . العائلية األعباء عالوة باستثناء أجر أي فقد الوظيفة من املؤقت الطرد على يرتتب : 83 المادة

 من مؤقت طرد حالة يف الوقف هذا على يرتتب أن ميكن وال جزئي أو كلي تنفيذ بوقف املؤقت الطرد يرفق أن وميكن

 اإلنذار غري تأديبية عقوبة صدور علي الوقف إلغاء ويرتتب شهر من أقل إىل الطرد هذا مدة ختفيض الثانية اموعة

 عقوبة أي الفرتة هذه خالل املعين ضد تصدر مل إذا وأما املؤقت الطرد قرار بعد أعوام مخسة فرتة خالل التوبيخ أو

 .الوقف من بشأا استفاد اليت العقوبة جزء تأدية من ائيا يعفى فإنه التوبيخ أو اإلنذار غري تأديبية

  

 هذه تاريخ عند استوىف قد العقوبة موضع املوظف كان إذا إال املعاش إيل التلقائية اإلحالة تتقرر ال :84 المادة

 .نسيب معاش أو أقدمية معاش من لالستفادة الدولة تقاعد معاشات نظام يفرضها اليت الشروط العقوبة

  

 االقتضاء عند أو، له، يكن مل إذا وذلك دفع أن سبق اليت املعاش اقتطاع اسرتداد املعزول للموظف حيق :85 المادة

 .املعاش يف احلق لوريثته

  

  .املكافأة هذه منح وإجراءات طبيعة مرسوم وحيدد املثايل للموظف استثنائية مكافئة متنح :86 المادة

  

 المتدربين علي المطبقة األحكام : التاسع الفصل

 :التدريب شروط : األول القسم

 املنظمة املوظفني أسالك أحد من وظيفة يف املعينون األشخاص الفصل هذا بنود وحتكمهم متدربون يعترب : 87المادة

 اخلدمة إلزامية أوتكوين اختبار مدة السلك هلذا اخلاص النظام حيددها لشروط طبقا سيقضون والذين أعاله باألحكام

   .السلك هذا يف لرتسيمهم مسبقة

 يف معينني كانوا إذا متدربني بصفة املوظفني أسالك بعض اكتتاب طريقها عن جيب اليت املدارس تالميذ يتضمن كما
  .أسالكه

 ألحكام وخيضعون األصلي سلكهم من إعارة حالة يف املوظفني أسالك من آخر سلك يف املرسومون املتدربون ويوضع

 .مبرسوم حمددا راتبا املتدربون ويتقاضى التدريب لضرورة الفصل هذا
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 بعد فيها سينخرط اليت املوظفني بأسالك اخلاصة للنظم ميكن أنه إال واحد بسنة التدريب مدة حتدد :88 المادة

  .أطول مدة علي تنص أن ترسيمهم

 أن ميكن للتدريب العادية املدة نصف عن تقل ال فرتة منذ التدريب يف وكانوا للمتدربني املهنية الكفاءة عدم ثبت وإذا

   .التأدييب اال  يف أسفله يف احملددة باإلجراءات التقيد بعد يفصلوا

 تتجاوز ال جديدة تدريب مبدة بالقيام هلم يسمح أن وإما املتدربون يفصل أن فإما سلبية النهائية النتائج كانت وإذا

  .ذلك خالف علي اخلاصة النظم تنص مامل األصلية املدة

 على اإلطالع يف له احلق تدريبه اية يف املتدرب فصل خيول وال تعويض آي التدريب من الفصل علي يرتتب وال

  .ملفه

 .أخرى أسالك يف مرمسني صفة هلم كانت الذين املفصولون املتدربون األصلية أسالكهم إىل ويعاد

 

 أخرى وظيفة أي ميارس أن ميكنه ال كما االستيداع إىل أوحيال يعار آن تدريبه مدة طيلة ملتدرب ميكن ال :89 المادة

 .مؤجرا خاصا نشاطا يزاول أو

  

 التأديب : الثاني القسم

  :املتدرب على التالية التأديبية العقوبات تطبق :90 المادة

 اإلنذار؛ -

 التوبيخ؛ -

   يوما؛ عشر مخسة أقصاها ملدة التدريب من املؤقت الطرد -

   .التدريب عن النهائي الفصل -

   .املتدرب فيه عني الذي املوظفني سلك هلا يتبع اليت السلطة طرف من العقوبات وتتخذ

 نظام يف عليها املنصوص للشروط وفقا تتخذ العقوبات فإن تكوين مؤسسة يف بالتدريب القيام حالة يف أنه إال

  .اآلخرين للمتدربني نفسها احملددة الشروط وفق العقوبات هلذه آخر سلك يف املرسومون املتدربون وخيضع. املؤسسة

 بالعقوبة املتعلقة ملفه وثائق علي اإلطالع من املتدرب متكني بعد إال تتقرر ال وأن معللة العقوبات تكون أن مبوجب

   .أوشفهيا كتابيا دفاعه تقدمي ومن ضده اختاذها املزمع
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 من مبدافعني يستعني أن وميكنه احلق ذا علما حتيطه أن اإلدارة على وجيب ملفه على يطلع أن للمتدرب وحيق

 .اختياره

  

 واإلجازات االجتماعي الضمان  : الثالث القسم

 .املوظفني على املطبق االجتماعي الضمان لنظام آخر سلك يف املرسومني غري املتدربون خيضع :91 المادة 

  

 اإلجازة اخلصوص وجه وعلى للموظفني حتق الذي باألجر االحتفاظ مع اإلجازات من املتدربون يستفيد :92 المادة

   .األمومة إجازة و املدة أوالطويلة العادية املرضية واإلجازات السنوية

 عشر حدود يف إال التدريب مدة ضمن األخرى اإلجازات االعتبار يف تؤخذ أن ميكن ال السنوية اإلجازة عدى وما

 .إليه املشار العشر اعتبار بعد الباقية باملدة التدريب وميدد له اإلمجالية املدة

 

 على فيجب سنة على أوتزيد تساوي ملدة املرضية باإلجازات املتعلقة للرتتيبات تطبيقا التدريب انقطع إذ: 93 المادة

  .ذلك خالف علي اخلاصة النظم تنص مامل كامال تدريبه يعيد أن املعين

  

 أو ائية بصفة قادر غري إجازة انقضاء أو جتديد أو منح عند املتدرب املختصة الطبية السلطة اعتربت إذ :94 المادة

 وفق تعويض ومينح .مرسوم مبوجب حتدد شروط وفق تعويضا مينح أن وميكن يفصل فإنه تدريبه استئناف على مطلقة

 ثابت أومرض خدمة حادث إثر واملتوىف آخر سلك يف املرسم غري املتدرب وأطفال لزوج مرسوم مبوجب حتدد شروط

 .باخلدمة الصلة

 مختلفة أحكام :  الرابع القسم

 العادية املدة تعترب خمالفة، ترتيبات على املتدرب فيه عني الذي بالسلك اخلاص النظام ينص مل ما : 95 المادة

 ترسيمه مت الذي املتدرب تقدم احتساب لغرض وذلك السلك من األوىل الرتبة يف مؤداة خدمة فرتة مبثابة للتدريب

 يتعلق فيما هذه اخلدمة فرتات وحتتسب .أمومة أو مرض إجازة يف املتدرب يقضيها اليت للفرتات بالنسبة األمر وكذلك

   .الدولة موظفي معاشات بنظام

 فإن أعاله 88 املادة يف عليها املنصوص احلالة يف العادية الفرتة تفوق تدريب فرتة تأدية يف للمتدرب رخص إذا أنه غري

 .ترسيمه بعد املعين لتقدم باالعتبار تؤخذ ال اإلضافية الفرتة
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  .الباب هذا تطبيق إجراءات االقتضاء عند مراسيم حتدد : 96 المادة

 

  .اإلداري الطابع ذات العمومية ومؤسساتها للدولة العقدويين الوكالء علي المطبقة األحكام : الثاني الباب

  التطبيق مجال – األول الفصل

 الدولة حلساب أومؤقتة دائمة مهام لتأدية الباب هذا يف املبنية الشروط وفق عقدويني وكالء اكتتاب ميكن :97 المادة

 عليها املنصوص املوظفني من )ج الفئة مستوي من أدىن اكتتاب مبستويات اإلداري الطابع ذات العمومية ومؤسساا

  :يلي فيما ويعرفون عموميني وكالء صفة وهلؤالء أعاله األول الباب من 29 المادة يف

 القواعد خارج املوظفني أسالك أحد يف ترسيم حق أي عقدوي وكيل صفة ختول وال) العقدويني الوكالء( بعبارة

 .األسالك بتلك لاللتحاق عليها املنصوص

   

  والضمانات الواجبات :  الثاني الفصل

 الواجبات: األول القسم

  

 أصدروا اليت األوامر وعن إليهم املسندة املهام تنفيذ عن رؤسائهم أمام مسؤولني العقدويون الوكالء يظل : 98 المادة

 إخالل بسبب يتحمل اليت املسؤوليات من العقدوي الوكيل يعفى أن ميكن وال مهامهم ممارسة أومبناسبة ضمن

 .مبسؤوليام له التابعني الوكالء

  

 .رؤسائهم قبل من املقررة التحويالت قبول العقدويني الوكالء على جيب : 99 المادة

 

 املهين التكتم خبصوص العقدويني الوكالء خيضع املهين بالسري املتعلقة اجلنائي التشريع قواعد عن فضال : 100 المادة

 .باملوظفني املتعلق ألول الباب من 10 المادة يف عليها املنصوص للواجبات

 

 لرقابة خاضعة مؤسسة يف فوائد وسطاء طريق أوعن بأنفسهم ميتلكوا أن العقدويني للوكالء ميكن ال : 101 المادة

 مكسبا نشاطا يزاولوا أن كامل، لوقت مكتتبني كانوا إذا ميكنهم، ال كما هلم املستخدمة العمومية أواملؤسسة الدولة

 .به أويلحق اآلذن هذا العقد يتضمن أن وميكن .االكتتاب لعقد املوقعة اإلدارية السلطة من بإذن إال
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 عند اجلنائي التشريع يف عليها املنصوص العقوبات عن فضال تأديبية لعقوبة العقدوي الوكيل يتعرض :102 المادة

   .مهامه أداء أومبناسبة ضمن خطأ ارتكابه حالة يف اإلقتضاء

 أوالكرامة احلميدة أواألخالق أوالشرف باالستقامة خمل باملصلحة مرتبط غري خطأ لكل بالنسبة احلال وكذلك

   .اإلدارة هيبة من حيط أن شأنه أومن ومؤسساا للدولة الوالء أوواجب

 جنحة يشكل املرتكب اخلطأ كان إذا ما حالة يف العامة النيابة إىل أجل دون األمر املختصة السلطة ترفع أن وجيب

 .املهين السر أوإفشاء عمومية حمررات أوتزوير عمومية أموال أواختالس برشوة األمر تعلق إذا وخصوصا أوجناية

  

 األمر تعلق سواء جسيما خطأ ارتكب الذي الوكيل تعلق أن باالكتتاب املختصة للسلطة ميكن :103 المادة

 القرار ويبني التأديبية اإلجراءات أجل دون السلطة هذه وتبدأ جنائية خمالفة أوباقرتاف املهنية بواجباته باإلخالل

 بأداء املتعلق العالوات باستثناء كامال، بأجره تعليقه، مدة حيتفظ، األخري هذا كان إذا ما الوكيل بتعليق القاضي

  .نصفه على تزيد أن ميكن ال واليت منه احملجوزة النسبة أوحيدد مهامه،

 املعلق الوكيل وضعية تسوية ائيا تتم أن وجيب .العائلية األعباء عالوات من احلاالت مجيع يف مستفيدا الوكيل ويبقي

 من ويستفيد جنائية متابعة موضع يكن مل أن مهامه املعين ويسرتجع التعليق نفاذ تاريخ من اعتبارا شهرين أجل يف

 .ألجل هذا انتهاء قبل قرارا التأديبية السلطة تتخذ مل إذا أجره كل من جديد

  

 مهين تكوين دورات ملتابعة دائمة نشاطات ميارسون الذين - العقدويون الوكالء يدعى أن ميكن :104 المادة

  .أوأثنائها اخلدمة مزاولتهم قبل خربة أوحتسني

  

 الضمانات : الثاني القسم

  

 .أوعرقهم أوجنسهم آرائهم أساس على العقدويني الوكالء بني متييز أي ميكن ال :105 المادة

  

 .االجتماعي للضمان العام للنظام العقدويون الوكالء يتبع:  106 المادة

  

 21و  18  املادتني يف احملددة الشروط وفق اإلضراب وحق النقابية باحلقوق العقدويون الوكالء يتمتع :107 المادة

 .باملوظفني واملتعلق القانون هذا من األول الباب من
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 اليت أواموعة الدولة فإن العمل مبمارسة مرتبط خطإ بسبب الغري طرف من للمتابعة الوكيل تعرض إذا :108 المادة

 الدولة فإن شخصي خبطإ مشاا املهين اخلطأ كان إذا انه إال ضده الصادرة املدنية اإلدانات بتحمل ملزمة تستخدمه

 .للخطأين الضارة النتائج يعنيه فيما كل يتحمالن والوكيل

  

 ميكن اليت واإلهانة والقذف والسب العنف وأعمال التهديدات من العقدويني الوكالء حبماية الدولة تلزم :109 المادة

   .ذلك عن الناتج الضرر بتعويض االقتضاء وعند مهامهم مبناسبة إليها يتعرضون أن

 السرتجاع السابقة الفقرة يف إليها املشار التصرفات جراء به الالحق الضرر تعويضه مت الذي الوكيل حمل الدولة وحتل

 متارسها أن ميكن مباشرة دعوى حبق القرض لنفس الدولة وتتمتع .التصرفات هذه مرتكيب من للمعين املدفوع املبلغ

 .اجلانئية احملكمة أمام مدين كطرف احلاجة عند

  

 الخدمة ظروف:  الثالث الفصل

 االكتتاب : األول القسم

 

  : كان إذا إال عقدوي صفة على حيصل أن شخص آلي ميكن ال :110 المادة 

   اجلنسية؛ موريتاين )1

   واألخالق؛ السري حبسن ويتصف املدنية حبقوقه يتمتع )2

  اجليش؛ يف االكتتاب قوانني جتاه شرعية وضعية يف )3

  لشغله؛ يرتشح الذي العمل طبيعة تتطلبها اليت والعقلية البدنية القدرة شروط يستويف )4

 .سنة عشرة مثان عن يقل ال عمره )5

  

 الوكيل كان إذا أما .دائما نشاطا ملمارسة املدعو العقدوي الوكيل اكتتاب حمدد غري مدة ذي بعقد يتم :111 المادة

 وملرتني صرحية بصفة إال للتجديد قابلة غري سنوات ثالث مدته أقصى بعقد يكتتب فإنه مؤقت نشاط ملمارسة مدعو

 ملدة بعقود يكتتبوا أن ميكن كامل غري توقيتا تقتضي دائمة حباجيات مرتبطة أعماال يؤدون الذين الوكالء أن إال. فقط

   .حمددة غري

   :املختلفة وجتديداا للعقد اإلمجالية املدة واحدة سنة خالل تتجاوز أن ميكن وال
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   مومسية؛ حباجة متعلقة وظائف لشغل أشهر ستة -

 .اعتيادية غري حباجة متعلقة وظائف لشغل أشهر عشرة -

  

 أن احلاالت مجيع يف جيب كما مرسوم مبوجب تعتمد منوذجية عقودا االكتتاب عقود تطابق أن جيب :112 المادة

  : التالية البيانات العقد يتضمن

   املشغولة؛ الوظيفة تعريف )1

   املدة؛ حمدد غري بعقد األمر تعلق إذا املدة حمدد غري وعبارة املدة حمدد العقد أجل )2

 المادة يف عليه املنصوص اإلذن إىل باإلضافة الوكيل ا يلزم اليت العام للمرفق اخلاصة الواجبات االقتضاء عند )3

  . أعاله 101

   العمل؛ مواقيت )4

 .وملحقاته األجر مبلغ )5

  

 املدة، هذه خالل وميكن، أشهر وستة واحد شهر بني ترتاوح اختبار مدة العقد يتضمن أن ميكن :113 المادة

  .األخر للطرف تعويض أو مسبق أشعار بدون العقد فسخ للوكيل أو االكتتاب لسلطة

  

 املعين الوكيل طرف ومن املنصب له يتبع الذي املؤسسة مدير أو الوزير طرف من االكتتاب عقد يوقع :114 المادة

 .مرسوم مبوجب حتدد شروط وفق

  

 يتم أن وميكن شاغر منصب شغل شأنه من ليس عقدوي وكيل اكتتاب كل املفعول وعدمي الغيا يعترب 115 المادة

 .تعويض أو مسبق إشعار دون الطريقة ذه املكتتب الوكيل ويسرح حني كل يف إللغاء هذا

  

 اإلجازات : الثاني القسم

  

  :يف احلق الباب هذا األحكام اخلاضعني للوكالء :116 المادة

 .فعلية عمل سنة كل عن متتالية يوما ثالثون قدرها باألجر االحتفاظ مع سنوية إجازة) 1
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 تأجيـل حيظـر أنـه إال املواليـة السـنة عـن املسـتحق تلـك إىل وتضـم اإلجازة هذه تؤجل أن العمل، لضرورة مراعاة وميكن

  . ما متتعه ويلزم الثالثة السنة إىل سنتني خالل املستحقتني اإلجازتني

   :أوعائلية شخصية أوألسباب أوأمومة ملرض معوضة أوغري معوضة إجازات) 2

  ؛ نقايب انتداب فرتة ملزاولة -

 دوراا؛ أثناء اجلمعيات يف انتخاب اثر انتداب فرتة ملزاولة -

 هلـا القياديـة اهليئـات اجتماعـات أويف والدوليـة الوطنيـة أوالنقابيـة أواملهنية السياسية املؤمترات يف للمشاركة -

 منتخبني؛ أوأعضاء منتدبني ممثلني كانوا إذا

 أوثقافية؛ أورياضية فنية وطنية فرقة أعضاء كانوا إذا الدولية املباريات يف للمشاركة -

  .الدراسية واملسابقات االمتحانات يف للمشاركة -

  .اإلجازات هذه منح وكيفية شروط مرسوم وحيدد 

  .نشاطه استئناف عل قادر غري وكان مرض إجازة يف حقوقه الوكيل استأنف وإذا

 اقصـاها ملـدة معوضـة غـري إجـازة حالـة يف تضـعه أوأن تسـرحيه طـيب، رأي أخـذ بعـد املختصـة، للسـلطة عندئـذ ميكـن 

  .اإلجازة هذه اية عند نشاطه استئناف من يتمكن قد انه املختصة الطبية السلطات ارتأت إذا سنتان

 .للتجديد قابلة غري احلج فريضة ألداء شهر ملدة باألجر االحتفاظ مع خاصة إجازة) 3

  

 االستخدام إعادة شروط : الثالث القسم

 عائلية ألسباب أجر بدون إجازات أو شرعي واجب على مرتتب أوغياب أوأمومة مرض إجازة بعد :117 المادة

 ذلك ميكن مل وإذا املرفق ضرورة متليه ما حدود يف السابقة أوأشغاهلم وظائفهم يف الوكالء استخدام يعاد أوشخصية،

 .معادل وبأجر الطبيعة نفس من وظيفه يف االستخدام إعادة يف األولوية هلم فإن

  

 الخدمات إنهاء:  الرابع القسم

  : عن عقدوي وكيل صفة فقد عليها يرتتب اليت اخلدمة اية تنتج :118 المادة

  االستقالة؛ )1

  العقد؛ يف احملدد أجل حلول )2

  املوظفني؛ أسالك أحد يف القبول )3
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 .التسريح )4

  

 ترك الصرحية إرادته عن فيه يعرب الوكيل طرف من مقدم مكتوب طلب علي بناء االستقالة حتصل :119 المادة

 االكتتاب لسلطة ميكن أنه أال العمل من شهر بأداء وظيفته من املستقيل العقدوي الوكيل ويلزم. العمومية الوظيفة

 فيما أو، أشهر ثالثة أقصاها مبدة االستقالة سريان تاريخ تؤخر أن أو ذلك من تعفيه أن املصلحة، ضرورة حسب

 .اجلارية الدراسية سنة اية إىل التعليمية املؤسسات وكالء خيص

 

 الظروف يف أو تأدييب لسبب أو املنصب أوإلغاء املهنية الكفاءة عدم بسبب الوكيل تسريح ميكن  :120 المادة

 وال. سنة ستني حد الوكيل عمر بلغ إذا تلقائيا التسريح يتقرر كما )أعاله 116 املادة من (2 الثانية الفقرة يف احملددة

 تعويض يف احلق وله. اخلدمة يف ألسلوبه تربيرات تقدمي ميكن مامل املهنية الكفاءة عدم بسبب الوكيل تسريح ميكن

   .االختبار فرتات عن النظر بغض سنة عن تقل ال أقدميته كانت إذا التسريح

 وإذا امللغي املنصب طبيعة نفس من شاغر منصب يف تصنيفه إعادة يف أولوية من منصبه الغي الذي الوكيل ويستفيد

  .تسريح تعويض من يستفيد فإنه ذلك، يتسىن مل

  .تسريح تعويض ومينح فورا مهامه مسبق، إشعار مع تأدييب لسبب املسرح، الوكيل وينهي

   .السابقة الفقرات يف عليها املنصوص التسريح عالوات مبلغ مرسوم وحيدد

 بعمله باإلحتاق انذار موضع متتالية أيام مثانية من اكثر عمله عن مقبول، مربر دون يتغيب، الذي الوكيل ويكون

   .هلا يتبع اليت السلطة قبل من إليه موجه

 قاهرة، لقوة تعرضه حالة ماعدا يف لإلنذار، املعين ميتثل مل وإذا الصحافة طريق عن أونشره للمعين اإلنذار إبالغ وجيب

 وترتتب للعمل، ترك مبثابة ويعترب .العمل ترك بسبب مسبق إشعار دون تسرحيه يتم ساعة، وسبعني اثنتني أجل يف

 تاريخ من اعتبارا يوما عشر مخسة اجل يف إليه، حتويله مت الذي العمل، مبقر الوكيل التحاق عدم نفسها، اآلثار عليه

 .قرارالتحويل إبالغه

  

 األجر:  الرابع الفصل

  :العقدوي الوكيل يتقاضى :121المادة

  إليه؛ املوكل العمل مستوى يقابل أساسيا أجرا )1

  العمل؛ وظروف تبعات حسب متنح وعالوات تعويضات )2
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 .العائلية األعباء عالوات )3

 

 وعالوات فئة لكل املقابل األجر وحيدد العمل طبيعة حسب العقود فئات خمتلف مرسوم يصنف :122 المادة

  .منحها ميكن اليت والعالوات التعويضات خمتلف ومبلغ طبيعة وكذلك احملتملة األقدمية

  

 التأديب : الخامس الفصل

  :العقدويني الوكالء على التالية التأديبية العقوبات تطبق : 123المادة

   التأديب -

   اإلنذار؛ -

  يوما؛ عشر مخسة أقصاها ملدة الطرد -

  وشهر؛ يوما عشر مخسة بني ما ترتاوح ملدة الطرد  -

 مسبق إشعار بدون التسريح  -

  .أوتعويض مسبق إشعار بدون جسيم خلطإ التسريح  -

 

 ملفه وثائق على اإلطالع من الوكيل متكني بعد إال تتقرر ال وأن معللة العقوبات تكون أن جيب : 124 المادة

 من مبدافعني يستعني أن للوكيل وميكن شفويا أو كتابيا دفاعه مي تقد ومن ضده اختاذها املزمع بالعقوبة املتعلقة

 .احلق ذا علما حتيطه أن اإلدارة على وجيب ملفه على يطلع أن للوكيل وميكن . اختياريه

 

 وفق التأديبية السلطة تفويض وميكن العقد بتوقيع املختصة اإلدارية السلطة طرف من العقوبات تتخذ :125 المادة

  .تعويض أو مسبق إشعار دون جسيم خلطإ التسريح خيص ما يف إال مرسوم مبوجب حتدد، شروط

 .تعويض أو مسبق إشعار دون التسريح عليه يرتتب جسيما خطأ قضائي بقرار املثبت العلين السكر وميثل

  

 .ملفه يف وتودع ضده املتخذة العقوبات جبميع الوكيل يشعر :126 المادة

 .ائيا املختصة احملكمة قرار يصبح حىت يؤجل التأدييب األجراء فإن جنائية متابعة موضع الوكيل كان إذا :127المادة

 ومتثل مثبتة إليه املنسوبة التصرفات كانت إذا بالوكيل تأديبية عقوبة إحلاق احملكمة، قرار انتظار دون ميكن، أنه إال

  .الباب هذا من الثاين الفصل يف احملددة بالواجبات أوإخالال مهنيا خطأ
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 مختلفة أحكام:  السادس الفصل

  .التطبيقية ونصوصه الباب هذا تطبيق عن الناجتة النزاعات يف اإلدارية احملاكم تبت :128 المادة

 

   .الباب هذا تطبيق إجراءات احلاجة عند مراسيم حتدد :129 المادة

  

  ونهائية انتقالية أحكام:   الثالث الباب

 احلياة خالل االعتبار يف تؤخذ ال مرسوم، مبوجب حد هلا يوضع مدة وطيلة القانون هذا لتطبيق :130: المادة

 تعيني أول عند املوظف قدم اليت املدنية احلالة وثيقة إال- للتقاعد املدين املعاش ملف لتشكيل االقتضاء وعند املهنية،

  .له اكتتاب أول عند العقدوي أوالوكيل عمومية وظيفة يف له

  

 للوظيفة األساسي النظام واملتضمن 1967يوليو 18 بتاريخ الصادر 169-67 رقم القانون يلغي :131 المادة

  .القانون هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات ومجيع له املعدلة والنصوص العمومية

 اخلاصة النظم معدال،وكذلك 1967يويلو 18 بتاريخ الصادر 169-67 رقم للقانون املطبقة التنظيمية النصوص أن إال

   .القانون هذا يف املذكورة التطبيقية النصوص إصادر حىت املفعول سارية تظل القانون، هذا مع تتعارض مل ما

 إجراءات القانون هلذا تطبيقا الصادرة اخلاصة النظم أعاله، ألول الباب يف عليها املنصوص للشروط وفقا وحتدد

 18 بتاريخ الصادر 169- 67 رقم القانون، ألحكام اخلاضعني ،)ج(و )ب(و )أ( فئات من املوظفني ترسيم

 18 بتاريخ الصادر 169-67 رقم للقانون اخلاضعة )د( فئة من املوظفني أسالك جممدة وتعترب 1967يويلو

  .1967يويلو

 القانون ألحكام وفقا اخلاضعة اإلداري، الطابع ذات العمومية باملؤسسات اخلاصة املوظفني أسالك جممدة تعترب كما

 ذات عمومية مؤسسات إيل حولت قد املؤسسات هذه كانت إذا ،1967يويلو 18 بتاريخ الصادر 169- 67 الرقم

  .وجتاري صناعي طابع

  

 تطبيقها حيث من املفعول سارية 1974 إبريل 12 بتاريخ الصادر 71 - 74 رقم القانون أحكام تبقى :132 المادة

 ويرسم .القانون هلذا التطبيقية النصوص إصدار حىت اإلداري الطابع ذات ومؤسساا للدولة املساعدين الوكالء على

 الصادر 171 -74 رقم القانون مبدلول )ج(و )ب(و)أ( األجور السلم مقابلة الوظائف الشاغلون املساعدون، الوكالء
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 اخلاضعني للموظفني )ج(و )ب(و )أ( فئات أسالك يف مرسوم، مبوجب حتدد شروط ،وفق1974 إبريل 2 بتاريخ

  .أعاله األول الباب ألحكام

 .جتميد حالة يف توضع اليت وظائفهم يف السابقة للفقرة طبقا الرتسيم شروط يستوفوا مل الذين باملساعدين وحيتفظ

 الصادر 74-071 الرقم القانون مدلول حسب )د( األجور سلم مقابل لوظائف الشاغلون العقدويون الوكالء ويكتتب

  . القانون هذا من الثاين الباب يف عليها املنصوص الشروط وفق عقدويني كوكالء ،1974 ابريل 2 بتاريخ

 تطبيق عن الناجم األجر من أزيد كان إذا هلا، املقابل وباألجر السابقة وظائفهم يف املكتسبة باألقدمية وحيتفظون

   .القانون هذا من الثاين الباب أحكام

 للمجموعات املساعدين للوكالء بالنسبة املفعول سارية 1974 إبريل 2 بتاريخ الصادر 71 -74 القانون أحكام وتبقي

  .اموعات هذه بعمال خاص نظام صدور غاية إىل احمللية

 

 عليها املنصوص اخلدمة أومدة السن بسبب التقاعد إىل باإلحالة املتعلقة األحكام القانون حبكم تطبق :133 المادة

 الثانية للفقرة 120 المادة يف عليها املنصوص السن بسبب التلقائي بالتسريح املتعلقة األحكام وكذلك 72 المادة يف

  .أعاله 132و 131 املادتني يف إليهم املشار الوكالء على

 اخلدمة مدة أو السن جتاوزوا أو بلغوا الذين أولئك القانون هذا صدور تاريخ من اعتبارا التقاعد إىل تلقائيا وحيال

 132و 131 املواد تطبيق إجراءات احلاجة عند مراسيم وحتدد .الثانية للفقرة 120و 72 املادتني يف عليها املنصوص

  .أعاله 133و

 

  للدولة قانونا باعتباره ويطبق القانون هذا ينشر :134 المادة
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 والتجمعات للدولة المساعدين بالوكالء يتعلق 1975 فبرائر 21 بتاريخ صادر ج ر/  055.75 رقم مرسوم.3

   العمومية المؤسسات وبعض المحلية

  التطبيق مجال: األول الفصل

 1974 إبريل 2 بتاريخ 74-71 رقم القانون ألحكام أسفله، إليها املشار العمومية املؤسسات ختضع :األولى المادة

 لبعض أو احمللية وللجماعات للدولة، التابعني املساعدين باألعوان اخلاصة والتشغيل االكتتاب لشروط احملدد

  : العمومية املؤسسات

 1959 يوليو 4 بتاريخ الصادر 51-59 رقم املرسوم مبقتضى إنشاؤه مت الذي واملواصالت الربيد مكتب -

 ؛1961 يونيو 24 بتاريخ الصادر 117-61 رقم بالقانون عليه املصادق

 ؛1969 فرباير 28 بتاريخ الصادر 131-69 املرسوم مبقتضى إنشاؤه مت الذي لإلدخار الوطين الصندوق -

 يناير 3 بتاريخ الصادر 39.67رقم القانون مبقتضى إنشاؤه مت الذي االجتماعي للضمان الوطين الصندوق -

 ؛1967

 بتاريخ الصادر 179-67 املرسوم مبقتضى إنشاؤه مت الذي احلرب وضحايا القدامى للمحاربني الوطين املكتب -

 ؛1967 يوليو 18

 ؛1970 سبتمرب 25 بتاريخ الصادر 261-70 املرسوم مبقتضى إنشاؤها مت اليت األساتذة لتكوين العليا املدرسة -

 ؛1974 أغسطس 5 بتاريخ الصادر 179-74 املرسوم مبقتضى إنشاؤه مت الذي الوطين ويالرتب املعهد -

 يوليو 27 بتاريخ الصادر 162-74 رقم املرسوم مبقتضى عمومية مؤسسة أصبحت اليت لإلدارة الوطنية املدرسة -

 ؛1974

 7 بتاريخ الصادر 147-69 رقم املرسوم مبقتضى إنشاؤها مت اليت والصناعة والفالحة للتجارة الوطنية الغرفة -

 ؛1969 مارس

 ؛1973 أبريل 5 بتاريخ 73 -090 املرسوم مبقتضى أنشئ الذي للبيطرة الوطين املركز -

 29 بتاريخ 74. 063 رقم املرسوم مبقتضى إنشاؤه مت والذي) رمي فارما(  ب املسمى للصيدلة الوطين املكتب -

 ؛1974 مارس
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 ؛1974 نوفمرب 7 بتاريخ 74-208 املرسوم مبقتضى إنشاؤه مت الذي الزراعي للبحث الوطين املركز -

 .1974 ديسمرب 31 بتاريخ 74 -243 املرسوم مبقتضى إنشاؤه مت الذي العلمي للبحث املوريتاين املعهد -

 ألحكام ال أم خاضعني األعوان كان إذا ما بعد فيما تنشأ اليت العمومية، للمؤسسات التنظيمية النصوص يف يبني

 هلذا املتخذة التنظيمية النصوص على غريه مع العمومية الوظيفة وزير ويوقع 1974 أبريل 2 بتاريخ 71.74 رقم القانون

  .الغرض

  االكتتاب: الثاني الفصل

 وزير طرف من سنويا إعدادها جيري اكتتاب خطة حدود يف للدولة التابعون املساعدون األعوان يكتتب :2المادة

  .لألشخاص املستخدمون الوزراء يقدمها اليت للطلبات اعتبارا العمومية الوظيفة

. امليزانية إمكانيات احلسبان يف لألشخاص املستخدمون الوزراء يقدمها اليت االكتتاب، طلبات تأخذ :3المادة

 األشخاص لتوزيع وبيان جهوية أم كانت مركزية املصاحل من واحدة بكل اخلاص للتنظيم بياين برسم معللة وتكون

 تالمذة ودمج التقاعد على اإلحاالت سيما ال األشخاص هلؤالء املتوقعة واحلركة املصاحل هذه داخل العاملني

  .املصاحل لتطوير احملتملة بالتقديرات وكذلك السنة غضون يف دراستهم ينهون الذين املوظفني تكوين مؤسسات

 العمومية الوظيفة وزير إىل السابقة باملادة عليها املنصوص بالتعليالت مدعمة الوزراء طلبات تصل أن جيب :4المادة

 مرفقة إضافية طلبات تقدمي وميكن. املوالية بالسنة اخلاص التوظيف ملخطط بالنسبة اكتوبر فاتح يوم تقدير أبعد على

  .يوليو فاتح قبل التعديالت بنفس

 حبسب العمومية الوظيفة وزير من قرار مبوجب تقدير أبعد على يناير 30 يوم التوظيف خمطط ينشر :5المادة

  .أغسطس 15 يوم قبل الشكل ذات يف التصحيح وينشر اإلضافية الطلبات

 أو مباشرة ملفا يقدموا أن الدولة، يف مساعد وكيل وظيفة على احلصول يف الراغبني األشخاص على جيب :6المادة

  : التالية األوراق يتضمن العمومية الوظيفة وزارة إىل إىل الوالية وايل بواسطة
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 من الذي والعنوان املطلوب العمل طبيعة جبالء فيه حتدد بريدي، طابع وعليه موقعا مؤرخا توظيف، طلب -

 ؛ باملرتشح االتصال ميكن خالله

 مقامها؛ القائم القضائي احلكم أو االزدياد بطاقة من نسخة -

 أشهر؛ ثالثة من أقل تارخيها للتربيز 3 رقم شهادة -

 ؛ املرتشح جنسية تثبت شهادة -

 .أشهر ثالثة من أقل تارخيها طبية شهادة -

 يف األخذ مع الزمين تسلسلها حسب بانتظام العمومية الوظيفة وزير طرف من الرتشح ملفات تسجل :7المادة
 إىل الناقصة امللفات بانتظام تعاد. امللتمسة اخلدمة طبيعة حسب وترتب ملف، كل فيه اكتمل الذي اليوم احلسبان

  .أصحاا

 بالنسبة املرسوم هذا من 1 رقم امللحق يف املطلوبة الكفاءة أو الدراسة مستوى بإثبات املرتشحون يلزم :8المادة

  .امللتمسة للوظيفة

 املرتشحني استدعاء جازمة غري املهنية أو املدرسية الشهادة أن له بدا إذا العمومية الوظيفة لوزير ميكن :9المادة

 تكوين متابعة إىل دعوم وميكنه. امللتمسة الوظيفة لشغل كفاءم تقدير من متكن امتحانات أو اختبارات إلجراء

  .بتوظيفه الدولة يلزم ال ولكنه للمرتشح أجرة التكوين هذا ويتيح. مهين

 كما. ترشحه يلغي أن العمومية الوظيفة لوزير ميكن لكفاءاته مطابقة غري املرتشح إدعاءات كانت إذا :10المادة

  .ملؤهالته مالئمة تكون وظيفة أجل من إمسه تسجيل عليه يقرتح أن ميكنه

 هذا من 1 رقم بامللحق قائمتها حددت اليت الوظائف إحدى شغل أجل من حصرا االكتتاب جيرى :11المادة

  .املرسوم

 املفصولني للدولة التابعني القدامى املساعدين األعوان برتشيحات أوال حيتفظ االكتتابات لكل بالنسبة :12المادة

  .شغلها املطلوب لتلك مماثلة وظائف شغلوا والذين إلغائها بسبب اخلدمة عن

  .لإلكتتاب سابق انتقاء أي من القدماء األعوان هؤالء يعفى
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 االختبار هذا كان إذا مهين، اختبار غياب ويف. الثانوية للوظائف بالنسبة شهر كل باكتتاب القيام ميكن :13المادة

  .أعاله 12 املادة أحكام تطبيق بعد األقدم للمرتشح األفضلية تعطى املرتشحني انتقاء من ميكن ال

 املقيمني للمرتشحني األولوية إعطاء ميكن الواليات يف املوجودة الدولة مبصاحل الشاغرة" د"  فئة من للمناصب بالنسبة

  .الوالية هذه يف

 بعد.وسبتمرب فرباير شهري يف حتالن سنويتني دورتني يف والعليا املتوسطة للمناصب بالنسبة االكتتاب يتم :14المادة

  .املرتشحني ترجيح أجل من فرز عملية احلاجة عند تنظم أعاله، 12املادة أحكام تطبيق

 مجيع يف التجربة سبيل على اإلعالن هذا ويتم العمومية، الوظيفة وزير من قرار بواسطة االكتتاب عن يعلن :15المادة

 تأكيد أو للمهنة ممارستهم طريق عن جديدة معلومات اكتساب أو كفاءام إثبات الوكالء على ترتب اليت احلاالت

  .جبدارة وظائفهم يشغلوا أن قبل قدرام

 من 19 باملادة عليه املنصوص املهين االختبار كان إذا ائية وبصفة الصيغة بنفس التوظيف يقرر التجربة وعقب

  .مرضيا 1974 أبريل 2 بتاريخ 071-74 القانون

 أن مساعد لعون ميكن ،1974 أبريل 2 بتاريخ 071-74 رقم القانون من 20املادة ترتيبات من استثناء :16المادة

  .السابقة باملواد احملددة الشروط وفق يشغلها اليت تلك من درجة أعلى وظيفة على وحيصل يطلب

 سلك يف االندماج خيوهلم منصب على احلاصلني لألشخاص ميكن الفصل، هذا ترتيبات من استثناء :17المادة

 14و 13 املادتني يف احملددة الفرتات عن خارجا الدولة مصاحل من شاغرة وظيفة يف مؤقتا يكتتبوا أن العمومية، الوظيفة

  .العمومية الوظيفة وزير من قرار بواسطة وذلك السابقتني

  .الدولة يف مساعد عون لوظيفة املرتشحني قائمة ضمن األشخاص هؤالء يسجل يلزم، ما إلجراء

 لإلكتتاب املواليتني السنتني يف السابقة باملادة إليها املشار األشخاص وضعية ائيا تسوى أن جيب :18المادة

 املنصوص الشروط حسب للدولة مساعدين أعوان بصفة باكتتام أو للموظفني سلك يف بتسميتهم إما املؤقت،

  .تسرحيهم جيب ذلك يتوفر مل وإذا. املرسوم هذا من 15 إىل 1 من املواد يف عليها
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 ميكن العمومي، املرفق سري تعطيل إىل شغورها يؤدي وظيفة شغل أجل ومن املطلقة الضرورة حالة يف :19 المادة

 من برتخيص وذلك أعاله 14 باملادة عليها املنصوص الدورات خارج يف واملتوسطة العليا للمناصب اكتتاب إجراء

  .العمومية الوظيفة وزير من بطلب اجلمهورية رئيس

 بالقائمة موجود ملف أقدم ملفه يكون والذي الالزمة القدرات على يتوفر الذي الشخص الوظيفة هذه لشغل يعني

  .أعاله 7باملادة عليها املنصوص

 األوىل املادة يف إليها املشار العمومية واملؤسسات احمللية للجماعات التابعون املساعدون األعوان يكتتب :20المادة

 العمومية للمؤسسات بالنسبة املدير عن أو احمللية للجماعات بالنسبة الوايل عن صادر قرار بواسطة املرسوم هذا من

 يتعلق فيما املؤسسات أو للجماعة بالوصاية املكلفة السلطة عليه وتصادق السلطات هذه تقدمه اقرتاح بعد وذلك

  .االكتتاب مبالئمة

 املخصص بالرتتيب يتعلق فيما رأيا العمومية الوظيفة وزير يعطي العمومية، للمؤسسات وبالنسبة ذلك إىل إضافة

  .اكتتام املزمع لألعوان

 للمناصب مفصل ببيان مصحوبة املديرون أو الوالة يبديها اليت التوظيف مقرتحات تكون أن جيب :21المادة

  .أعاله 6 املادة ألحكام طبقا املكونة املرتشحني ومبلفات شغلها املطلوب

 ملقتضيات طبقا املعدة بالتقديرات سنة كل سدها املطلوب احلاجات جمموع مؤسسة، أو مجاعة لكل بالنسبة يعلل،

  .التوظيف مبقرتحات التقديرات هذه وتلحق املرسوم هذا من 3املادة

 اخلاص االكتتاب مقرتحات بشأن رأيها تبدي أن أعاله 20 املادة يف إليها املشار السلطات على جيب: 22المادة

 اختبارات إجراءا املرتشحني على تفرض أن هلا وميكن. ا اتصاهلا من شهر أجل يف العمومية واملؤسسات باجلماعات

  .االمتحانات أو االختبارات هذه نتائج خروج حني إىل بقرارها حتتفظ وأن قدرام لسرب امتحانات أو

 املنصوص بالشروط إال عمومية ملؤسسة أو حملية جلماعة تابعا مساعدا عونا الدولة تكفل أن ميكن ال :23المادة

  .االكتتاب يف أولوية أية من األعوان هؤالء يستفيد وال. املرسوم هذا من 15 إىل 6 من باملواد عليها
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 الشروط حسب إال للدولة تابعا مساعدا عونا عمومية مؤسسة أو حملية مجاعة تكفل أن ميكن ال :24المادة

 تابع بعون عمومية مؤسسة بتكفل يتعلق فيما األمر، وكذلك املرسوم هذا من 22 إىل 20 من باملواد عليها املنصوص

  .بالعكس العكس أو حملية جلماعة

 خيضع العام القانون إىل ينتمي اعتباري شخص طرف من مساعد عون فيها يكتتب اليت احلاالت مجيع يف: 25المادة

 القانوين باإلشعار ويلزم. القدمية وظيفته من العون هذا يسرح ،1974 إبريل 2 بتاريخ الصادر 071-74 رقم للقانون

  .باألقدمية يتعلق ما وخاصة القدمية وظيفته من املكتسبة احلقوق كل ويفقد

 غري العام القانون إىل ينتمي اعتباري شخص طرف من مكتتبا كان إذا الظروف نفس يف املساعد العون تسريح جيري

 إىل ينتمي اعتباري أو طبيعي شخص طرف من أو 1974 إبريل 2 بتاريخ الصادر 071-74 رقم للقانون خاضع

  .اخلاص القانون

 أو الدولية لفائدة الفعلية اخلدمة يف متتالية أعوام مخسة األقل على قضوا الذين املساعدين األعوان أن مع :26المادة

 يتم أن ذلك، العامة املصلحة اقتضت إذا ميكن أعاله، األوىل باملادة إليهم واملشار عمومية ملؤسسة أو حملية جلماعة

 بواسطة سنتني ملدة الوضع هذا عن ويعلن. األخري هذا من معلل بطلب آخر عمومي عمل رب تصرف حتت وضعهم

  .واحدة مرة للتجديد قابل الشكل وبنفس الشروط بنفس متخذ للعون املكتتبة السلطة من قرار

 األقسام تصرف حتت حماسب وظيفة يشغلون الذين املساعدين األعوان وضع ميكن املادة، هذه أحكام من استثناء

  .لذلك أجل اشرتاط دون املالية وزير من بطلب الوزارية

 هلذا خيضع اعتباري شخص داخل حيصل الذي املساعد العون يعفى أعاله 25 املادة أحكام من استثناء :27المادة

 ألجر املتضمنة الدرجة يف اجلديدة الوظيفة يف تعيينه ويقع اإلشعار من القدمية وظيفته من أعلى وظيفة على املرسوم

  .السابق يف يتقاضاه كان الذي األجر من مباشرة أعلى أو معادل

 ألسباب عزهلم مت الذين العمومية املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو للدولة التابعني املساعدين األعوان إن: 28المادة

 اجلمهورية رئيس من ترخيص بعد إال االعتباريني األشخاص هؤالء أحد طرف من جمددا توظيفهم ميكن ال تأديبية

  .العمومية املؤسسة أو احمللية اجلماعة من طلب بعد العمومية الوظيفة وزير من تقرير على بناء الوزراء جملس عن صادر
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 املعينني السيارات وسائقي املنزلية اخلدمة عمال وحتويل اكتتاب ميكن الفصل هذا أحكام من استثناء :29المادة

 يقدمه امسي بطلب املنازل عمال خدمات من مستفيد سام موظف أو وزير أو الدولة رئيس إقامة مبقر للخدمة

  .املستخدم الشخص

  .الوزارية والقطاعات اجلمهورية رئاسة ملصاحل التابعني املديرين كتاب لوظائف بالنسبة األمر وكذلك

 باملادة إليها مشار مؤسسة أو مجاعة باسم تتصرف سلطة طرف من ظرفية بصورة املكتتبون، األعوان يبقى :30المادة

  .العمل قانون ألحكام خاضعني مؤقتة بأشغال للقيام املرسوم هذا من األوىل

  التوظيف شروط: الثالث الفصل

 تنفيذا العمومية الوظيفة وزير من قرار بواسطة املستخدمة بالوزارات اكتتام بعد املساعدون األعوان يعني: 31المادة

 الوزراء من بقرار تغيريها ميكن وال وحده العمومية الوظيفة وزير اختصاص من التعيينات هذه وتبقى. التوظيف ملخطط

  .املستخدمني

 وزير طرف من يتم أن ميكن ال حماسب، وظيفة يشغلون الذين املالية لوزارة التابعني املساعدين األعوان تعيني أن غري

  .املستخدم والوزير املالية وزير مبوافقة إال العمومية الوظيفة

 كان إذا. املنصب إلغاء حالة يف إال العمومية الوظيفة وزير تصرف حتت مساعد وضع إعادة متكن ال :32المادة

  .أدناه 66 باملادة عليها املنصوص الشروط حسب يسرح ممكن غري أخرى مصلحة إىل العون حتويل

 وال إليها حول اليت الوزارة مصاحل داخل احملتمل ونقله معينة وظيفة يف العون تعيني املستخدم الوزير يقرر :33المادة

  .لشغلها الشخص اكتتب اليت للوظيفة مشاة وظيفة يف إال التعيني ميكن

 الوايل من قرار بواسطة العمومية واملؤسسات احمللية للجماعات التابعني املساعدين األعوان تعيني ميكن ال :34المادة

  .لشغلها اكتتبوا اليت للوظيفة مشاة وظيفة يف إال باألمر املعين املدير من أو
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 بواسطة الدولة يف سامية مناصب يف املساعدين األعوان تعيني ميكن الفصل هذا أحكام عن النظر بغض :35المادة

 هذه يف مهامهم إاء يقع ما عند الرتقية يف حبقوقهم فيها هلم احتفظ اليت القدمية وضعيتهم ويستعيدون.مرسوم

  .العليا املناصب

 على احملتوية املناصب تعترب 1974 إبريل 2 بتاريخ الصادر 071-74 رقم القانون من 5 للمادة تطبيقا :36المادة

 ب، أ، فئات من العمومية الوظيفة ألسالك معادلة د و ج ب، أ،: باألحرف التوايل على إليها املشار األجور سالمل

  "ب"  لفئة معادلة تعترب فإا  SD1األجور لدرجات املتضمنة اآللة على الكتابة وظائف أن غري.د و ج

  والرخص اإلجازات: الرابع الفصل

 متنح سنوية إجازة يف احلق العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات للدولة التابعني املساعدين لألعوان حيق :37المادة

  .احلالة حسب املؤسسة مدير أو الوايل أو املستخدم الوزير من بقرار

  .للوايل الوزارية السلطة تفويض ميكن انواكشوط ومنطقة بالواليات خلدمتهم املمارسني الدولة ألعوان بالنسبة

 فرتة السنوية إجازته يف املوظف يقضيها اليت الفرتة وتعترب. متتالية يوما بثالثني السنوية اإلجازة مدة حتدد :38المادة

 املرض وإجازات أدناه 43 باملادة إليها املشار احلج إلجازة بالنسبة األمر وكذلك. املادة هذه مفهوم يف فعلية خدمة

  .التالية 54و 53 للمواد طبقا املمنوحة التغيب يف واالستثنائية اخلاص والرتاخيص 48 باملادة عليها املنصوص

  .املدرسية العطل خالل اإلجازة إىل التدريس لوظائف املمارسني املساعدين األعوان إحالة متكن :39المادة

 مدة تقل أن دون العطل هذه خالل بشغلهم عالقة هلا نشاطات ملمارسة أو تربوية تدريبات ملتابعة دعوم ومتكن

  .أعاله 37 املادة متنحها اليت احلقوق تطبيق عن املرتتبة املدة عن إجازم

 ورغبة العمل مصلحة مع تالؤما األكثر التاريخ يف ايتها انتظار دون اجلارية املدنية للسنة اإلجازة متنح: 40المادة

  .باألمر املعين العون

 احلقوق إىل اخلدمة من شهر كل عن ونصف يومني أساس على االكتتاب لسنة باإلجازة التمتع حقوق تضاف

  .أشهر ستة من أقل األوىل السنة يف اخلدمة فرتة كانت إذا املوالية السنة عن املستحقة
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 منح حق هلا اليت السلطة من بقرار العمل ملصلحة إما املوالية السنة عن املستحقة اإلجازة تأجيل ميكن: 41المادة

 اإلجازة تأجيل ويستوجب ذلك تعارض ال العمل مصلحة كانت إذا العون من بطلب السلطة هذه مبوافقة أو اإلجازة

  .مكتوبا قرارا دائما

 تعويضها األحوال من حال بأي ميكن وال املوالية السنة خالل ا والتمتع املؤجلة اإلجازة منح لزوما يتم :42المادة

  .بعالوة

 سنوات مخس بعد احلصول العمومية وللمؤسسات واجلماعات للدولة التابعني املساعدين األعوان بإمكان :43المادة

  .للتجديد قابلة غري اإلجازة وهذه. املقدسة األماكن إىل احلج لغرض شهر ملدة خاصة إجازة على الفعلية اخلدمة من

 الفصل طائلة حتت أجله من منحت الذي غري آخر لغرض املادة ذه عليها املنصوص اإلجازة استغالل ميكن وال

  .استغالهلا أوجه تربير تقدمي وجيب

  .تأجيلها حالة يف ولو أعاله 43و 37 باملادة عليها املنصوص اإلجازات جتزئة متكن ال :44المادة

 بأربعة تقدر إمجالية ملدة والرضاعة الوالدة إجازة على االقتضاء عند احلصول املساعد العون زوجة بإمكان :45المادة

 قبل أبعده على وأسبوعان تقدير أقل على أسابيع ستة اإلجازة هذه ومنح طبية، بشهادة مربر بطلب أسبوعا عشر

  .للوالدة املفرتض التاريخ

  .سنوية إجازة يف احلق املادة هذه يف إليها املشار اإلجازة مدة ختول ال

  .املذكورة الوالدة إجازة مبقتضى متتالية أيام مثانية حدود يف احلق هذا وخيفض

  .كاملة أجرته يف باحلق املساعد العون يتمتع أعاله 45 و 37 باملواد إليها املشار اإلجازات خالل :46المادة

 طريق عن موجه طلب بواسطة احلصول املتواصلة الفعلية اخلدمة من سنتني بعد املساعد العون بامكان :47المادة

  .واحدة مرة اإلجازة هذه جتديد وميكن. أشهر ستة أقصاها ملدة خاصة لشؤون أجر بدون إجازة على اإلداري السلم

 طلبا اإلداري السلم طريق عن اإلجازة إنقضاء وقبل األقل على شهرين قبل يقدم باألمران املعين العون على جيب

  .اإلجازة انتهاء بعد فصله يتم ذلك غياب وغي. اإلجازة جتديد أو العمل إلستئناف
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 بالنسبة والوايل للدولة التابعني لألعوان بالنسبة العمومية الوظيفة وزير يتخذه بقرار أجر بدون اإلجازة متنح :48المادة

  .العمومية للمؤسسات بالنسبة واملدير احمللية للجماعات التابعني لألعوان

 املعرتف الطبية السلطة من بشهادة مرفق منه بطلب مرضية إجازات على احلصول املساعد العون بإمكان :49المادة

  .ا

 إىل املسألة رفع ميكن. لإلدارة تابع حملف طبيب طريق عن مضاد طيب بفحص تأمر أن املستخدمة السلطة بإمكان

  .املستخدم الوزير من بطلب الصحة جملس

  .مرضية إجازة أول منح تاريخ من إبتداء تسرى سنة لفرتة أشهر ستة املرض إجازات تتجاوز أن ميكن ال :50المادة

 50املادة يف إليها املشار الفرتة من األولني الشهرين يف الكامل األجر تسديد املرض إجازة خالل يتم :51المادة

  .املوالية أشهر األربعة خالل األجر هذا نصف وبتسديد أعاله

  .تعهده يفسخ وظائفه استئناف على قادر غري املرضية إجازته حقوق استفاده بعد املساعد العون كان إذا :52المادة

 السلطة كانت إذا أعاله 48 و47 املادتني يف احملددة الشروط وفق أجر بدون إجازة حالة يف وضعه املمكن من أنه إال

  .اإلجازة اية عند عمله استئناف بإمكانه أنه ترى املختصة الطبية

  : التغيب يف خاصة رخصا املساعدين لألعوان املستخدمة السلطة متنح أن ميكن :53المادة

 .انتخابية عمومية بوظائف للقيام -

 املوريتاين الشعب حزب هيئات يف قانونية بصورة مفوضني ممثلني بصفة ودولية وطنية مؤمترات يف للمشاركة -

 .اهليئات هذه يف معينني أو منتخبني كأعضاء املنظمات هلذه القيادية اهليئات اجتماعات ويف

 .إدارية أو جامعية مسابقات أو امتحانات إلجراء -

 إلجراء أو باملهمة للقيام الالزم الوقت املادة هذه مبوجب املمنوح التغيب اخلاص الرتخيص مدة تتجاوز أن ميكن ال

  .للسفر الالزم الوقت االقتضاء عند هلا ويضاف. اإلمتحان
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 يوما عشر مخسة حدود يف خاصة إجازات املستخدمة السلطة طرف من املساعد العون مينح أن ميكن :54المادة

 طفل تسمية أو والدة أو أبنائه، أحد أو املعين زواج أو الدينية األعياد مبناسبة للسفر الالزم الوقت ذلك يف مبا للسنة

 طرف من قبوله ميكن شخصي أو عائلي سبب ألي أو النسب عمود فروع أو أصول أحد أو زوج وفاة عقب أو

  .ترخيص منح حق هلا اليت السلطة

 يف إال التغيب يف واالستثنائي اخلاص الرتخيصني مدة خالل كاملة أجرته يف باحلق املساعد العون يتمتع :55المادة
 تعويضا أو مكافأة تتضمن االنتخايب التفويض ممارسة تكون عندما أعاله) أ(53 للمادة وفقا املمنوح الرتخيص حالة

  .نوعه كان مهما

  . املستشفى دخول املرض هذا تطلب ولو أثناءها حصل مرض بسبب اإلجازة تنقطع ال :56المادة

 يف ترخيص كل وكذلك فيه منحت الذي الوقت يف تستخدم مل أو هلا طلب تقدمي يتم مل إجازة كل تلغى :57المادة
  .أخرى مرة منحه ميكن وال يستغل، مل التغيب

  التأديب: الخامس الفصل

 إضافية رمسية نسخة ترسل العمل، عن لتوقيف أو إلنذار أو لتأنيب للدولة التابع املساعد العون تعرض إذا :58المادة

 يف إدراجها أجل من العمومية الوظيفة وزير إىل عليه العون ورد االستفسار طلب من نسخ وكذلك العقوبة قرار من
  .باألمر املعين ملف

 الوظيفة وزير إىل يوجه لفصله، كاف تصرفه حتت املوضوع العون أرتكبه الذي اخلطأ أن الوزير اعترب إذا :59المادة

  .ورده باألمر املعين للعون املوجه االستفسار إىل باإلضافة مفصال تقريرا العمومية

 مصلحة اقتضت إذا املستخدم الوزير طرف من العمل عن إبعاده وميكن ضده تأديبية دعوة برفع املساعد العون يشعر

  .ذلك العمل

 وميكن. املستخدم الوزير من بطلب العمومية الوظيفة وزير طرف من العون بتعليق التصريح ميكن ذلك إىل وباإلضافة

  .العون راتب بتعليق هذا يصحب أن
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 معلومات يطلب أن وبإمكانه. الفصل قرار إصدار أجل من شهر أجل العمومية، الوظيفة وزير مينح :60المادة

 انتهاء أو املعلومات على احلصول عند إال األجل سريان يبدأ ال احلالة، هذه ويف. حتقيق بإجراء يأمر أن أو إضافية

  .التحقيق

 املادة يف إليه املشار األجل سريان يبدأ جزائية، دعوى اختتام انتظار يف التأديبية الدعوة تأجيل حال يف :61المادة

 التبليغ هذا كان إذا العمومية الوظيفة لوزير تبليغه يوم من أو نافذا احلكم فيه يصبح الذي التاريخ من إبتداء السابقة

  .الحقا

  .به إشعاره تاريخ من ابتداء مفعوله ويسرى. اإلداري السلم طريق عن الفصل بقرار املعين إشعار يتم :62المادة

  التسريح العمل، عن االنقطاع: السادس الفصل

 للقانون واخلاضعني العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات للدولة التابعني املساعدين األعوان تسريح يتم :63المادة

  . سنة 65 العمر من بلغوا إذا التقاعد سن لوصوهلم 1974 أبريل 2 بتاريخ 071.74 رقم

 حبقوقهم للمطالبة املطلوبة الشروط يستكملوا عندما السن هذا بلوغهم قبل شغلهم عن التخلي يطلبوا أن وبإمكام

  .االجتماعي للضمان الوطين الصندوق من التقاعد يف

 يف احلق أعاله، 63 املادة يف عليها املنصوص للشروط طبقا مناصبهم عن املتخلني املساعدين لألعوان :64المادة
 املئوية للنسب وفقا املوالية 68 باملادة عليه املنصوص التسريح لتعويض تبعا حمسوب التقاعد على اإلحالة عن تعويض

  : التالية

  األوىل؛ اخلمس السنوات من واحدة لكل بالنسبة% 30 -

  املوالية؛ اخلمس السنوات من واحدة لكل بالنسبة% 50 -

  املوالية؛ العشر السنوات من واحدة لكل بالنسبة75% -

  .املوالية السنوات من واحدة لكل بالنسبة% 100 -

 يف احلق هلا اليت السلطة من قرار بواسطة املهنية كفائتهم لعدم املساعدون األعوان يفصل أن ميكن :65المادة
  .للدولة التابعني باألعوان يتعلق فيما املستخدم الوزير من تقرير على بناء القرار هذا يتخذ. توظيفهم
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 التجربة فرتة عقب مباشرة عنه ويعلن. التجربة أجل من أنه التوظيف يف أشرتط إذا إنذار سابق بدون الفصل هذا يقرر

  .مرضي غري املهين االختبار كان إذا

  . املعنية العمومية املؤسسة أو العمل لسري ضروريا وجودها يعد مل إذا املساعد العون وظيفة إلغاء يقرر :66المادة

 توفر عند أو املساعد للعون املسندة الوظائف لشغل مهيء موظف وجود عند املساعد العون وظيفة تلغى كما

  .العمومية للوظيفة التنظيمية النصوص يف املقررة لإلجراءات طبقا الغاية هلذه إكتتابه إمكانية

 كان إذا أنه غري وظفته اليت السلطة من معلل قرار بواسطة فصله املساعد العون وظيفة إلغاء على يرتتب :67المادة

  .آخر تعيينا باألمر العين منح إمكانية استحالة عند إال اإلجراء هذا يتخذ ال للدولة، تابع مساعد بعون يتعلق األمر

 حمسوب التسريح عن تعويض يف احلق املساعدة للعون تأدييب، لسبب الفصل أو االستقالة حالة باستثناء :68المادة

 السنة باعتبار معدودة العمل يف لألقدمية تبعا األخرية الستة العمل ألشهر اإلمجايل الشهري األجر معدل أساس على

  :بواقع كاملة

 األوىل؛ اخلمس السنوات من واحدة لكل% 25 -

 املوالية؛ السنوات من واحدة لكل% 30 -

 .سنوات عشر على زاد مما سنة لكل% 35 -

 .أعاله 64 باملادة عليه املنصوص التقاعد إىل اإلحالة تعويض إىل الفصل تعويض ينضاف ال

  انتقالية وأحكام مختلفة إجراءات: السابع الفصل

 إذا املرسوم ذا عليها املنصوص الشروط بنفس أجنبية جلنسية احلاملني األعوان واستخدام توظيف ميكن :69المادة

 فرتة نفاذ بعد تلقائيا بفصلهم يصرح. الشغل مصلحة طرف من قانونية بصفة ممنوحة عمل لبطاقة حاملني كانوا

  .أعاله 68باملادة عليه املنصوص بالتعويض املعنيون األشخاص يتمتع احلالة هذه ويف البطاقة هذه صالحية
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 حسب اكتتاب أي فيها يستحيل واليت عالية تقنيات على احلاصلني االختصاصيني ملناصب بالنسبة :70المادة

 العقد مدة خاصة بصفة فيها تبني أجنبية جلنسية احلاملني واألشخاص الدولة بني عقود إبرام ميكن العادي اإلجراء

  .املساومة بعد األطراف عليه اتفق الذي األجر وقيمة حمددة غري تكون أن ميكن ال اليت

 باملادة إليها املشار العمومية واملؤسسات احمللية اجلماعات تصرف حتت األعوان هؤالء وضع االقتضاء عند وميكن

  .التطبيقية ونصوصه العمل لقانون وخيضعون. املرسوم هذا من األوىل

 القطاعات طرف من املقدم التوظيف طلبات املرسوم هذا يف عليه املنصوص اإلجراء حسب ستدرس :71المادة

 هذا قبل خبصوصها وجه اليت أو املرسوم هذا تاريخ قبل مبدئي اتفاق على واحلاصلة العمومية واملؤسسات الوزارية

 13 بتاريخ 374.69 رقم باملرسوم عليها املنصوص الوثائق كل على حيتوى ملف العمومية الوظيفة وزير إىل التاريخ

  .املعدل 1969 نوفمرب

 بإمكان السابقة الفقرة يف عليها املنصوص الشروط فيها تتوفر ال اليت التوظيف طلبات املعنية الوزارات إىل ترجع

 هذا من تليها واليت 6 باملواد احملدد اإلجراء حسب العمومية الوظيفة وزارة لدى ترشح تقدمي املعنيني األشخاص

  .املرسوم

 أن أعاله 3 باملادة إليهم املشار املستخدمني الوزراء على جيب 1975 لسنة التوظيف خمطط خيص فيما :72المادة

 إعداد وسيتم. املرسوم هذا نشر تاريخ من أشهر ثالثة أقصاه  أجل يف العمومية الوظيفة وزارة إىل طلبام يوجهوا

 الدورة واملتوسطة العليا للمناصب بالنسبة وتفتح األجل هذا انقضاء من يوما وأربعني مخسة بعد التوظيف خمطط

  .1975 سنة من األخري الفصل خالل ثانية دورة تنظيم وميكن. املوالية يوما ثالثني يف لإلكتتاب األوىل

 الوظيفة وزير من بقرار املرسوم هذا من 19 باملادة عليه املنصوص االستعجايل باإلجراء القيام ميكن :73المادة

 للتوظيف األول املخطط هذا نشر حد إىل اجلمهورية رئيس من املوافقة التماس الضروري من يكون أن دون العمومية

  .أعاله 72 املادة يف عليه املنصوص

 للدولة تابعني قرار بواسطة واملكتتبون املتعاقدون األعوان يعترب املرسوم هذا نشر تاريخ من إبتداء :74المادة

 القانون ألحكام خاضعني مساعدين أعوانا أعاله األوىل باملادة إليها املشار العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات

  .له تطبيقا املتخذة والنصوص 1974 أبريل 2 بتاريخ 071.74 رقم
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 أو العقد يف عنه التعبري وقع الذي هو الدولة ألعوان بالنسبة أعاله 31 باملادة عليه املنصوص التعيني يكون :75المادة

 الوظيفة وزير من بقرار اكتتام تاريخ منذ آخر تعيني على احلاصلني األعوان وضعية تسوية وتتم. التوظيف  قرار يف

  .العمومية

 يف العمومية الوظيفة وزير من قرار بواسطة املرسوم هذا نشر قبل املكتتبني األعوان تصنيف إعادة تتم :76المادة
  .فعليا يشغلوا اليت والوظائف كفاءام باعتبار املرسوم هذا من 1 رقم بامللحق عليها املنصوص املناصب

 حيمله الذي املستوى من أعلى مستوى يتطلب مناصب يف التصنيف إعادة تقرر أن األحوال من حال بأي ميكن ال

  .لشغله اكتتب الذي املنصب من أعلى منصب أو العون

 واملؤسسات احمللية للجماعات والتابعني قرار بواسطة اكتتبوا والذين املتعاقدين األعوان ترتيب إعادة تتم :77المادة

 هذا ويتخذ. املعين املدير من أو الوايل من أعاله 76 املادة ألحكام طبقا املرسوم هذا نشر قبل واملكتتبني العمومية

  .باالكتتاب املتعلقة أعاله 20 باملادة عليها املنصوص الشروط وفق القرار

 املتعلقة العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات للدولة التابعني املساعدين األعوان حقوق تصفية تتم :78المادة

  .املرسوم هذا نشر قبل عليهم مطبقة كانت اليت لألحكام طبقا 1974 لسنة باإلجازة

 العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات للدولة التابعني املساعدين األعوان إنذار جيب 1975 سنة خالل :79المادة

 سنة حقوق إىل احلقوق هذه وتضاف 1974 دمجرب 31 قبل أداؤها الواجب باإلجازة املتعلقة حقوقهم من باالستفادة

  .العمل أيام من يوما 75 ب عليها حتصل اليت اإلجازات جمموع االقتضاء عند حيدد أن على 1975

 األعوان تصنيف بإعادة يتعلق فيما وخاصة1975 يناير فاتح من ابتداء املرسوم هذا أحكام تطبق :80المادة

  .ا اخلاصة األجور سلم يف و اجلديدة املناصب يف لوظائفهم سلفا واملمارسني بقرار املكتتبني أو املتعاقدين

 اإلجراء حسب ينشر الذي املرسوم هذا بتطبيق املالية ووزير والشغل العمومية الوظيفة وزير يكلف :81المادة

.1959 مايو 24 بتاريخ 029.59 رقم باملرسوم احملدد االستعجايل  
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  055.75 رقم بالمرسوم يتعلق ملحق

 اإلدارية المناصب -1

 عليا مناصب -1

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

 مساعدون إداريون -

 مساعدون مرتمجون إداريون -

 مساعدون دبلوماسيون -

  .املماثلة وباملناصب مساعدون متحف أمناء -

GA2 يعادهلا ما أو العايل التعليم إجازة  

 مساعدون ملحقون -

 مساعدون مرتمجون ملحقون -

 املساعدون واملالية اإلدارية املصاحل مفتشو -

  .مماثلة ومناصب رئيسيون ضبط كتاب -

GA2 الثانوي التعليم من البكلوريا شهادة  

 متوسطة مناصب  - أ

األجور سلم  املناصب املطلوب املستوى   

 مساعدون حمررون -

 مساعدون مرتمجون حمررون -

 املساعدون واملالية اإلدارية املصاحل مراقبو -

 مساعدون ضبط كتاب -

 مساعدون حمفوظات وأمناء مكتبيون -

 مساعدون حماسبة أعوان -

  مماثلة ومناصب مساعدون مربجمون -

GB1 املرحلة من االبتدائية الدروس مستوى 

 من الثانية املرحلة من قسم أو األوىل

النهائي القسم ذلك يف مبا الثانوي التعليم  

  تابعة مناصب -ج



 667  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

 مساعدون إداريون مستخدمون -

    مماثلة ومناصب مساعدون مبيت رؤساء -

GC2 ذلك يف مبا الثانوي التعليم من األوىل املرحلة 

الثانوية واملدارس املعاهد من الثالث القسم  

 مساعدون مستكتبون -

 مساعدون موثقون -

  مساعدون مجارك عريفو -

  .مماثلة ومناصب مساعدو الريفية التنمية مرشدات -

GC1 االبتدائية الدروس شهادة  

  مساعدون مجارك مأموري -

 مساعدات مجارك كشافات سيدات -

 مساعدون بريد موزعو -

  مماثلة ومناصب مساعدون مدرسة أو مبيت مراقبو -

GD2 اإلبتدائي التعليم من املتوسطة املرحلة  

 مساعدون حجاب -

 مساعدون مدرسة أو مكتب سعات -

  مساعدون مدرسة أو مكتب حراس -

GD1 اإلبتدائي التعليم من املتوسطة املرحلة  
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  التقنية المناصب -2

 عليا مناصب  - أ

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

  االختصاصات مجيع ومن مساعدون مهندسون-

املساعدون البيطرة أو الصيدلة طب دكاترة-  

مساعدون صحفيون كتاب-  

مماثلة ومناصب  

TA2 دكتوراه أو عليا مدرسة من دبلوم 

  جامعية

مساعدون أشغال مهندسون-  

مساعدون بيطريون أو صيادلة أو أطباء-  

.مماثلة ومناصب مساعدون ومصورون مائيون سن خمربون -  

TA1 دبلوم أو مهندسني مدرسة من دبلوم 

 البيطرية أو الصيدلية أو الطبية للدروس

 عليا دراسات بعد على عليه احلصول مت

.األقل على سنوات ألربع  

  

 متوسطة مناصب  -  ب

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

  مساعدات قابالت -

 مساعدات اجتماعيات مرشدات -

  .مماثلة ومناصب مساعدون عمال مراقبو -

TB2  يعادل املتخصصة الدروس من مستوى 

.التقنية البكلوريا  

 مساعدون أشغال مسريوا -

  مساعدون ماشية تربية مرشدو -

  مساعدون تقنيون مراقبون -

 مساعدون دولة ممرضون -

TB1 الثانية املرحلة مستوى من تقنية دروس 

 القسم ذلك يف مبا الثانوي التعليم من

.تعادهلا اليت املهنية الكفاءات أو النهائي  
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  ومصورون بالكامريا مصور -

املماثلة واملناصب مساعدون  

  

  تابعة مناصب -ج

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

  مساعدون متخصصون عمال -

  مساعدون األعمال على مشرفون -

 مساعدون ماشية تربية ممرضو -

 اجتماعي طب يف ممرض -

 مرشدة مرشدات – معاونات -

  مماثلة ومناصب مساعدات اجتماعيات -

TC2  التعليم من األوىل للمرحلة يعادل تقين تكوين 

.تعادله مهنية كفاءات أو الثانوي  

 مساعد فريق قائد -

 مساعد مطافئ عميد -

 )1(مساعد مطبخ رئيس -

 .مساعد رئيس بستاين -

  مماثلة ومناصب -

TG1 عايل مستوى من مهنية وكفاءات وظائف 

"د"صنف مع باملقارنة  

 مطافئ رجل مساعد بستاين مساعد متخصص عامل -

  مساعد

 طباخة -

 مماثلة ومناصب خياطة -

 

TD2 اإلختصاص مقابلة مهنية كفاءات  

 مساعد صحية ومنظفة مساعد وصحي منظف -
TD1 املنصب لشغل الالزمة عملية معارف  
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  مساعد املاشية تربية يف ملقح -

  مساعد بستاين معاون -

  متخصص يدوي عامل -

 طباخ معاون -

  مماثلة ومناصب نادل -

  مماثلة ومناصب سيارة سائق -
 صيانة يف أولية ومعلومات سياقة رخصة 

السيارات وتصليح  

 أو استشفائية مؤسسة أو لتعليم مؤسسة أو تكوين مؤسسة يف واحد مطبخ رئيس من أكثر وجود ميكن ال )1

 .صحية مؤسسة

 التعليم مناصب -3

 عليا مناصب  - أ

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

  مماثلة ومناصب مساعد جماز 1أستا -
2EA إجازة 

  مساعد اإلعدادية أستاذ -

  مماثلة ومناصب مساعد بالتدريس مكلف -

1EA االختصاص نفس يف جامعيتان شهادتان.  

  

 متوسطة مناصب  -  ب

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

 مساعد معلم -

  مماثلة ومناصب مساعد بدنية تربية معلم -

2EB دبلوم أو الثانوي التعليم من الباكلوريا شهادة 

مماثلة مستوى من الرتبية  

  



 671  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

   مناصب -ج

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

  مماثلة ومناصب املساعد معاون معلم -
2EG اإلعدادية الدروس ختم شهادة  

 مساعد تعليم مدرب -

  ومراقب داخلي مبيت مراقب -

  مماثلة ومناصب الدروس -

2EG متوقف توظيف( الدراسة حتت(  

  

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

  مماثلة ومناصب مساعد إدارة كاتب -
1SB يف التقنية اإلعدادية الدروس ختم شهادة 

.السكرتاريا  

  مناصب  -  ت

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

  مماثلة ومناصب الكاتبة اآللة على خمتزل كاتب -
 من التقنية اإلعدادية الدروس ختم شهادة 

 أو والعائلي التجاري للتعليم وطينة مدرسة

.باختبارات مربرة مماثلة كفاءات  

  

 تابعة منصب  -  ث

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

 ومناصب مساعد اآللة على كاتب مكتب مستخدم -

  مماثلة

 وطنية مدرسة من املهنية الكفاءة شهادة 

 مهنية وكفاءات والعائلي التجاري للتكميل

.باختبارات مربرة  
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  مساعد اآللة على كاتب -

  مماثلة ومناصب مساعد مراجع ناقب -

 الدقيقة يف كلمة 18 نسبة اآللة على الكاتب 

 من وإمالء األكثر على األخطاء من% 1و

.اإلبتدائية الدروس اية شهادة مستوى  

 منازل مستخدمو -4

املطلوب املستوى  األجور سلم  املناصب  

 مساعد فندق خدم رئيس -

  مماثلة ومناصب مساعد مطبخ خدم رئيس -

1EG ملنصب املطلوب املهنية املعارف  

  )2(مماثلة ومناصب مساعد مطبخ أمني -
1 MD مناسبة املنصب لشغل ضرورية علمية معارف 

.املنصب شغل  

 مساعد نادي -

  مساعد عمال -

  .مماثلة ومناصب مساعد امليزانية األشغال يف مستخدمون -

1MD  
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 المساعدين الوكالء ترقية وشروط برواتب يتعلق 1975 فبراير 21 بتاريخ صادر ج ر/  056-75 مرسوم.4

  العمومية المؤسسات وبعض المحلية وللتجمعات للدولة

  الرواتب: األول الباب

 رقم للقانون اخلاضعني العمومية واملؤسسات احمللية والتجمعات للدولة املساعدين الوكالء أن: األولى المادة

  .بوظائفهم اخلاص الرواتب سلم حسب راتبا يتقاضون 1974 ابريل 2 بتاريخ 071.74

  

  :جمموعتني سلم كل ويشمل املرسوم ذا 1 رقم امللحق يف الرواتب سلم حتديد يتم: 2المادة

 هذه من 1 رقم بالدرجة اخلاص الراتب مبلغ من% 4 بنسبة ترقية منها كل متثل درجات مثاين تشمل األوىل اموعة

 ختوله الذي الراتب يساوي راتبا الدرجات هذه من األوىل ختول درجات ست الثانية اموعة تشمل بينما اموعة،

 اخلاص الراتب مبلغ من% 4 بنسبة ترقية متثل الثانية اموعة يف درجة وكل األوىل، اموعة يف السابعة الدرجة

  .اموعة هذه من األوىل بالدرجة

  

 الرواتب سلم يف األوىل اموعة من األوىل الدرجة يف جديد من املكتتبني املساعدين الوكالء تصنيف يتم: 3المادة

  .بوظائفهم اخلاص

 يكتتبوا أن التجربة مع مؤكدة مهنية بكفاءات يتمتعون الذين األجنبية اجلنسية ذوي من لألشخاص ميكن ذلك ومع

 اموعة يف اخلامسة الدرجة من أعلى درجة يف يصنفوا أن ميكن ال احلاالت كل يف أنه إال السلم يف عليا درجة يف

  .بوظائفهم اخلاص الرواتب سلم من األوىل

 املرسوم من 2 الفقرة 29 للمادة تطبيقا) اإلدارة سكرتاريا( إدارة كتاب ليكونوا املعينني األشخاص رواتب حتديد ويتم

  .تستخدهم اليت السلطة طرف من 1975 فرباير 21 بتاريخ الصادر 055-75 رقم

  

  الترقية: الثاني الباب

 األوىل اموعة يف األخرية الدرجة غاية إىل سنتني كل األقدمية على ترقية من املساعدون الوكالء يستفيد: 4المادة

  .بوظائفهم اخلاص الرواتب سلم من

 والسابعة السادسة الدرجة ويف بالرتتيب األقدمية من سنتني بعد والثالثة والثانية األوىل الدرجة يف الدخول ميكنهم كما

  .تستخدمهم اليت السلطة قبل من معلل اقرتاح بذلك مت إذا أسفله 9و 5 باملواد احملددة الشروط حسب والثامنة
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 األقدمية حبسب درجة إىل درجة من الرواتب سلم من الثانية اموعة يف صنفوا الذين املساعدين الوكالء ترقية تتم

  .السلم قمة يبلغوا أن إىل سنتني كل وذلك

  

 الوظيفة وزير طرف من الدولة بوكالء يتعلق فيما سلم كل من الثانية اموعات إىل بالرتقيات التصريح يتم: 5المادة

  :وتضم العمومية الوظيفة مدير يرتأسها املساعدين الوكالء لرتقية تشكل جلنة رأي بعد العمومية

  .عضوا والتشريع الدراسات مدير -

  .امليزانية مدير -

  .عضوا نائبه أو املوريتانيني العمال الحتاد العام األمني -

 هم كانوا إذا وال ملصاحلهم التابعني املساعدين الوكالء ترقيات خبصوص برأيهم اإلدالء اللجنة ألعضاء ميكن ال

 وعليهم هؤالء حيتلها اليت الوظائف نفس حيتلون الذين املساعدين الوكالء ترقيات خبصوص مساعدين وكالء أنفسهم

  .يعنيهم الرتقيات اقرتاح كان إذا اللجنة من ينسحبوا أن حينئذ

 اجلهوي واخلازن ومساعديه رئيسا الوايل من تتشكل الرتقيات جلنة فإن احمللية، التجمعات لوكالء بالنسبة: 6المادة

  .أعضاء املوريتانيني العمال احتاد عن وممثل

  .اإلدارة جملس من بقرار تتم الثانية اموعة إىل الرتقية فإن العمومية املؤسسات لوكالء بالنسبة: 7المادة

 الثانية اموعة إىل للرتقية املطلوبة الشروط فيهم تتوفر الذين املساعدين الوكالء نصف يستفيد أن ميكن :8المادة

 عليا وظيفة جمموعة لكل عمومية مؤسسة أو حملي جتمع أو وزاري قطاع كل يف احتساا يتم النسب وهذه. سنة كل

  .وثانوية ومتوسطة

  .الثانية اموعة إىل للرتقية املقرتحني املساعدين للوكالء اختبارات إجراء ميكن: 9المادة

  وانتقالية مختلفة ترتيبات: الثالث الباب

 يف خدمة يؤدون الذين األجنبية اجلنسيات ذوي األشخاص فإن املرسوم هذا ترتيبات عن النظر بصرف: 10المادة
  .االتفاقيات تلك لنصوص طبقا رواتب يتقاضون الدولية التعاون اتفاقية إطار
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 1975 فرباير 21 بتاريخ الصادر 055-75 رقم املرسوم من 17 للمادة طبقا مؤقتا املكتتبني األشخاص إن: 11المادة

 هؤالء بإمكان الذي العمومية الوظيفة سلك يف السلم أول رواتب من% 10 ب أقل مؤقتة جزافية رواتب يتقاضون

  .إليه االنتماء إدعاء

 مت إذا أو إليه انتماؤه يفرتض الذي السلك غري العمومية للوظيفة آخر سلك يف مستقبال هؤالء اكتتاب حالة ويف
 مكافأة يف حقا مينح أنه على اعتباره ميكن ال املؤقت اجلزايف الراتب فإن مساعدون وكالء أم أساس على اكتتام

  .الرتتيب هلذا معادلة

 تصنيفهم يعاد 1975 فرباير 21 بتاريخ 055-75 رقم املرسوم نشر قبل املكتتبني املساعدين الوكالء أن: 12المادة

 من 77و 76 للمواد تطبيقا فيها مصنفني كانوا اليت بالوظيفة اخلاص الرواتب سلم يف العمومية الوظيفة وزير من بقرار

  .1974 سنة خالل املكتسبة اخلدمة أقدمية االعتبار عني يف األخذ مع املرسوم هذا

 السابقة للوظيفة املناسبة الفئة بني باملعادلة املرسوم هذا من 2 رقم للملحق طبقا التصنيفات إعادة تتم: 13المادة

 سريان ويبدأ الرتقية بفعل امتصاصها ويتم املذكور امللحق يف املقررة التعويضية والعالوة اجلديدة للوظيفة الرواتب وسلم

  .1975 يناير 1 من ابتداء األقدمية عالوة مفعول

 مينح فإنه سابقا إليها ينتمي كان اليت الفئة يناسب ال رواتب سلم ضمن وظيفة يف وكيل تصنيف أعيد إذا: 14المادة

  .الرتقية بفعل التعويض هذا امتصاص ويتم له املكتسبة احلقوق يساوي بالفرق تعويضا

 وزير من بقرار تصفيتها تتم املرسوم هذا ترتيبات بتطبيق مشاكلها حل ميكن ال اليت اخلاصة الوضعيات إن: 15المادة

  .العمومية الوظيفة

 رقم املرسوم نشر قبل املكتتبني العمومية واملؤسسات احمللية التجمعات يف املأمورين العقدويني الوكالء إن: 16المادة

 املدير أو الوايل من بقرار املرسوم هذا لنصوص طبقا الرواتب سلم يف تصنيفهم يعاد 1975 فرباير 21 بتاريخ 75-055

  .املعين

 لتأشرة وخيضع املذكور 1975 فرباير 21 مرسوم من 20 املادة يف عليها املنصوص الظروف يف القرار هذا وسيحدد

  .العمومية باملؤسسات يتعلق فيما العمومية الوظيفة وزير
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  .1975 يناير 1 من ابتداء املرسوم هلذا طبقا املقررة التصنيف إعادة مفعول سريان يبدأ: 17المادة

 املرسوم هذا بتطبيق خيصه فيما كل املالية ووزير والرياضة والشباب والشغل العمومية الوظيفة وزير يكلف: 18المادة

  . 1959 مايو 24 بتاريخ 029-59 رقم املرسوم يف عليها املنصوص االستعجال إلجراءات طبقا ينشر الذي

  056.75 بالمرسوم يتعلق ملحق

  1 رقم امللحق

   إداريون عمال -1

 GA2 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 16210 1 20104 

2 16859 2 20909 

3 17508 3 21714 

4 18157 4 22519 

5 18806 5 23324 

6 19455 6 24129 

7 20104   

8 20753   

  .أوقية 2000 قدرها الراتب على عالوة من يستفيدون املساعدون املرتمجون اإلداريون: مالحظة

 GA1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 13329   

2 13863   

3 14397   

4 14931   
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5 15465   

6 15999   

7 16533   

8 17067   

  قدرها الراتب على عالوة من يستفيدون املساعدون املرتمجون امللحقون: مالحظة

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 9253   

2 9624   

3 9995   

4 10366   

5 10737   

6 11108   

7 11479   

8 11850   

  قدرها الراتب على عالوة من يستفيدون املساعدون املرتمجون امللحقون: مالحظة
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 GC2 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 6905 1 8567 

2 7182 2 8910 

3 7459 3 9253 

4 7736 4 9596 

5 8013 5 9939 

6 8290 6 10282 

7 8567   

8 8844   

  

 GC1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 5622 1 6972 

2 5847 2 7251 

3 6072 3 7530 

4 6397 4 7809 

5 6522 5 8088 

6 6747 6 8367 

7 6972   

8 7197   

   GD2 سلم  

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   
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1 4421 1 5483 

2 4598 2 5703 

3 4775 3 5923 

4 4952 4 6143 

5 5129 5 6363 

6 5306 6 6583 

7 5483   

8 5660   

  

 GD1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 3803 1 4721 

2 3956 2 4910 

3 4109 3 5099 

4 4262 4 5288 

5 4415 5 5477 

6 4568 6 5666 

7 4721   

8 4874   

  فنيون موظفون -1

 TA2 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 16330 1 20254 

2 16984 2 21065 

3 17638 3 21876 

4 18292 4 22687 
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5 18946 5 23498 

6 19600 6 24309 

7 20254  

8 20908 

  

   TA1سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 13522 1 16768 

2 14063 2 17439 

3 14604 3 18118 

4 15145 4 18781 

5 15686 5 19452 

6 16227 6 20123 

7 16768   

8 17309   

  

 TB2 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 12859 1 15949 

2 13374 2 16587 

3 13889 3 17225 

4 14404 4 17863 

5 14919 5 18501 

6 15434 6 19139 

7 15949   
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8 16464   

  

 TB1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 8293 1 10285 

2 8625 2 10697 

3 8957 3 11109 

4 9289 4 11521 

5 9621 5 11933 

6 9953 6 12345 

7 10285UM   

8 10617UM   

  

   TC2سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 7429 1 9217 

2 7727 2 9586 

3 8025 3 9955 

4 8323 4 10324 

5 8621 5 10693 

6 8919 6 11062 

7 9217   

8 9515   

  



 682  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 TC1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 5936 1 7364 

2 6174 2 7659 

3 6412 3 7954 

4 6650 4 8249 

5 6888 5 8544 

6 7126 6 8839 

7 7364   

8 7602   

  

 TD1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 4598 1 5702 

2 4782 2 5931 

3 4966 3 6160 

4 5150 4 6389 

5 5334 5 6618 

6 5518 6 6847 

7 5702   

8 5886   

 

   TD1سلم



 683  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 3803 1 4721 

2 3956 2 4910 

3 4109 3 5099 

4 4262 4 5288 

5 4415 5 5477 

6 4568 6 5666 

7 4721   

8 4874   

  

  سائقون موظفون -1

 CD1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 4522 1 5608 

2 4703 2 5843 

3 4884 3 6078 

4 5065 4 6313 

5 5246 5 6548 

6 5427 6 6783 

7 5608   

8 5789   

 الثقيل الوزن سيارات يقودون الذين للسائقني بالنسبة أوقية 500 مببلغ موحدة بطريقة السلم هذه رواتب زيادة متت

  .العمومي النقل خدمة يؤدون الذين للسائقني بالنسبة أوقية 700و

  التعليم موظفو
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 EA2 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 16450 1 20398 

2 17108 2 21214 

3 17766 3 22030 

4 18424 4 22846 

5 19082 5 23662 

6 19740 6 24478 

7 20398   

8 21056   

  EA1سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 13716 1 17010 

2 14265 2 17691 

3 14814 3 18372 

4 15363 4 19053 

5 15912 5 19734 

6 16416 6 20415 

7 17010   

8 17559   

  

 EB1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 11390 1 14126 

2 11846 2 14692 



 685  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

3 12302 3 15258 

4 12758 4 15824 

5 13214 5 16390 

6 13670 6 16956 

7 14126   

8 14582   

 EC2 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 9134 1 11330 

2 9500 2 11784 

3 9866 3 11238 

4 10232 4 12629 

5 10598 5 13146 

6 10964 6 13600 

7 11330   

8 11969   

  

   EC1سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 6926 1 8594 

2 7204 2 8938 

3 7482 3 9282 

4 7760 4 9626 

5 8038 5 9970 

6 8316 6 10314 
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7 8594   

8 8872   

  

الطباعة عمال  

 SA1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 15000 1 18600 

2 15600 2 19344 

3 16200 3 20088 

4 16800 4 20832 

5 17400 5 21576 

6 18000 6 22320 

7 18600   

8 19200   

 SB1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 10240 1 12700 

2 10650 2 13280 

3 11060 3 13716 

4 11470 4 14224 

5 11880 5 14732 

6 12290 6 15240 

7 12700   

8 13110   
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   SC1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 8400 1 10416 

2 8736 2 10833 

3 9072 3 11250 

4 9408 4 11667 

5 9744 5 12084 

6 10080 6 12501 

7 10416   

8 10752   

  

 SD1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 5640 1 7002 

2 5867 2 7283 

3 6094 3 7564 

4 6321 4 7845 

5 6548 5 8126 

6 6775 6 8407 

7 7002   

8 7229   

  

  المنازل عمال 5
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 MC1 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 5475 1 6789 

2 5694 2 7061 

3 5913 3 7333 

4 6132 4 7605 

5 6351 5 7877 

6 6570 6 8149 

7 6789   

8 7008   

  

   MC2سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   

باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 4295 1 5327 

2 4467 2 5541 

3 4639 3 5755 

4 4811 4 5969 

5 4983 5 6183 

6 5155 6 8397 

7 5327   

8 5499   

  

 MC2 سلم

األوىل الفئة الثانية الفئة   
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باألوقية الشهري الراتب الدرجة باألوقية الشهري الراتب الدرجة   

1 3715 1 4609 

2 3864 2 4794 

3 4013 3 4979 

4 4162 4 5164 

5 4311 5 5349 

6 4460 6 5534 

7 4609   

8 4758   

  2 ملحق

  تصنيف إعادة

   إداريون موظفون -1

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

 االتفاقية طائفة

 الجماعية

"التجارية"  

1974 أقدمية  

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة

أ فئة  

ب فئة  

      

 ثالث إىل الثانية الدرجة

 سنوات

سنة 2  GD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  GD1 أوقية 114 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  GD1 أوقية 37 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  GD1 أوقية 75 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  GD1 أوقية 113 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  GD1 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  GD1 أوقية 36 الثالثة األوىل شهرا 6   



 690  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

سنة 10  GD1 أوقية 74 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  GD1 أوقية 112 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  GD1 شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  GD1 أوقية 35 الرابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  GD1 أوقية 73 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15

 وأكثر

GD1 أوقية 113 الرابعة األوىل شهرا 18   

 

 3 إىل الثالثة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GD1 أوقية 52 اخلامسة األوىل أشهر 8   

سنة 4  GD1 أوقية 24 اخلامسة األوىل أشهر 4   

سنة 5  GD1 أوقية 107 الرابعة األوىل شهرا 17   

سنة 6  GD1 شيء ال اخلامسة األوىل شيء ال   

سنة 7  GD1 أوقية 37 اخلامسة األوىل أشهر 6   

سنة 8  GD1 أوقية 79 اخلامسة األوىل شهرا 13   

سنة 9  GD1 أوقية 120 اخلامسة األوىل شهرا 19   

سنة 10  GD1 أوقية 9 السادسة األوىل شهر 1   

سنة 11  GD1 أوقية 51 السادسة األوىل أشهر 8   

سنة 12  GD1 أوقية 92 السادسة األوىل شهرا 14   

سنة 13  GD1 أوقية 134 السادسة األوىل شهرا 21   

سنة 14  GD1 أوقية 23 السابعة األوىل أشهر 3   

 سنة 15

 وأكثر

GD1 أوقية 64 السابعة األوىل أشهر 10   

 

 3 إىل الرابعة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  GD2 أوقية 133 األوىل األوىل شهرا 18   
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سنة 5  GD2 أوقية 44 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  GD2 أوقية 88 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  GD2 أوقية 132 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  GD2 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  GD2 أوقية 44 الثالثة األوىل شهرا 6   

سنة 10  GD2 أوقية 88 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  GD2 أوقية 132 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  GD2 شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  GD2 أوقية 44 الرابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  GD2 أوقية 88 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15 

 وأكثر

GD2 أوقية 132 الرابعة األوىل شهرا 18   

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

 االتفاقية طائفة

 الجماعية

"التجارية"  

1974 أقدمية  

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة

أ فئة  

ب فئة  

      

 إىل اخلامسة الدرجة

سنوات ثالث  

سنة 2  2GD أوقية 118 الثالثة األوىل شهرا 16   

سنة 4  2GD أوقية 88 الرابعة األوىل شهرا 12   

سنة 5  2GD أوقية 9  اخلامسة األوىل شهر 1   

سنة 6  2GD أوقية 58  اخلامسة األوىل أشهر 8   

سنة 7  2GD أوقية 107  اخلامسة األوىل شهرا 14   
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سنة 8  2GD أوقية 155  اخلامسة األوىل شهرا 21   

سنة 9  2GD أوقية 27  السادسة األوىل أشهر 4   

سنة 10  2GD أوقية 76  السادسة األوىل أشهر 10   

سنة 11  2GD أوقية 125  السادسة األوىل شهرا 17   

سنة 12  2GD شيء ال  السابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  2GD أوقية 46  السابعة األوىل أشهر 6   

سنة 14  2GD أوقية 95  السابعة األوىل شهرا 13   

 سنة 15

 وأكثر

2GD أوقية 144  السابعة األوىل شهرا 19   

 

 3 إىل السادسة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GC1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  GC1 أوقية 169 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  GC1 أوقية 56 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  GC1 أوقية 112 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  GC1 أوقية 168 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  GC1 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  GC1 أوقية 56 الثالثة األوىل شهرا 6   

سنة 10  GC1 أوقية 112 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  GC1 أوقية 168 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  GC1 شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  GC1 أوقية 56 الرابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  GC1 أوقية 112 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15

 وأكثر

GC1 أوقية 168 الرابعة األوىل شهرا 18   
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 3 إىل أ السابعة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GC2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  GC2 أوقية 207 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  GC2 أوقية 68 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  GC2 أوقية 137 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  GC2 أوقية 206 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  GC2 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  GC2 أوقية 67 الثالثة األوىل شهرا 6   

سنة 10  GC2 أوقية 137 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  GC2 أوقية 206 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  GC2 شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  GC2 أوقية 66 الرابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  GC2 أوقية 136 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15 

 وأكثر

GC2 أوقية 205 الرابعة األوىل شهرا 18   

 

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

 االتفاقية طائفة

 الجماعية

"التجارية"  

1974 أقدمية  

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة

أ فئة  

ب فئة  

      

 إىل ب السابعة الدرجة

سنوات ثالث  

سنة 2  GC2 أوقية 30 الثانية األوىل أشهر 3   

سنة 4  GC2 أوقية 193 الثالثة األوىل شهرا 17   
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سنة 5  GC2 أوقية 64 الرابعة األوىل أشهر 6   

سنة 6  GC2 أوقية 139 الرابعة األوىل شهرا 12   

سنة 7  GC2 أوقية 213 الرابعة األوىل شهرا 18   

سنة 8  GC2 أوقية 10 اخلامسة األوىل شهر 1   

سنة 9  GC2 أوقية 85 اخلامسة األوىل أشهر 7   

سنة 10  GC2 أوقية 159 اخلامسة األوىل شهرا 14   

سنة 11  GC2 أوقية 233 اخلامسة األوىل شهرا 20   

سنة 12  GC2 أوقية 30 السادسة األوىل أشهر 3   

سنة 13  GC2 أوقية 105 السادسة األوىل أشهر 9   

سنة 14  GC2 أوقية 179 السادسة األوىل شهرا 15   

 سنة 15

 وأكثر

GC2 أوقية 253 السادسة األوىل شهرا 22   

 

 3 إىل ب الثامنة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GB1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  GB1 أوقية 278 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  GB1 أوقية 92 الثانية األوىل شهرا 6   

  

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

 االتفاقية طائفة

 الجماعية

 بناء عمومية أشغال"

"عامة ميكانيكا  

1974 أقدمية  

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة

سنة 6  أوقية 184 الثانية - -  شهرا 12   

سنة 7 أوقية 277 الثانية - -  شهرا 18   
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سنة 8 شيء ال الثالثة - -  شيء ال   

سنة 9 أوقية 91 الثالثة - -  شهرا 6   

سنة 10 أوقية 183 الثالثة - -  شهرا 12   

سنة 11 أوقية 276 الثالثة - -  شهرا 18   

سنة 12 شيء ال الرابعة - -  شيء ال   

سنة 13 أوقية 90 الرابعة - -  شهرا 6   

سنة 14 أوقية 182 الرابعة - -  شهرا 12   

 سنة 15

 وأكثر

أوقية 275 الرابعة - - شهرا 18   

 

 3 إىل ب الثامنة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GB2 أوقية 357 الثانية األوىل شهرا 23   

سنة 4  GB2 أوقية 285 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 5  GB2 أوقية 114 الرابعة األوىل أشهر 7   

سنة 6  GB2 أوقية 214 الرابعة األوىل شهرا 14   

سنة 7  GB2 أوقية 314 الرابعة األوىل شهرا 20   

سنة 8  GB2 أوقية 42 اخلامسة األوىل أشهر 3   

سنة 9  GB2 أوقية 142 اخلامسة األوىل شهرا 20   

سنة 10  GB2 أوقية 242 اخلامسة األوىل شهرا 16   

سنة 11  GB2 أوقية 342 اخلامسة األوىل شهرا 22   

سنة 12  GB2 أوقية 71 السادسة األوىل أشهر 5   

سنة 13  GB2 أوقية 171 السادسة األوىل شهرا 11   

سنة 14  GB2 أوقية 271 السادسة األوىل شهرا 17   

 سنة 15

 وأكثر

GB2 شيء ال السابعة األوىل شيء ال   
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ب الثامنة للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                                      ج الثامنة الدرجة  

شهريا أوقية 385 قدرها راتب عالوة من املعنيون الوكالء يستفيد                                                         

 3 إىل ب الثامنة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GA1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  GA1 أوقية 400 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  GA1 أوقية 132 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  GA1 أوقية 266 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  GA1 أوقية 299 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  GA1 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  GA1 أوقية 132 الثالثة األوىل شهرا 6   

سنة 10  GA1 أوقية 265 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  GA1 أوقية 298 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  GA1 شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  GA1 أوقية 131 الرابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  GA1 أوقية 264 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15 

 وأكثر

GA1 أوقية 397 الرابعة األوىل شهرا 18   

 

القديمة لوضعيةا الجديدة الوضعية                                               

 االتفاقية طائفة

 الجماعية

 بناء عمومية أشغال"

"عامة ميكانيكا  

1974 أقدمية  

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة

ب التاسعة الدرجة سنة 2   GA1 أوقية 448 الثالثة األوىل شهرا 20   

سنة 4  GA1 أوقية 359 الرابعة األوىل شهرا 16   
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سنة 5  GA1 أوقية 122 اخلامسة األوىل شهرا 5   

سنة 6  GA1 أوقية 271 اخلامسة األوىل شهرا 12   

سنة 7  GA1 أوقية 419 اخلامسة األوىل شهرا 19   

سنة 8  GA1 أوقية 34 السادسة األوىل شهرا 2   

سنة 9  GA1 أوقية 182 السادسة األوىل أشهر 8   

سنة 10  GA1 أوقية 331 السادسة األوىل شهرا 15   

سنة 11  GA1 أوقية 479 السادسة األوىل شهرا 22   

سنة 12  GA1 أوقية 93 السابعة األوىل أشهر 4   

سنة 13  GA1 أوقية 242 السابعة األوىل شهرا 11   

سنة 14  GA1 أوقية 390 السابعة األوىل شهرا 18   

 سنة 15

 وأكثر

GA1 شيء ال الثامنة األوىل شيء ال   

 

 3 إىل أ العاشرة الدرجة

 سنوات

سنة 2  GA2 شيء ال األوىل األوىل   

سنة 4  GA2 أوقية 486 األوىل األوىل   

سنة 5  GA2 أوقية 162 الثانية األوىل   

سنة 6  GA2 أوقية 324 الثانية األوىل   

سنة 7  GA2 أوقية 486 الثانية األوىل   

سنة 8  GA2 شيء ال الثالثة األوىل   

سنة 9  GA2 أوقية 161 الثالثة األوىل   

سنة 10  GA2 أوقية 323 الثالثة األوىل   

سنة 11  GA2 أوقية 485 الثالثة األوىل   

سنة 12  GA2 شيء ال الرابعة األوىل   

سنة 13  GA2 أوقية 160 الرابعة األوىل   

سنة 14  GA2 أوقية 322 الرابعة األوىل   
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 سنة 15

 وأكثر

GA2 أوقية 485 الرابعة األوىل   

 

 إىل ب العاشرة الدرجة

سنوات 3  

سنة 2  GA2 أوقية 519 الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 4  GA2 أوقية 411 الرابعة األوىل شهرا 18   

سنة 5  GA2 أوقية 122 اخلامسة األوىل شهرا 6   

سنة 6  GA2 أوقية 303 اخلامسة األوىل شهرا 12   

سنة 7  GA2 أوقية 483 اخلامسة األوىل شهرا 18   

سنة 8  GA2 أوقية 14 السادسة األوىل شيء ال   

سنة 9  GA2 أوقية 194 السادسة األوىل شهرا 6   

سنة 10  GA2 أوقية 375 السادسة األوىل شهرا 12   

سنة 11  GA2 أوقية 555 السادسة األوىل شهرا 18   

سنة 12  GA2 أوقية 86 السابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  GA2 أوقية 267 السابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  GA2 أوقية 447 السابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15 

 وأكثر

GA2 أوقية 627 السابعة األوىل شهرا 18   

 

  ب العاشرة للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                                            ج العاشرة الفئة

  شهريا أوقية 2110 قدرها راتب عالوة من املعنيون الوكالء يستفيد                                                        

  ب العاشرة للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                                   عشرة احلادية الفئة

  .شهريا أوقية 4510 قدرها راتب عالوة من املعنيون الوكالء يستفيد                                                        

 الفنية الوظائف -2

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

 األقدمية عالوات الدرجة فئة سلم  االتفاقية طائفة
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 الجماعية

 بناء عمومية أشغال"

"عامة ميكانيكا  

1974 أقدمية  

 الدرجة تعويضية

 

TPB ب والفئة أ الفئة MG و  للذاكرة                                               

TPB الثانية الفئة MG و  )الزراعية املستغالت عمال( االتفاقية فئة الثانية والفئة   

 

سنوات ثالث إىل سنة 2   TD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  TD1 أوقية 114 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  TD1 أوقية 37 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  TD1 أوقية 75 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  TD1 أوقية 113 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  TD1 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  TD1 أوقية 36 الثالثة األوىل شهرا 6   

سنة 10  TD1 أوقية 74 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  TD1 أوقية 112 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  TD1 أوقية 35 الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  TD1 أوقية 35 الرابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  TD1 أوقية 73 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15

 وأكثر

TD1 أوقية 113 الرابعة األوىل شهرا 18   

 

TPB الثالثة الفئة  MG الثالثة الفئة و 

)الزراعية املستغالت عمال( االتفاقية فئة الثالثة الفئة  
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سنوات 3 إىل  سنة 2   TD1 أوقية 52 الثالثة األوىل أشهر 8   

سنة 4  TD1 أوقية 27 الرابعة األوىل أشهر 4   

سنة 5  TD1 أوقية 107 الرابعة األوىل شهرا 17   

سنة 6  TD1 شيء ال اخلامسة األوىل شيء ال   

سنة 7  TD1 أوقية 37 اخلامسة األوىل أشهر 6   

سنة 8  TD1 أوقية 79 اخلامسة األوىل شهرا 13   

سنة 9  TD1 أوقية 120 اخلامسة األوىل شهرا 19   

سنة 10  TD1 أوقية 9 السادسة األوىل شهر 1   

سنة 11  TD1 أوقية 51 السادسة األوىل أشهر 8   

سنة 12  TD1 أوقية 92 السادسة األوىل شهرا 14   

سنة 13  TD1 أوقية 134 السادسة األوىل شهرا 21   

سنة 14  TD1 أوقية 23 السابعة األوىل أشهر 3   

 سنة 15

 وأكثر

TD1 أوقية 64 السابعة األوىل أشهر 10   

  

  أ الثالثة للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                   TPB ب الثالثة الفئة

  .شهريا أواق 10 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                           

  

 

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

  TPB أ الرابعة الفئة

 MG الرابعة والفئة

 االتفاقية فئة الرابعة الفئة

 املستغالت عمال(

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة
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)الزراعية  

سنوات ثالث إىل سنة 2   TD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  TD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  TD2 أوقية 44 األوىل األوىل أشهر 6   

سنة 6  TD2 أوقية 88 األوىل األوىل شهرا 11   

سنة 7  TD2 أوقية 132 األوىل األوىل شهرا 17   

سنة 8  TD2 شيء ال الثانية األوىل شيء ال   

سنة 9  TD2 أوقية 37 الثانية األوىل أشهر 5   

سنة 10  TD2 أوقية 81 الثانية األوىل أشهر 10   

سنة 11  TD2 أوقية 125 الثانية األوىل شهرا 16   

سنة 12  TD2 أوقية 170 الثانية األوىل شهرا 22   

سنة 13  TD2 أوقية 30 الثالثة األوىل أشهر 4   

سنة 14  TD2 أوقية 74 الثالثة األوىل أشهر 9   

 سنة 15

 وأكثر

TD2 أوقية 118 الثالثة األوىل شهرا 15   

 

أ الثالثة للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                 TPB  ب الرابعة الفئة  

180 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                            .شهريا أواق   

 

TPB أ الرابعة الفئة سلم                                          تعويضية عالوات       درجة            فئة             

            األقدمية

 الدرجة MG الرابعة والفئة
االتفاقية فئة الرابعة الفئة  

)الزراعية املستغالت عمال(   

سنوات 3 إىل  سنة 2   TD2 أوقية 11 الثانية األوىل شهرا 14   
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سنة 4  TD2 أوقية 74 الثالثة األوىل أشهر 10   

سنة 5  TD2 أوقية 172 الثالثة األوىل شهرا 22   

سنة 6  TD2 أوقية 37 الرابعة األوىل أشهر 5   

سنة 7  TD2 أوقية 86 الرابعة األوىل شهرا 11   

سنة 8  TD2 أوقية 134 الرابعة األوىل شهرا 17   

سنة 9  TD2 شيء ال اخلامسة األوىل شيء ال   

سنة 10  TD2 أوقية 48 اخلامسة األوىل أشهر 6   

سنة 11  TD2 أوقية 97 اخلامسة األوىل شهرا 13   

سنة 12  TD2 أوقية 146 اخلامسة األوىل شهرا 19   

سنة 13  TD2 أوقية 11 السادسة األوىل شهر 1   

سنة 14  TD2 أوقية 60 السادسة األوىل شهرا 8   

 سنة 15

 وأكثر

TD2 أوقية 109 السادسة األوىل شهرا 14   

  

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

  TPB أ السادسة الفئة

 MG السادسة والفئة

 فئة الرابعة والفئة

 عمال( االتفاقية

)الزراعية املستغالت  

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة

سنوات ثالث إىل  سنة 2   TC1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  TC1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  TC1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 6  TC1 أوقية 23 األوىل األوىل شهر 2   

سنة 7  TC1 أوقية 80 األوىل األوىل أشهر 8   
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سنة 8  TC1 أوقية 136 األوىل األوىل شهرا 14   

سنة 9  TC1 أوقية 192 األوىل األوىل شهرا 19   

سنة 10  TC1 أوقية 12 الثانية األوىل شهر 1   

سنة 11  TC1 أوقية 68 الثانية األوىل أشهر 7   

سنة 12  TC1 أوقية 125 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 13  TC1 أوقية 181 الثانية األوىل شهر 18   

سنة 14  TC1 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

 سنة 15

 وأكثر

TC1 أوقية 57 الثالثة األوىل أشهر 6   

 

 TPB أ السادسة للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                 TPB  ب السادسة الفئة

.شهريا أواق 755 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                             

 

      تعويضية عالوات       درجة            فئة             سلم TPB فئات خارج

 األقدمية
                                                                                                                    MG السابعة والفئة

 الدرجة
سنوات 3 إىل  سنة 2   TC2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  TC2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  TC2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 6  TC2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 7  TC2 أوقية 59 األوىل األوىل أشهر 5   

سنة 8  TC2 أوقية 128 األوىل األوىل أشهر 10   

سنة 9  TC2 أوقية 197 األوىل األوىل شهرا 16   

سنة 10  TC2 أوقية 266 األوىل األوىل شهرا 22   



 704  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

سنة 11  TC2 أوقية 38 الثانية األوىل أشهر 3   

سنة 12  TC2 أوقية 107 الثانية األوىل أشهر 9   

سنة 13  TC2 أوقية 176 الثانية األوىل شهرا 14   

سنة 14  TC2 أوقية 245 الثانية األوىل شهرا 20   

 سنة 15

 وأكثر

TC2 أوقية 16 الثالثة األوىل شهر 1   

  

 أ السادسة للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                وبناء عامة أشغال  ب السادسة الفئة
 بناء عامة أشغال

 .شهريا أواق 755 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                                               

MO فئة       تعويضية عالوات       درجة            فئة             سلم MG و 

 األقدمية
                                                                                                                                            

 الدرجة
سنوات 3 إىل  سنة 2   TB1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  TB1 أوقية 249 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  TB1 أوقية 83 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  TB1 أوقية 166 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  TB1 أوقية 248 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  TB1 شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  TB1 أوقية 82 الثالثة األوىل شهرا 6   

سنة 10  TB1 أوقية 165 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  TB1 أوقية 247 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  TB1 أوقية شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  TB1 أوقية 81 الرابعة األوىل شهرا 6   
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سنة 14  TB1 أوقية 164 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15

 وأكثر

TB1 أوقية 247 الرابعة األوىل شهرا 18   

M1 فئة TPB و  و        تعويضية عالوات       درجة            فئة             سلم 

 األقدمية
MG                                                                                                                                    

 الدرجة
 3 إىل الثالثة الدرجة

 سنوات

سنة 2  TB1 أوقية 176 الثانية األوىل شهرا 13   

سنة 4  TB1 أوقية 208 الثالثة األوىل أشهر 8   

سنة 5  TB1 أوقية 284 الثالثة األوىل شهرا 20   

سنة 6  TB1 أوقية 50 الرابعة األوىل أشهر 3   

سنة 7  TB1 أوقية 128 الرابعة األوىل أشهر 9   

سنة 8  TB1 أوقية 216 الرابعة األوىل شهرا 15   

سنة 9  TB1 أوقية 204 الرابعة األوىل شهرا 22   

سنة 10  TB1 أوقية 60 اخلامسة األوىل أشهر 4   

سنة 11  TB1 أوقية 142 اخلامسة األوىل شهرا 11   

سنة 12  TB1 أوقية 236 اخلامسة األوىل شهرا 17   

سنة 13  TB1 أوقية 324 اخلامسة األوىل شهرا 23   

سنة 14  TB1 أوقية 80 السادسة األوىل أشهر 6   

 سنة 15

 وأكثر

TB1 أوقية 168 السادسة األوىل شهرا 12   
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M2 الفئة           بناء عامة أشغال أ 1م للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                             TPB و   

 أواق 2060 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                                               

.شهريا  

 

 

3 الفئة M       تعويضية عالوات       درجة            فئة             سلم TPB و 

 األقدمية
                       

 الدرجة
سنوات 3 إىل  سنة 2   2TB شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  2TB أوقية 386 األوىل األوىل شهرا 18   

سنة 5  2TB أوقية 128 الثانية األوىل شهرا 6   

سنة 6  2TB أوقية 257 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 7  2TB أوقية 385 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 8  2TB شيء ال الثالثة األوىل شيء ال   

سنة 9  2TB أوقية 127 الثالثة األوىل شهرا 6   

سنة 10  2TB أوقية 256 الثالثة األوىل شهرا 12   

سنة 11  2TB أوقية 384 الثالثة األوىل شهرا 18   

سنة 12  2TB شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

سنة 13  2TB أوقية 127 الرابعة األوىل شهرا 6   

سنة 14  2TB أوقية 255 الرابعة األوىل شهرا 12   

 سنة 15

 وأكثر

2TB أوقية 384 الرابعة األوىل شهرا 18   

  

M4 الفئة       تعويضية عالوات       درجة            فئة             سلم TPB و 
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 األقدمية
MG و                                                                                                                                  

 الدرجة
سنوات 3 إىل  سنة 2   TB2 أوقية 406 الثالثة األوىل شهرا 19   

سنة 4  TB2 أوقية 319 الرابعة األوىل شهرا 15   

سنة 5  TB2 أوقية 91 اخلامسة األوىل أشهر 4   

سنة 6  TB2 أوقية 324 اخلامسة األوىل شهرا 11   

سنة 7  TB2 أوقية 377 اخلامسة األوىل شهرا 18   

سنة 8  TB2 شيء ال السادسة األوىل شيء ال   

سنة 9  TB2 أوقية 148 السادسة األوىل أشهر 7   

سنة 10  TB2 أوقية 291 السادسة األوىل شهرا 14   

سنة 11  TB2 أوقية 433 السادسة األوىل شهرا 20   

سنة 12  TB2 أوقية 61 السابعة األوىل شهرا 3   

سنة 13  TB2 أوقية 204 السابعة األوىل شهرا 10   

سنة 14  TB2 أوقية 347 السابعة األوىل شهرا 16   

 سنة 15

 وأكثر

TB2 أوقية 490 السابعة األوىل شهرا 23   

  

 بناء عامة أشغال أ 4م للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                                          TPB و 5M الفئة

  .شهريا أوقية 925 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                                               

  4م للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                                          MG و 5M الفئة

  .شهريا أوقية 985 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                                               

  

  

III - السائقون  
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القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

اجلماعية االتفاقية طائفة       تعويضية عالوات       درجة            فئة             سلم 

 األقدمية
                                                                                                                  "السيارات سائقي"

 الدرجة
1974 أقدمية  

للتذكري                                                                  أ الفئة  

ب الفئة  

سنوات 3 إىل  سنة 2   TD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  TD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  TD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 6  TD1 أوقية 15 األوىل األوىل شهر 2   

سنة 7  TD1 أوقية 58 األوىل األوىل أشهر 8   

سنة 8  TD1 أوقية 100 األوىل األوىل شهرا 13   

سنة 9  TD1 أوقية 143 األوىل األوىل شهرا 19   

سنة 10  TD1 أوقية 5 الثانية األوىل شهر 1   

سنة 11  TD1 أوقية 52 الثانية األوىل أشهر 7   

سنة 12  TD1 أوقية 91 الثانية األوىل شهرا 13   

سنة 13  TD1 أوقية 133 الثانية األوىل شهرا 18   

سنة 14  TD1 شيء ال الرابعة األوىل شيء ال   

 سنة 15

 وأكثر

TD1 أوقية 20 الرابعة األوىل أشهر 4   

  

  

 بناء عامة أشغال ب للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                                                    ج الفئة
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  .شهريا أوقية 375 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                                               

  

  

 د للفئة بالنسبة التصنيف نفس                                                                                د الفئة

  .شهريا أوقية 570 قدرها الراتب على عالوة من املعنيون يستفيد                                                               

المنازل عمال  IV  

القديمة الوضعية الجديدة الوضعية                                               

 االتفاقية طائفة

 االجتماعية
"املنازل عمال"  

1974 أقدمية  

 عالوات الدرجة فئة سلم 

 تعويضية

 األقدمية

 الدرجة

للتذكري                                                                أ الفئة  

ب الفئة  

 ثالث إىل الثالثة الفئة 

 سنوات

سنة 2  MD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  MD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  MD1 أوقية 23 األوىل األوىل أشهر 4   

سنة 6  MD1 أوقية 59 األوىل األوىل أشهر 10   

سنة 7  MD1 أوقية 95 األوىل األوىل شهرا 15   

سنة 8  MD1 أوقية 130 األوىل األوىل شهرا 21   

سنة 9  MD1 أوقية 18 الثانية األوىل أشهر 3   

سنة 10  MD1 أوقية 53 الثانية األوىل أشهر 9   

سنة 11  MD1 أوقية 89 الثانية األوىل شهرا 14   

سنة 12  MD1 أوقية 124 الثانية األوىل شهرا 20   

سنة 13  MD1 أوقية 9 الثالثة األوىل شهر 1   
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سنة 14  MD1 أوقية 45 الثالثة األوىل أشهر 7    

 سنة 15

 وأكثر

MD1 أوقية 804 الثالثة األوىل شهرا 13   

 

 3 إىل الرابعة الفئة

 سنوات

سنة 2  MD1 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  MD1 أوقية 87 األوىل األوىل شهرا 14   

سنة 5  MD1 أوقية 11 الثانية األوىل شهر 2   

سنة 6  MD1 أوقية 48 الثانية األوىل أشهر 8   

سنة 7  MD1 أوقية 85 الثانية األوىل شهرا 14   

سنة 8  MD1 أوقية 122 الثانية األوىل شهرا 20   

سنة 9  MD1 أوقية 8 الثالثة األوىل شهر 1   

سنة 10  MD1 أوقية 45 الثالثة األوىل أشهر 7   

سنة 11  MD1 أوقية 82 الثالثة األوىل شهرا 13   

سنة 12  MD1 أوقية 119 الثالثة األوىل شهرا 19   

سنة 13  MD1 أوقية 7 الرابعة األوىل شهر 1   

سنة 14  MD1 أوقية 44 الرابعة األوىل أشهر 7   

 سنة 15

 وأكثر

MD1 أوقية 81 الرابعة األوىل أشهر 13   

 

 3 إىل اخلامسة الفئة

 سنوات

سنة 2  MD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  MD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  MD2 أوقية 9 األوىل األوىل شهر 1   

سنة 6  MD2 أوقية 50 األوىل األوىل أشهر 7   

سنة 7  MD2 أوقية 91 األوىل األوىل شهرا 12   

سنة 8  MD2 أوقية 132 األوىل األوىل شهرا 18   
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سنة 9  MD2 شيء ال الثانية األوىل شيء ال   

سنة 10  MD2 أوقية 42 الثانية األوىل أشهر 6   

سنة 11  MD2 أوقية 83 الثانية األوىل شهرا 11   

سنة 12  MD2 أوقية 124 الثانية األوىل شهرا 17   

سنة 13  MD2 أوقية 165 الثانية األوىل شهرا 23   

سنة 14  MD2 أوقية 34 الثالثة األوىل أشهر 5   

 سنة 15

 وأكثر

MD2 أوقية 75 الثالثة األوىل أشهر 10   

 

 

 ثالث إىل الثالثة الفئة

 سنوات

سنة 2  2MD أوقية 90 الثانية األوىل شهرا 12   

سنة 4  2MD أوقية 50 الثالثة األوىل أشهر 7   

سنة 5  2MD أوقية 146 الثالثة األوىل شهرا 20   

سنة 6  2MD أوقية 19 الرابعة األوىل أشهر 3   

سنة 7  2MD أوقية 65 الرابعة األوىل أشهر 9   

سنة 8  2MD أوقية 111 الرابعة األوىل شهرا 15   

سنة 9  2MD أوقية 156 الرابعة األوىل شهرا 21   

سنة 10  2MD أوقية 30 اخلامسة األوىل شهر 4   

سنة 11  2MD أوقية 75 اخلامسة األوىل أشهر 10   

سنة 12  2MD أوقية 121 اخلامسة األوىل شهرا 17   

سنة 13  2MD أوقية 167 اخلامسة األوىل شهرا 23   

سنة 14  2MD أوقية 41 السادسة األوىل أشهر 6   

أوقية 87 السادسة األوىل 2MD سنة 15 شهرا 12   
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 وأكثر

 

 3 إىل الرابعة الفئة

 سنوات

سنة 2  2MD شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  2MD شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  2MD شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 6  2MD أوقية 53 األوىل األوىل   أشهر 6 

سنة 7  2MD أوقية 105 األوىل األوىل شهرا 12   

سنة 8  2MD أوقية 157 األوىل األوىل أشهر 17   

سنة 9  2MD أوقية 209 األوىل األوىل شهرا 23   

سنة 10  2MD أوقية 43 الثانية األوىل أشهر 5   

سنة 11  2MD أوقية 95 الثانية األوىل شهرا 11   

سنة 12  2MD أوقية 147 الثانية األوىل شهرا 16   

سنة 13  2MD أوقية 199 الثانية األوىل شهرا 22   

سنة 14  2MD أوقية 32 الثالثة األوىل أشهر 4   

 سنة 15

 وأكثر

2MD أوقية 84 الثالثة األوىل أشهر 9   

 

 3 إىل اخلامسة الفئة

 سنوات

سنة 2  MD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 4  MD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 5  MD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 6  MD2 شيء ال األوىل األوىل شيء ال   

سنة 7  MD2 أوقية 59 األوىل األوىل أشهر 5   

سنة 8  MD2 أوقية 128 األوىل األوىل أشهر 10   

سنة 9  MD2 أوقية 197 األوىل األوىل شهرا 16   

سنة 10  MD2 أوقية 266 األوىل األوىل شهرا 22   
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سنة 11  MD2 أوقية 38 الثانية األوىل أشهر 3   

سنة 12  MD2 أوقية 107 الثانية األوىل أشهر 9   

سنة 13  MD2 أوقية 176 الثانية األوىل شهرا 14   

سنة 14  MD2 أوقية 245 الثانية األوىل شهرا 20   

 سنة 15

 وأكثر

MD2 أوقية 16 الثالثة األوىل شهر 1   
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   اإلدارة تأطير بوظائف يتعلق 2008 دجمبر 31 بتاريخ صادر 185-2008 رقم مرسوم. 5

املتضمن للنظام األساسي  1993يناير  18الصادر بتاريخ  09-93من القانون  29للمادة تطبيقا  :األولى المادة
رسوم قائمة وظائف وتأطري اإلدارة وحيدد إجراءات التعيني للموظفني والوكالء العقدويني للدولة حيدد هذا امل

 .واخلدمة يف هذه الوظائف

أعاله  يف وظائف رؤساء األقسام، و رؤساء املصاحل، و  29املادة املقصودة من إلدارة ا تأطري وظائف: 2 المادة 
  .املديرين املساعدين يف القطاعات الوزارية

  التعيين شروط -1

 مل والذين ممتاز بتقومي على األقل الذين يتمتعون )ب(الدرجة  وظفيم ضمن من األقسام رؤساء يعني :3 المادة
  .الثانية اموعة من تأديبية عقوباتكونوا موضع ي

الذين يتمتعون بتجربة فعلية ال ) ج(هذه الوظائف ميكن استثناء ويف نفس الشروط أن يتقدم هلا موظفو الدرجة  
  .تقل عن ثالث سنوات يف اإلدارة العمومية

مارسوا وظيفة الذين  )ب(أو ضمن موظفي الدرجة ) أ( الدرجةيعني رؤساء املصاحل من بني موظفي  :4 المادة
  .على األقل تسنوا ثالثرئيس مصلحة 

 وظيفة مارسوا الذين )ب(أو ضمن موظفي الدرجة ) أ( الدرجة موظفي من املساعدون املديرون يعني :5 المادة

  .على األقل سنوات ثالث مصلحة رئيس

  التعيين إجراءات -2

الوزير املديرين املساعدين مبوجب مرسوم متخذ يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح من  اتتم تعيينت: 6 المادة
  .أعاله 5املستخدم مع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف املادة 

  وتتم تعيينات رؤساء املصاحل ورؤساء األقسام مبوجب قرار من الوزير املستخدم مع مراعاة الشروط املنصوص عليها 
  .أعاله 4و  3يف املادتني 

 152- 2007له خاصة املرسوم رقم  املخالفة و السابقة الرتتيبات كافة حمل حيل و املرسوم هذا يلغي : 7 المادة
  .املتعلق بوظائف تأطري اإلدارة 2007أغسطس  28الصادر بتاريخ 

يكلف الوزراء كل فيما يعنيه بتطبيق هذا املرسوم الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اإلسالمية :  8المادة  
  .املوريتانية
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 إجراءات حسب و الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املرسوم هذا بتطبيق, يعنيه فيما كل, الوزراء يكلف :10 المادة

  .االستعجال
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  31 بتاريخ 185-2008 رقم المرسوم ترتيبات كملي 2012 فبراير 16 بتاريخ صادر 049–2012 رقم مرسوم.6

   اإلدارة تأطير بوظائف المتعلق 2008 دجمبر

 2008دمجرب   31بتاريخ  185-2008من املرسوم رقم  4و  3خروجا على ترتيبات املادتني :  األولى المادة
 عدم حالة ولفرتة انتقالية سيتم إاؤها مبوجب مرسوم، ميكن للوزراء املستخدمني، يف املتعلق بوظائف تأطري اإلدارة

 العمومية اإلدارات يف خيدمون دائمني غري أشخاص تعيني قسم، رئيس و مصلحة رئيس منصيب لشغل موظفني وجود

  :التالية الشروط املستوفني و

  مصلحة؛ رئيس وظيفة لشغل يعادهلا ما أو األقل على العايل التعليم من األوىل املرحلة شهادة -

 .قسم رئيس وظيفة لشغل يعادهلا ما أو األقل على الباكلوريا شهادة -

  .املرسوم هذا من األوىل املادة لرتتيبات طبقا ا املقام بالتعيينات الوزراء جملس يشعر : 2 المادة

 الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ اإلدارة وعصرنة العمل و العمومية الوظيفة وزيرة تكلف : 3المادة 

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية
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 يمكن التي العالوات يحدد 2017 فبرائر 16 بتاريخ صادر م م ا و م و/  دل و/ 151 رقم مشترك مقرر.7

  للبلديات العامين لألمناء منحها

 حساب آخر يف املنجزة التسيري إليرادات طبقا للبلديات العامني لألمناء شهرية وظيفة  عالوة ُمتنح:  األولى المادة 

 :التايل اجلدول يف املبينة احلدود يف البلدي الس من مبداولة سنة كل العالوة هذه مبلغ ُحيَدد. إداري

 الحساب في المنجزة التسيير إيرادات

  باألوقية األخير اإلداري

 لعالوة األدنى الحد

  باألوقية الوظيفة

 لعالوة األعلى الحد

  باألوقية الوظيفة

    220.000    180.000  مليون 200 من أكثر

   175.000   140.000  مليون 200 إىل  100.000.001 من

   135.000   100.000  مليون 100 إىل   50.000.001 من

   120.000   80.000  مليون 50 إىل   25.000.001 من

         90.000         60.000  مليون 25 إىل   10.000.001 من

        60.000        40.000  مليون 10 من أقل

 البلديات هلذه العامني لألمناء  جزافية شهرية مكافأة ُمتنح احلضرية البلديات يف  اإلدارية النفقات لتغطية:  2 المادة

:التايل اجلدول يف مبني هو ملا طبقا  

 العامين لألمناء  الجزافية الشهرية المكافأة مبلغ

المقاطعات عواصم لبلديات  

 العامين لألمناء  الجزافية الشهرية المكافأة مبلغ

  الواليات عواصم لبلديات

أوقية  20.000   أوقية  30.000     

  .املقرر هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغي: 3المادة

 واملالية االقتصاد وزير لدى املنتدبة للوزارة العام واألمني والالمركزية الداخلية لوزارة العام األمني يَُكلف: 4المادة

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل البلديات وعمد  بامليزانية املكلفة

  .املوريتانية اإلسالمية
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 المادة ترتيباب ويستبدل  يلغي 2016 فبرائر 16 بتاريخ صادر دل و/ م م ا و م و/ 152 رقم مشتركمقرر . 8

 مبادئ المتضمن ،2004 يناير 28 بتاريخ الصادر م ب د و/ م و/ 132 ت رقم المشترك المقرر من األولى

 المصطلحات ومدونة عليها، والتصويت تحضيرها إجراءات وكذلك البلدية للميزانيات بالنسبة المالي القانون

  .والرقابة اإلنجاز وظروف وتعديلها عليها المصادقة وطرق فيها، المستعملة

  

 28و د ب م الصادر بتاريخ/و م / 132املشرتك رقم ت  املقرر تلغى وتستبدل املادة األوىل من:  األولى المادة
، املتضمن مبادئ القانون املايل بالنسبة للميزانيات البلدية وكذلك إجراءات حتضريها والتصويت 2004يناير 

   :، كما يليف اإلجناز والرقابةعليها، ومدونة املصطلحات املستعملة فيها، وطرق املصادقة عليها وتعديلها وظرو 

 آخر يف املنجزة التسيري إليرادات طبقا البلديني للمحصلني شهرية حتصيل  عالوة ُمتنح:  ) جديدة(األولى المادة

  :التايل اجلدول يف املبينة احلدود يف سنة كل العالوة هلذه األعلى احلد ُحيَدد. إداري حساب

 الحساب في المنجزة التسيير إيرادات

  باألوقية األخير اإلداري

 لعالوة األعلى الحد

  باألوقية الوظيفة

    140.000  مليون 200 من أكثر

   120.000  مليون 200 إىل  100.000.001 من

   100.000  مليون 100 إىل   50.000.001 من

   80.000  مليون 50 إىل   25.000.001 من

         60.000  مليون 25 إىل   10.000.001 من

        40.000  مليون 10 من أقل

  .املقرر هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تُلغى: 2المادة

 الذي املقرر هذا بتنفيذ خيصه، فيما كل البلديون احملصلون و والعمد   واحلكام والوالة العام اخلازن يَُكلف: 3المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر
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 صالحيات الوالة بتفويض يقضي 2017 سبتمبر 13 بتاريخ صادر  و ت و/ ل د و/  762 رقم مشترك مقرر. 9

 الريفية للبلديات عامين كأمناء االبتدائية المدارس مدراء تعيين

 املنظم 2016 فربائر 16 بتاريخ الصادر ل د و / 121 رقم املقرر من 2 املادة ترتيبات على خروجا: األولى المادة

 الوطين التهذيب ووزير بالالمركزية املكلف الوزير من وبتفويض باسم الوالة ميارس للبلديات، العامني األمناء لوظيفة

  . الريفية للبلديات عامني كأمناء االبتدائية املدارس مدراء تعيني صالحيات

  .الوايل من مقرر مبوجب ا يعملون اليت البلديات يف عامني كأمناء االبتدائية املدارس مدراء تعيني يتم: 2 المادة

 القانون من 34 املادة من األوىل للفقرة طبقا درجام يف خدمة وضعية يف املعينون العامون األمناء يبقى :3 المادة

  .الدولة ووكالء للموظفني العام األساسي النظام املتضمن 1993 يناير 18 بتاريخ الصادر 93.09

  .املقرر هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تُلَغى:  4 المادة

  .الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املقرر هذا بتنفيذ الوالة يكلف:  5 المادة
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  للبلديات العامين األمناء وظيفة ينظم 2016 فبرائر 16 بتاريخ الصادر  ل د و/  121 رقم مقرر. 10

 

  .عام أمني البلدية إدارة يف مهامه يف العمد يساعد:  األولى المادة

 خيضع. بالالمركزية املكلفة الوزارة موظفي بني من بالالمركزية املكلف الوزير من مبقرر للبلدية العام األمني يُعني:   2 المادة

  .للدولة الالممركزين العمال  ُيسري الذي النظام لنفس للبلدية العام األمني

  :يلي فيما البلدية تصرف حتت وضعه يتم الذي العام األمني مهام تتمثل:  3 المادة

  السكان؛ اجتاه مهامه يف العمدة مساعدة -

 البلدية؛ إدارة مهمة يف للعمدة الرئيسي املعاون هو يكون أن -

 .ا املعمول النصوص تطبيق جمال يف للبلدية االستشارة تقدمي -

  :يلي فيما العام األمني واجبات تتمثل:  4 المادة

  ؛ لديهم يعمل الذين املنتخبني جتاه املهين الوالء واجب -

 املهنية؛ والسرية التحفظ واجب -

 املنتخبني؛ صالحيات احرتام واجب -

  .لديها يعمل اليت احمللية اموعة خلدمة االستعداد واجب -

. للبلدية اإلداري التسيري مهام عن واملسؤولية  والتنسيق اإلدارة مبهام العمدة، سلطة حتت العام، األمني يضطلع:  5 المادة

  :التالية باملهام يضطلع فإنه األساس هذا وعلى

  البلدية؛ املصاحل إدارة -

 اإلدارية؛ السكرتاريا -

 البلدي؛ والس التنفيذي اجلهاز قرارات وتنفيذ إعداد -

 للعمال؛ اإلداري التسيري -

 واحملاسبية؛ املالية اإلجراءات احرتام على السهر -
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 .ا املعمول والنظم للقوانني البلدية القرارات من وغريها واملقررات املداوالت مطابقة من التأكد -

  .البلدية مصاحل جمموع على الكاملة بالسلطة العمدة، سلطة ،حتت العام نياألم يتمتع:  6 المادة

  :يلي مبا يكلف فإنه األساس هذا وعلى 

 املصاحل؛ تنسيق و وتنظيم إدارة -

  .القرارات وتنفيذ إعداد يف املتمثلة مهامها يف املصاحل ومساعدة وتعبئة إنعاش -

  .الرسائل جمموع ومتابعة استغالل و ومركزة واستقبال املصاحل إىل العمدة تعليمات إحالة العام األمني يتوىل

 للمجموعة التنفيذي الطابع ذات الداخلية اهليئات وجلسات البلدي الس جلسات العام األمني حيضر:  7 المادة

  .العمل وجمموعات واللجان البلدي املكتب مثل اإلقليمية

 إىل الصفقات و واملعاهدات واملقررات املداوالت كل وإحالة  السجالت ومسك اجللسات سكرتاريا العام األمني يتوىل

  .الوصاية

 كما.  البلدية لوكالء اإلدارية امللفات وحفظ وحتيني بإعداد العام األمني يقوم ، للعمال اإلداري التسيري جمال يف:  8 المادة

 والرتقية التعيني مقررات:  مثل البلدية بوكالء اخلاص املهين باملسار املتعلقة اإلدارية واإلجراءات املقررات  العمدة على يقرتح

  .واإلجازات والعقوبات التقاعد إىل واإلحالة الطرد و

 البلدية، السلطات تتخذها اليت املقررات، و املداوالت مطابقة على السهر مسؤولية العام األمني يتحمل:  9 المادة

  .ا املعمول والنظم للتشريعات

 من أو  ''ا'' للفئة املنتمني املوظفني بني من واملقاطعات الواليات عواصم لبلديات العامون األمناء يُعني: 10 المادة

  .  اجلامعي التعليم من الثاين السلك شهادة على اصلنياحل املوظفني

ى مستو  مع كفاءم مستوي يتناسب  الذين الدولة ووكالء موظفي بني من الريفية للبلديات العامون األمناء يُعني
  .العمومية اإلدارة يف مؤكدة جتربة ميتلكون و العمومية الوظيفة من ''ب'' الفئة
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 حول أويل لتكوين  احلاجة، حسب خيضع، أن ميكن البلدية تصرف حتت ووضعه تعيينه مت الذي العام األمني :11 المادة

  .العام األمني وظائف

  .العمدة طرف من وموقعة مكتوبة سفر ملأمورية طبقا حصري بشكل املهنية باألسفار العام لألمني ُيسمح:  12 المادة

 املكلفني الوزيرين من مشرتك وزاري مقرر مبوجب ستحدد نسبة أساس على البلدية ميزانية من تعويضا األسفار هذه وختول

  .واملالية بالالمركزية

  .اإلجبارية النفقات ضمن من وتعد  البلدية، ميزانية من األخرى والعالوات الوظيفة عالوات تقتطع

  . الوصاية طرف من العالوات هذه نسب على يصادق

  .عمل فرتات كلها تعترب املهام وفرتة املربر املرض عطلة فرتة و السنوية اإلجازة فرتة 

  .وظائفه فيها ميارس اليت البلدية يف باإلقامة العام األمني يلزم: 13 المادة

 الصادر م ب د و/  033  رقم املقرر ترتيبات خصوصا املقرر، هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغى: 14 المادة

 .للبلديات العامني األمناء لصالحيات احملدد 1989 مارس 15 بتاريخ

 الذي املقرر هذا بتطبيق  يعنيه، فيما كل والعمد، والوالة والالمركزية الداخلية لوزارة العام األمني يكلف :15 المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر
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 لوظيفة المنظم المقرر بتطبيق يتعلق  2016  مارس 29  بتاريخ صادر ل.د.و/   000002 رقم تـــــعـــميــــــم. 11

  العام األمين

  :السادة ىإل

  الوالة؛ ـ

  الحكام؛ ـ

  .العمد ـ

  .عمومي كمرفق خدماا الستمرارية الضامن هو اليت البلدية املصاحل سري يف املركزية احللقة هو للبلدية العام األمني

 كفاءات علي يتوفرون ال قد الذين للمنتخبني القرارات اختاذ صالحيات حتويل تستدعي البلدية االنتخابات أن ذلك

 األويل، بالدرجة فين هو الذي العام، األمني دور يسهل أن ينبغي وهلذا،. الريفية البلديات يف خصوصا اال هذا يف

  .البلدي وجملسه العمدة طرف من املتخذة القرارات وتنفيذ القانون احرتام يضمن بلدي تسيري بأحسن القيام

 االختالالت من العديد من تعاين فإا املوريتاين، املؤسسي املشهد يف قوي بشكل ترسخت قد البلدية كانت وإذا

  .احمللية التنمية جمال يف خاصة هلا املخولة باالختصاصات اضطالعها ضمان تعيق التسيري و اإلدارة حيث من

 ضمان اجل من الفاعلية احملدودة التنظيمية الرتتيبات كفاية عدم إيل أخري، أمور بني من الوضعية، هذه وتعود

 متطورة إدارة وجود ضمان شأنه من الكفاءة علي يتوفر) العام األمني(العمال من لطاقم البلدية، ضمن حضور،

  .األداء

 يسمح مل البلدي، والتسيري اإلدارة عن مسؤول لوجود الضرورية اآلليات إقامة عدم يف" الرتدد" هذا فإن النهاية، ويف

 التنمية قيادة يف دورها وضمان السكان لدي عمومي كمرفق بوظيفتها كامل بشكل القيام يف املوريتانية للبلديات

  .احمللية

 يؤسس جديدا مقررا اختذنا البلدية، لإلدارة ناجع بتسيري للقيام املثلي الشروط إقامة وبغية املعاينات هذه علي اعتمادا

  . العام األمني وظيفة
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 لكونه وذلك املوجودة، النصوص مبجموع مقارنة حقيقية مضافة قيمة اجلديد، النص هذا يف الواردة الرتتيبات تشكل

 خصيصا وتكوينهم انتقاؤهم مت الدولة، إدارة من معارين موظفني املوريتانية، البلديات كافة ضمن بإقامة، يسمح

  .للبلدية العام األمني وظيفة لشغل

  :وينب اخلصوص علي املقرر هذا وينص

 االستغناء العمد بإمكان اآلن حد إيل كان واليت البلديات كافة ضمن اإلدارية الوظيفة هلذه االلزامي الطابع •

 بلديام؛ يف العامني األمناء عن

 الس جلسات يف يشارك الذي العام األمني وصالحيات ومسؤوليات وواجبات مهام وتعزيز توضيح مت •

 املداوالت مطابقة عن مسؤول فهو وأخريا. التنفيذي الطابع ذات الداخلية اهليئات واجتماعات البلدي

 للقانون؛ األخرى والتصرفات  واملقررات

 ؛)أ( فئة من واملقاطعات الواليات عواصم لبلديات العامني لألمناء األصلي التكوين مستوي يكون أن جيب •

 من البلديات ميكن أن شأنه من ما وهذا أصلية، تكوينية دورة إجراء بعد العام األمني وتعيني اكتتاب يتم •

 وأكيدة؛ مالئمة قدرات علي يتوفرون عمال علي احلصول

 الوصاية؛ طرف من مسبقا إقرارها ويتم القانون عليها ويبوب واملصاريف العالوات البلدية تتحمل •

  .وظائفه ا يزاول اليت البلدية يف باإلقامة العام األمني يلزم وأخريا، •

 تعميم أمهية وكذلك والتكوين االنتقاء طريق عن اكتتابه وحصر صالحياته وتوضيح العام األمني دور تعزيز سيمكن

  .موريتانيا يف البلدية املؤسسة وتسيري اإلدارة عمل يف كبري حتسني إجراء من البالد، بلديات كافة لتشمل وظيفته

 الرتتيبات حول التحسيس اجل من الواليات كافة يف للبلديات العامني واألمناء العمد لصاحل شرح ورشات ستنظم

  .اجلديدة التنظيمية

  إدارة إرساء بغية النص هذا تطبيق و تنفيذ ملتابعة كبرية عناية إعطاء منكم أطلب فإين املقرر، هذا إليكم أحيل وإذ

  . لبلدياتنا املنتظم السري حاليا تعيق اليت التحديات رفع علي قادرة البلديات، يف وفاعلة حقيقية

 مبوجب احملددة صالحيام واحرتام عملهم أماكن يف العامون األمناء حلضور خاصة عناية إعطاء أيضا ينبغي

  .وفوائدهم حقوقهم تسوية وأخريا اجلديدة، التنظيمية الرتتيبات
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 المحليين المنتخبين عالوات بمراجعة يتعلق 2017 مارس 22 بتاريخ صادر ل د و/  0001 رقم تعميم.12

  البلديين والمحصلين للبلديات العامين واألمناء

  والعمد والحكام الوالة كافة إلى

 ،2016 مايو 10 بتاريخ الصادر 2016.94 املرسوم مبوجب للتنمية، اجلهوي للصندوق اجلديد اإلصالح أدى لقد
 وحتسني البلدية املنشأة يف التحكم جمال يف الفنية قدراا تعزيز من البلديات لتمكني التسيري اعتمادات مضاعفة إىل

  .واملايل اإلداري التسيري

 حبيث البلدية املؤسسات يف قوية ديناميكية بعث على قادرة حقيقية بشرية كفاءات خلق إىل اإلصالح هذا يهدف

 حتسني خصوصا الدولة طرف من إليها املوكلة باملهام تضطلع حىت احمللية اجلماعات واستمرارية دميومة تضمن

  .للسكان املقدمة اخلدمات

 نظام أن ذلك. ومنتخبيها اإلقليمية اجلماعات عمال لتحفيز اجلديدة العالوات على املصادقة متت اإلطار، هذا ويف

 سنة إىل يعود العامني، لألمناء بالنسبة ألنه، البلدية مستوى على للفاعلني حقيقية حوافز يوفر ال احلايل العالوات

  .  سنوات 10 من أكثر إىل البلديني واحملصلني دللعم بالنسبة تارخيه يعود كما سنة؛ 28 من أكثر أي 1989

 املنتخبون،(  احملليني الفاعلني عالوات نظام حتسني إذن املمكن من أضحى التسيري اعتمادات يف املعتربة الزيادة ومع

  ).البلديون احملصلون العامون، األمناء

 تساهم ألا ليس جبارة خطوة يعترب للبلديات، العامني األمناء عالوات مراجعة املتضمن املقرر على املصادقة إن

 حقيقة إلدارة قوية أسس وضع مبثابة تُعترب بل العالوات، زيادة عرب البلدي للتسيري األساسية الوظائف تثمني يف فقط

  .التنمية حتديات رفع على قادرة

 التوقعات من بدال للتسيري احلقيقية اإليرادات أساس على البلديات وعمال للمنتخبني اجلديدة العالوات منح مت لقد

  .احمللية املوارد تعبئة يف اجلهود من مزيدا احملليون الفاعلون يبذل حىت املاضي، يف كان كما
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 للعمد منحها ميكن اليت واالمتيازات  للعالوات دداحمل 2017.02.16 بتاريخ الصادر ل د و/ 150 رقم املقرر مبوجب

 كما الضعيفة البلديات مستوى على فقط متت الزيادة فإن البلديات، طرف من البلديني واملستشارين ومساعديهم

  :يلي

 مليون؛ 10 عن تسيريها إيرادات تقل اليت البلديات لعمد متثيل كعالوة 000 420 إىل 000 360 •

 تقل اليت البلديات مستوى على ومساعديهم للعمد وظيفة كعالوات التوايل على 000 15 و 000 25 •

 مليون؛ 10 عن تسيريها إيرادات

 10 عن تسيريها إيرادات تقل اليت البلديات مستوى على احملليني للمنتخبني دورة كعالوة أوقية 000 10 •

 .مليون

 لألمناء منحها ميكن اليت للعالوات احملدد 2017.02.16  بتاريخ الصادر م م ا و م و/  ل د و/ 151 املقرر ومبقتضى

 وذلك احلضرية، البلديات يف اإلضافية اإلدارية النفقات لتغطية جزافية عالوة استحداث مت فإنه للبلديات، العامني

 العالوة هذه تبلغ. العمل أعباء من الكثري لديها اليت احلضرية املراكز يف تعيينهم يتم الذين العامني األمناء تشجيع بغية

  .املقاطعات عواصم لبلديات بالنسبة أوقية 000 20 و الواليات عواصم لبلديات بالنسبة أوقية 000 30

  :يلي كما العالوات حدود حتديد مت وقد

 مليون 200 عن تسيريها إيرادات تزيد اليت للبلديات العامني لألمناء بالنسبة 000 220 إىل 000 180 •

 أوقية؛

 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت للبلديات العامني لألمناء بالنسبة 000 175 إىل  000 140 •

 مليون؛ 200 و 001 000 100

 001 000 50 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت للبلديات العامني لألمناء بالنسبة 000 135 إىل 000 100 •

 مليون؛ 100 و

 و 001 000 25 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت للبلديات العامني لألمناء بالنسبة 000 120 إىل 000 80 •
 مليون؛ 50

 و 001 000 10 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت للبلديات العامني لألمناء بالنسبة 000 90 إىل 000 60 •
 مليون؛ 25
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 مليون؛ 10 عن تسيريها إيرادات تقل اليت للبلديات العامني لألمناء بالنسبة 000 60 إىل 000 40 •

 األقصى احلد جتاوز دون املالية قدراها حسب العالوات منح للبلديات ميكن حيث مرخص، بسقف هنا األمر يتعلق

  .األدىن احلد عن النزول أو

 تسيري عالوات حدد فقد 2017.02.16 بتاريخ الصادر ل د و/ م م ا و م و/ 152 رقم باملقرر يتعلق فيما أما

  :يلي كما البلديني احملصلني

 أوقية؛ مليون 200 عن إيراداا تزيد اليت البلديات لفئة بالنسبة 000 140 •

 مليون؛ 200 و 001 000 100 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت البلديات لفئة بالنسبة 000 120 •

 مليون؛ 100 و 001 000 50 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت البلديات لفئة بالنسبة 000 100 •

 مليون؛  50 و  001 000 25 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت البلديات لفئة بالنسبة 000 80 •

 مليون؛  25 و  001 000 10 بني تسيريها إيرادات ترتاوح اليت البلديات لفئة بالنسبة 000 60 •

 ؛ مليون 10 عن تسيريها إيرادات تقل اليت البلديات لفئة بالنسبة 000 40 •

 املصادر تسيري تكاليف حتمل من البلديات متكني هو للتنمية اجلهوي الصندوق إصالح من املتوخى اهلدف إن

 أداء من يتمكنوا حىت احملليني للفاعلني مواتية عمل ظروف وخلق البلديات املؤسسات سري حلسن الضرورية البشرية

  .وجه أحسن على مهامهم

 احرتام على السهر خصوصا البلديات سري حلسن أساسيا يُعترب للوصاية اجلهوية اللجان دور فإن اإلطار، هذا ويف

  .احملليني الفاعلني لعالوات احملددة النظم
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  األساسية للمدارس حراسة وكالء باكتتاب يتعلق  2017 دجمبر 21 بتاريخ صادر/  ل د و 008 رقم تعميم. 13

 إلى كافة العمد عن طريق الوالة

  .يرمي هذا التعميم إىل إطالعكم على إلزامية اكتتاب وكالء حراسة للمدارس األساسية
وجتهيز املنشآت املدرسية للتعليم األساسي يعترب من صالحيات البلديات كما تنص وللتذكري فإن بناء وصيانة 

  .املنشئ للبلديات 1987اكتوبر  20الصادر بتاريخ  289.87من األمر القانوين رقم  2على ذلك ترتيبات املادة 
د أن صيانة هذه املنشآت بي. ويف هذا اإلطار فقد مت تشييد الكثري من  البىن التحتية املدرسية بتمويل من الدولة

  :تتطلب وجود وكيل مكلف حبراستها ُحتدد مهامه من بني أخرى بـــــ ـ

 التحقق من هوية األشخاص الذين يلجون املدارس خالل وخارج أوقات التدريس؛ -

 مراقبة وضعية البنايات واإلبالغ عن أي اختالالت أو أضرار تصيبها ؛ -

 من املدراس؛  مراقبة حركة املرور عند كل دخول وخروج -

 فتح مجيع أبواب الفصول واملمرات وتوابعها؛ -

 التحقق من إغالق كل األبواب والنوافذ وإطفاء كل األنوار؛ -

 إرشاد األشخاص عند عمليات تسليم املعدات والكتب؛ -

 .   إكمال عمل فرق تنظيف مقرات املدارس وساحاا عند االقتضاء -

جمالسكم البلدية العتماد املداوالت اخلاصة باكتتاب وكالء احلراسة ويتعني عليكم من اآلن فصاعدا استدعاء 
  .وتوجيه مصاحلكم املختصة باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه املداوالت طبقا للنصوص املعمول ا
  .مهويف األخري ألفت انتباهكم إىل العنايـة اخلاصـة اليت أوليها هلذا التعميم كما أطلب منكم موافايت باستال

  
  

  

  

  
 

 

  



 729  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  عالوات المنتخبين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  عالوات المنتخبين
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 منحها يمكن التي واالمتيازات  العالوات حددي 2017 فبرائر 16 بتاريخ صادر دل و/  150 رقم مقرر. 1

  البلديات طرف من البلديين والمستشارين ومساعديهم للعمد

 مبلغ وحيدد. إداري حساب آخر يف املنجزة التسيري إليرادات طبقا للعمد سنوية متثيل عالوة ُمتنح:  األولى المادة

  : التايل اجلدول يف املبينة احلدود يف البلدي الس من مبداولة سنة كل العالوة هذه

 اإلداري الحساب في المنجزة التسيير إيرادات

  باألوقية األخير

 لعالوة األدنى الحد

  باألوقية التمثيل

 لعالوة األعلى الحد

  باألوقية التمثيل

  4.800.000     3.500.000  مليون 200 من أكثر

  3.480.000     2.800.000  مليون 200 إىل  100.000.001 من

  2.820.000     2.000.000  مليون 100 إىل   50.000.001 من

  2.100.000     1.200.000  مليون 50 إىل   25.000.001 من

  840.000         720.000  مليون 25 إىل   10.000.001 من

  420.000  360.000  مليون 10 من أقل

 دائمة بصفة أعماهلم ميارسون الذين ومساعديهم للعمد ميكن أنه غري. جمانية ومساعديه العمدة وظيفة إن:  2 المادة

 العمدة مساعدي عدد ُحيَدد كما. مبداولة سنة كل البلدي الس حيددها شهرية وظيفة عالوة على حيصلوا أن

  :التايل اجلدول يف املبينة األسقف حدود يف الدائمني

 الحساب في المنجزة التسيير إيرادات

  باألوقية األخير اإلداري

 األعلى الحد

 وظيفة لعالوة

  باألوقية العمد

 األعلى الحد

 وظيفة لعالوة

 المساعد

  باألوقية

 لعدد األعلى الحد

 المساعدين

  الدائمين

200.000.000من أكثر  150.000  90.000  3  

200.000.000 إىل  100.000.001 من  105.000  63.000  3  

100.000.000 إىل   50.000.001 من  85.000  51.000  3  
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50.000.000 إىل   25.000.001 من  65.000  39.000  2  

25.000.000 إىل   10.000.001 من  45.000  27.000  2  

10.000.000 من أقل  25.000 15.000 1  

 عالوة على انتدام فرتة خالل حيصلوا أن البلدي الس من مداولة مبقتضى البلديني للمستشارين جيوز: 3 المادة

  :التايل اجلدول يف املبينة لألسقف وفقا ُحتَدد الدورة عن جزافية

 اإلداري الحساب في المنجزة التسيير إيرادات

  باألوقية األخير

  باألوقية الدورة عالوة سقف

 40.000  200.000.000 من أكثر

 30.000  200.000.000 إىل  100.000.001 من

 25.000  100.000.000 إىل   50.000.001 من

 20.000  50.000.000 إىل   25.000.001 من

 15.000  25.000.000 إىل   10.000.001 من

 10.000  10.000.000 من أقل

  :التالية الشروط وفق وذلك بالوظيفة املرتبطة السكن اتفاقية سقف مبداولة البلدي الس حيدد: 4المادة

 وظيفتهم؛ ملمارسة مساعدوهم أو العمد يتفرغ أن �

 .الدولة مساكن من مستفيدين يكونوا ال أن �

 العمدة مسكن تكلفة تتجاوز ال وأن وظيفته عالوة تكلفة من أكثر البلدي املرفق العمدة مسكن يكلف ال أن وجيب

  .البلدية إليها تنتمي اليت الفئة حسب العمدة مسكن تكلفة من% 60 املساعد

  .انتدام فرتة بانتهاء السكن يف ومساعديه العمدة حق وينتهي

 تتجاوز ال تعويض عالوة حمله حتل أن ميكن كما. البلدية باسم إجيار عقد موضع املسكن يكون احلاالت كل ويف

  .إلجياره املقدرة التكلفة من% 80
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 الس ويصادق. للبلدية املالية القدرة حسب للوظيفة سيارات من يستفيدوا أن البلديات لعمد جيوز: 5المادة

 للصفقات املنظمة للنصوص طبقا السيارات هذه على احلصول وإجراءات املالية الرتتيبات على مبداولة البلدي

  .العمومية

  .املقرر هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تُلغي: 6المادة

 املقرر هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كل البلديون، واحملصلون اجلهويون واخلازنون والعمد واحلكام الوالة يَُكلف: 7المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي
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  هيئات الرقابة

   

  هيئات الرقابة
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  يتعلق بمحكمة الحسابات 2018يوليو 20صادر بتاريخ  2018-032قانون نظامي رقم . 1

 املراجع 1991يوليو 20من دستور ) جديدة( 68من املادة  8و 7تطبيقا ألحكام الفقرتني :  المادة األولى
 ، يهدف هذا القانون النظامي إىل حتديد قواعد تنظيم وسري عمل حمكمة2017و 2012و 2006سنوات 

  .أعضائهاحلسابات وكذا إىل حتديد النظام األساسي املطبق على 
 الحسابات محكمة وسير تنظيم: األول الباب

  المهام: األول الفصل

 مضمونة باستقاللية وتتمتع العمومية األموال برقابة املكلفة املستقلة العليا اهليئة هي احلسابات حمكمة : 2 المادة

 الرشيد، احلكم وقيم مبادئ محاية مهمة احلسابات حمكمة إىل وتسند. النظامي القانون وهذا الدستور مبوجب

  .الختصاصها اخلاضعة والوحدات الدولة حسابات ومراجعة والشفافية

 .املالية قوانني تنفيذ على العليا بالرقابة احلسابات حمكمة تكلف : 3 المادة

  .املالية قوانني تنفيذ على الرقابة يف واحلكومة الربملان احلسابات حمكمة تساعد : 4 المادة

 حتقيق يف واملشورة واإلعالم والتقييم التدقيق جمال يف واملنتظم الدائم بعملها احلسابات حمكمة تساهم :5 المادة

  : أدناه املبينة األهداف

  ؛ محاية األموال العمومية -

  ؛ حتسني طرق التسيري وتقنياته  -

  ؛ عقلنة العمل اإلداري -

 .تقييم السياسات العمومية - 

 للقواعد خمالفة أو خرق أو تقصري أو احنراف أي كشف احلسابات حمكمة إىل املسندة الرقابة تستهدف : 6 المادة

 األشخاص مساءلة أو الضرورية بالتصحيحات القيام حالة كل يف ميكن حبيث بالتسيري، املتعلقة وتلك القانونية

 أكثر ارتكاا جعل أو التصرفات هذه مثل وقوع تفادي شاا من تدابري اختاذ أو التعويض على احلصول أو املعنيني

  .املستقبل يف صعوبة
 شكل على العينات، طريق عن أو شاملة بصفة املكان، عني ويف الوثائق على الحقة بصورة الرقابة هذه متارس

 .إداري أو قضائي
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  الحسابات محكمة تنظيم في: الثاني الفصل

  

  :أدناه املبينني األعضاء من احلسابات حمكمة تتشكل : 7 المادة

 احملكمة؛رئيس  - 

 رؤساء الغرف؛  - 

 رؤساء األقسام عند االقتضاء؛ - 

 املستشارون؛ - 

 .القضاة املنتدبون  - 

. القضائية واهليئات احملاكم يف اجلالسني القضاة لصاحل املقررة للعزل القابلية عدم من احلسابات حمكمة قضاة يستفيد

 رئيس من مرسوم مبوجب تعيينهم ويتم. القانون هذا من الثاين الباب يف حمدد خاص أساسي لنظام وخيضعون

 .اجلمهورية

  :التالية املداولة التشكيالت احلسابات حمكمة تضم : 8 المادة

 الرمسية؛ العلنية اجللسة -

 اتمعة؛ الغرف -

 املشورة؛ غرفة -

 الغرف؛ -

 .اجلهوية الغرف -

 .الغرف داخل أقسام احلاجة، عند تشكل أن ميكن

  :التالية االستشارية التشكيالت احملكمة تضم كما

 متخصصة؛ جلان بداخلها تنشئ أن ميكن اليت والربامج العام التقرير جلنة -

 .احلسابات حمكمة لدى احلكومة ومفوض الرؤساء جملس -
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 .أعماهلا وتنسيق بتنظيم ويقوم احلسابات حملكمة العامة اإلدارة احملكمة رئيس يتوىل :9 المادة

 .اجلمهورية رئيس على عرضه وبعد بشأنه والربامج العام التقرير جلنة تداول بعد السنوي العمل برنامج يقر

 الرؤساء جملس وكذلك والربامج العام التقرير وجلنة املشورة وغرفة اتمعة والغرف الرمسية العلنية اجللسات ويرتأس

 .املذكورة اللجنة عن املتفرعة اللجان واجتماعات الغرف جلسات يرتأس أن وميكن احلكومة، ومفوض

 .رئاسته حتت الصادرة والقرارات األحكام ويوقع

 .احملكمة تبديها اليت املالحظات على استعجالية، صبغة ذات أوامر أو مذكرات بواسطة املعنيني، الوزراء ويطلع

 .اهليئة هلذه املخصصة والوسائل املوظفني تسيري ويتوىل احلسابات حمكمة مصاحل احملكمة رئيس يدير :10 المادة

 إىل االستماع بعد وذلك رئيسها، طرف من احملكمة وجتهيز لتسيري الالزمة النفقات تقديرات إعداد سنة، يتم،كل

 .احلكومة ومفوض الرؤساء جملس

 .املعنية الصفقات جلنة اختصاص من العمومية الصفقات إلبرام املخصص احلد تصل عندما التجهيز نفقات تكون

 .منفصل باب حتت الدولة ميزانية يف الغرض لذلك املخصصة االعتمادات وتدرج

 كله ذلك ويكون للخزينة العام املدير ويسددها احملكمة رئيس طرف من بصرفها ويؤمر وتصفى بالنفقات التعهد يتم

 كل يعني مستشار تقرير على بناء احلكومة ومفوض الرؤساء جملس إىل بذلك عرضا ويقدم ا، املعمول للقواعد طبقا

 .احملكمة رئيس قبل من سنة

 .بالتوقيع تفويضا مينحه أن احملكمة ولرئيس املستشارين بني من مبرسوم يعني عام أمني احملكمة رئيس يساعد

 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات) 5( مخس ملدة مبرسوم احلسابات حمكمة رئيس يعني :11 المادة

 ذلك كان إذا إال أعاله احملدد األجل اية قبل وظائفه ممارسة عن يوقف أو احلسابات حمكمة رئيس يعلق أن جيوز ال

 أو السياسية أو املدنية احلقوق فقدان أو بدين عجز بسبب أو املعين طلب علي وبناء تعيينه يف املتبعة للطرق وفقا

 .القاضي وكرامة شرف أو وبلياقة املهنية بالتزاماته كبري إخالل

 حالة باستثناء للمحكمة األعلى الس من إذن بدون احلسابات حمكمة رئيس ضد جزائية متابعة بأية القيام جيوز وال

 .جبنحة أو جبناية التلبس

 .الس رئاسة الرئيس نائب يتوىل احلالة هذه ويف

 .الوظيفة يف األقدم الغرفة رئيس إعاقته أو غيابه حالة يف احملكمة رئيس عن ينوب

 .مرسوم مبوجب احلسابات حمكمة رئيس مكافأة ونظام رتبة حتدد

 أؤدي أن األحد الواحد باهللا أقسم“: التايل القانوين اليمني تنصيبه مبناسبة اجلمهورية رئيس أمام احملكمة رئيس ويؤدي
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 وأن املداوالت سرية على أحافظ وأن والقوانني، الدستور ذلك يف حمرتما حياد بكل أزاوهلا وأن أمانة بكل وظائفي

 .”واملخلص النزيه القاضي كتصرف أتصرف

 والتعارض باالستقاللية املتعلقة احلسابات حمكمة ألعضاء األساسي النظام أحكام احملكمة رئيس على وتنطبق

 .الرمسي الزي وارتداء

 يعني مساعدان مفوضان يساعده للحكومة مفوض قبل من احلسابات حمكمة لدى العامة النيابة متثل : 12 المادة

 .مبرسوم منهم كل

 .التماسات أو طلبات بواسطة مهامه احلكومة مفوض ميارس

 ااالت يف خربم أو كفاءم إىل بالنظر موظفني، غري أو موظفني كانوا سواء أشخاص، تعيني ميكن : 13 المادة

 االختصاصات مزاولة يف احلسابات حمكمة ملساعدة استثنائية مبهمة مكلفني مستشارين بصفة احملكمة، م اليت

 .أدناه 17 املادة يف املذكورة

 التدقيق بإجراء مكلفني مدققني مساعدين بصفة موظفني غري أو موظفني كانوا سواء أشخاص تعيني ميكن كما

 .استثنائية مبهمة املكلفني املستشارين أو احملكمة أعضاء إشراف حتت

 نشاط أي فيها يزاولوا أن ميكن وال احلسابات حمكمة يف أعضاء السابقتني الفقرتني يف املذكورون األشخاص يعترب وال

 .احملكمة قضاة فيها يرأسوا مبهام يكلفوا أن حال بأي هلم ميكن وال قضائي،

 .مرسوم بواسطة املادة هذه تطبيق شروط وحتدد

 االختصاصات في: الثالث الفصل

 والحكومة البرلمان مساعدة: األول القسم

 .املالية قوانني تنفيذ على الرقابة يف واحلكومة الربملان احلسابات حمكمة تساعد :14 المادة

. امليزانية مسار مراحل مجيع خالل التشريعية، باملهام الصلة ذات واالستشارات األسئلة على احلسابات حمكمة ترد

 .الربملان طرف من منها يطلب أن ميكن تكميلي حتقيق بكل تقوم أن هلا وميكن

 تنفيذ مبهام يتعلق فيما احلكومة، تطلبها أن ميكن اليت التحقيقات أو الدراسات جبميع القيام احلسابات حملكمة ميكن

 .املالية قوانني

 القضائية الرقابة: الثاني القسم

 .العموميني احملاسبني حسابات يف احلسابات حمكمة تبت :15 المادة

 كان لو حىت فعليني حماسبني اعتربم الذين األشخاص طرف من إليها تسلم اليت احلسابات يف احملكمة تبت كما
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 .بالصرف اآلمر صفة هلؤالء

 إحدى باسم يباشر الن مؤهل وكيل أو موظف كل القانون، هذا مدلول حسب عمومي، حماسب صفة حيمل

 أو النفقات صرف أو اإليرادات قبض عمليات الحقا املذكورة 17 املادة من 1 الفقرة يف احملددة العمومية اهليئات

 عموميني حماسبني بواسطة وإما داخلية بتحويالت وإما حبفظها إليه معهود وقيم أموال بواسطة إما السندات استخدام

 .فيها التصرف يراقب أو يأمر خارجية استيداع حسابات أو آخرين

 مبركز مزودة عمومية هليئة املوجهة أو املخصصة اإليرادات حتصيل يف يتدخل شخص أي فعليا عموميا حماسبا يعترب

 حماسب مراقبة حتت يتصرف أن دون أو عمومي حماسب صفة له تكون أن دون املركز، لذلك تابعة أو حماسيب

 أموال يف مباشر غري أو مباشر بشكل يتصرف أو يتسلم شخص أي على كذلك األمر وينطبق. عنه نيابة أو عمومي

 يقوم، شخص كل على نفسها القاعدة تنطبق كما. عمومية هيئة صندوق من شرعية غري بصفة مستخرجة قيم أو

 احملاسبني ولكن عمومية، هيئات متلكها ال قيم أو بأموال تتعلق بعمليات عمومي، حماسب صفة له تكون أن دون

   .ا املعمول النظم وفق بإجنازها ينفردون العموميني

 .نفسها بالطرق فيها ويبت الشرعي بالتسيري اخلاصة ذاا واملسؤوليات االلتزامات الفعلي التسيري على ترتتب

 للشروط طبقا ديدية غرامات أو بغرامات والنطق التسيري أخطاء مبعاقبة احلسابات حمكمة ختتص: 16 المادة

 .القانون هذا يف عليها املنصوص

 التسيير رقابة: الثالث القسم

 من وتتأكد العمومية، احملاسبات يف املبينة والنفقات اإليرادات ونزاهة صحة احلسابات حمكمة تراقب : 17 المادة

 واملؤسسات احمللية واموعات الدولة مصاحل إىل بتسيريها املعهود والقيم واألموال االعتمادات استخدام حسن

 .اإلداري الطابع ذات العمومية

  :أدناه املبينة العمومية املؤسسات وتسيري حسابات بتدقيق كذلك احلسابات حمكمة تقوم كما

 والتجاري؛ الصناعي الطابع ذات العمومية ملؤسساتا -

 الوطنية؛ لشركاتا -

 من% 50 األقل على مباشرة غري أو مباشرة بصفة الدولة منها متتلك اليت املختلط االقتصاد ذات الشركات -

 .ماهلا رأس

 .تسميتها كانت مهما العام القانون تسيري لنظام ختضع عمومية مؤسسة وكل -
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 مباشرة بصفة احملكمة، لرقابة اخلاضعة الوحدات أو الدولة منها متتلك مؤسسة كل وتسيري حسابات تدقق أن ميكن

 .التسيري أو القرار سلطة ممارسة ختول املال رأس يف مسامهة جمتمعة، أو منفصلة مباشرة، غري أو

 تلك عن فضال املؤسسات، طرف من املستلمة العمومية األموال استخدام مبرسوم حتدد شروط حسب احملكمة تراقب

 أو املال رأس يف املسامهة من كان شكل أي يف تستفيد أخرى، هيئات أية أو اجلمعيات، طرف من أو أعاله، املبينة

 .احملكمة لرقابة اخلاضعة األخرى اهليئات إحدى من أو عمومية مؤسسة من تستفيد أو الدولة، طرف من املايل العون

 املسامهة من املتوخاة األهداف يطابق تلقيها مت اليت العمومية األموال استخدام أن من التأكد إىل الرقابة هذه ودف

 .العون أو

 تتحصل اليت األموال استخدام حسابات رقابة مبرسوم حتدد شروط حسب متارس أن كذلك احلسابات حملكمة ميكن

 الوطين، املستوى على ا املقام احلمالت إطار يف اجلمهور من العمومي اإلحسان تلتمس اليت اجلمعيات عليها

 التماس من املتوخاة لألهداف اهليئات هذه طرف من ا املتعهد النفقات مطابقة من التحقق أجل من وذلك

 .العمومي اإلحسان

 يف إليها املشار اهليئات من دعما تتلقى اليت األخرى اهليئات لدى تدقيق بعمليات القيام الرقابة هذه تشمل أن وميكن
 .محالا إطار يف احملصلة األموال كانت شكل أي يف األوىل، الفقرة

 .اهليئات ذه القرار اختاذ أجهزة إىل مالحظاا بتوجيه احملكمة تقوم

 االقتضاء عند واإلدالء التسيري نوعية تقدير إىل احلسابات حمكمة طرف من ا املقام التسيري رقابة دف: 18 المادة

 .ومردوده فعاليته يف والزيادة أساليبه بتحسني الكفيلة الوسائل حول باقرتاحات

 النتائج تقدير طريق عن األداء، وتقييم واإلدارة التنظيم طرق ذلك يف مبا التسيري مظاهر مجيع الرقابة هذه وتشمل

 .السياسات جناعة وتقييم

 األموال وتكاليف املستعملة والوسائل املقررة األهداف حتقيق مدى التسيري رقابة يف احملكمة تقدر الغرض هلذا

 تسيري يف تدخل أي نفسها على احملكمة حتظر أن على احملققة، املالية والنتائج املطبقة واألسعار املقدمة واخلدمات

 .الرقابة حمل اهليئات

 .فيها املدرجة العمليات حقيقة وكذا احملاسبات ونزاهة مبشروعية التسيري رقابة تم كما

 الرقابة مجال في أخرى اختصاصات: الرابع القسم

 القيام تتوىل احلسابات حمكمة فإن القانون، هذا أحكام عن الناجتة احملكمة باختصاصات اإلخالل دون :19 المادة

 .الرقابة أو التقييم جمال يف هلا القانون يسندها أخرى مهمة بكل
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 التسيري عمليات مطابقة من للتأكد رقابية بعمليات املعنية، األطراف مع موقعة اتفاقية إطار يف تقوم أن ميكنها كما

 .الدويل املستوى على ا املعرتف الشفافية معايري أو إلجراءات االسرتاتيجية بالقطاعات املتعلقة

 مشرتكة، رقابية عمليات يف املسامهة األخرى الدول يف النظرية املؤسسات مع التعاون إطار يف احلسابات حملكمة ميكن

 .املطبقة الدولية والتفامهات االتفاقات ملقتضيات طبقا

 حتدد شروط حسب املدين، اتمع هيئات مع التعاون وتشجيع للرقابة تشاركية إجراءات تطبيق للمحكمة ميكن

 .الدويل املستوى على ا املعرتف واملعايري للنظم طبقا مبرسوم،

 االستشارية االختصاصات: اخلامس القسم

 .العمومية األموال ورقابة بتنظيم املتعلقة النصوص مشاريع حول احلسابات حمكمة تستشار : 20 المادة

 .اختصاصاما نطاق يف تدخل اليت املسائل كل حول والربملان احلكومة طرف من تستشار أن أيضا ميكنها كما

 الحسابات محكمة أمام المتبعة اإلجراءات في: الرابع الفصل

 عامة أحكام: األول القسم

 .القانون هذا من 15و 14 باملادتني احملددة االختصاصات تلقائيا احلسابات حمكمة متارس :21 المادة

 وللحكومة، اجلمهورية، لرئيس ميكن أنه غري. استقاللية بكل السنوي نشاطها برنامج بتحديد احلسابات حمكمة تقوم

 .لرقابتها اخلاضعة واهليئات املصاحل تسيري بتدقيق القيام احملكمة من يطلبوا أن الربملان ولرئيس

 .العمومية األموال برقابة املكلفة األخرى الرقابة هليئات السنوي النشاط برامج احلسابات حمكمة إىل تلقائيا ترسل

 أعضاء من عضو جترد يف للتشكيك أسباب له كانت إذا معينة، مراقبة نطاق يف مساءلته حتتمل شخص لكل ميكن

 يصدر قرار مبقتضى فيها يبت الذي احملكمة رئيس إىل ترسل مربرة عريضة على بناء رده يطلب أن احلسابات، حمكمة

 .املشورة غرفة عن

 رئيس االقتضاء، وعند إليها، ينتمون اليت الغرفة رئيس املناسب، الوقت يف يبلغوا أن احملكمة أعضاء على جيب

 أن احلالة هذه مثل يف عليهم وجيب استقالليتهم، أو موضوعتيهم حول شك عنها ينشأ قد واقعة كل عن احملكمة

 .إعفاءهم يطلبوا

 كانت مهما لرقابتها، اخلاضعة واهليئات املصاحل بتسيري املتعلقة الوثائق كل على احملكمة حتصل : 22 المادة

 .طبيعتها

 .املالية املصاحل لوكالء القانون خيوله الذي املعلومات على احلصول حبق التحقيق، ملتطلبات مباشرة، املقررون يتمتع

 جتاه املهين السر واجب من للرقابة اخلاضعة اهليئات حسابات مفوضو وكذا واملالية اإلدارية املصاحل وكالء يعفى
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 .مهامهم إطار يف هؤالء ا يقوم اليت التحقيقات مبناسبة وذلك احملكمة مقرري

 ذه االتصال حق ميلكون كوم إىل بالنظر اخلواص مع أو املالية املصاحل مع باالتصاالت القيام للمقررين ميكن

 .للرقابة اخلاضعة اهليئات بتسيري املتعلقة والوثائق املعلومات على واحلصول املصاحل

 يليب أن الرقابة موضوع للهيئات أو للمؤسسات أو للمصاحل تابع وكيل أو موظف أو إداري أو ممثل كل على جيب

 كل على ذلك، الرقابة تتطلب عندما الدعوة، تلبية أيضا جتب كما احلسابات، حمكمة من إليه املوجهة الدعوة

 أو التفتيش مصاحل يف عضو أو عمومية هيئة أو مؤسسة مدير أو العمومية لألموال مسري أو للدولة وكيل أو موظف

  .ضروريا إليهم االستماع كان كلما الرقابة، هيئات

 بشكل احلسابات حمكمة لدى احلكومة مفوض بواسطة احملكمة إىل حييل أن اجلمهورية لوكيل ميكن : 23 المادة

 أن طبيعتها من بوقائع املتعلقة القضائية اإلجراءات وثائق مجيع من نسخا األخري هذا من طلب على بناء أو تلقائي،

 حمكمة الختصاص تتبع اليت اهليئات أو العمومية املؤسسات أو الدولة تسيري أو حسابات يف جتاوزات تشكل

  .احلسابات

 املكاتب كافة يف الدخول حبق صالحيام، حدود ويف وظائفهم، ممارسة أثناء احملكمة أعضاء يتمتع : 24 المادة

 .احملكمة لرقابة اخلاضعة اهليئة متتلكها اليت واحملالت

 يف عليها املنصوص املعلومات إعطاء حق يشمل املعلوماتية، فيها تستخدم بعمليات أو بالتسيري األمر يتعلق عندما
 وسيلة أي بواسطة كتابة عليها احلصول طلب إمكانية وكذا واملعلومات البيانات مجيع إىل الولوج أعاله 22 املادة

 .الرقابة ألغراض مباشرة استخدامها ميكن وثائق يف مناسبة

 .األخرى الرقابة أجهزة قبل من املعدة بالتقارير التحقيق، إطار يف يطالبوا أن وملقرريها، احلسابات حملكمة ميكن

 احملكمة، رئيس قبل من معينني خبرباء فين، طابع ذات بتحقيقات قيامها عند تستعني، أن احلسابات حملكمة ميكن

 .السلمي رئيسهم مبوافقة التعيني هذا يتم عموميني بوكالء األمر تعلق وإذا

 مهامهم كتابيا يوضح احملكمة رئيس من تفويض على واحلاصلون السابقة الفقرة ألحكام طبقا املعينون، اخلرباء يقوم

 على املقرر إطالع اخلبري على وجيب. بالقضية املكلف املقرر مع بالتعاون أعماهلم بإجناز التدقيق، جمال يف وسلطام

 .مهمته سري

 وهم ا، املعمول النظم حسب حتدد مكافأة اخلاص، القطاع أو العمومي للقطاع تابعني كانوا سواء اخلرباء، يتقاضى

 .املهين السر على باحلفاظ ملزمون
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 .األخريين هؤالء على املفروض املهين السر على احلفاظ بواجب احملكمة، يف أعضاء ليسوا الذين املقررون، يلزم

 عن ميتنع شخص كل أوقية) ألف مخسمائة(500.000 إىل) ألف مائة(100.000 من بالغرامة يعاقب : 25 المادة

 .إليه املوجهة الدعوة تلبية يرفض أو املطلوبة املعلومات أو الوثائق أعضائها أحد أو احلسابات حمكمة تسليم

 .السابقة الفقرة يف إليها املشار للغرامة واألقصى األدىن احلدان يضاعف االستمرار طابع اإلعاقة اكتست وإذا

 مهنيا خطأ للرقابة خاضعة هليئات التابعني األشخاص طرف من احملكمة رقابة سلطة ملمارسة إعاقة كل تشكل كما

 .تأديبية لعقوبات صاحبه يعرض

 .منتدب وكيل لتعيني املختصة السلطة إىل احملكمة رئيس يرجع اإلعاقة حدوث عند

 .حترياا سرية كتمان بضمان الكفيلة الرتتيبات كافة احلسابات حمكمة تتخذ

 بالدفاع املساس إىل نشرها يؤدي أن ميكن اليت املعلومات وكل الوثائق مجيع احلسابات حمكمة نظر من وتستثىن

 .للدولة اخلارجي أو الداخلي األمن أو الوطين

 باالتفاق احلالة هذه يف احملكمة رئيس يتخذ أن على اجلمهورية، رئيس من صريح برتخيص القيد هذا رفع جيوز أنه غري

  .املبلغة واملعلومات الوثائق لسرية كاملة محاية بضمان الكفيلة التدابري كافة املختصة السلطة مع

 .هذاالقانون يف عليها املنصوص احلاالت باستثناء وحضورية، مكتوبة احلسابات حمكمة أمام اإلجراءات : 26 المادة

 لتلك تكون أن دون خيتاروم، حمامني عدة أو مبحام القضائية املرافعات يف االستعانة املعنية لألطراف وجيوز

 .احلسابات يف بالنظر يتعلق فيما اإلنابة قيمة االستعانة

 أوقية) ألف مائيت( 200.000إىل) ألف مخسني( 50.000 من بغرامة اجللسة رئيس من قرار على بناء احلكم ميكن

 حمكمة لرئيس جيوز. جلساا إحدى خالل للمحكمة الواجب باالحرتام أقواله أو سلوكه يف يستخف من كل على

 مهامهم مزاولة خالل وأعضائها احملكمة محاية لضمان األمن وقوات الشرطة قوات مساعدة يطلب أن احلسابات

  .واحملفوظات البنايات محاية وكذا

 عدا فيما واإلدارية، والتجارية املدنية اإلجراءات مدونة يف الواردة األحكام احلسابات حمكمة تطبق : 27 المادة

 .القانون هذا يف الواردة االستثناءات

 وزير إىل امللف بإحالة احلكومة مفوض يقوم جناية أو جنحة تشكل أن شأا من وقائع التحقيق اظهر إذا:28 المادة

 .العدل

 .املختصة السلطة إىل امللف حتيل فإا تأديبية، لعقوبة التعرض احتمال املتابعة، يف تبت وهي احملكمة، رأت إذا
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 أو العمومية السلطات إىل موجهة بيانات أو قرارات شكل يف احلسابات حمكمة مداوالت تصدر :29 المادة

 .اإلدارية

 يقل ال األعضاء من مفردا عددا احلكم تشكيلة تضم أن على احلاضرين، األعضاء أصوات بأغلبية القرارات تتخذ

 .الرئيس فيهم مبن) 3( ثالثة عن

  .التشكيلة رئيس من خمالف قرار عدا فيما علنية بصفة احملكمة تشكيالت خمتلف جلسات تتم القضائي اال يف

 مستحق باقي أو ديدية غرامة أو غرامة تضمنت إذا التنفيذية الصيغة احلسابات حمكمة أحكام حتمل: 30 المادة

 .احلساب يف

 .باملالية املكلف للوزير الفعالة وباملتابعة القانونية، الطرق جبميع احلسابات حمكمة قرارات تنفيذ يتم

 املالية قوانني تنفيذ يف املساعدة جمال يف املتبعة اإلجراءات عن: الثاين القسم

 ومبناسبة القانون، هذا من 4 املادة مبقتضى للربملان احلسابات حمكمة تقدمها اليت املساعدة إطار يف:31 المادة

 مطابقة حول وكذلك احلسابات ونزاهة وصدقية جودة حول ورأيها املالية قانون بتنفيذ املتعلق احملكمة تقرير دراسة

 احملكمة القانون،تقوم هذا من 68 املادة ألحكام طبقا سنويا احملكمة تعدمها اللذين املعتمدة للميزانية املنفذة امليزانية

 طرحها يتم اليت األسئلة على كذلك ترد كما. الربملان رئيس طرف من عليها املعروضة التوضيح طلبات على بالرد

 .اإلطار هذا يف املعنية الربملانية اللجان طرف من عليها

 القانون، هذا من 68 املادة مبقتضى عمال التسوية قانون مبشروع إرفاقه الواجب التقرير وحمتوى بنية حتدد: 32 المادة

 .املشورة غرفة رأي إىل االستماع بعد احملكمة رئيس يصدره أمر مبوجب

 وجوبا املعتمدة للميزانية املنفذة امليزانية مطابقة حول وكذلك احلسابات ونزاهة وصدقية جودة حول احملكمة رأي يرفق

 .املالية قانون بتنفيذ املتعلق بالتقرير

 .به املقضي الشيء بقوة املذكور احملكمة رأي يتمتع

 أجل خالل احملكمة، إىل باملالية املكلف الوزير يوجه املالية، قانون بتنفيذ املتعلق التقرير إعداد أجل من :33 المادة

 بتحليل هلا بالسماح الكفيلة والوثائق املعلومات تقدير، أقصى على املالية السنة اختتام بعد أشهر)6( ستة يتجاوز ال

  :يلي مبا اخلصوص على تتعلق واليت املالية قانون تنفيذ شروط

 األبواب حسب مفصلة املعدلة والقوانني املعنية للسنة املالية قانون عن املنبثقة النهائية االعتمادات وضعية -

 ؛والفقرات واملواد والفصول
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 ؛الطارئة النفقات لباب املخصصة االعتمادات من االقتطاعات وضعية -

 ؛االعتمادات حتويالت وضعية -

 ؛بالنفقات االلتزام وضعية -

 ؛بالتحصيل األوامر وضعية -

 للخزينة اخلصوصية واحلسابات مستقلة بصورة املسرية الدولة ومرافق العامة امليزانية إليرادات تفصيلي بيان -

 ؛امللحقة وامليزانيات

 واحلسابات مستقلة بصورة املسرية الدولة ومرافق العامة بامليزانية املتعلقة واإلصدارات االعتمادات وضعية -

 ؛امللحقة وامليزانيات للخزينة اخلصوصية

 ؛العمومي الدين بتسيري املتعلقة الوضعية -

 .العمل ا اجلاري التنظيمية النصوص يف بياا الوارد التسيري ووضعيات التلخيصية القوائم -

 املكان، عني يف ضرورية تراها اليت التحريات بكافة بالقيام تأمر أن ذلك، إىل باإلضافة للمحكمة وميكن

 ميزانية يف املسجلة االعتمادات من تستفيد اليت األخرى واهليئات الوزارات ميزانيات تنفيذ ظروف لتحليل

 .الدولة

 ميكن القانون، هذا من 4 املادة مبقتضى للحكومة احلسابات حمكمة تقدمها اليت املساعدة إطار يف: 34 المادة

 .املالية قوانني بتنفيذ تتعلق رقابة كل بإجناز األول، الوزير من بطلب تقوم أن للمحكمة

 القضائية الرقابة مجال في المتبعة اإلجراءات عن: الثالث القسم

 الحسابات في البت إجراءات عن: أوال

 باملالية املكلفة الوزارة مصاحل طرف من يئتها بعد حسابام، تقدمي العموميني احملاسبني على جيب:  35 المادة

 .أحكام بواسطة فيها تبت اليت احلسابات حمكمة إىل القانونية، اآلجال وخالل

 أوقية) ألف ثالثني(30.000من بغرامة احملاسب، احملكمة تعاقب أن ميكن احلسابات، تقدمي تأخري حالة يف
 وعلى العاجز احملاسب مكان املنتدب احملاسب على كذلك الغرامة وتطبق أوقية،) ألف ثالمثائة( 300.000إىل

 أو توفوا أو مهامهم أوا الذين احملاسبني طرف من ا املقام العمليات حساب بتقدمي املكلف املباشر احملاسب

 .هؤالء تسيري حول الصادرة األوامر على بالرد املكلف

 املالية تغطيتها وإثبات للنفقات مرضيا حسابا املقررة اآلجال يف يقدم مل الذي الفعلي احملاسب على حيكم أن ميكن
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 وظائف يف التدخل عقوبة عن النظر بصرف وذلك السابقة الفقرة يف عليها املنصوص بالغرامة ورثته على وكذلك

 غري بطريقة فيها التصرف أو حيازا متت اليت املبالغ حدود ويف الظروف حسب مبلغها حيدد اليت العمومي احملاسب

 .شرعية

 50.000 من بغرامة السابقة الفقرات يف إليهم املشار األشخاص حق يف الصادرة األوامر على الرد يف التأخري يعاقب

 .أوقية)ألف مخسمائة(500.000إىل) ألف مخسني(

 احملكمة أوامر على الرد يف وكذلك املثبتة واملستندات احلسابات إرسال يف املستمر التأخري حالة يف للمحكمة، جيوز

) ألف مخسني( 50.000 تتجاوز ال ديدية بغرامة السابقة، الثالث الفقرات يف املقررة الغرامة على زيادة تنطق، أن

 .التأخري من شهر كل عن أوقية

 تعفي خمالفة أية عليه تسجل وال التزاماته، بكل النظر حمل حسابه يكون الذي احملاسب يفي عندما: 36 المادة

 .ائي حكم بواسطة وذلك مهامه أى قد كان إن برباءته، أوتصرح ذمته احملكمة

 املسؤولية من إعفاء على حصوله يثبت مل أو وضعيته، بتسوية إليه تصدر اليت األوامر مبقتضيات احملاسب يلتزم مل إذا

 .حكم بواسطة احلساب بباقي مدينا جتعله احملكمة فان والنظم، القوانني حتددها اليت الشروط حسب

 مبحكمة العامة النيابة ممثل إىل فعليا تسيريا تفرتض اليت تلك أو احلسابات بفحص املتعلقة التقارير تبلغ: 37 المادة

 .فيها البت يتم أن قبل احلسابات

 .طلبه على بناء امللف على االطالع للمحاسب وميكن

 أن العامة النيابة رأي أخذ وبعد استثنائية بصورة القضائية التشكيلة لرئيس ميكن أنه غري مغلقة جلسة يف النقاش يتم

 .علنية بصورة تتواصل أو اجللسة تتم أن يقرر

 .العامة النيابة ممثل وال بالتحقيق املكلفون القضاة فيها يشارك وال سرية املداوالت

 .مجاعية تشكيلة عن صادر حكم بواسطة احملكمة تبت

 حلسابات اإلدارية التصفية تتم حكم، بواسطة ومتارسه احملكمة به تتمتع الذي التصدي حق مراعاة مع:38 المادة

 حمكمة رأي على بناء يتخذ مبرسوم حتدد إجراءات وفق العمومية واملؤسسات اإلقليمية اموعات أصناف بعض

 .احلسابات

 إليه يعهد الذي الوزير أو باملالية املكلف أوالوزير العمومي احملاسب من طلب على بناء اإلدارية التصفية قرارات تعدل

 .التصفية بتلك املعنية للهيئة الشرعي املمثل قبل من أو بالوصاية

 املكلفني املوظفني عن الصادر املستحق احلساب بباقي املتصلة التحفظية القرارات يف ائية بصفة احملكمة تبت
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 .اإلدارية بالتصفية

 هذا من األوىل الفقرة يف عليها املنصوص لإلجراءات اخلاضعة باحلسابات املتعلق الفعلي التسيري يف احملكمة تبت

 .املادة

 احملكمة إىل طلب تقدمي جديدة، مربرات على حصوهلم بعد متوىف، كان إذا لورثته أو للمحاسب ميكن :39 المادة

 .حقهم يف الصادر احلكم مراجعة دف

 مراجعة التماس نفسه، تلقاء من أو املعنية، العمومية للهيئة الشرعي املمثل طلب على بناء احلكومة، مفوض بإمكان

 .املزدوج االستخدام أو التزوير أو النسيان أو اخلطأ عيب احلكم شاب إذا احملاسب حسابات حول الصادر احلكم

 األحكام مبراجعة نفسها تلقاء من تقوم أن السابقة، الفقرة يف املذكورة العيوب على بناء احملكمة، تستطيع كما

 .عنها الصادرة

 جوهر يف االقتضاء وعند الطلب، قبول يف واحد، حكم بواسطة الطعن، حمل القرار أصدرت اليت التشكيلة تبت

 .املادة هذه من األوىل الفقرة يف املذكورة للحالة بالنسبة وذلك القضية،

 يف احلكم بغية مراجعة حالة يف القرار جبعل تأمر االقتضاء وعند الطلب، قبول يف منفصل حكم بواسطة وتبت
 .والثالثة الثانية الفقرتني يف إليهما املشار احلالتني يف وذلك املوضوع،

 طلب على بناء للقانون، خرق أو الشكل يف عيب أو االختصاص عدم بسبب للنقض، يتعرض: 40 المادة

 عن صادر حكم كل املعنية، العمومية للهيئة الشرعي املمثل أو معنية وزارة كل أو باملالية املكلفة الوزارة أو احملاسب

 .احلكم تشكيالت إحدى

 .اتمعة الغرف تشكيلة يف احلسابات حمكمة إىل احلكم تبليغ من شهرين خالل الطعن هذا يقدم

 .اإلجراءات ينهي حكما بذلك تصدر فإا مؤسس غري أو شكال مقبول غري الطعن أن احملكمة رأت إذا

 إىل أو مغايرة بتشكيلة نفسها الغرفة وإىل أخرى غرفة إىل فيها احلكم بغية القضية حتال بالنقض احملكمة تنطق عندما

 .الغرض هلذا مكونة تشكيلة

 .به املقضي الشيء بسلطة هلا بالنسبة يتمتع الذي النقض بقرار التقيد اإلحالة تشكيلة على جيب

 عدا ما عليه، املعرتض احلكم تنفيذ أمام عائقا ميثل ال بالنقض الطعن أو املراجعة إجراءات يف الدخول:  41 المادة

 .احلكومة مفوض إىل االستماع بعد احملكمة رئيس طرف من ا املأمور التنفيذ وقف حالة

 صحة عدم حالة يف أنه غري النظر حمل للحساب العامة النتيجة على تغيري أي احملكمة قرارات تدخل ال:  42 المادة

 .اجلاري التسيري حساب يف التسوية عمليات بإدراج احملاسب احملكمة تكلف سابق حبكم احملددة احلساب بقية نقل
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 التسيير أخطاء معاقبة مجال في المتبعة اإلجراءات عن: ثانيا

  : إليهم املنسوبة التسيري أخطاء بسبب لغرامات ويتعرض احلسابات حمكمة لقضاء خيضع : 43 المادة

 األخرى؛ العمومية اهليئات كل ووكالء موظفو وكذلك ووكالؤها الدولة موظفو -

 .احملكمة لرقابة خاضعة هيئة كل ووكالء ومسريو ممثلو -

 ميارس من كل السابقة الفقرة يف املذكورين األشخاص مثل للعقوبة ويتعرض احلسابات حمكمة لقضاء خيضع كما

 .نفسها الوظائف فعلية بصفة

  :تسيري أخطاء تشكل

 بشأن أو املايل للمراقب املسبقة التأشرية بدون أو ختويل بدون كالتعهد بالنفقات بالتعهد تتعلق خمالفة كل -

 منها؛ النفقات خصم يتم أن جيب اليت تلك غري اعتمادات

 القرار على املوافقة وكذلك املمتلكات، بتسيري أو والنفقات اإليرادات بتنفيذ املتعلقة للقواعد خمالفة كل -

 املخالفة؛ هلذه املنشئ

 طبقا اجلبائية لإلدارات للرقابة اخلاضعة اهليئة تعطيها أن جيب اليت بالتصرحيات للقيام املتعمد اإلغفال -

 عن النظر بصرف وذلك مزورة، أو ناقصة بتصرحيات القيام أو وملحقاا للضرائب العامة املدونة ألحكام

 .املذكورة املدونة يف عليها املنصوص العقوبات

 تلحق عينية، أو كانت نقدية مربرة، غري منفعة على لغريه أو لنفسه احلصول حماولة أو الشخص حصول -

 ؛احلسابات حمكمة لرقابة خاضعة أخرى هيئة أوبأية عمومية يئة ضررا

 اإلخالل بسبب وذلك العمومية، املؤسسات بإحدى جوهري ضرر إحلاق يف تتسبب اليت التصرفات -

 املنافية القرارات وكذا وظائفهم، حبكم مبمارستها املؤسسات هذه مسريو يلزم اليت الرقابة بعمليات الفادح

 ؛اهليئة ملصلحة صريح بشكل

 ؛العمومية بالصفقات املتعلقة التنظيمية النصوص خمالفة  -

 .العينية التأمينات تشكيل يف التقصري أو املدين مبتابعة اإلخالل -

 أو السنوي املرتب إمجايل نصف عن السابقة املادة يف عليها املنصوص للحاالت بالنسبة الغرامة تقل ال: 44 المادة

 عند املخالفة ملرتكب املمنوح اخلام السنوي األجر أو املرتب إمجايل أضعاف ثالثة تتجاوز وال اخلام السنوي األجر
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 .الفعل وقوع

 تلك أعلى حدود يف إال املخالفات، تعدد حالة يف السابقة، الفقرة يف عليها املنصوص الغرامات مجع ميكن ال

 .الغرامات

 من باملنع أيضا ا املعين إدانة ميكن املايل التأديب جمال يف احلسابات حمكمة عن الصادرة النهائية اإلدانة حالة يف

 واجلنائية واملدنية التأديبية بالعقوبات املساس دون وذلك) 2( سنتني إىل تصل أن ميكن ملدة التسيري يف وظيفة ممارسة

 .اخلصوص ذا املطبقة

 الدولة لفائدة احملصلة الغرامات. القانون هذا مبوجب ا ينطق اليت التهديدية والغرامات الغرامات الدولة لفائدة حتصل

 املصاحل تسيري عن حسابات يقدمون الذين احملاسبني على املفروضة الغرامات أن غري العامة للميزانية كإيرادات تدفع

 .امللحقة امليزانية هذه يف كإيرادات دفعها يتم ملحقة مبيزانية املخصوصة

 تكون أن للغرامات ميكن وال املستحق احلساب باقي جمال يف املطبقة نفسها والشروط بالصيغ الغرامات حتصيل ويتم

 .مقابل بال إبراء حمل

 .الفعلي للتسيري رادعة غرامات مبثابة القسم هذا ألحكام طبقا ا املنطوق الغرامات تعترب

 فعليني حماسبني تصنيفهم مت الذين األشخاص أعاله 44و43 املادتني يف احملددة للعقوبات يتعرض : 45 المادة

 .العقوبات بني اجلمع عدم مبدأ مراعاة مع تسيري، أخطاء تصرفام تشكل والذين

 مرفق مكتوب أمر تقدمي أمكنهم إذا عقوبة ألية أعاله43املادة يف إليهم املشار األشخاص يتعرض ال:  46 المادة

 إلعطاء قانونا املؤهل الشخص أو املباشر رئيسهم مسبقا أعطاه قد يكون اإليرادات أو بالنفقات املتعلقة باملستندات

 .املسؤولية حتمل يف حملهم الشخص هذا حيل احلالة هذه ويف قضية، بكل خاص تقرير إثر األمر هذا

 احلكومة مفوض بواسطة احلسابات، حمكمة تعهد يطلب أن ميكن التسيري أخطاء مبعاقبة يتعلق فيما : 47 المادة

  :من كل

 األول؛ الوزير -

 املنسوبة وتلك احلسابات حملكمة السنوي التقرير يف املكتشفة التسيري ألخطاء بالنسبة الربملان، رئيس -

 الربملان؛ يف العاملني والوكالء للموظفني

 باملالية؛ املكلف الوزير -

 .سلطتهم حتت املوضوعني والوكالء للموظفني املنسوبة باألخطاء يتعلق فيما املماثلة والسلطات الوزراء -
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 مفوض من تطلب فإا للمتابعة، وجه ال أنه التحقيق اية قبل احملكمة أمام تعهدت اليت السلطة ترى عندما

 .القضية حبفظ القيام احلكومة

 التسيري أخطاء كانت إذا تلقائيا إما احلكومة مفوض من طلب على بناء التسيري أخطاء معاقبة جمال يف املتابعات تتم

 املشار السلطات إحدى طلب على بناء وإما احملكمة لنشاطات السنوي الربنامج يف الواردة املراجعات عن نامجة

 بتعيني ويطالب احملكمة رئيس إىل هلا املرافقة والوثائق الشكوى احلكومة مفوض حييل الثانية احلالة ويف. أعاله إليها

 .مسمى غري شخص ضد التحقيق هذا فتح وجيوز. بالتحقيق مكلف مقرر

 ويستمع سرية كانت ولو حىت املعلومات أو الوثائق بكافة ويطالب اإلدارات كافة لدى التحريات بكافة املقرر ويقوم

 .مساءلتها حتتمل الذين واألشخاص الشهود إىل

 أو الرقابة مصاحل أو ألسالك التابعني املوظفني إىل يعهد أن التحقيق متطلبات مع ومتشيا املقرر من باقرتاح وجيوز

 .له يتبعون الذي الوزير مع باالتفاق احملكمة رئيس ويعينهم بالتحريات بالقيام التفتيش،

 حمكمة أمام التسيري بأخطاء املتعلقة القضايا ترفع أن السابقة املادة يف إليها املشار للسلطات ميكن ال: 48 المادة

 إىل يؤدي أن شانه من الذي الفعل فيه ارتكب الذي اليوم من اعتبارا كاملة سنوات مخس انقضاء بعد احلسابات

 .أعاله عليها املنصوص العقوبات تطبيق

 املتعلق التسوية قانون صدور تاريخ إىل العامة امليزانية بتنفيذ املرتبطة العمليات خيص فيما ميدد األجل هذا أن غري

 .أعاله إليه املشار سنوات) 5( أجل انقضاء بعد القانون هذا صدر إذا املخالفات فيها ارتكبت اليت بالسنة

 الشهود يتعرض اليمني، تأديتهم بعد احلسابات حمكمة جللسات املدعوين األشخاص إىل يستمع: 49 المادة

 )ألف مائة( 100.000 من لغرامة إعاقتهم، تربر إفادة يقدموا ومل احملكمة أمام ميثلوا مل والذين شرعية، بصفة املدعوون

 .أوقية) ألف مائيت( 200.000إىل

 حالة يف املدان الشخص من بطلب باملراجعة للطعن قابلة أعاله الرتتيبات مبقتضى الصادرة األحكام: 50 المادة

 .مسؤوليته عدم تثبت جديدة وثائق أو عناصر اكتشافه

 يف عليها املنصوص للشروط طبقا املدان، الشخص أو احلكومة مفوض من مببادرة النقض حمل أيضا تكون أن ميكن
 .الرمسية اجلريدة يف احملكمة، من بقرار القرارات، هذه تنشر أن ميكن. أعاله 40 املادة أحكام

 .العام القانون يف التأديبية والدعوى اجلنائية الدعوى ممارسة دون التسيري أخطاء بسبب املتابعة حتول ال :51 المادة

 التسيير رقابة مجال في المتبعة اإلجراءات عن: الرابع القسم

 اإليرادات وضعية فصل، كل اية يف احلسابات، حمكمة إىل العمومية النفقات بصرف اآلمرون حييل: 52 المادة
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 وعند واملصاريف املفتوحة االعتمادات مبلغ املايل، التخصيص حسب الكشف هذا ويشمل ا، املتعهد والنفقات

 .هلا املرخص القرار تبيان مع التجاوزات العكس، على أو املتوفرة االعتمادات االقتضاء

 حتت ويضعوا النفقات وتصفية التعهدات وإجناز إعداد من مكنت اليت املستندات حبفظ بالصرف اآلمرون يقوم

 ترى عندما حتويها اليت البيانات قواعد إىل الولوج أو منها نسخ على احلصول ميكنها اليت احلسابات حمكمة تصرف

 .مفيدا ذلك

 قبل احلسابات حمكمة إىل تقدم أعالهأن17 املادة من 2 الفقرة يف إليها املشار الدولة ومؤسسات هيئات على جيب

 الوثائق وكل النتائج وحسابات اخلاصة وحساباا ميزانيتها املالية، السنة اختتام لشهر املوايل السادس الشهر انقضاء

 .تقدميها ضرورة احملكمة ترتئي اليت احملاسبية وغري احملاسبية

 الرقابة تبعات عن: الخامس الفصل

 األحكام عن: األول القسم

 .استالم إفادة مع اإلدارية بالطرق أو مضمونة رسالة على بناء احلسابات حمكمة أحكام تبليغ يتم: 53 المادة

 .باحملكمة الضبط كتابة بعناية األخرى احملكمة تبليغات كافة تتم

 ممثليهم إىل نفسها الشروط حسب شرعية بصفة األحكام تبلغ هؤالء، وفاة أو غياب أو عجز حالة يف: 54 المادة

 .ورثتهم أواىل الشرعيني

 بأن ائية، بصورة وظائفه ينهي والذي احملكمة، قبل من تسيريه تصفية متت عمومي حماسب كل يلزم :55 المادة

 على حيصل مل دام ما املهام تبادل حمضر يف ذلك تسجيل ويقع خيتارها اليت اإلدارية الدائرة عاصمة يف موطنا يتخذ

 إاء اختصاصها دائرة يف وقع اليت اإلدارية الدائرة عاصمة يف موطنا اختذ قد يعترب ذلك، يفعل مل وإن ذمته، براءة

 .املهام

 سبب ألي نتيجة أو ورثته أو الشرعيني ممثليه أو احملاسب رفض بسبب إليه املرسل إىل التبليغ توصيل يستحيل عندما

. به يعمل األخري هذا كان الذي باملكان املوجودة اإلدارية السلطة إىل احلكم بتوجيه باحملكمة الضبط كتابة تقوم آخر

 ويعاد. اإلدارية للسلطات تابع وكيل بواسطة مسكنه إىل أو نفسه الشخص إىل بالتبليغ القيام السلطة هذه على جيب

 .احلسابات مبحكمة الضبط كتابة إىل املناسبة ذه احملرران واحملضر الوصل

 يعمل شخصا أو أسرته أفراد أحد وال نفسه احملاسب إليها املشار اإلقامة يف املهمة ذه القيام أثناء الوكيل جيد مل إذا

 لدى احلكم مع ويودعه الوقائع هذه يتضمن حمضر بتحرير يقوم بذلك وصل وإعطاء احلكم تسلم يقبل مصلحته يف

 .التبليغ طلبت اليت اإلدارية السلطة سكرتارية
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 وحيرر. الرمسية لإلعالنات املخصص باملكان اإلدارية الدائرة عاصمة مكاتب يف إعالن بإلصاق السلطة هذه وتقوم

 :التالية بالصيغة اإلعالن

 حتقيق عدم حالة ويف. باالستالم إفادة مقابل له ستسلمها اليت سكرتاريتنا لدى مودعة احلكم من نسخة وتوجد<

 مت قد يعترب املعين إىل احلكم هذا تبليغ فان) واحد شهر مدا مهلة انقضاء تاريخ( احملدد التاريخ قبل العملية هذه
 الصادر املرسوم( ذلك عن تنجر اليت القانونية التبعات كافة من ذلك على يرتتب ما مع قانونية بصفة فعال به القيام

 > .(………السلطة توقيع يتلو..)(…… بتاريخ

 يعاد الوصل هذا وجود عدم حالة ويف احلسابات؛ مبحكمة الضبط كتابة إىل تأخري دون احملاسب وصل إرجاع جيب

 شهر ملدة اإلعالنات لوحة على اإلعالن إلصاق إثبات وشهادة اإلدارية للسلطات تابع وكيل قبل من احملرر احملضر

 .خمتصة إقليمية سلطة أي رئيس أو العمدة أو احلاكم أو الوايل قبل من حمررة الشهادة تلك تكون أن على

 عن الصادرة األحكام ضد املقدمة بالنقض والطعون باملراجعة الطعون فان القانون هذا أحكام مراعاة مع :56 المادة

 .واإلدارية والتجارية املدنية اإلجراءات مدونة يف عليها املنصوص واآلجال الشكلية للشروط ختضع احلسابات حمكمة

 موجهة عريضة بواسطة احملاسب، من مببادرة احلسابات يف البت جمال يف الصادر باملراجعة الطعن يقدم :57 المادة

 الوقائع عرض العريضة تلك وتتضمن. باالستالم إفادة مع مضمونة رسالة مبقتضى باحملكمة الضبط كتابة إىل

 األطراف وتبلغ عليها، يعتمد اليت واملسوغات الطعن حمل احلكم من بنسخة مدعومة اخلتامية والطلبات والرسائل

 .مذكراا لتقدمي واحد شهر مبهلة تتمتع اليت األخرى املعنية

 إىل بدوره حييله الذي احلكومة مفوض إىل املراجعة طلب املعنية العمومية للهيئات الشرعيون واملمثلون الوزراء يوجه

 .باستنتاجاته مصحوبا احملكمة

. وتربيرام مالحظام بتقدمي أجال هلم وحيدد املعنية واألطراف احملاسب إىل باملراجعة القاضي احملكمة حكم يبلغ

 .احلكم مبراجعة لذلك، احلاجة دعت إن احملكمة، تقوم احملددة اآلجال انقضاء أو الردود دراسة وبعد

 طبيعتها كانت مهما احلسابات حمكمة عن الصادرة األحكام تعترب أعاله 41 املادة أحكام مراعاة مع :58 المادة

 .العام القانون يف املألوفة اإللزامية الصيغة حتمل فهي الغرض وهلذا. إلزامية

 إىل ذلك، األمر اقتضى إن األحكام، هذه تبلغ. املؤقتة األحكام على التنفيذ يف اإللزامية صفة تنطوي ال ذلك، مع

 .املعنية العمومية للهيئات الشرعيني املمثلني

 .اإلدارية التصفية وقرارات احلسابات حمكمة ومقررات أحكام والتسجيل الطوابع إجراءات من تعفى

 .اإلدارية للتصفية املنتدبون املوظفون أو احلسابات حمكمة تسلمها اليت النسخ مجيع الطابع حقوق من تعفى كما
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 القضائية والسلطات للرقابة الخاضعة والهيئات اإلدارية السلطات إلى الموجهة البيانات: الثاني القسم

 العمومية والسلطات

 التحسني واقرتاحات املالحظات على استعجالية، أوامر بواسطة الوزراء، احلسابات حمكمة رئيس يطلع: 59 المادة

 .احملكمة مداوالت عن النامجة اإلصالح أو

 من غريهم إىل يوجهها اليت االستعجالية األوامر من نسخا املالية ووزير األول الوزير إىل احلسابات حمكمة رئيس يرسل

 .الوزراء

 من نسخ إرسال الوقت نفس يف عليهم وجيب. شهر أقصاه أجل يف االستعجالية األوامر على بالرد الوزراء يلزم

 .باملالية املكلف الوزير وإىل األول الوزير إىل ردودهم

 الصادرة االستعجالية األوامر على الرد مبتابعة يكلف املركزية اإلدارة من ساميا مسؤوال قطاعام داخل الوزراء يعني

 .احملكمة إىل تعيينه ويبلغ احلسابات حمكمة من

 من إليه ترد اليت باملالحظات كتابية، مذكرات بواسطة املختصة، السلطات إبالغ احلكومة ملفوض ميكن :60 المادة

 .التجاوزات تلك تصحيح بغية بالصرف اآلمرين تسيري يف املالحظة للتجاوزات نتيجة احملكمة

 ممارسة إىل تؤدي أن شأا من قضايا بإحالة أعاله 28 للمادة تطبيقا احلكومة، مفوض يقوم عندما :61 المادة

 .باملالية املكلف الوزير وكذلك بذلك املعين الوزير يشعر فانه العدل، وزير إىل اجلنائية الدعوى

 يف إليهم املشار األشخاص أحد ضد تأدييب إجراء اختاذ تربر أن شأا من وقائع التحقيق عن ينتج عندما :62 المادة
 وجيب املعين تأديب عن املسؤولة للسلطة األمر برفع احملكمة رئيس يقوم القانون هذا من 43 املادة من األوىل الفقرة

 .اختذت اليت باإلجراءات احملكمة خترب أن أشهر ستة أجل يف السلطة تلك على

 األوىل الفقرة يف املذكورين والوكالء املوظفني ضد تأديبية إجراءات يتخذوا أن املسؤولة السلطات أو الوزراء على جيب

 السنوي التقرير ضمن أو استعجايل أمر يف إليهم منسوبا خطأ احملكمة بينت الذين القانون، هذا من 43 املادة من

 .املراقبة اهليئة أو باملصلحة ضررا أحلق أو االعتمادات يف جتاوز إىل اخلطأ هذا أدى كلما العام،

 لرقابة اخلاضعة العمومية واهليئات الوحدات تسيري على احلسابات حمكمة قبل من املزاولة الرقابة تُتوج:63 المادة

 ونزاهة شرعية حول رأيها عن احملكمة فيه تعرب خاص بتقرير القانون هذا من 17 املادة ألحكام تطبيقا احملكمة،

 مالحظات تقدم كما عليها تدخل أن جيب اليت التحسينات لذلك، يدعو ما وجد إن وتقرتح واحلسابات، التسيري

 .نتائجها وكذا للرقابة اخلاضعة العمومية اهليئة أو الوحدة تسيري ومنط نشاط حول

 ورؤساء مسريي وإىل املعنيني الوزراء وإىل باملالية املكلف والوزير األول الوزير إىل اخلاصة التقارير تُرسل أن ميكن
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 .املعنية والوحدات العمومية للهيئات املداولة اهليئات

 القسم هذا أحكام مبوجب املزاولة الرقابة عن الناجتة واإلصالح التحسني واقرتاحات مالحظات تكون :64 المادة

 من املواد يف احملددة الشروط حسب املختصة اإلدارية والسلطات الوزراء إىل احلسابات حمكمة من بيانات موضوع

 .القانون هذا من68 إىل 59

 العمومية التقارير عن: السادس الفصل

 .املواطنني إعالم يف العام السنوي تقريرها نشر بواسطة احلسابات حمكمة تساهم :65 المادة

 .هامة مسائل ختص مواضيع حول خاصة تقارير إعداد كذلك للمحكمة ميكن

 مشاريع الرئيس ويوجه السنوي، التقرير يف ستدرج اليت املالحظات بتحضري والربامج العام التقرير جلنة تقوم: 66 املادة

 إىل أجوبتهم توجيه عليهم يتعني الذين املعنية، العمومية والوحدات اهليئات مسريي وإىل الوزراء إىل هذه اإلدراج

 إىل األجوبة هذه وتضم. املفيدة التربيرات بكل االقتضاء، عند مشفوعة يوما،) 30( ثالثني أجل خالل احملكمة

 .املذكور التقرير

 .املشورة غرفة داخل السنوي التقرير بشأن املداولة وتتم

 اليت للمالحظات ملخصا وحترر أنشطتها مجيع عن بيانا السنوي تقريرها يف احلسابات حمكمة تقدم :67 المادة

 كما الرقابة، مشلتها اليت العمومية واهليئات املرافق وبتدبري العامة املالية تسيري بتحسني املتعلقة اقرتاحاا وتبدي أبدا،

 احملكمة لتقرير ملخصا االقتضاء عند كذلك وتقدم املعنية، العمومية والوحدات اهليئات ومسريي الوزراء تعاليق تقدم

 .املالية قانون تنفيذ حول

 املوالية املالية السنة انتهاء قبل احلسابات حمكمة رئيس طرف من اجلمهورية رئيس إىل للمحكمة السنوي التقرير يسلم

 .املعنية التسيري لسنة

 .الربملان رئيس إىل العام السنوي التقرير من نسخة بإحالة احلسابات حمكمة رئيس يقوم

 هذه نتائج وتنشر املتابعة رقابة عمليات بواسطة السابقة تقاريرها يف تصدرها اليت التوصيات تنفيذ من احملكمة تتأكد

 .السنوي التقرير يف الرقابية العمليات

 .للربملان املالية اللجان داخل للنقاش موضوعا العام السنوي التقرير يكون أن ميكن

 .العام السنوي التقرير ينشر

 .للتسوية قانون مشروع كل حول تقرير بوضع سنويا احلسابات حمكمة تقوم :68 المادة

 .القانون هذا من 32 و 31 املادتني يف إليه املشار احملكمة برأي مصحوبا الربملان إىل التقرير هذا حيال
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 الحسابات محكمة ألعضاء األساسي النظام: الثاني الباب

 عامة أحكام: األول الفصل

 العمومية األموال مبراقبة مكلفا اجلمهورية قضاة من خاصا سلكا احلسابات حمكمة أعضاء يشكل :69 المادة

 .معها تتعارض ال اليت العمومية للوظيفة األساسي النظام ألحكام وكذلك القانون هذا ألحكام خاضعا

 .للعزل قابلني غري احلسابات حمكمة قضاة

 .األساسي النظام هذا تطبيق على أسفله الثالث الفصل يف املقرر احلسابات حملكمة األعلى الس يسهر

  :من كال أعاله، املبينة 8 املادة مبوجب احلسابات، حمكمة بعضوية يتصف :70 المادة

 احلسابات؛ حمكمة رئيس -

 الغرف؛ رؤساء -

 األقسام؛ رؤساء -

 املستشارين؛ -

 .املنتدبني القضاة -

 اليمني أثناءها يؤدون رمسية علنية جلسة يف احملكمة أعضاء تنصيب يتم مهامهم، ومباشرة األول تعيينهم مبناسبة

 .القانون هذا من 11 املادة يف عليها املنصوص

 األربع الرتب بني موزعون احلسابات حمكمة أعضاء فان السلم خارج يوجد الذي احملكمة رئيس باستثناء: 71 المادة

  :التالية

 درجات؛ ثالث من تتألف اليت األوىل الرتبة -

 درجات؛ ثالث من تتألف اليت الثانية الرتبة -

 درجات؛ ثالث من تتألف اليت الثالثة الرتبة -

 .درجات أربع من تتألف اليت الرابعة الرتبة -

 أو مستشار أو أول مستشار لقب أعاله املبني الرتتيب حسب الرتب هذه من رتبة كل إىل املنتسبون األعضاء حيمل

 .منتدب قاض أو أول منتدب قاض

 .األساسي النظام هذا يف املبينة الشروط حسب مباشرة األعلى الرتبة إىل االرتقاء معينة رتبة من لألعضاء خيول
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 .مرسوم مبوجب الرتب خمتلف بني لألعضاء اإلمجايل العدد توزيع وحيدد

 .الرتبة يف يفوقه له نظري على سلطة ختوله وظيفة يف احملكمة أعضاء أحد يعني أن ميكن ال

 ممارسة يف خيضعون وال. احملكمة رئيس سلطة حتت اإلدارية، الناحية من احلسابات حمكمة أعضاء يوضع :72 المادة

 .القانون لسلطة إال وظائفهم

 شاا من اليت والتوصيات املالحظات كل إليهم يوجه أن قرارام حرية من النيل بدون احملكمة لرئيس جيوز أنه غري

 .والنظم للقوانني الصحيح التطبيق ضمان أو للهيئة احلسن السري تؤمن أن

 .القانون هذا مبقتضى هلم املمنوحة الصالحيات استقاللية، بكل احملكمة، أعضاء ميارس :73 المادة

 والتهجمات التهديدات من ا املعمول األخرى والقوانني اجلنائي للقانون طبقا حمميون احلسابات حمكمة قضاة

 .وظائفهم ممارسة مبناسبة أو أثناء هلا يتعرضوا أن ميكن اليت والقذف والشتائم واإلهانات

 مبوجب عليها املنصوص غري احلاالت كل يف ذلك على يرتتب قد الذي املباشر الضرر تعويض الدولة تتحمل

 .الضرر مرتكب ضد والدعاوي احلقوق يف الضحية حمل احلالة، هذه يف وحتل، باملعاشات اخلاص التشريع

 الس من مسبقة استشارة بدون احلسابات حمكمة من عضو ضد جنائية متابعة بأية القيام جيوز ال: 74 المادة

 .احلسابات حملكمة األعلى

 .جبنحة أو جبناية التلبس عند األوىل الفقرة يف إليها املشار باحلصانة العمل ينتهي

 .باإليقاف فورا احملكمة إعالم يتم احلالة، هذه ويف

 احملكمة أعضاء يسخر أن ميكن ال ا، املعمول والنظم القوانني يف عليها املنصوص احلاالت باستثناء :75 المادة

 .وظائفهم عن ترتتب اليت تلك غري أخرى عمومية خلدمات

 الحسابات محكمة أعضاء وحقوق واجبات: الثاني الفصل

 زيا التسيري، أخطاء ملعاقبة املخصصة اجللسات ويف الرمسية العلنية اجللسات يف احملكمة، أعضاء يرتدي :76 المادة

 .مرسوم مبوجب مواصفاته حتدد

 طبيعة تقتضيها اليت والكرامة والشرف والنزاهة بالتحفظ الظروف كل يف احلسابات حمكمة أعضاء يلزم :77 المادة

 .عملهم

 .املهين السر على باحلفاظ احلسابات حمكمة أعضاء يلزم: 78 المادة

 يكتسي علين موقف أي اختاذ وكذلك سياسي نشاط بأي التظاهر احلسابات حمكمة ألعضاء ميكن ال: 79 المادة

 .سياسية صبغة
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 شخص بواسطة أو مباشرة مصاحل حيازة كانت، تسمية أي حتت احلسابات، حمكمة أعضاء على حيظر :80 المادة

 .احملكمة لرقابة خاضعة هيئة يف آخر

 يف جيعلهم نشاط كل ممارسة أو نوعه، كان مهما مربح خصوصي نشاط ألي املهنية املمارسة كذلك عليهم ومينع
 .تبعية وضعية

 صفة إىل اإلشارة ميكنهم ال األعمال هذه مؤلفي أن غري. فنية أو علمية أو أدبية مؤلفات إنتاج املنع هذا يشمل وال

 .احلسابات حملكمة األعلى الس رأي أخذ بعد احملكمة رئيس من بإذن إال نشرها مبناسبة القاضي

 طبقا مبمتلكاته يصرح أن مهامه، مباشرة قبل احلسابات، حمكمة أعضاء من عضو كل على جيب : 81 المادة

 .ا املعمول للقوانني

  :مع احلسابات حمكمة عضو وظائف تتعارض : 82 المادة

 احلكومة؛ يف عضو صفة -

 انتخابية؛ وظيفة كل -

 التعليم؛ أو البحث وظائف باستثناء مأجور، أو مهين آخر نشاط وكل عمومية وظيفة كل -

 احملكمة؛ لرقابة اخلاضعة للهيئات احلسابات مفوض أو املايل املراقب وظائف -

 القاضي؛ صفة مع تتعارض اليت الوظائف عامة وبصورة -

 .القضاة خبصوص القانون يف املقررة األهلية عدم حاالت مجيع احلسابات حمكمة أعضاء على تنطبق

 الحسابات لمحكمة األعلى المجلس عن:  الثالث الفصل

 :يلي كما احلسابات حملكمة األعلى الس يتشكل : 83المادة

 احلسابات؛ حمكمة رئيس: الرئيس

 الغرض؛ هلذا يعني اجلمهورية لرئيس مستشار: الرئيس نائب

 :األعضاء

 الغرف؛ رؤساء –

 احلسابات؛ حمكمة لدى احلكومة مفوض –

 احلسابات؛ حملكمة العام األمني –

 أعضائه؛ غري من الربملان عن ممثل –
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 العدل؛ وزير عن ممثل –

 باملالية؛ املكلف الوزير عن ممثل –

 العمومية؛ بالوظيفة املكلف الوزير عن ممثل –

 .نظرائهم طرف من ينتخبون احملكمة أعضاء ميثلون مناديب ثالثة –

 أو املعينني الس أعضاء انتداب يكون العام، واألمني احلكومة ومفوض الغرف ورؤساء احملكمة رئيس باستثناء

 .سنوات ثالث ملدة املنتخبني

 تتعلق خمالفات ضدهم سجلت الذين األشخاص احلسابات حملكمة األعلى الس يف عضوا يكون أن ميكن ال

 العمومية األموال بتسيري

 .وثائقه حبفظ ويقوم أعماله يعد الصفة، وذه الس بأمانة للمحكمة العام األمني يضطلع

 .احملكمة رئيس يصدره قرار مبوجب احملكمة أعضاء ممثلي انتخاب إجراءات حتدد

 مداوالته تكون أن أجل ومن رئيسه، من دعوة على بناء احلسابات حمكمة مقر يف األعلى الس جيتمع : 84 المادة

 .الس أعضاء أغلبية عن احلاضرين عدد يقل ال أن جيب صحيحة

 الرئيس صوت يكون التعادل حالة ويف األصوات، بأغلبية وقراراته للمجلس االستشارية اآلراء على التصويت يتم

  .مرجحا

 كافة حول الس استشارة متكن القانون، هذا مبوجب الس إىل املسندة الصالحيات إىل إضافة : 85 المادة

 .احلسابات حمكمة ألعضاء األساسي بالنظام املتعلقة املسائل

 والمكافأة واالكتتاب التعيين: الرابع الفصل

 .مرسوم مبوجب احلسابات حملكمة السامية والوظائف الرتب كافة يف التعيينات تتم : 86 المادة

  :التالية الشروط فيه تتوفر ال من احلسابات حمكمة يف عضوا يعني أن ميكن ال

 املوريتانية؛ اجلنسية ذوي من يكون أن -

 أن ال يقل عمره عن مخس وعشرين سنة وأن ال يزيد على أربعني سنة؛ -

 أن يتمتع بكافة حقوقه املدنية؛  -

 ممارسة وظائفه؛أن يكون قادرا بدنيا على  -



 758  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 أن تكون أخالقه حسنة؛ -

 أن يكون يف وضعية شرعية إزاء القوانني املتعلقة باخلدمة العسكرية؛  -

 .أن يكون قد حتصل على الشهادة و اخلربة الالزمتني للدخول يف السلك  -

 أو املوظفني األشخاص أمام مفتوحة مسابقة طريق عن احلسابات حمكمة يف املنتدبون القضاة يكتتب : 87 المادة

 :املوظفني غري

 أو احملاسبة أو القانون السيما احملكمة، يهم اختصاص يف عليها احلصول مت يعادهلا، ما أو دكتوراه على احلاصلني. 1

 .سنتني عن تقل ال مهنية خربة إثبات مع االقتصاد، أو التسيري أو العامة املالية

 أحد يف عليها احلصول مت هلا معادلة شهادة أو املرتيز أو لإلدارة الوطنية باملدرسة الطويل) أ( شعبة شهادة حاملي. 2

 .سنوات مخس عن تقل ال مهنية خربة إثبات مع السابقة الفقرة يف إليها املشار االختصاصات

  .مرسوم بواسطة االكتتاب مسابقات تنظيم طرق حتديد يتم

 القضاة بني من الشاغرة، املناصب لكافة بالنسبة االختيار، حسب األوائل املنتدبني القضاة تعيني يتم : 88 المادة

 .رتبتهم من درجة آخر بلغوا الذين املنتدبني

 بلغوا الذين األوائل املنتدبني القضاة بني من الشاغرة، املناصب لكافة بالنسبة االختيار، حسب املستشارون يعني

 .رتبتهم من درجة آخر

 آخر بلغوا الذين املستشارين بني من الشاغرة، املناصب لكافة بالنسبة االختيار، حسب األوائل، املستشارون يعني

 .رتبتهم من درجة

 من درجة أول يف متدرب بصفة مسابقة، طريق عن اكتتابه مت احلسابات حمكمة من عضو كل يوضع : 89 المادة

 .سنتني مدة رتبته

 .مرسوم مبوجب ترتيباته ستحدد تطبيقيا تكوينا يتابع أن املتدرب على جيب ختبارية،اإل الفرتة هذه خالل

 أو املتدرب احملكمة عضو ترسيم إما احلسابات، حملكمة األعلى الس رأي على بناء، يتم املذكورة، الفرتة اية عند

 أو يغادره مل كأن يعترب الذي األصلي منصبه أو سلكه يف دجمه إعادة أو أخرية، إضافية بسنة القيام يف له الرتخيص

 .العمومية للوظيفة األساسي النظام ألحكام تطبيقا فصله

 .التقدم يف التمديد سنة اعتبار يتم ال

 .مرسوم مبوجب احلسابات حمكمة أعضاء وامتيازات مكافأة حتدد : 90 المادة
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 والتقدم التقييم: الـخامس الفصل

 طرف من شخصية تقييم استمارة إعداد إىل احلسابات حمكمة يف عضو لكل السنوي النشاط يؤدي : 91 المادة

 .واألخالقية املهنية قيمته حول البيانات وكافة عاما وتقديرا 20 على مرقمة عالمة تتضمن احملكمة رئيس

 .املعين للعضو املباشرين الرؤساء آراء االقتضاء عند احملكمة، رئيس يتلقى الغرض وهلذا

 .املشورة غرفة إىل االستماع بعد احملكمة، رئيس يصدره بقرار التقييم إجراءات حتدد

 من مستمرة بصورة ويتم نفسها الرتبة داخل بالدرجة والتقدم بالرتبة التقدم احملكمة أعضاء تقدم يتضمن : 92 المادة

 .موالية درجة إىل درجة ومن رتبة إىل رتبة

 الضرورية املدة احملكمة؛ رئيس من قرار مبوجب ويثبت األقدمية حسب الرتب داخل درجة إىل درجة من التقدم يتم

 .سنتان هي األعلى الدرجة إىل للتقدم

 قد يكون أن جيب األعلى، الرتبة إىل احملكمة عضو ترقية أجل ومن فقط، االختيار حسب املوالية الرتبة إىل التقدم يتم

 .للتقدم السنوي اجلدول يف مسجال يكون وان رتبته من درجة آخر بلغ

 .األقدمية يف االستيداع مدة حتسب ال

 .التقدم جبدول املتعلقة الرتتيبات مرسوم مبوجب حتدد

 التأديب في:  السادس الفصل

 تأديبيا خطأ احلسابات حمكمة يف عضو طرف من املهنية واللياقة الواجبات يف تقصري كل يشكل : 93 المادة

 .العزل إىل واملفرطة السيئة بالعادات التظاهر ويؤدي

 أن احملكمة أعضاء أحد ضد تأديبية متابعة تربر بوقائع يعلم أو شكوى إليه ترفع عندما احلسابات حمكمة لرئيس جيوز

 أخذ وبعد استعجال حالة يف وذلك التأديبية الدعوى بشأن النهائي القرار صدور غاية إىل مهامه ممارسة من مينعه

 .احملكمة لعضو املباشرين الرؤساء رأي

 ميكن وال العائلية التعويضات باستثناء املرتب يف احلق من احلرمان السابقة الفقرة يف إليه املشار املنع يتضمن أن جيوز

 .العام املرفق لصاحل املتخذ القرار هذا نشر

 أخرى عقوبة عليه تسلط عندما أو تأديبية عقوبة أية تعليق حالة يف كان الذي احملكمة عضو على تسلط ال عندما

 .كامال مرتبه على احلصول يف احلق له فإن 94 املادة يف إليها املشار األخرية األربع العقوبات غري
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 تأديبية بإجراءات القيام خارج احلسابات حمكمة رئيس يوجهها أن ميكن اليت اإلنذارات إىل إضافة : 94 المادة

  :هي احملكمة أعضاء على املطبقة العقوبات فإن

 امللف؛ يف اإلدراج مع التوبيخ -

 التقدم؛ جدول من الشطب -

 الدرجة؛ ختفيض -

 أشهر؛ ستة تتجاوز ال ملدة املرتب من احلرمان مع املؤقت الطرد -

 الرتبة؛ تنزيل  -

 معاش يف احلق احملكمة لعضو يكون ال عندما املهام إاء قبول أو التقاعد إىل التلقائية اإلحالة -

 التقاعد؛

 .املعاش يف احلقوق تعليق بدون أو/ مع العزل -

 رأي على بناء مرسوم مبوجب السابقة املادة من 7و 6 ،5 ،4 النقاط يف إليها املشار العقوبات تصدر : 95 المادة

 طرف من موقع املذكور الس عن صادر قرار حمل األخرى العقوبات كل تكون. احلسابات حملكمة األعلى الس

 .احلاضرين وأعضائه رئيسه

 عقوبة إىل تؤدي أن شاا من بوقائع علم كلما احملكمة رئيس من مببادرة األعلى الس أمام التعهد يتم : 96 المادة

 .تأديبية

 املقرر بالقضية؛يتلقى املعين احملكمة عضو رتبة عن رتبته تقل ال بالتحقيق، مكلفا مقررا أعضائه بني من الس يعني

 .الس إىل تقريره ويرفع مناسبة يراها اليت بالتحريات ويقوم التأديبية املتابعة حمل الشخص توضيحات

 الوثائق كل على لالطالع يوما عشر مخسة وميهله أمامه للمثول التأديبية املتابعة حمل احملكمة عضو الس يستدعي

 .هو خيتاره مبدافع االستعانة االقتضاء، عند املعين، للشخص وجيوز ملفه، يف املوجودة

 يدافع من إىل االقتضاء وعند املتابعة، حمل احملكمة عضو إىل الس يستمع التقرير، تالوة وبعد للمثول احملدد اليوم يف

 .مغلقة جلسة يف يبت مث عنه،

 يبت أن للمجلس فإن املثول بتاريخ القانونية بالطرق إعالمهم وبعد مدافعه أو املعين احملكمة عضو غياب حالة يف

 .مثوهلم دون قاهرة قوة حالت إذا إال امللف يف املوجودة الوثائق على بناء قانونية بصورة

 .املعين احملكمة عضو ملف يف أعاله94 للمادة تطبيقا الصادرة القرارات تدرج:  97 المادة
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 بداية مفعوله ويسري اإلدارية بالطرق املعين احملكمة عضو إىل التأديبية بالعقوبة يقضي الذي القرار يبلغ : 98 المادة

 .التبليغ هذا يوم من

 الوضعيات يف: الســابع الفصل

  :التالية الوضعيات إحدى يف احلسابات حمكمة يف عضو كل يوضع : 99 المادة

 اخلدمة؛ -

 اإلعارة؛ -

 االستيداع؛ -

 العسكرية؛ اخلدمة يف -

 خبمسة مدا وحتدد احملكمة رئيس من قرار مبوجب احلسابات حمكمة ألعضاء السنوية اإلجازة متنح :100 المادة

 .يوما) 45( وأربعني

 مل إذا االستيداع حالة يف أو اإلعارة حالة يف طلبه على بناء احملكمة يف عضو أي يوضع أن جيوز ال :101 المادة
 .احملكمة داخل الفعلي النشاط من األقل على سنوات عشر قضى قد يكن

 .االستيداع أو اإلعارة حالة يف املتدربني احملكمة أعضاء وضع جيوز ال

 العدد عشر معا واالستيداع اإلعارة حالة يف يوضعوا ألن القابلني احملكمة ألعضاء القصوى النسبة تتجاوز أن ميكن ال

 .لألعضاء اإلمجايل

 األعلى الس استشارة بعد يتخذ احلسابات حمكمة رئيس يصدره بقرار واالستيداع اإلعارة تتم: 102 المادة

 .الشروط لنفس وفقا واالستيداع اإلعارة اية يف الدمج إعادة كذلك وتتم. للمحكمة

 الوظائف إاء يف: الثامن الفصل

 .احلسابات حمكمة يف عضو صفة وفقدان اإلطار من الشطب إىل للوظائف النهائي الوقف يؤدي :103 المادة

  :عن الوقف هذا وينتج

 قانونا؛ املقبولة االستقالة -

 املعاش؛ يف احلق احملكمة لعضو يكون ال عندما الوظائف انتهاء قبول -

 التقاعد؛ إىل اإلحالة -
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 .العزل -

 استشارة بعد مبرسوم تتخذ األخرى الوظائف توقف حاالت فإن العمري احلد بسبب التقاعد إىل اإلحالة باستثناء

 .احلسابات حملكمة األعلى الس

 لعضو جيوز أنه غري. للقضاء األساسي النظام ألحكام احلسابات حمكمة أعضاء تقاعد سن خيضع: 104 المادة

 .الفعلية اخلدمة من سنة ثالثني بعد املعاش يف حقوقه على منه بطلب حيصل أن احملكمة

 .احملكمة رئيس من قرار موضوع العمري احلد مبوجب التقاعد إىل اإلحالة تكون

 يصدر مرسوم مبوجب للتجديد قابلة سنة مدة اخلدمة حالة يف التقاعد سن البالغ احلسابات حمكمة عضو إبقاء جيوز

 ذلك؛ العمل ضرورة تقتضي عندما احملكمة رئيس من اقرتاح على بناء

 .قانون مبوجب احلسابات حمكمة أعضاء على املطبق املعاش نظام حيدد

 مدة احلسابات حمكمة يف وظائف مارسوا إذا التقاعد إىل احملالني احلسابات حمكمة ألعضاء ميكن :105 المادة

 .التعيني حق املخولة اجلهة طرف من الشرفية الرتبة على احلصول األقل على سنة عشرين

 مرتدين باحملكمة الرمسية املناسبات حضور هلم وجيوز مبقامهم الالئقة املعنوية واالمتيازات بالتكرمي التمتع يف ويستمرون

 .الرتبة نفس يشاطروم الذين العاملني األعضاء بعد مباشرة مكام ويأخذون. اجللسات زي

 ختامية أحكام : الثـالث الباب

 .مرسوم مبوجب احلاجة دعت كلما النظامي القانون هذا أحكام حتديد سيتم :106 المادة

 من قرارات مبوجب احلاجة دعت كلما حتديدها سيتم القانون هذا يف املقررة املراسيم ترتيبات فإن ااالت، مجيع يف

 .احلكومة ومفوض الرؤساء جملس من رأي على بناء اختاذها يتم احلسابات حمكمة رئيس

 .القانون هذا مع تتعارض أو ختالف اليت األحكام كافة تلغى : 107 المادة
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   يتعلق بإنشاء مفتشية عامة للدولة 2005سبتمبر  19صادر بتاريخ  122-2005 مرسوم رقم. 2

 الوزير لسلطة للدولة العامة املفتشية ختضع للدولة العامة املفتشية يسمى الدولة لرقابة جهاز ينشأ:  األولى المادة

  .األول

  التنظيم: األول الفصل

  .للدولة مساعدين عامني مفتشني أربعة يساعده للدولة عام مفتش للدولة العامة املفتشية يدير: 2المادة

  . األول الوزير عن صادر مقرر مبوجب املساعدين للدولة العامني واملفتشني للدولة العام املفتش تعيني يتم

  .للدولة العامة املفتشية نشاط وتنسيق ودفع بقيادة األول الوزير امراة حتت للدولة العام املفتش يكلف: 3المادة

 الوزير عن صادرة شخصية بإنابة للدولة املساعدون العامون واملفتشون للدولة العام املفتش يكلف: 4المادة

  .األول

 للدولة املساعدين العامني وللمفتشني األوىل الوزارة لدى مبهمة مكلف برتبة للدولة العام املفتش يتمتع: 5المادة

  .الوزارات مستوى على العام األمني رتبة توازي رتبة

  الصالحيات: الثاني الفصل

 لتحقيق والتحقيق والتدقيق الرقابة جماالت يف ودائمة عامة مبهمة للدولة العامة للمفتشية يعهد: 6المادة

  :التالية األهداف

  .املستفيدين مع عالقاا وكذا العمومية، اإلدارة أداء وحتسني الرشيد احلكم إشاعة -

 االقتصادي الطابع ذات التجاوزات مظاهر وخمتلف الرشوة وحماربة العامة الشؤون تسيري حتسني -

  .واملايل

  .املنتظرة األهداف وحتقيق مردوديتها من للرفع العمومية والربامج السياسات تقييم -

 ومعاينة حبث خالل من العامة الشؤون تسيري إطار يف إسناده ميكن وما احلسابات مراجعة -

  .الالزمة العقوبة واختاذ التسيري جمال يف التجاوزات

  :يلي مبا للدولة العامة املفتشية تكلف اإلطار هذا ويف
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 احمللية واموعات للدولة العمومية املصاحل لكافة واحملاسيب واملايل اإلداري والتسيري التنظيم رقابة -

 املايل الدعم من املستفيدة اخلصوصية واهليئات العام املال رأس ذات والشركات العمومية واملؤسسات

  .للدولة

  للتسيري؛ اخلاضعة والقطاعات للمصاحل احلقيقية احلالة لتحديد احلسابات ورقابة بالدراسات القيام -

  املالية؛ حصيلتها على والوقوف إدارا وطريقة املصاحل هذه وتسيري تنظيم نوعية تقدير -

 على واملصاريف باملداخيل املتعلقة العمليات وصدقية العمومية األرصدة استخدام يف التدقيق -

  للرقابة؛ اخلاضعة اهليئات مستوى

 الضرورية اإلجراءات كافة واقرتاح األول الوزير لدن من املطروحة القضايا خبصوص الرأي إعطاء -

  . تسيريها تكاليف وختفيض فعاليتها وتعزيز اإلدارة نوعية وحتسني اإلجراءات بتبسيط الكفيلة

 من طلب على بناء إما والرقابة والتقييم والدراسة التدقيق مهام بإدارة للدولة العامة املفتشية أعضاء يقوم: 7المادة

  .العامة املفتشية مستوى على حمدد عمل لربامج طبقا أو األول الوزير

 نسخ ثالث يف يتم أن التقرير هذا وعلى املهمة، رئيس يعدد تقرير موضع تكون للرقابة مهمة كل: 8المادة

  .  للدولة العام واملفتش األول، والوزير الدولة، رئيس من كل إىل موجهة

  :التالية املهام طبيعة مع تتعارض وال عقبة تشكل ال للدولة العامة للمفتشية املوكلة املهام: 9المادة

  الوصاية؛ سلطة ومأمورية اإلداري السلم حبكم العمومية اإلدارات هلا ختضع اليت العامة الرقابة -

 واملفتشيات للمالية العامة واملفتشية احلسابات مبحكمة املتعلقة اإلدارية الرقابة مستوى على والتدقيق املتابعة -

 يف الرقابة عام وبشكل واملايل االقتصادي الفساد مبحاربة املكلفة اإلدارة ونشاط الوزارية للقطاعات الداخلية
  القانونية؛ الرتتيبات يف عليها املنصوص اإلداري شكلها

  .  اإلدارية الرقابة وأسالك هيئات عن الصادرة التقارير كل من نسخا للدولة العام املفتشية وتتسلم -

  التدقيق مجال في الدولة مفتشي وصالحيات والتزامات حقوق: الثالث الفصل

 االستقاللية بكامل التدقيق فرق وأعضاء للدولة العامة املفتشية أعضاء يتمتع التدقيق ومبهام للقيام: 10المادة

 سر ألي اخلضوع دون واجبام يؤدي كما والتدقيق البحث سلطات تستدعيه ما وبكل الضرورية واملوارد الالزمة

  .مصريف أو مهين

  :يلي ما صالحيام إطار يف ويندرج
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  وصل؛ مقابل وذلك دراستها بغية مهمتهم ألداء الضرورية الوثائق كل تقدمي ضمان أو طلب -

 اهليئات ممتلكات من وغريها واملباين واملستودعات واملقرات املعلوماتية املعطيات كافة إىل النفاذ -

  للرقابة؛ املخاضعة

  الالزمة التدقيق عمليات بكافة القيام -

  املعنية؛ املؤسسات لدى تأكيدها الضرورة اقتضت وإذا والربيدية املصرفية احلسابات كشوف تقدمي -

   للرقابة؛ اخلاضعة مصاحل إىل للمعلومات طلب مذكرات تقدمي -

  .الضرورية اقتضت إذا العمومية القوى إىل واللجوء للدولة العام للمفتش الفوري باإلبالغ االلتزام -

  .بالعراقيل األحوال من حبال تصطدم أن للدولة العامة املفتشية لعمليات ميكن وال

 تعرضوا وإال للدولة العامة املفتشية ألعضاء الكامل الدعم بتقدمي للرقابة اخلاضعة واهليئات املصاحل وكالء يلزم

  .عليها املنصوص للعقوبات

 مالحظاا العام باملال املتعلقة التجاوزات كافة عن بالبحث للدولة العامة املفتشية أعضاء يكلف: 11المادة

 القانوين األمر من 166:املادة لرتتيبات طبقا الدولة حق يف املرتكبة األخرى املخالفات كل إىل باإلضافة

  .اجلنائي بالقانون اخلاص 1983 يوليو 9 بتاريخ الصادر 83-162:رقم

 العام املفتش على يقرتح أن التدقيق لفريق ميكن املستندات يف حتايل أو ماثل خطري اختالس حدوث حالة ويف

  : يلي ما للدولة

  املصريف؛ للحساب أو للصندوق مسؤول أي أو العمومي احملاسب يد شل -

 بكل القيام أو األمحر بالشمع واإلغالق وصل مقابل التربير ومستندات باحملاسبة اإلمساك -

  األخرى؛ االحرتازية اإلجراءات

 للقيام اإلدارية السلطات وكذا املتابعة لغرض القانون عليه ينص ما حدود يف القضائية اهليئات إشعار -

  .التأديبية باإلجراءات

 والنزاهة، واجلدية، والتجريد، اإلنصاف، كنف يف وظائفهم مبمارسة للدولة العامة املفتشية أعضاء يلزم: 12المادة

  .  الصارم املهين بااللتزام والتقيد واملوضوعية،
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 ما كل إصالح الدولة وتتحمل كانت، نوع أي من والشتائم التهديد ويف باحلماية يتمتعون مأموريتهم إطار ويف

  .ذلك على يرتتب

 العمومية، املؤسسات ومديري الوزراء، من كال مهمته إطار ويف حبرية للدولة العام املفتش يراسل: 13المادة

 واألجهزة اهليئات على القائمني كل عام وبشكل احمللية والتجمعات والوكاالت املشاريع ومسؤويل الدولة وشركات

  . للدولة العامة املفتشية لرقابة اخلاضعة

  نهائية ترتيبات: الرابع الفصل

  .املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغي: 14المادة

  . االستعجال لطريقة وفقا الرمسية اجلريدة يف املرسوم هذا ينشر: 15المادة
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 122-2005يعدل ويكمل المرسوم رقم  2005نوفمبر  01صادر بتاريخ  129-2005مرسوم رقم . 3

  المتعلق بإنشاء مفتشية عامة للدولة 2005سبتمبر  19الصادر بتاريخ 

 بإنشاء املتعلق 2005 سبتمرب 19 بتاريخ الصادر 2005-122رقم املرسوم من الرابعة املادة تكمل: األولى المادة

  :التايل النحول على حمررة ثانية بفقرة للدولة عامة مفتشية

 للمفتشني املوكلة الشخصية اإلنابات توقيع اجل من األول الوزير من ختويال يتلقى أن للدولة العام للمفتش ميكن

  .للدولة املساعدين العامني

 2005 سبتمرب 19 بتاريخ الصادر 122-2005 رقم املرسوم من اخلامسة املادة ترتيبات وتستبدل تلغى :2المادة

  :التايل النحو على وذلك للدولة عامة مفتشية بإنشاء املتعلق

  .للدولة العامة املفتشية بأعضاء املتعلقة واالمتيازات التعويضات خمتلف الوزراء جملس عن صادر مرسوم حيدد

 بإنشاء املتعلق 2005 سبتمرب 19 بتاريخ الصادر 122-2005 رقم املرسوم من الثامنة املادة تكمل :3المادة

  :التاليتني للفقرتني للدولة عامة مفتشية

  .اقرتاحاته متضمنة للدولة العام املفتش طريق عن األول، والوزير الدولة لرئيس املوجهة التقارير إحالة تتم

  . يقدمها اليت املقرتحات حيال املتخذة باإلجراءات للدولة العام املفتش إشعار يتم

 إطار ينشأ هلا، املوكلة املهام اجناز من لتمكينها الضرورية بالوسائل للدولة العامة املفتشية تزويد أجل من: 4المادة

  .الدولة ميزانية من السلف هذا تزويد يتم أن على للدولة العامة املفتشية لدى املقدم للسلف

  .املالية وزير عن صادر مبقرر السلفة شروط حتديد وسيتم

 السلم حسب تعويضهم من البالد داخل مأموريام إجناز أثناء للدولة العامة املفتشية أعضاء يستفيد :5المادة

  :التايل

  للدولة؛ العام للمفتش أوقية 30.000 مببلغ متوين دفعة إىل باإلضافة يوميا أوقية 15.000 -

  ؛للدولة املساعد العام للمفتش أوقية 20.000 مببلغ متوين دفعة إىل باإلضافة يوميا أوقية 10.000 -

  .للدولة العامة املفتشية تصرف حتت وضعه مت الذي احملقق للوكيل يوميا أوقية 5.000 -

 بإنشاء املتعلقة والتنظيمية التشريعية النصوص مجيع من نسخ للدولة العامة املفتشية إىل ترسل :6المادة

  .الدولة مصاحل مجيع وتسيري وتنظيم وصالحيات
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  .الوزارية القطاعات مستوى على والرقابة التفتيش أجهزة مجيع تصدر حق للدولة العامة للمفتشية :7المادة

  . الرمسية اجلريدة ويف االستعجال إلجراءات وفقا املرسوم هذا ينشر: 8المادة
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/  137-2004يقضي بتعديل المرسوم  2005 دجمبر 02صادر بتاريخ  135-2005 مرسوم رقم. 4

  لمالية وسير عملها وصالحياتهالتنظيم المفتشية العامة  المتضمن 2004سبتمبر  12م الصادر بتاريخ .و/أ.و

  .يتوفر الوزير املكلف باملالية على مؤسسة عليا للرقابة تسمى املفتشية العامة للمالية :المادة األولى 
  :العامة واخلاصة ومن بينها تستمد املفتشية العامة للمالية  صالحياا من النصوص  ) :معدلة( 2المادة 

 املالية؛ بقوانني املتعلق النظامي للقانون املتضمن 1978 يناير 19 بتاريخ الصادر 011-78 رقم القانون -

 املتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية؛ 1989يناير  23الصادر بتاريخ  012- 89األمر القانوين رقم  -

  ؛اجلنائية اإلجراءات قانون املتضمن 1983 يوليو 09 بتاريخ الصادر 163-83 رقم القانوين األمر -
 والشركات العمومية املؤسسات قانون ينظم 1990 ابريل 04 بتاريخ الصادر 90- 09 رقم قانوينال مراأل -

 بالدولة عالقتها وحتديد العمومي املال رأس ذات

 املركزية اإلدارة وتنظيم املالية وزير لصالحيات احملدد 2012 مايو 28 بتاريخ الصادر 020.2005 رقم املرسوم -

 ؛ لقطاعه

تنظيم املفتشية العامة املالية وسري عملها  املتضمن 2004سبتمرب  12الصادر بتاريخ  137-2004املرسوم  -
 ؛وصالحياا

  هذا املرسوم  -

  العمل وسير التنظيم: األول الفصل  

  .باملالية املكلف رللوزي املباشرة للسلطة تابعة للرقابة عليا مؤسسة للمالية العامة املفتشية تعترب: 3المادة

 العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات الدولة مستوى على باملالية املكلف للوزير املسندة الرقابة سلطات ومتارس

 عمومي نفع ذات مبهمة تقوم أو الدولة من مايل دعم على حتصل هيأة وكل العمومية الرساميل ذات والشركات

  .واحملاسبني االعتمادات ومسريي بالصرف اآلمرين على الرقابة هذه ومتارس

  للمالية العامون المفتشون: األولى الفقرة

 اقرتاح على بناء ويعينون باملالية املكلف للوزير مباشرة يتبعون للمالية العامون املفتشون :)معدلة( 4المادة

 املزايا نفس من ، بناء على ذلك،ويستفيدون مبهمة مكلف رتبة وهلم .الوزراء جملس يتخذه مرسوم منه،مبقتضى

 فتشونامليعينون مبقتضى مقرر من وزير املالية، ويتمتع مدققون  مفتشون ويساعدهم ، األخري هلذا املمنوحة
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 سلك من أو املايل السلك من يكونوا أن وجيب يف اإلدارة املركزية ديرواملزايا املمنوحة مل رتبةنفس الب املدققون

  .فتشنيامل

  :التالية الشروط األقل على فيه توفرت إذا إال للمالية عاما مفتشا يعني أن كان ألي جيوز ال: 5المادة

  ؛سنة 35 عن عمره يقل ال أن -

  ؛املايل للسلك التابعني اإلداريني للسلك منتميا يكون أن -

 أو احلسابات حمكمة يف أو املالية وزارة إدارات يف الفعلي العمل من سنوات 10 أكمل قد يكون أن -

  عمومية؛ هيأة ضمن باملالية أو بالتسيري تتعلق نشاطات يف

  .تأديبية لعقوبات أو قضائية ملتابعة تعرض قد أبدا يكون ال أن -

 جلنة للمالية، العامة املفتشية ضمن تنشأ، ومسعتها وكرامتها الوظيفة أخالق على احملافظة اىل سعيا: 6المادة

  .املالية وزير عن صادر مقرر عملها وسري تكوينها حيدد لألخالق

 التأديبية السلطات كافة عليهم وميارس العامني املفتشني كل سنة تقييم املالية وزير يتوىل: )معدلة(7المادة

دققني ورؤساء املصاحل امل املفتشني تقييم لماليةل املدير العام يتوىلو.ا املعمول القوانني يف عليها املنصوص
  .التابعني للمفتشية العامة

 املكلف الوزير من شخصي تفويض على ملهامهم، ممارستهم عند للمالية، العامون املفتشون حيصل: 8المادة

  .باملالية

  التنظيم:  الثانية الفقرة

املدققني فتشني املفتشني عامني و واملديرية العامة للتفتيش واملتضم املفتشية العامة للمالية  :)معدلة( 9المادة
  .اإلداريةواملصلحة  مصلحة التوثيقومصلحة للسكرتارية و 

يعني املدير العام .يرتأس املديرية العامة للتفتيش العام مفتش عام يساعده مدير عام مساعد :) جديدة( 10المادة
، ويتمتعان بنفس الرتبة واملزايا  املالية وزير للتفتيش ومساعده مبرسوم يتخذه جملس الوزراء بناء على اقرتاح من

  .املمنوحة ملستشار من الوزارة األوىل

 وهو للمالية العامة للمفتشية اإلداري بالتسيري  للمالية العامة للمفتشية العام املدير يكلف) : جديدة( 11المادة

  :  يلي مبا للقيام وحده مؤهل خاصة بصفة
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إدارة املفتشية العامة واحلرص على حسن سري وتنسيق نشاطاا وتوقيع الرسائل املوجهة ملختلف تويل  -
 اإلدارات؛

 املفتشية العامة يف حدود امليزانية املتاحة؛تسيري  -
 موافاة الوزير املكلف باملالية مبشاريع برامج الرقابة لدى املفتشية العامة للمالية؛ -
 كل برنامج لتكوين عمال املفتشية العامة للمالية؛و  دول اإلجازاتموافاة وزير املالية جب -
 . العاملني باملاليةمن غري املفتشني اختاذ أو اقرتاح عقوبات بشأن العمال -

ينظم املدير العام للمفتشية العامة للمالية اجتماعات عمل املفتشني العامني اليت : ) جديدة(12المادة
كما يرتأس جلنة املفتشني العامني للمالية مىت عقدت اجتماعا أو عندما يطلب ذلك أحد املفتشني .يرتأسها

  .العامني للمالية

  .أعاله 11وجيوز له أن يفوض ملساعده كافة أو بعض الصالحيات املنصوص عليها يف املادة 

يتوىل املدير العام املساعد يف غياب املدير العام تسيري الشؤون اجلارية وجيوز له أ يتلقى تفويضا للتوقيع :  13المادة
  .أعاله 11الصالحيات املنصوص عليها يف املادة  من أجل ممارسة

جيوز للمفتشني العامني للمالية واملفتشني املدققني أن يكونوا متخصصني يف قطاعات أو عدة قطاعات  :14المادة
  .من تدخالم

أن يستعينوا، عند احلاجة، باملوظفني والوكالء التابعني ملصاحل املالية جيوز للمفتشني العامني للمالية  :15المادة
  .الجناز مهمتهم مساعدته ضروريةوبكل شخص مادي أو معنوي تعترب 
املستخدمني على هذا النحو أن ينتظموا على شكل فرق يف الظروف اليت  جيوز للموظفني ولوكالء مصاحل املالية

  .ستحدد مبقتضى تعليمات يصدرها الوزير املكلف باملالية

 استالمه،( بالربيد املتعلقة باملهام القيام للمالية العامة لمفتشيةل السكرتاريا التابعة مصلحة تتوىل :16المادة

  .املفتشية مستوى على وباملداومة)  اخل...  وتوزيعه وترتيبه، وتسجيله،

  .مصلحة رئيس السكرترييا مصلحة يرتأس

تتوىل مصلحة التوثيق التابعة للمفتشية العامة للمالية مجع وتوثيق النصوص التنظيمية والكتب  :) جديدة(17المادة
  .وتقارير التفتيش) الرمسية، واليومية، والوطنية(والنشرات اجلرائد 
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  .صلحةمالتوثيق رئيس مصلحة ويرتأس 
  .تتوىل املصلحة اإلدارية متابعة امللفات اإلدارية والتنظيم املادي ملهام املفتشية العامة للمالية  :) جديدة(18 المادة

  .صلحةمرئيس  املصلحة اإلداريةويرتأس 
  .املهين السر حبفظ توثيقها ومصلحة العامة املفتشية سكرترييا إىل احملولون الوكالء يلزم: 19 المادة

  العمل سير:  الثالثة الفقرة

  :أما يتصرف الذي املالية وزير سوى للمالية العامة املفتشية تدخالت يقرر ال :) معدلة( 20 المادة

  أو اخلاصة مببادرته -

   أو آخر وزير من بطلب -

 .للمالية املدير العام للمفتشية العامةبعد االطالع على الربنامج الذي قدمه  -

  .ملالية وحده يف مظروف سريباه للوزير املكلف وتوجتقدم تقارير التدخل كتابة 

املتعلقة مبهام  وتتم اإلحالة وجوبا عن طريق األمني العام للمفتشية العامة للمالية، ويستثىن من ذلك التقارير
   .خصوصية قد يسندها الوزير املكلف باملالية للمفتشني العامني للمالية خارجا عن برامج هذه األخرية

 إمجاليا برناجما سنة، كل بداية يف ،يقدم أنللمالية  املدير العام للمفتشية العامة على جيب :) معدلة( 21 المادة
  .التامة بالسرية حياط أن جيب كما الوزير، من الصرحية املوافقة السنوي الربنامج ينال أن وجيب .للتدخل

 على ا يقومون اليت والتدقيقات الرقابة تتم كما مباغتة، بصورة للمالية العامني املفتشني تدخالت تتم:  22ة الماد

  .املكان عني ويف املستندات

 وضع جيوز وال ،للمالية العامة املفتشية عمل عرقلة ظرف أي حتت وال األحوال من حال بأي ينبغي ال:  23 المادة

  .تدخلها سلطة على قيود أي

 وجه على ومبوافقتهم، تامة مساعدة للمالية العامني املفتشني مبساعدة للتفتيش اخلاضعة واهليئات املصاحل وكالء يلزم

  .ومايل إداري طابع ذات معلومات من يطلبونه ما بكافة اخلصوص،

 طلبه، على وبناء لتوكيله، تقدميه بعد العام املفتش يوافوا أن العمومية واملؤسسات اإلدارات خمتلف على جيب كما

  .تدخله يطاهلا اليت باملؤسسة املتعلقة واملعلومات الوثائق بكافة
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 للعقوبات التعرض إىل مبهمته املعلقة املعلومات أو بالوثائق للمالية عام مفتش موافاة رفض يؤدي:  24ة الماد

  .احلسابات مبحكمة املتعلق 1993يناير 26 بتاريخ الصادر 19/93م رق القانون من 21املادة يف عليها املنصوص

تعلق حتما اإلجازات اإلدارية للوكالء التابعني هليئة تقوم املفتشية العامة للمالية بالتدخل فيها، وحيق  : 25ة الماد
  .للمفتش العام املايل أن يرفع التعليق عن والوكالء الذين ال يعترب حضورهم ضروريا

 اإلجراءات يفيد ما اختاذ ذلك، خطرية ظروف تستدعي عندما للمالية، العامني للمفتشني جيوز:  26ة الماد

  .والقيم الصناديق على األمحر بالشمع واخلتم حملاسبني عمليات بتعليق خاصة بصفة والقيام، التحفظية

 األمر يف الواردة اإلنذار توجيه إجراءات يف الشروع ذلك، على باملالية املكلف الوزير اطالع بعد عليهم وجيب

  .اجلزاء ملدونة املتضمن م1983 يوليو 9 بتاريخ الصادر م162/83 رقم القانوين

  :بعد إال األجزاء هذا يف يشرع وال

  .أدناه 32 املادة يف عليها املنصوص احلضورية الدعوى كافة استكمال -

 أو للشخص لالستماع واملؤهلني معا اتمعني العامني املفتشني جمموع قبل من ينبغي كما املخالفة معاينة -

  .املتهمني األشخاص

  .بالرتاضي الضرر إصالح يف النجاح عدم -

من  الوطين، الرتاب داخل مبهامهم قيامهم عند ،دققونواملفتشون املالعامون ستفيد املفتشون ي : )معدلة( 27 ةالماد
   .10.000 و 15.000وكذا من عالوة يومية قدرها، على التوايل،  هلم املماثلة لألسالك املمنوحة املزايا نفس

  الصالحيات:  الثاني الفصل

 حدود ضمن وجه أكمل على مبهامهم للقيام الصالحيات أوسع على للمايل العامون املفتشون يتوفر:  28ة الماد

  .ا املعمول والنظم القوانني يف الواردة األحكام

  .ضرورية هلم تبدو اليت العمليات بكافة احلدود، تلك داخل يقوموا أن هلم وجيوز

  .والتدقيق للرقابة عامة مهمة باملالية، املكلف الوزير باسم للمالية، العامون املفتشون ميارس:  )معدلة( 29ة الماد

 املالية لإلدارات التابعون واحملاسبون بالصرف واآلمرون االعتمادات مسريو ورقابتها العامة املفتشية لتدقيقات خيضع

واجلماعات احمللية واهليئات اليت حتصل والشركات ذات االقتصاد املختلط  الوطنية والشركات العمومية واملؤسسات
  ).اخل... اإلعانات، القروض، الضمانات االحتياطية( على مساعدات مالية من الدولة 
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وبصفة عامة متتد صالحيات املفتشية العامة للمالية لتشمل عمليات رقابتها تدقيقها كل شخص طبيعي أو 
  .اناعتباري حبوزته أموال عمومية ويتصرف فيها بأي شكل ك

  مهمة التدقيق والمراقبة: الفقرة األولى 

  .االعتمادات ومسريي بالصرف اآلمرين حسابات يف بالتدقيقللمالية العامون  املفتشون يقوم:  30ة الماد

 املالية التعهدات يف تدقيق للمالية العامني للمفتشني وميكن هؤالء، ميسكها اليت اإلدارية احملاسبة الرقابة هذه وتتناول

  .للصرف اآلمرون هؤالء سلهما اليت والتصديقات للصرف اإلذن وسندات

 التجاري أو الصناعي أو اإلدارية الطابع ذات العمومية املؤسسات لدى بالصرف اآلمرين تسيري:  31ة الماد

 الوارد النحو على للمالية العامون املفتشون به يقوم الذي للتدقيق خيضع املختلط االقتصاد ذات والوطنية والشركات

  .املرسوم هذا من 2املادة يف إليها املشار النصوص يف

 وعلى املكان عني يف بالتفتيش للقيام بسلطة املستنجدون والوكالء هو للمالية العام املفتش يتمتع:  32 المادة

  .واحلسابات واملوازنات احملاسبية القيود على االطالع بعد املستندات

  .واألسعار والكميات اجلودة منها وخاصة التسيري عمليات موع تقييم بالسلطة يتمتعون كما

 ا مو يق اليت التدقيق لعمليات احمللية، اجلماعات ميزانيات بصرف آمرين بصفتهم العمد، خيضع :  33 المادة

  . للمالية العامون املفتشون

  :خيضع لعمليات التدقيق اليت يقوم ا املفتشون العامون للمالية احملاسبون العموميون العاملون يف  : 34المادة 

 دارات املالية؛إ -

  ؛ركزةالالممدارات اإل -
  ؛عمومية إدارات -

  .احمللية اجلماعات -

 احلاصلة واهليئات املختلط االقتصاد ذات والشركات الوطنية الشركات يف املاليني املسؤولني على ذاته األمر وينطبق

  .الدولة من مايل دعم على

 وكذا، واملصاريف اإليرادات على القيمون للمالية، العامون املفتشون ا يقوم اليت التدقيق لعمليات كذلك خيضع

  .ومالية إدارية مسؤوليات عنده وكيل كل عامة، بصفة
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 مصاحل على إدارية سلطة لرقابتها، اخلاضعة املالية اإلدارات مع باالشرتاك للمالية، العامة املفتشية متارس:  35ة الماد

  .بداخلها العاملة الداخلية الرقابة

  .املصاحل هذه قبل من املعدة املنتظمة الدورية والرقابة التدقيق تقارير من بنسخ موافقتها وجيب

 مفيدة يعتربوها وثائق بأي تفتيشهم إطار يف يطالبوا، أن للمالية العامني للمفتشني جيوز: ) جديدة( 36ة الماد

  .املرسوم هذا من  24ة للماد طبقا احلق هلذا عرقلة كل على وسيعاقب وجه أكمل على مبهمتهم للقيام

  .أصلية يأخذوا اليت الوثائق كانت إذا خمالصة إعطاء للمالية العامني املفتشني على جيب

 هذه على ويكون تفتيشهم إبان يالحظون اليت املخالفات كافة على مراقبتها متت اليت اإلدارات باطالع ويقومون

  . املالحظات إبالغ تاريخ من اعتبارا أسبوع أجل يف ذلك على الرد األخرية

  .الرقابة طلبتها اليت ومالحظات إجابات سرتاعي اليت النهائية تقاريرهم للمالية العامون املفتشون ويعد

  واالستشارة التحقيق مهمة: الثانية الفقرة

 القيام مبهمة سيما وال مهمة بأي للمالية العامني املفتشني يكلف أن باملالية املكلف للوزير جيوز:  37ة الماد

  .مايل أو اقتصادي نفع ذات مسائل يف بالتحقيق

  :اجلديدة اإلجراءات تبعات بشأن باملالية، املكلف الوزير من بإيعاز احلكومة، التحقيقات هذه وستنري

  واجلمركي الضرييب اال يف -

  واملايل االقتصادي اال يف -

  .العمومية املؤسسات بتطور املتعلقة -

 املايل الطابع ذات التنظيمية النصوص نشر مبهمة ويضطلعون االستشارة سلطة على للمالية العامون املفتشون يتوفر

 قدراته حقيقة على باملالية املكلف الوزير واطالع الوكيل كفاءة تقييم هلم وجيوز املصاحل مردودية حتسني اجل من

  .الرتتيب هذا لتأويل العملية اإلجراءات حتدد تعليمات وستصدر. العمل عن فصله أو حتويله أو خرباته زيادة واقرتاح

 أن شأا من توصية أي يقرتحوا أن التحقيق، أو بالتدقيق قيامهم عند العامني، املفتشني على جيب :  38ة الماد

  .واإلنتاجية والتنظيم اجليد بالتسيري اخلاصة واملبادئ املعايري حيث من العمومية املصاحل جودة من حتسن

 كل يف بالتفكري عمل، فريق شكل على أو فرديا العامني، املفتش يكلف أن باملالية املكلف للوزير جيوز :  39ة الماد

  .صالحيام ضمن تدخل اليت بااالت املتعلقة والتنظيمية التشريعية النصوص كافة يف سيما وال أمهية ذات مسألة
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  مختلفة ترتيبات: الثالث الفصل

 وتعترب التدخل، لتقرير إعدادهم عند املطلقة بالسلطة للمالية العامون املفتشون يتمتع:)معدلة( 40 المادة

 من يرجى التوصيات وأمهية التقرير جودة على وحرصا ذلك ومع .مسؤوليام صميم من توصيام مالحظام

و هلذا الغرض ميكنه  .مع املدير العام للمفتشية العامة للمالية النهائي تقريره مشروع ناقشي أن للمالية العام املفتش
  .أن يعني جمموعة عمل

  .بالسرية وحماطة واضحة للمالية عام مفتش ضد تتخذ عقوبة كل تكون أن جيب:  41 المادة

االنتماء ألي جملس أو جلنة ليس من واملفتشني املدققني جيوز للمفتشني العامني للمالية  : )معدلة( 42 المادة
  .شأما أن يشوشا على نشاطهم

واملفتشون املدققون من عالوات شهرية صافية من ن للمالية و ن العامو ملفتشا ستفيدي :) معدلة( 43 المادة
  : الضرائب حتدد كما يلي 

  : العامني للمفتشني بالنسبة
  أوقية 30.000: ز عالوة التحفي- 
  أوقية 20.000: عالوة املشقة - 

  أوقية 30.000: عالوة املاء والكهرباء 
  : دققنيبالنسبة للمفتشني امل

  أوقية 30.000: عالوة التحفيز - 
  أوقية 10.000: وة املشقة عال- 
  20.000: عالوة املاء والكهرباء  - 

  :التالية كما يستفيدون أيضا من عالوات التأثيث 
  .أوقية بالنسبة للمفتشني العامني ُتدفع مرة واحدة عند التعيني ويتم جتديدها كل ثالث سنوات 1500.000- 
   .أوقية بالنسبة للمفتشني املدققني ُتدفع مرة واحدة عند التعيني ويتم جتديدها كل ثالث سنوات 900.000- 
 12الصادر بتاريخ  137-2004املرسوم رقم  وخاصة ترتيباتتلغى كافة الرتتيبات السابقة املخالفة،  : 44 المادة 

  .تنظيم املفتشية العامة املالية وسري عملها وصالحياا املتضمن 2004سبتمرب 

  .الرمسية اجلريدة ويف االستعجال طريقة وفق ينشر الذي املرسوم هذا بتطبيق املالية وزير يكلف : 45ة لمادا
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 الشفافية وأخالقيات المهنة

  الشفافية وأخالقيات المهنة
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  متضمن المدونة األخالقية 2007إبريل  09رم ع ع د بتاريخ / 025- 2007أمر قانوني رقم.  1

  التطبيق مجال: األول الباب

 يف أورتبــة لوظيفــة اســتثناء دون العمــوميني الــوكالء كافــة علــى األخالقيــة املدونــة هــذه ترتيبــات تطبــق : األولــى المــادة
 الـــنظم يف منصوصـــة خاصـــة التزامـــات إىل اســـتنادا بعضـــها أعـــد الـــيت األخـــرى اخلاصـــة باملـــدونات متـــس أن ودون,الســـلم

  .أوالوظيفية لمهنيةل

 اإلدارة والتزامات واجبات: الثاني الباب

  المواطنين بين المساواة: 2 المادة

 للحـــاالت معاجلتهـــا فـــإن وبالتـــايل, القـــانون أمـــام املـــواطنني كافـــة بـــني املســـاواة ومحايـــة احـــرتام العامـــة اإلدارة علـــى جيـــب

  .متساوية تكون أن جيب للمستفيدين املتماثلة

 والنقابية والعقائدية السياسية والقناعة والقومية والقبيلة واجلهة,اجلنس أو اللون,األصل على قائم متييز كل ومينع

  الحياد: 3 المادة

  وكالئها على طبيعته كانت ،مهما يديولوجية إ أو سياسية ضغط  أي ممارسة اإلدارة على ومينع

  المشروعية:  4 المادة

 املعمـول النصـوص مـع املتخـذة القـرارات تتطـابق أن جيـب و، للقـانون تـام احرتام يف العمومية اخلدمة أداء يتم أن وجيب

 .تعنيها اليت ااالت يف العدلية القرارات تنفيذ على العمومية املصاحل تسهر وأن ا

  الدولة استمرارية:  5 المادة

  سريها حتكم اليت للقواعد طبقا مكوناا كافة وكذا, دائمة بصفة العمومية اخلدمة أداء ضمان جيب

  الشفافية: 6 المادة

  ,موجبة معللة بأسباب مربرة تكون وأن ومفهومة بسيطة شفافة إلجراءات وفقا اإلدارية القرارت تؤخذ ان جيب

 ضــمن تــدخل الــيت واإلجــراءات النشــاطات حــول الضــرورية املعلومــات للعمــوم تنشــر أن اإلدارة علــى جيــب : 7 المــادة

   تسيريها بتقومي تسمح اليت املعلومات وكذلك, صالحياا

 العمومى للوكيل  وااللتزامات الواجبات : الثالث الباب

 الخدمة أداء في: األول الفصل
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   المهنية : 8 المادة

 جالنتـــائ إىل والوصـــول احملـــددة املهـــام إلجنـــاز وجتاربـــه وكفاءاتـــه معارفـــه بتوظيـــف مبهنيـــة مهامـــه تنفيـــذ الدولـــة وكيـــل علـــى
 ختلــق هــي و,املوصــوفة الفنيــة للمعــايري طبقــا, املطلوبــة للمهــام اجليــد واإلجنــاز الســيطرة مــدى يف  املهنيــة وتكمــن  املتوخـاة

  . العمومية اخلدمة لنوع مضافة قيمة

  المسئولية : 9 المادة

 اإلسـتخدام ذاك يف مبـا, ـا يقـوم الـيت واألعمـال يتخـذها الـيت واإلجـراءات القـرارات عـن مسؤوال العمومي الوكيل ويعترب

 .تصرفه حتت  املوضوعة للموارد والسليم األمثل

   الكفاءة :10 المادة

 املوكلــة املهــام تطــور ملســايرة منــتظم بشــكل قابلــة معــارف بتحصــيل كفاءاتــه وحتســني رعايــة العمــومى الوكيــل علــى جيــب

 وخاصــة النظاميـة الرتتيبــات عليهـا تـنص الــيت والتأهيليـة التكوينيــة النشـاطات يف باملشـاركة مطالــب هـو املعــىن وـذا, إليـه

  .حتكمه اليت تلك

  السلوك في: الثاني الفصل

  الشغل في المواظبة:  11 المادة

, العمــل إلجنــاز واســتعداده املوقــع يف فحضــوره, إليـه املوكلــة باملهــام للقيــام عملــه علـى  املواظبــة واجــب الدولــة وكيــل  علـى

  .واقعا أمرا يكون أن جيب

   واالحترام االستقامة :12 المادة

 وأن, االنصـاف مبـادئ بتطبيـق مطالـب وهـو. االحـرتام لـه يضـمن مبـا والوضـوح باالستفامة الدولة وكيل يتحلى أن جيب

 .مهامه تنفيذ يف واألخالق بالعدالة يتحلى

  الجماعية الروح : 13 المادة

 وهلــم, الصــريح والتعــاون اجلماعيــة الــروح احــرتام علــى مبنيــة عالقــات ومعاونيــه زمالئــه مــع يبــين أن العمــومي الوكيــل علــى

  .واملعنوية املهنية املساعدة عليه

  :  الرابع الباب

 المستخدمين اتجاه الدولة وكيل والتزامات واجبات

 المستخدمين احترام:  األول الفصل



 780  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 يف وااملـة االحـرتام يف احلسـنة دوةقـال يكـون أن وعليـه, اعتبار بكل املستخدمني معاملة الدولة وكيل على: 14 المادة
 م عالقته

  النزاهة:  الثاني الفصل

  احليـاد علـى يـربهن أن وعليـه املـواطنني كافـة بني العامة اخلدمة أمام املساواة مبدأ حيرتم أن الدولة وكيل على: 15 المادة

  . نزيهة معاملة للمستخدمني يقدم وأن,  املطبقة للقواعد احرتام يف قراراته يتخذ وأن, واملوضوعبة

خاصــة أي متييــز علــى أســـاس ,أو مربرهــا ,ومتنــع ممارســة أي متييــز أو إعطــاء أي معاملــة تفضــيلية مهمــا كــان ســببها 
 .االنتماء إىل منظمة نقابية التملك  واألصل  والقرابة او الرأي السياسي أو ,اجلنس  والدين  

  اإلستقامة:  الثالث الفصل

 اليـتالءم أوموقـف موقع أي من اإلحرتاز وعليه,  وشفافية استقامة بكل  مبهامه يقوم أن الدولة وكيل على : 16 المادة

 . املصلحة مبصداقية اإلضرار أو مسعته يف والشك الريبة أوإثارة بسمعته املساس شأنه أومن,املهنية التزاماته مع

ـــة وكيـــل علـــى : 17 المـــادة ـــة األمـــالك اخـــتالس مثـــل تقصـــريي نشـــاط يف الوقـــوع عـــدم الدول  النفـــوذ أوتســـويق العمومي

 طالـب شـخص علـى يفـرض عنـدما ـا املعمـول للـنظم طبقـا للعقوبـة يعرضه الذي الوكيل خطأ ويكون.اإلبتزاز أوممارسة

  مباشر أوغري مباشر بشكل  طبيعته كانت مهما,أورحبا, فائدة, اوهدية, عمولة إليه أويطلب اإلدارية للخدمة

 اسـتفادة أي أو, اوهبـة أوعطـاء سـداد أي أوغريمباشـر مباشـر بشـكل أويقبـل يطلـب أن الدولة لوكيل الحيق: 18 المادة

  . هذه من أوجزء اوالتزاماته وظائفه اجناز عن أوالمتناع بإجناز مربوطة مادية

 تقــدمي معاونيـه إىل الطلـب وكـذلك, شخصـي غـرض ألي العامـة األمــوال اسـتخدام الدولـة وكيـل علـى مينـع:  19 المـادة

 .أومهامه وظائفه ضمن داخلة غري نشاطات يف خدمات

 واإلتقان العناية : الرابع الباب

 امللفــات يعــاجل أن وعليــه واإلتقــان  العنايــة مــن مــاميكن بأقصــى إليــه املوكــل بتنفيــذالعمل الدولــة وكيــل يلــزم:  20 المــادة

 .مباشرة اجلمهور حياة متس اليت  لتلك األولوية إعطاء مع, معقولة آجال يف إليه احملالة

 إىل املوجهــة املراســالت معاجلـة عــن  المتنــاع او.  الظـامل التمســك كــان مـربر أي حتــت الدولـة لوكيــل الحيــق: 21 المـادة

 . املصلحة

 الجمهور إعالم الزامية:  السادس الفصل

 يف, عليهـــا احلصـــول هلـــم حيـــق والـــيت, حيتاجوـــا الــيت املعلومـــات للمســـتخدمني يـــوفر أن الدولـــة وكيـــل علــى:  22 المـــادة
  . السارية واللوائح  للتشريعات احرتام
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  .املعنية واملصلحة املختصة السلطة إىل بتوجيهه اجلمهور يساعد أن عامة مصلحة خادم بوصفه الوكيل وعلى

  

 واإلدارة الهيئات اتجاه الدولة وكيل والتزامات واجبات: الخامس الباب

 الدولة هيئات احترام:األول الفصل

 القــوانني وكــذلك,الدوليــة واملواثيــق والعقــود واالتفاقــات للدســتور احــرتام يف مهامــه إجنــاز الدولــة وكيــل علــى:  23 المــادة

 الــيت والشخصــيات, شــرعي بشــكل املؤسســة اهليئــات بــاحرتام االحتيــاطي االلتــزام بواســطة مــاخوذ وهــو,الســارية والــنظم

  . جتسدها

 الدستورية للسلطة اإلخالص : الثاني الفصل

 ضــمن وجتــرد بنزاهــة وظائفــه تنفيــذ وعليــه, هلــا يتبــع الــيت الدســتورية طةلللســ بــاإلخالص ملــزم الدولــة وكيــل: 24 المــادة

 العامــة املصــلحة مسعــة مــن املســاس شــأنه مــن كلمــا عــن الــوظيفي نشــاطه خــارج حــىت متنــاع اإل وعليــه, العامــة املصــلحة

  .هذه يف ا املقام األعمال عن سوءب التعبري أو هلا يتبع ايل املنظمة أو اإلدارة يعيب أن له فليس

 شـــأا مــن انتمائيـــة أو سياســية ألغـــراض مســئوليته, وظيفتـــه أو مكانتــه اســـتخدام الدولــة وكيـــل علــى مينـــع:  25 المــادة

 . العامة اخلدمة مصلحة من املساس

 فهـــو لــذا, صــالحياته مـــن هــي الــيت بإجنازاملهـــام  املتعلقــة بــاألمور املراتـــب يف بانضــباط الدولــة وكيـــل يــرتبط: 26 المــادة

 باملصـلحة  اإلضـرار شـأنه مـن  ان أو األمـر شـرعية لعـدم تقـديره وعنـد. السـلم يف املباشـر مسـئوله بـأوامر بالتقيد مطالب

  .  بالتنقيذ امر يتوجب جنائية جرمية العمومي الوكيل ارتكاب, او العمومية

  المصالح تصادم:الثالث الفصل

 مصــلحة لــه تكــون أن الحيــق كمــا, صــفقة إبــرام أو  مهمــة أوإجنــاز نشــاط بــأي القيــام الدولــة لوكيــل الحيــق:  27 المــادة

 .وظائفه مع تتالءم ال أومادية جتارية, مالية

 املرتبطـــة املصـــاحل مـــع صـــدام يف اخلاصـــة مصـــاحله جيعـــل وضـــع يف الوقـــوع مـــن رتازحـــاال الدولـــة وكيـــل علـــى:  28 المـــادة

 او املســئول وعلــى,هلــا يتبــع الــيت اهليئــة قائــد أو,املباشــر مســئوله يبلــغ أن عليــه,كهــذا وضــع يف وجــوده حالــة ويف, بوظيفتــه

 . اإلدارة مصاحل حلماية الضرورية اإلجراءات اختاذ القائد

 عنــه يتولــد الــذي النشــاط إــاء, املهنيـة وضــعيته وبــني لــه شخصــية مصـاحل تصــادم وجــود عنــد الوكيــل وعلـى: 29 المــادة

 ,التصادم هذا
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 تابعــة أوهــي لرقابــة خاضــعة مقاولــة يف املــأجور العمــل قبــول,العامــة اإلدارة غــادر الــذي الدولــة لوكيــل ميكــن: 30 المــادة

   .مبرسوم حمددة لشروط طبقا,فيها يعمل كان اليت املنظمة او للمصلحة

 ونهائية مؤقتة ترتيبات:  السادس الباب

  املسـاس دون التأديبيـة للعقوبـات فاعلـه يعـرض املدونـة هـذه يف احملـددة وااللتزامـات بالواجبـات إخـالل كل: 31 المادة

 . سارية وتنظيمية  تشريعية نصوص يف احملددة بالعقوبات االقتضاء عند

 التحسيسـية النشـاطات بتنفيـذ الدولـة إدارات مـع بالتعـاون العموميـة بالوظيفـة املكلفـة ت السـلطات تقـوم:  32 المادة

 ,اجلمهور العالم التطبيقية اإلجراءات وكذلك, والسلوك املهنية الروح جمال يف الدولة لوكالء والتكوينية

  .الرمسية اجلريدة يف و االستعجال اجراءات وفق ينشر و للدولة قانون باعتباره القانوين االمر هذا سينفذ: 33 المادة
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 العمومية للحياة المالية بالشفافية يتعلق  2007 سبتمبر 18 بتاريخ الصادر 054 –2007 قانون.2

 ويؤســـس العموميــة، للحيـــاة املاليــة الشـــفافية لضــمان القـــانوين اإلطــار حتديـــد إىل القــانون هـــذا يهــدف :األولـــي المــادة

 الوظـــائف وبعـــض احلكومـــة، وأعضـــاء األول والـــوزير اجلمهوريـــة لـــرئيس بالنســـبة باملمتلكـــات الـــدوري التصـــريح إللزاميـــة

 .القانون هذا حددهم الذين الدولة وموظفي االنتخابية،

 وينشـر. القصـر أطفالـه وممتلكـات مبمتلكاتـه بتصـريح مأموريتـه ايـة وعنـد تنصـيبه بعـد اجلمهورية رئيس يقوم :2 المادة

  .التصرحيني هذين

 اللجنـــة لـــرئيس يقـــدموا أن تعييـــنهم عنـــد املماثلـــة املناصـــب وأصـــحاب احلكومـــة وأعضـــاء األول الـــوزير يلـــزم :3 المـــادة

  .القاصرين أطفاهلم وممتلكات والثابتة، املنقولة ممتلكام بوضعية تصرحيا القانون هذا من 8 املادة يف عليها املنصوص

  .الوزراء جملس عن صادر مبرسوم احملددة للشروط طبقا التصريح هذا ويقدم

  .الوفاة غري لسبب وظائفهم تعطيل من تاريخ يف الشهرين املواليني كذلك عليهم نافذا اإللتزام نفس ويكون

 وأعضـاء اإلنتخابيـة املأموريـات أصـحاب الشـروط، وبـنفس الشـكل بـنفس باملمتلكـات بتصـريح كذلك يلزم: 4 المادة

  :التالية األسالك

 القضاة -

 .ونوابه رئيس اموعة احلضرية ملدينة انواكشوط -

  .املسؤولون األول للمجموعات احمللية اليت تتوىل تسيري ميزانية سيحدد مستواها مبوجب مرسوم -

  :وهم مبمتلكام، بالتصريح املنتدبون بالصرف واآلمرون بالصرف اآلمرون يلزم :5 المادة

  .األمناء العامون للقطاعات الوزارية والوظائف املماثلة -
  .واحلرس الوطينقادة أركان اجليش والدرك  -
 .رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية -

 .الوالة -

 .املدير العام لألمن الوطين -

 اجلمارك، واخلزانة، وامليزانية، والضرائب يف الوزارة املكلفة باملالية، مديرو -
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 .املعتمد على أموال أركان اجليش، والدرك، واحلرس الوطين -

 .املديرون املكلفون باملالية يف الوزارات -

مديرواملؤسســات العموميــة، والشــركات ذات رأس املــال العمــومي واملخــتلط، ورؤســاء جمــالس إدارــا أواهليئــة  -
 .اليت تقوم مقامها

منظمــات اتمــع املــدين  املشــاريع العموميــة والوكــاالت املتمتعــة باســتقالل مــايل، وكــذلك مســؤولو مــديرو -
 .وماملستفيدة من مساعدة عمومية سيحدد مستواها مبوجب مرس

 .املؤسسات العمومية اليت سيحدد مستوى ميزانيتها مبوجب مرسوم حماسبو -

  .مرسوم مبوجب الئحتهم حتدد العموميني الوكالء من أخرى أصناف على االلتزام هذا يفرض وقد

 

  : على كذلك القرار هذا ترتيبات تطبق :6 المادة

 التنظيم، سلطة أعضاء -

 الرقابة، هيئات أعضاء -

 العمومية، الصفقات جلان أعضاء -

 طــرف مــن أدنــاه 8 المــادة يف عليهــا املنصــوص اللجنــة لــدى 6و 5 املــادتني يف املــذكورة التصــرحيات توضــع :7 المــادة

  .وظائفهم وانتهاء بدء عند املعنيني

 ســتة مــن أقــل منــذ مبمتلكاتــه صــرح قــد كــان إذا القــانون هلــذا اخلاضــع الشــخص علــى تصــريح أي يفــرض ال ذلــك ومــع

  .أعاله 6و ،5 ،4 ،3 للمواد تطبيقا أشهر

 ،3املــواد  يف املــذكورين األشــخاص تصــاريح باســتقبال مكلفــة العموميــة للحيــاة املاليــة للشــفافية جلنــة تؤســس :8 المــادة
  .مقرر وكاتب ونوام، استحقاقيني أعضاء 3 من اللجنة هذه وتتكون القانون، هذا من 6و ،5 ،4

  : هم اإلستحقاقيون األعضاء

  .العليا احملكمة رئيس -

  .احلسابات حمكمة رئيس -

 .األعلى اإلسالمي الس رئيس -

  :التايل النحو على ونوام املناصب أصحاب األعضاء ويعني
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  .نائبا بصفته أحدمها العليا احملكمة يف أومستشاران غرفة رئيسا -

  .نائبا بصفته أحدمها احلسابات حمكمة يف أومستشاران غرفة رئيسا -

 نائبا بصفته أحدمها األعلى اإلسالمي الس يف عضوان -

  :اجلمهورية رئيس أمام التالية اليمني ويؤدون هيئام، رؤساء من اقرتاح على وبناء مرسوم، مبوجب اللجنة أعضاء يعني

 هـذه لـدى المودعـة األسـرار على أحافظ وأن قيام، خير إلي المسندة بالمهام أقوم أن العظيم، العلي باهللا أقسم

  . وبعدها هذه لمهامي ممارستي أثناء الممكنة، الطرق بكل أوإفشاءها نشرها أمنع وأن وجه، أكمل على اللجنة

  .احلسابات حمكمة رئيس طرف من معني قاض السكرترييا بأعمال ويقوم العليا، احملكمة رئيس اللجنة يرتأس

 طــرف ومــن احملكمــة، هــذه أعضــاء بــني مــن العليــا احملكمــة رئــيس طــرف مــن معينــون مقــررون اللجنــة يســاعد :9 المــادة

 أعضــاء بــني مــن األعلــى اإلســالمي الــس رئــيس طــرف ومــن احملكمــة، هــذه أعضــاء بــني مــن احلســابات حمكمــة رئــيس

 .اهليئة هذه

 .مبهامها للقيام املوظفني بعض أيضا تصرفها حتت يوضع وقد

 .الوزراء جملس عن صادر مبرسوم إزاءها للتطبيق القابلة اإلجراءات وكذلك اللجنة وسري تنظيم حيدد :10 المادة

 مأموريـــام مزاولـــة أثنـــاء العموميـــة للحيـــاة املاليـــة الشـــفافية جلنـــة القـــانون هلـــذا اخلاضـــعون األشـــخاص يبلـــغ :11 المـــادة

  .سنتني كل األقل على ومرة مفيدا، ذلك رأت كلما ممتلكام يف امللموسة التغيريات بكل أووظائفهم

 املصــرحني طــرف مــن اإلقتضــاء عنــد عنهــا املعــرب واملالحظــات عليهــا احملصــول للتصــاريح الســري الطــابع اللجنــة تضــمن

  .ممتلكام حول

 مـن أوبطلـب ورثتـه، أومـن املصرح من واضح بطلب إال عنها املعرب واملالحظات املودعة التصاريح عن يعلن أن ميكن ال

  .احلقيقة إلظهار ضروريا ذلك أن اللجنة رأت إذا القضائية السلطات

 مـا مثـل القـانون هـذا مـن 6و ،5 ،4 ،3املـواد  يف املـذكورين األشـخاص ممتلكـات وضـعية تغـري اللجنة تقدر :12 المادة

 ينشـر تقريـرا وتضـع اللجنـة، إىل قـدموها قـد األشخاص هؤالء يكون أن ميكن اليت واملالحظات التصاريح عن ناجتة هي

  .أمر من يكن مهما سنوات ثالث وكل مفيدا، ذلك رأت كلما الرمسية اجلريدة يف

  .املمتلكات وضعية خيص فيما إمسية إشارة أي التقرير هذا يتضمن ال

 حتيـل مبالحظاتـه، القيـام للمعـين أتاحـت أن وبعـد تفسـريا، هلـا جتد مل املمتلكات يف لتحوالت اللجنة مالحظة حالة ويف

  .أوعدمها املتابعة لتقرير املختصة السلطات إىل امللف
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 هلــذا اخلاضــعني األشــخاص احــرتام بعــدم املختصــة الســلطات العموميــة احليــاة يف املاليــة الشــفافية جلنــة ختــرب :13 المــادة

 مــنهم وطلبــت املعنيــني اللجنــة اســتدعت أن بعــد اإلخبــار هــذا يــأيت. القــانون هــذا طــرف مــن احملــددة للواجبــات القــانون

  . التفسري تقدمي

  . واجلمهور احلكومة تصرف حتت وتضعه الواجبات بتلك يتقيدوا مل الذين لألشخاص ملفا اللجنة تعد

 إللزاميـــة خيضـــعون وهـــم كـــانوا إذا القـــانون هـــذا مـــن 6و 5 املـــادتني يف املـــذكورين األشـــخاص تعيـــني يلغـــى :14 المـــادة

  .شهر بينهما يفصل بذلك هلم إنذارين وبعد لوظائفهم استالمهم عند التصريح بذلك يقوموا مل مبمتلكام التصريح

  

 4 المـادة يف عليهـا املنصـوص التصاريح أحد بإيداع يقوموا مل الذين املنتخبون املوالية للمأمورية ينتخب ال :15 المادة

 مــن األخــرية للفقــرة طبقــا العموميــة للحيــاة الشــفافية جلنــة طــرف مــن املعــد امللــف يف أمســاؤهم والــواردة القــانون هــذا مــن

  .القانون هذا من 13 المادة

 ،5 ،4 ،3املــواد  يف املــذكورة أواملالحظــات التصــاريح أوجــزء كــل – كانــت طريقــة بــأي - أوإفشــاء نشــر إن :16 المــادة
 القــانون ملقتضــيات طبقــا وشــركاؤه مرتكبــه يعاقــب القــانون هــذا مــن 12 المــادة يف املــذكور التقريــر خــارج أعــاله 7و ،6

  .األسالك من لكل املتبعة للمساطر ووفقا اجلنائي،

 إداريـة بعقوبـات االقتضـاء وعنـد اجلنـائي، القـانون ملقتضـيات وفقـا مرتكبوهـا يعاقـب املغشوشـة أو الكاذبـة التصاريح إن

 .ا املعمول بالقوانني عليها منصوص

 جلنـة تأسـيس من شهرين بعد وذلك ترتيباته مع ينسجموا أن القانون هلذا اخلاضعني األشخاص على جيب :17 المادة

   .العمومية احلياة يف املالية الشفافية

  .ينشر هذا القانون وفق إجراءات االستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة:  18المادة 
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  مجال الغابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  مجال الغابات
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 الصادر 007-97 رقم القانون محل ويحل  يلغي 2007 سبتمبر 18 بتاريخ صادر 055-2007 رقم قانون. 1

 موريتانيا في الغابات مدونة لمتضمنا 1997يناير 20 بتاريخ

 : يلي ما محاية و وتسيري إنشاء و طرق القانون هذا ينظم : األولى المادة

 أو تدخل يف جمال الدولة اليت مساحات التشجري أواالستعادة،و  تشجريها جيب اليت األراضي و الغابات •

  ؛حقوق ملكية مشرتكة للدولة اليت

  ؛صوصينياخل أو جموعات احمللية مهي ملك لل اليت ويراد تشجريها  اليت األراضي والغيضات و  الغابات •
 الربية و احليوانات تسيريب املتعلق قانونال هي حمددة يف ماميات،كاحمل من وغريهااملخزونات و  احلظائر •

 .الربي الصيد

 أو أشجار فيه تسود نباتيا غطاء تشكل اليت ااالت: القانون هذا ملفهوم طبقا" غابة" بكلمة يقصد: 2المادة

  . خشبية غري أو خشبية زراعية، غري منتوجات توفري على قادرة أخرى نباتية أنواع عن فضال احراج، أو شجريات

 لكنها قريب، عهد يف تدهورت، أو أحرقت أو بغابات مغطاة كانت اليت األراضي غابات ةمبثاب كذلك وتعترب

  . التشجري إىل أو طبيعية استعادة إىل ستخضع

 ةرو الث هذه باحرتام شخص كل ويلزم الوطنية الثورة من جزءا اعتبارها جيب وهلذا طبيعية، ثروة تشكل الغابوية والثروة
  .عليها احلفاظ يف واملسامهة

 اخذ بعد بالغابات املكلف الوزير من اقرتاح على بناء احلكومة، طرف من الوطنية الغابوية السياسة حتدد: 3المادة

 خالل من النباتية، للموارد واالستعادة املستدمي والتسيري احلماية تأمني إىل السياسة هذه ودف املعنية، اهليئات رأي

  .الطبيعية للموارد احمللي والتسيري للتهيئة، خطط وتنفيذ إعداد يف السكان مسامهة تشجيع

  :فئات ثالث إىل األوىل مادته وفق القانون، هذا لنظام اخلاضعة الغابات تتوزع: 4المادة

 ؛غابات الدولة •

 ؛غابات اموعات احمللية •

 .غابات اخلصوصيني •

 إعادة تقرر قد أراضي أو غابات حتتوي اخلاص، ملكها من أراض من للدولة الغابوي اال يتشكل: 5المادة

  . القانون هذا يف الشروط حسب تشجريها
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  .للدولة العمومي الغابوي اال يف املصنفة الغابات تدخل مصنفة، غري وغابات مصنفة، غابات أيضا ويضم

  .التقادم يعرتيه وال املصنف، الغابوي الدولة جمال ملكية نقل ميكن وال

 وغري اخلشيب الحتياطها املستدمي واالستثمار عليها احملافظة اجل من الغابات، على التنصيف صفة تضفى: 6المادة

  .الرتبة بناء إعادة عن فضال اخلشيب،

  .   بالغابات املكلف الوزير يقررها للتهيئة خطة موضع مصنفة غابة كل تكون

 اخلصوص، وجه وعلى العمومي، جماهلا يف داخلة غابات من الالمركزية اإلقليمية اموعة غابات تتشكل: 7المادة

  .الدولة من ختصيص اثر على

 نطاق يف داخلة أراض على وتقع معنويون، أو طبيعيون أشخاص يستغلها غابات: اخلصوصيني غابات: 8المادة

  .به املعمول للتشريع طبقا املكتسب، ملكهم

  .النبايت الغطاء واالستعادة للتشجري خمصصة جرداء أراضي هي الغابوي الطابع ذات األراضي: 9المادة

  الغابات استثمار: الثاني الباب

 الغابوية السياسة طريق عن الوطين الغابوي للمجال واالجتماعي والبيئي االقتصادي االستثمار حيدد: 10المادة

 توجيهات الوالية مستوى على تكملها التهيئة وثائق من آتية وطنية بتوجيهات االستثمار هذا ويفصل الوطنية،

  .غابوية

 خارج ويف الوطين، اال يف الداخلة الغابوي الطابع ذات واألراضي الغابات استغالل حقوق الدولة متتلك: 11المادة

 على – ميكنها اليت احمللية اموعات إىل تنقل أن ميكن احلقوق هذه ممارسة فإن املصنف، الغابوي الدولة جمال مناطق

 املوارد تسيري رابطات إىل اخلصوص وجه وعلى خصوصيني، إىل تسيريها تفوض أن – حمددة ملدة حملية اتفاقية أساس

 وستفصل احلقوق، هذه ممارسة عن الناجتة املداخيل يف الرابطات هذه جزئيا أو كليا ترتف وبالتايل  الطبيعية،

  . مرسوم بواسطة بذلك املتعلقة والشروط اإلجراءات

 دون فردية أغراس شكل على الوطين، اال على قانونية بصفة غرست قد غابوية تشكيالت كانت إذا ذلك، ومع

 الذين املعنويني، أو الطبيعيني اخلصوصيني، لألشخاص ملك فإا واق، شكل على أو مصنفة كانت أو ترتيب

  .الوطين للمجال عقاري متلك أي باستثناء أجنزوها،

 قبل من األعمال هذه تنفذ عندما فحم، إىل اخلشب وحتويل الغابوية املنتوجات وقطع مجع: مسبق لرتخيص خيضع ال

 خطة لتعليمات موافقة األعمال هذه تكون أن جيب ذلك ومع املغرسة، ميلك الذي املعنوي أو الطبيعي الشخص

  .مطلوبتني اخلطتان هاتان تكون عندما الغابة، تسيري خطة أو التهيئة
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 لضرائب املسبق للدفع خيضع الوطين الغابوي اال يف داخل غابوي مورد ألي التجاري االستغالل: 12المادة

  . خصوصي أو مجاعي حملي لتسيري اخلاضعة الغابات عدا يف مرسوم، بواسطة حتدد وأشكال شروط وفق وإتاوات،

 ذات واألراضي بالغابات يتعلق فيما – احمللية اموعات إىل الدولة تنقلها اليت االختصاصات ممارسة :13المادة

 تفصل اموعات، هلذه بالنسبة ذلك عن تنجر اليت االلتزامات عن فضال – الوطين اال يف الداخلة الغابوي الطابع

 املختص الوايل عليهما يصادق اللتني التسيري وخطة املبسطة التهيئة خطة يف معنية، حملية جمموعة لكل بالنسبة

  .املعين البلدي الس ورأي بالغابات، املكلفة اجلهوية املصلحة رئيس رأي اخذ بعد إقليميا،

 داخل الطبيعية املوارد تسيري تنقل أن بالغابات، املكلفة املصلحة موافقة بعد احمللية، للمجموعات ميكن: 14المادة

  . حملية اتفاقية إطار يف معنويني، أو طبيعيني أشخاص إىل غابات من أجزاء أو غابات

 الدولة ال التابعة الغابات يف الغابوية املنتوجات استغالل رخصة بالغابات املكلفة الفنية املصلحة متنح :15المادة

  .احمللية للمجموعات املنقول غري

 املعين، العمدة فيمنحها احمللية، اموعات الختصاص اخلاضعة الغابات يف الغابوية املنتوجات استغالل رخصة أما

 وخطة املبسطة التهيئة خطة تعليمات أساس على واملصوغ ترابيا، املختصة بالغابات املكلفة املصلحة لرأي طبقا

  .ترابيا املختص الوايل طرق من عليهما املصادق التسيري،

 ملختلف أو للقطوع الدولة بيع من الناجتة احملاصيل عن فضال العلين، املزاد وبيوع اإلتاوات حمصول: 16المادة

  .البيئة لصاحل التدخل صندوق يف يدفع الغابوية، املنتوجات

 واحملافظة ومحايتها الغابوية املوارد باستثمار املتعلقة النشاطات لتمويل الغابوية احملاصيل هذه صرف يف األولوية تعطى

  . عليها

  الحراثة لغرض االستصالحات في: الثالث الباب

  التنظيم في: األول الفصل

 أخذ بعد املختصة، اإلقليمية اإلدارة لدن من مكتوب لرتخيص احلراثة لغرض جديد استصالح كل خيضع: 17المادة

  .املختصة الفنية املصاحل رأي

 االستصالح، رخصة منح وقبل املختصة، اإلدارية السلطات إىل احلراثة لغرض االستصالح طلبات توجه :18المادة

 هذا من 22يف املادة احملددة الفئات إحدى يف تدخل ال الطلب موضع األرض أن من تتأكد أن السلطات على جيب

  .القانون
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 ترابيا، املختصة اإلدارية السلطة لدى مفتوح خاص سجل يف احلراثة لغرض لالستصالح رخصة كل تودع :19المادة

  :التالية العناصر فيه وتبني

 ؛هوية املستفيد •

 ؛اسم القربة، مع حتديد املوقع الدقيق للمكان املستهدف •

 .املساحة احلقيقة أو التقريبية •

 القواعد الطلب مقدم تطلع بان احلراثة لغرض االستصالح ترخيص منحت اليت اإلدارية السلطة تلزم: 20المادة

  :يلي كما هي واليت االستصالح، يف املطلوب باألسلوب املتعلقة

 ؛من هذا القانون 44 االحرتام التام لألنواع احملمية يف املادة •

 21 احلظر اجلازم لقتل األشجار أو الشجريات أو أرومتها، دون اإلخالل باالستثناءات الواردة يف املادة •
  .أدناه

  .احلراثة لغرض االستصالح رخصة على القواعد هذه تقيد أن ويلزم

 أحكام من استثناءات موضع – املاكينات أو احليوانات بواسطة - احلراثة لغرض االجتثاث يكون أن ميكن: 21المادة

  .وانتزاعها املزعجة لنبتات لقتل الرتخيص اخلصوص وجه وعلى أعاله، 20:املادة

  .احلراثة لغرض االستصالح رخصة على استثناءات من أضيف ما كل يقيد أن جيب

 ومصاحل بالغابات املكلفة احمللية املصاحل ملوافقة ختضع أدناه 23:املادة أحكام وفق ممنوحة استصالح رخصة كل

  . ترابيا املختص والعمدة الزراعة

  الحراثة لغرض االستصالحات مواضع: الثاني الفصل

 :التالية االماكن يف الزراعة لغرض االستصالحات حتظر: 22المادة

 واالحنراف؛ التعرية لوقوع خماطر توجد حيث واهلضاب، واملرتفعات اجلبال، منحدرات على -أ

 النظافة قواعد كانت إذا إال احلافة، من مرت 100 بعد على الدائمة، وشبه الدائمة املائية ااري من بالقرب -ب

  ذلك؛ تفرض العمومية

 هلا؛ املستقبلة واالحواض الينابيع نشوء مناطق يف -ج

  النباتات من واحد بنوع العامرة املناطق يف -د
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  العمومية النظافة لضرورة احملمية املناطق يف -هـ

  الوطين الدفاع لفائدة احملمية املناطق يف -و

  هأدنا 30-28-27-26-25:للمواد طبقا املنشأة والتشجري احلماية ومساحات املصنفة الغابات يف -ز
  . هاما بيولوجيا تنوعا تضم اليت املناطق يف - ح

 22:املادة من – د الفقرة يف املستهدفة املناطق يف احلراثة لغرض لالستصالح رخص منح ميكن ذلك، ومع: 23المادة

 :التالية الشروط وفق

  حديثة؛ أو قدمية زراعية اسرتاحة يف ارض حالة يف -أ

 تشكيلة يف يدخل وال هكتارات 5 عن تقل مساحات يغطي املستهدفة باألنواع االعمار كان إذا ما حالة يف -ب

  .  هامة غابوية

  للدولة الغابوي المجال في: الرابع الباب

  التشجير مساحات – المحمي المجال – الصنف المجال

  عموميات: الفصل األل 

   :مها فئتني إىل العمومي للمجال التابعة الغابات تتوزع: 24المادة

املصنفة، ومساحات احلماية اليت كانت موضع نص يتشكل من الغابات : اال الغابوي املصنف •
 تصنيف، ومن مساحات التشجري؛

 22يف املادةيتشكل من باقي األراضي اليت استثنني من االستصالح املستهدف : اال الغابوي احملمي •
واليت مل تكن موضع نص تصنيف خيضعها لنظام صارم خاص، يف ما يتعلق حبقوق االستخدام 

 .واالستغالل

 نص موضع كانت واليت احلايل، القانون من 2يف املادة احملددة النباتية التشكيالت: مصنفة غابات تعترب: 25دةالما

  .واالستغالل االستخدام حقوق مبمارسة يتعلق ما يف خاص صارم لنظام خيضعها تصنيف

  :تضم كانت إذا التشجري، ناقصة أو جردا ارض أجزاء كل للتشجري، مساحة بصفتها لزوما تصنف: 26المادة

 .فأكثر، واليت يعرتف بضرورة جعلها خمزونا احتياطيا% 35السفوح اجلبلية اليت يبلغ ميلها  •



 793  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

مرت من احلافة، إال إذا كانت قواعد النظافة  100ضواحي ااري املائية الدائمة وشبه الدائمة، على بعد  •
 هلا؛ العمومية تفرض ذلك، ومناطق نشوء الينابيع، واألحواض املستقبلة 

األراضي شديدة التدهور، يف جوار التجمعات احلضرية والريفية والبىن التحتية ذات الطابع االجتماعي  •
واالقتصادي، ويف جوار اآلبار الرعوية، إذا كانت هذه األراضي مل تنقل إىل تسيري تعاقدي من طرف 

 خصوصيني؛ 

• مرت من احلافة، إال إذا كانت قواعد  100اري املائية الدائمة وشبه الدائمة، على بعد بالقرب من ا
 النظافة العمومية تفرض ذلك؛

  .هلا املستقبلية واألحواض الينابيع، نشوء مناطق يف

  .نباا تستعيد أن هلا يراد التشجري ناقصة أو جرداء أرض كل للحماية، مساحة بصفتها تصنف أن وميكن

 موضع يكن مل وان حىت املذكور، اال ضمن تلقائيا يقع املصنف اال خارج الدولة به تقوم تشجري كل: 27المادة

  .تصنيف نص

  .بالغابات املكلف الوزير من مقرر بواسطة احلماية، ومساحات الغابات تصنف: 28المادة

  التصنيف إجراءات في: الثاني الفصل

 هو كما واالستغالل، االستخدام يف االعتبارية حلقوقهم ااورين السكان ممارسة تضمن التصنيف وثيقة: 29المادة

  .التصنيف مقرر يف به معرتف

  .استعادا من أو الغابات على احملافظة من للتمكني تعلق، أن أو احلقوق هذه ممارسة من حيد أن ميكن ذلك، ومع

 مساحة كلل بتصنيف يقام أن ميكن احمللية، اموعات ممثل من أو بالغابات املكلفة املصلحة من اقرتاح وعلى

  .أعاله 22:املادة أحكام مبوجب احلراثة، لغرض االستصالحات من مستثناة

 طريق عن – ترابيا املختص احلاكم يطلع احمللية اموعات ممثل أو احمللية الغابوية املصلحة فإن احلالة، هذه حالة ويف

  .املساحة تصنيف إمكانية على – الكتابة

  .للحماية مساحة بصفتها أو مصنفة، غابة بوصفها

  .ااورة والقرى البلدية االس عن ممثلني أو ممثل طرف من املساحة، على عام تعرف اإلجراء هذا ويتبع

 وسائل بواسطة املعنيني، السكان يطلع الذي للحاكم للحدود، دقيق بيان مع التصنيف، مشروع يسلم ذلك، وبعد

  .احمللية واألعراف للنظم املطابقة اإلشهار
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  .حمضر يف اإلجراء هذا اجناز وسيفيد

  :وتضم املقاطعة، حاكم يرأسها للتصنيف، جلنة مقاطعة كل مستوى على تنشأ: 30المادة

 ؛برملانيي املقاطعة املعنية •

  ؛العمدة املعين •

 ؛رئيس املصلحة اجلهوية املكلفة بالغابات املختص ترابيا •

 ؛املسؤول عن الغابات على مستوى املقاطعة •

   ؛العقاراتممثال عن مصلحة  •

 ؛ممثال عن مصلحة الزراعة وتنمية املواشي •

 ؛ممثال عن املنظمات غري احلكومية أو الرابطات احمللية •

 .عن اموعات املعنية) 2(ممثلني  •

 عاصمة لدى التصنيف مشروع إيداع تلي اليت يوما) 30( الثالثني خالل التصنيف مشروع شأن يف اللجنة هذا تبت

 الغاية هلا ختضع واستغالل استخدام حقوق وجود أو غياب وتالحظ الغابة حدود اللجنة هذه وحتدد املعنية، املقاطعة

  .تصنيفها املراد

 خارج احلقوق هلذه التامة املمارسة إمكانية تالحظ اللجنة فإن استغالل أو استخدام حلقوق خاضعة الغابة كانت إذا

 االعتبار يف وباألخذ نظم، طريق عن احلقوق هذه عليها ترتكز اليت املساحة حدود تبني فإا وإال احملجوزة املساحة

   أدناه 34يف املادة املنصوصة احلد لقواعد

  .بشأنه قرار الختاذ بالغابات املكلف الوزير إىل الوايل، بواسطة اللجنة، اجتماع حمضر حيال

  أو جزئي تصنيف موضع تكون أن ميكن املصنفة الغابات فإن ذلك العمومية املصلحة أو العامة املصلحة تربر عندما

 التأثريات حول دراسة بالضرورة وتباشر بالتصنيف اخلاضعة واإلجراءات الظروف نفس يف التصنيف عملية وتتم كلي

  .واالقتصادية واالجتماعية البيئية

 العمومي النفع كان أو ذلك تسوغ العامة املصلحة كانت إذا املصنفة الغابات عن التصنيف صفة تنزع أن ميكن

  .يقتضيه
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 تسبقه أن ويلزم التصنيف قرار فيها يتخذ اليت اإلجراءات نفس وحسب األشكال نفس يف التصنيف بنزع القرار يتخذ

 .واقتصادية اجتماعية دراسة

  .املصنفة الغابات ملكية وبنقل التصنيف، صفة بنزع أيضا املقاطعة مستوى على التصنيف جلنة تكلف

  .ترابيا املختص احلاكم بعناية التصنيف مقررات على املعنية القرى تطلع: 31المادة

 حمددة هي كما االعتيادية، واالستغالل االستخدام حقوق غري حقوق له معنوي أو طبيعي شخص أي: 32المادة

 طرف من التصنيف مشروع نشر يوم من اعتبارا يوما) 30( ثالثني اجل يف اعرتاضا يقدم أن يستطيع أدناه 34يف املادة

  .ترابيا املختص احلاكم

 االعرتاضات تسوي أن التصنيف للجنة وميكن املقاطعة، حاكم لدى حمفوظ سجل يف واالدعاءات املطالبات يدقوست

  .املختصة احملاكم إىل املطالبات هذه ترفع ذلك ميكن وإال وديا

  الملكية نقل في: الثالث الفصل

 نزع بعد إال جزئيا أو كليا ملكيتها تنقل أن ميكن ال والتشجري احلماية ومساحات املصنفة، الغابات: 33المادة

  .أعاله 30و 29املادتني  يف الواردة الشروط نفس يف التصنيف، قرار اختذت اليت السلطة قبل من عنها التصنيف

  .للدولة العقاري اال يف امللكية بنقل يتعلق ما يف املتبعة اإلجراءات نفس هي اال هذا يف املطلقة واإلجراءات

  واالستغالل االستخدام حقوق في: الخامس الباب

  عموميات: األول الفصل

 أو املعنويون أو الطبيعيون األشخاص مبوجبها ميكن اليت احلقوق هي واالستغالل االستخدام حقوق: 34المادة

 هذه تفضي أن دون مجاعية، أو فردية حاجة تلبية أجل من الغابة، منتوجات – مؤقتة بصفة – احمللية اموعات

  .أدناه 42 يف املادة ا املعرتف احلالة عدا ما يف جتارية، صفقة إىل احلقوق

  :يلي ما واالستغالل االستخدام حقوق وتضم

 ؛احلقوق املتعلقة برتبية الغابة •

 ؛اجتياز املساحة املصنفة مشيا على األقدام أو يف سيارة •

 ؛املراعي بالنسبة لقطعان املاشية •

 .االستغالل املتعلقة بالثمار ومنتوجات الغابة الطبيعية حقوق •
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  .االستخدام أو االستغالل حقوق ضمن من األحوال من حال بأي تعترب أن ميكن ال الربي الصيد ممارسة: 35المادة

 اال أجزاء يف االستغالل، أو االستخدام حقوق ممارسة مساحة لكل التصنيف نص يبني أن جيب: 36المادة

  .احلقوق هذه ممارسة يف فيها يرخص اليت املصنف

  الغابة لتربة واالستغالل االستخدام حقوق في: الثاني الفصل

 االقتصادية الظروف كانت إذا احملمي، الغابوي اال يف الغابة برتبية املتعلقة احلقوق متارس أن ميكن: 38المادة

  .بذلك تسمح والبيئية واالجتماعية

  .بالغابات املكلفة للوزارة التابعة احمللية الفنية املصاحل اختصاص من الظروف هذه وتقدير

 يف الواردة احلاالت ماعدا يف الغابة، برتبية املتعلقة واالستغالل االستخدام حقوق مجيع من املصنف يعفى: 39المادة
  .القانون هذا من 42و 41و 40املواد 

 ال يتبعها، مل أو ترميد تبعها سواء نزعها، أو اخلشبية النباتات بقطع األمر تعلق سواء احلراثة، لغرض االستصالح
  . مثينة بأنواع اغناؤها يراد اليت األرض على إال زراعات، إنشاء بغية مؤقتة بصفة فيها يرخص أن ميكن

  األخرى واالستغالل االستخدام حقوق في: الثالث الفصل

 وثيقة يف تبني أن جيب املصنفة املساحة فيها يرخص اليت األخرى واالستغالل االستخدام حقوق: 40المادة

  .ترابيا املختص احلاكم طرف من املعنيني، السكان علم إىل ترفع وان التصنيف،

 الغرض هلذا املهيأة اال أجزاء يف أو القصوى الضرورة حالة يف إال للدولة، املصنف اال يف الرعي حق يف يرخص ال

  . اخلصوص وجه على

 النزول كان ولو املصنف، اال يف أسرته أو الراعي نزول دون منح، حيثما املراعي استغالل حق ممارسة تتم أن جيب

  .مؤقتة بصفة

  .املصنفة املساحات يف النبات لقطع آلة أي استخدام باتا حظرا حيظر

 الطرق وعلى املصنفة، املساحة يف بالعبور املتعلقة واالستغالل االستخدام حقوق حبرية متارس أن ميكن: 41المادة

  .املختصة الفنية املصاحل طرف من االجتماعي أو االقتصادي بنفعها واملعرتف املساحة، تشق اليت

 املكلفة احمللية الفنية املصاحل طرف من يرخص أن فيمكن الطرق، هذه خارج علمية أو سياحية ألغراض العبور أما

  .ناري سالح ألي احلمل حبظر مشفوعا دائما سيكون الرتخيص هذا فإن ذلك ومع بالغابات،

 الثمار وقطف احلطب جبميع املتعلقة تلك غري األخرى االستغالل حقوق ممارسة من املصنفة تستثىن: 42المادة

  . الطبية أو الغذائية والنباتات
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  .واالستغالل االستخدام حقوق مجيع من الدولة طرف من املنفذ التشجري مساحات تعفى: 43المادة

  المحمية األنواع في: السادس الباب

  :الوطين الرتاب جمموع على حممية التالية الغابوية تالنباتا أنواع إن: 44المادة

� Acacia Senegal اوروار( قتاد( 

� Acacia albida أفرار 

� Acacia nilotica أمور 

� Grewia bicolor اجميج 

� Khaya senegalensis تبليت 

� Sterculia setera بافريو 

� Ziziphus SP السدر 

� Hyphaene tebeica الكارور خنلل doum 

� Sclerocaria birrewa دامبو 

� Aristida pungens اصبط 

� Rhonier aa Borasus flabellier 

� Rapphia sudanica غمربيل  

� Commiphora africana ادرس 

� Dalregia melanoxylon  سانغ 

  :وتكانت وانشريي وآدرار انواذيبو وداخلت زمور تريس لواليات اجلغرافية احلدود يف التالية، الغابوية األنواع حتمي

� Maerua Grassifolia اتيل 

� Caparis decidua ايكنني 

� Acacia Radiana الطلح 

� Balanites Egyptica تيشط 

� Acacia Flava التمات 
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� Tamarix senegaleunsis الطرفة 

  .بالغابات املكلف الوزير من برتخيص إال حمظورة، منها أجزاء قطع أو قطعها أو األنواع هذه انتزاع يعترب

  .مناسبة بأدوات األشجار فصد يف بالغابات املكلف الوزير يرخص أن ميكن

 مقرر، بواسطة حيمي أن الوايل يستطيع أعاله، 44يف املادة وردت اليت النباتية األنواع حبماية اإلخالل دون: 45المادة

  .مفيدة محايته يرى آخر نوع أي

  .احلماية ذه املعين اال ويعني محايتها وطرق اجلديدة، األنواع قائمة الوايل مقرر حيدد

 األشجار وانتزاع قطع فإن خصوصيني، ملكية حتت الداخلة واإلنتاج التشجري مساحات عدا ما يف: 46الماد

  .  أعاله 17:املادة بأحكام التقيد شريطة الوطين، الرتاب جمموع على باتا، حمظورا والشجريات

  .احملمية غري األنواع من الصغرية األغصان تشذيب يف فقط يرخص

  للدولة الغابوي المجال استغالل في: السابع الباب

  : طريق عن إال مجاعي، حملي تسيري إىل املنقول غري للدولة الغابوي اال استغالل ميارس أن ميكن ال: 47المادة

 احمللية اموعات طرف من االستغالل نظام �

 للقطوع بيع أو �

 .املكعبة األمتار أو الكيلوغرامات أو القطع أو األشجار من حمدود لعدد استغالل رخصة أو �

 هلم كانت إذا إال للدولة، احملمي الغابوي اال يف استغالل رخصة من يستفيدوا أن للخصوصيني ليس: 48المادة

  .بالغابات املكلفة اجلهوية املصلحة لدى مالية سنة كل بداية يف بانتظام مسجلني غابويني مستغلني صفة

  .مرسوم بواسطة منحها إجراءات حتدد مهنية، خرائط ستنشأ الغرض، وهلذا

  :التالية املعلومات على االستغالل رخص حتتوي أن جيب: 49المادة

 املتسفيد هوية •

 املستهدف للمكان الدقيق املوقع •

 فيهما املرخص والكمية املنتوج •

 الرتخيص صالحية اجل •
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  الغابوية المنتوجات عبور في: ثامن ال الباب

 حقوق ممارسة إطار عن خارجا الوطين، الرتاب من آخر إىل مكان من منقول غابوي منتوج يرفق: 50المادة

 استغالل، رخصة قدم شخص لكل ومتنح جمانية، العبور ورخصة عبور، برخصة أعاله 34يف املادة احملددة االستعمال

 إىل االستغالل رخصة مقلوب على أيضا املعلومات هذه وتقيد الصالحية، ومدة املنتوج نوعية املذكورة الرخصة وتبني

  .االستغالل رخصة يف ا املسموح الكميات نفاد غاية

 هذه دون ومن للعبور، رخصة منه يطلب أن غابوي، منتوج لنقل مستغل مع متعامل ناقل كل على جيب: 51المادة

  .املستغل هذا هلا يتعرض اليت العقوبات لنفس سيتعرض الرخصة،

 خصوصي، لشخص أو عمومية ملصلحة آخر، غابوي منتوج أي أو فحم أو حطب أو خلشب تسليم أي: 52المادة

 رخصة املقابل، يف ستمنح واليت بالغابات، املكلفة املصلحة إىل موجهة عبور رخصة تقدمي دون فيه، يؤذن أن ميكن ال

  . ذلك األمر اقتضى إذا إيداع،

  والخصوصيين المجموعات مجال في: تاسع ال الباب

 هلذه الغابوي اال من جزءا تعترب خصوصيني، أو جمموعات طرف من تشجريها أعيد اليت املساحات: 53المادة

  .اجتماعي لغرض اموعات طرف من احملمية املواضع وكذلك واخلصوصيني، اموعة

 اخلصوصيني أو اموعات باسم وتسجيلها بدقة، حدودها لتبيني املساحات، هذه بشأن اإلدارية السلطة وستبلغ

  .املعنيني

 فيما للدولة، املصنف اال هلا خيضع اليت القيود لنفس واخلصوصيني للمجموعات الغابوي اال خيضع: 54المادة

  .الغابوية املنتوجات استغالل وطرق احلراثة لغرض باالستصالحات يتعلق

  قالحرائ في: شرالعا الباب

  .العمل هذا من الغرض كان مهما للنار، إشعار فيه عمل كل بصرامة يراقب أن جيب: 55المادة
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 هذا يف املقررة للعقوبات سيتعرض مدنيا املسؤولني األشخاص أو الفاعلني فإن امتدادها، أو للنار، إشعال حالة ويف

  .القانون

  .الكال إىل تنتقل أن ميكن مطفاة، غري نار ترك باتا منعا مينع: 56المادة

  .منها مرت 500 بعد وعلى املصنفة الغابات داخل يف االستغالل ومباين املساكن خارج النار إشعال حيظر

 هذا يف املقررة للعقوبة سيعرتضون مدنيا املسؤولني األشخاص أو الفاعلني فإن امتدادها، أو للنار، إشعال حالة ويف

  .القانون

 للمادة طبقا سيعاقب غابة، يهدد أو غابة يف حريق إطفاء اجل من النتداب االمتثال يرفض شخص كل: 57المادة

  . القانون هذا من 87

  المخالفات ردع في: عشر الحادي الباب

  اإلجراءات في: األول القسم

  ومعاينتها المخالفات عن البحث في: األول الفصل

 املكلفة للوزارة التابعني الغابويني الوكالء قبل من القانون هذا ألحكام املخالفات وستقصى تالحظ: 58المادة

  .قانونيا مؤهل آخر وكيل  أي قبل ومن القضائية، الشرطة ضباط مجيع قبل ومن بالغابات،

 أمام اليمني يؤدوا أن أعاله، املذكورة بالغابات، املكلفة للوزارة الغابويني والوكالء قانونيا املؤهلني الوكالء على جيب

 وظائفهم ممارسة اجل من وذلك بالغابات، املكلف الوزير من طلب على بناء إقليميا، املختصة االستئناف حمكمة

  .قانونية بصفة

 مؤهال آخر وكيل وأي القضائية شرطة ضباط ومجيع بالغابات املكلفة للوزارة التابعون الغابويون الوكالء: 59المادة

  .املراقبة فيها ليمارسوا البناء وورشات اخلشب نشر وورشات املستودعات إىل يدخلوا أن ميكنهم قانونيا
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 يف يدخلوا أن قانونيا، املؤهلني للوكالء وال بالغابات، املكلفة للوزارة التابعني الغابويني للوكالء ميكن ال ذلك ومع
  .القضائية الشرطة من ضابط حبضور أو قاض من بإذن إال والزرانب، واألفنية البيوت

  .ذلك عملهم تطلب كما املواصالت طرق اجتياز يف هلم ويرخص واحملطات النهرية األرصفة إال النفاذ حبرية ويتمتعون

 آخر وكيل وأي القضائية، الشرطة ضباط ومجيع بالغابات، املكلفة للوزارة التابعني الغابويني الوكالء على: 60المادة

  .هويام على التعرف يستطيعوا مل الذين اجلاحنني مجيع املختصة اجلمهورية وكالة إىل يقودوا أن قانونيا مؤهل

 عن البحث اجل من وكذا الغابات، شأن يف املخالفات ردع اجل من العمومية القوة من املساعدة طلب يف احلق وهلم

 اجل من وكذلك احلايل، القانون ألحكام خمالفة العابرة أو ريبا املبيعة أو جنحية بصفة املستغلة الغابوية املنتوجات

  .املنتوجات هذه احتجاز

  .حماضر بواسطة القانوين الشأن يف املخالفات أو اجلنح تثبت: 61المادة

  والمصادرة الحجز في: الثاني الفصل

 للوزارة التابعون الغابويون والوكالء املؤهلون الوكالء مؤقتا خالله من يسحب الذي الفعل باحلجز يقصد: 62المادة

 معنوي أو طبيعي شخص من قانونيا مؤهل آخر وكيل أي أو القضائية الشرطة ضباط ومجيع بالغابات، املكلفة

  .اجلنحة موضع للمنتوجات النقل أو االستغالل لوسائل بالنسبة وكذا، ا التمتع أو اجلنحة موضع الغابوية املنتوجات

 النقل أو االستغالل لوسائل أو اجلنحة موضع الغابوية للمنتوجات الدولة لصاحل النهائي النقل: باملصادرة يقصد

  .صلح عقد مبوجب أو قضائي لقرار تطبيقا إما وذلك احملتجزة،

 ستثبت اليت احملاضر فإن نقلها أو استغالهلا وسائل أو الغابوية املنتوجات مصادرة تقتضي اليت احلاالت مجيع ويف

 قد إليه املودعة املنتوجات هذه كانت وإذا والنقل، االستغالل وسائل وكذا املنتوجات، احتجاز ستتضمن اجلرائم

 دون اسرتجاعها، بغية قيمتها ستحدد املختصة احملاكم فغن منه، خبطأ أو املخالفات من بعمل أتلفت أو اختفت

  . الناتج الضرر بتعويض اإلخالل

  .  الدولة لصاحل سيحتجز إداري ترخيص دون قطع منتوج أو/و خشب كل: 63المادة
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 مرخص، غري استغالل من آالتية أو بانتظام املبيعة واملنتوجات األخشاب مبصادرة حتكم أن للحاكم ميكن: 64المادة

  .احلايل القانون يف احملددة للشروط خالفا نقلت أو استغلت قد كانت إذا

 الرتاضي، طريق عن أو العين املزاد طريق عن إما سيباع اسرتجاع أو صادرة من آت منتوج أو خشب كل: 65المادة

  .الدولة لصاحل وذلك

  والمتابعة الدعاوي في: الثالث الفصل

 احملكمة لدى العامة النيابة بواسطة احمللي ممثلها أو بالغابات املكلفة الوزارة طرف من املتابعة أعمال متارس: 66المادة

 العامة النيابة طرف من املتابعة حبق املساس دون االختصاص جمال يف العامة للقواعد طبقا وذلك إقليميا، املختصة

 قانونيا مؤهل آخر وكيل أي أو القضائية الشرطة ضباط ومجيع بالغابات املكلفة للوزارة التابعني الغابويني الوكالء حبق

 واملدعني اجلمهورية وكيل خلف وجيلسون طلبام لدعم إليهم ويستمع احملاكم أمام القضية يعرضوا أن وخمتلف

  .العامني

 النيابة مع باالشرتاك للوزارة وميكن بالغابات، املكلفة الوزارة إىل الغابوي الشأن يف الصادرة األحكام تبلغ: 67المادة

  .االبتدائية األحكام استئناف تطلب أن العامة

 على واألحكام القرارات لنقض احملكمة إىل تلجأ أن العامة النيابة مع باالشرتاك أيضا بالغابات املكلفة للوزارة وحيق

  . ائي وجه

 ومجيع بالغابات، املكلفة للوزارة  التابعني الغابويني الوكالء جلميع ميكن منفذ، عدل وجود عدم حالة يف: 68المادة

 حبراسة يتعلق فيما العدلية، احملررات مجيع ينجزوا أن وحملف قانونا مؤهل آخر وكيل أي أو القضائية الشرطة ضباط

  .ترابيا املختص للقاضي الكاملة املسؤولية حتت وذلك الغابات،

  والجزاءات الجرائم في: الثاني القسم

  الصلح في: األول الفصل

 مؤهل آخر وكيل أي أو القضائية الشرطة ضباط ومجيع بالغابات املكلفة للوزارة التابعني نو الغابوي لوكالءا: 69المادة

 حسب وذلك الغابوي، الشأن يف باجلنح يتعلق فيما ائي حكم صدور قبل حلةااملص يستطيعون وحملف، ايقانون
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 الذي الصلح جوانب بالغابات املكلفة الوزارة إىل يوجهوا أن عليهم وجيب مرسوم، بواسطة ستحدد اليت الشروط

  .تعهدمها حالة يف احملكمة أو تعهده حالة يف اجلمهورية وكيل إىل احملاضر هذه من نسخة الوزارة حتيل أن على ابرموه،

 تتعدى ال أن على الصلح وثيقة يف احملددة اآلجال يف املربم الصلح عن املرتتب املبلغ يسدد أن جيب :70المادة

  .االتفاق بنود كافة بتنفيذ العمومية الدعوى تنقضي باملتابعة، القيام سيتم وإال شهرين،

  جزائية أحكام: الثاني الفصل

 بغرامة وسيعاقب االستغالل، منتوج ملصادرة سيعرض أعاله، 52-51-50-48املواد  ألحكام خمالف كل :71المادة

  .أوقية 2.000.000 إىل 20.000: من

  .األضرار عن بالتعويض اإلخالل دون فقط، العقوبتني بإحدى أو أشهر، ستة إىل شهرين من وبسحن

 إىل 100.000 من بغرامة اجلنحة تعاقب املنتوج، مصادرة على عالوة جتاري، طابع ذي استغالل حالة ويف

  . فقط العقوبتني إحدى أو أشهر، ستة إىل أشهر أربعة من وبسجن أوقية 4.000.000

  .أوقية 500.000: عن الغرامة تقل أن ميكن ال اخلشب، أو بالفحم املخالفة تتعلق عندما

 غري من منتوجات قطع انه تأكد لقطوع مشرتك وكل ا، املسموح املنتوج كمية جتاوز لقطوع مستغل كل: 72المادة

 أو أوقية، 2.000.000 إىل 500.000 من وبغرامة سنوات ثالث إىل سنة من بالسجن سيعاقب ا، املسموح تلك

  . فقط العقوبتني بإحدى

  .املستحقة اإلتاوات أو الضرائب دفع على التحايل اجل من الغش ممارسة حالة يف العقوبات، بنفس كالمها ويعاقب

 بغرامة سيعاقب – للنظم مراعاة عدم أو سهو أو إمهال أو طيش عن – غابة يف حريق يف تسبب من كل: 73المادة

  .فقط العقوبتني بإحدى أو سنتني، إىل شهرين من وبسجن أوقية، 3.000.000 إىل 50.000: من

  .السجن لعقوبة األقصى باحلد سيحكم شخصية ملصلحة متعمدا احلريق كان إذا ذلك، ومع

  .  اجلنائية املدونة أحكام عليه قغابة،تطب يف إجرامي لقصد متعمد حريق حالة يف: 74المادة
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  .اجلنائية املدونة أحكام عليه تطبق بشري، أرواح زهوق احلريق هذا عن جنم إذا

 74- 73املادتني  يف الواردة بالعقوبات املخالف سيعاقب باملراعي، أضرار يف احلريق تسبب إذا ما حالة يف: 75المادة

  .  اخلسائر بتعويض اإلخالل دون السجن من أشهر 6 عن العقوبة تقل أن ميكن ال ذلك، ومع أعاله،

 اإلخالل دون سيعاقبون العبور، أمام املغلق املصنف الغابوي اال يف وجدت اليت احليوانات مالك: 76المادة

  :بغرامة احملتملة، اخلسائر بتعويض

 . واحلمري واخليل والبقر اإلبل من رأس كل عن أوقية 1000 إىل 500 من •

 الغنم من رأس كل عن أوقية 100 إىل 500 من •

 إىل 5000 من بغرامة سيعاقب ترخيص، دون احملمي اال يف احلراثة لغرض باستصالح قام شخص كل: 77المادة

  .مقطوعة شجرة كل عن أوقية 15.000

  .اخلسائر عن بالتعريف اإلخالل دون العقوبة، تضاعف املصنف، اال يف واقعا االستصالح كان إذا

  مختلفة جرائم: الثالث الفصل

 هذه كانت إذا – جزئيا أو كليا قصد عن – سياجا أو عالمة أو معلمة أخفى أو نقل أو اتلف من كل: 78المادة

 إىل 20.000 من بغرامة سيعاقب والتشجري، احلماية ومساحات املصنفة الغابات حدود لعرفة موضوعة األشياء

 األضرار عن بالتعويض اإلخالل دون فقط، العقوبتني بإحدى أو سنتني إىل أشهر 6 من وبسجن أوقية 1.000.000

  .  السابقة حالتها إىل املواضع وإعادة

 50.000: من بغرامة سيعاقب لواجبام، بالغابات املكلفة املصلحة وكالء ممارسة قصد عن يعرق من كل: 79المادة

 املشكلة باحلاالت اإلخالل دون العقوبتني بإحدى أو شهرا 12 إىل أشهر 6 من وبسجن أوقية، 400.000 إىل

  .غابة يهدد أو غابة حريق مكافحة اجل من النتداب يتمثل مل من كل العقوبات لنفس ويتعرض للعصيان،

 والرمل لألحجار مرخص فري انتزاع أو استخراج أي فإن واالستخدام، االستغالل حقوق مراعاة مع: 80المادة

 من 46يف املادة املعددة تلك غري املصنفة الغابات منتوجات مجيع وعموما واألوراق، والعشب والرتاب والتورب
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 سجن بعقوبة حيكم أن ميكن العود، حالة ويف أوقية، 50.000 إىل 10.000: من غرامة إىل سيفضي احلايل، القانون

  . أشهر 3 إىل يوما 15 من

 ا حكمت اليت الغرامة مبلغ عن التعويض هذا مبلغ يقل أن ميكن ال األضرار، عن التعويض حالة يف :81المادة

  .  احملكمة

  .  وصايتهم واأليتام القصر أطفاهلم يرتكبها اليت واملخالفات اجلنح عن مدنيا مسؤولون واألوصياء اآلباء إن :82المادة

  .دوما للغرامة األعلى احلد يطبق العود، حالة يف :83المادة

  .للدولة كقانون وينفذ االستعجال طرق حسب القانون هذا ينشر: 85المادة
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  المياه

 

  المياه
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الماء مدونة يتضمن 2005 فبراير 02 بتاريخ صادر 030-2005 رقم قانون. 1   

  عامة أحكام: األول الباب

  الموضوع: األول القسم

 البحر مياه باستثناء اجلوفية والسطحية القارية للمياه القانوين النظام حتديد إىل املدونة هذه دف:  األولى المادة

 املاء خدمة لتنظيم املتناولة وتلك عليها واحملافظة واستعماهلا املياه بتخطيط املتعلقة القواعد خاصة، ،بصفة وكذا

  .عملها ولسري العمومية

  العامة المبادئ: الثاني القسم

 والنظم القوانني ضمن للجميع به معرتفا حقا استخدامه يعترب األمة، ممتلكات من جزءا املاء يعترب: 2المادة

  .ا املعمول

 تعين وطنية ضرورة وتشكل عام نفع ذات الطبيعية، التوازنات مراعاة مع واستغالهلا، املاء مصادر محاية تعترب

  .السكان وجمموع اخلاص للقانون اخلاضعة االعتبارية والشخصيات احمللية واجلماعات الدولة

 الدولة بني شراكة إقامة تشجع أا كما للسكان، الشروب املاء إتاحة ضمان إىل الدولة سياسة دف

  . وتوزيعه الشروب املاء إلنتاج التحتية البىن وتسري لتمويل كإطار اخلصوصيني والفاعلني احمللية واجلماعات

  : إىل ويهدف ومتوازنا، ودائما شامال املاء تسيري يكون أن حيب: 3المادة

 جديدة؛ مصادر عن والبحث الكمية حيث من املوجودة املصادر محاية .1

 التلوث؛ أشكال من شكل كل من احلماية .2

 املائية؛ البيئية التوازنات على احملافظة .3

  املفرط واالستغالل الفساد مكافحة .4

 :بينها يوفق أو التالية املتطلبات االستعماالت خمتلف عند يليب، عادال توزيعا املائية املواد توزيع .5

  .والسالمة الصحة متطلبات عامة، بصفة وكذا الشروب، باملاء التزويد متطلبات •



 808  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 وإنتاج واملعادن الصناعة وكذا الغابات، وزراعة األمساك وتربية والزراعة احليوانية التنمية متطلبات •

 متارس اليت البشرية النشاطات من ذلك وغري القاري والصيد والسياحة املالحة عن فضال الطاقة

  .شرعية بصفة

  :املاء تسيري عند التالية املبادئ تراعي

 يقوم تفاديا املاء مصادر عن هلا مرد ال اليت الكبرية األخطار بتفادي يقضي الذي االحتياط مبدأ •

  .فعلية إجراءات اعتماد على

  املصادر؛ عند السيما التلوث من احلماية مبدأ •

 املرتبة التكاليف من هاما جزء املاء مستخدم يتحمل مبقتضاه يقضي الذي" متحمل املستخدم" مبدأ •

  بإصالحه؛ والقيام تلوثه من واحلد وكيفا كما املصدر، محاية إجراءات على

  اإلداري؛ تسيريه يف للماء املستخدمني إشراك مبدأ •

 التكاليف من جلزء الصحي والصرف الشروب املاء لتوزيع العمومية املرافق مستخدمي تويل مبدأ •

  .املشاركة على قدرم حسب اخلدمات هذه على املرتتبة

  .ذلك من اهلدف كان مهما اجلوفية أو السطحية املياه استهالك يف فوضوية أو إفراط كل حيظر

 السنغال ر مياه ميثاق يف الواردة والقواعد للمبادئ طبقا السنغال ر استثمار ملنظمة التابعة املياه تسري: 4المادة

  . املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية قبل من عليه املصادقة

  االستخدام أولويات: الثالث القسم

  .الشرب مباء السكان لتزويد املائية املوارد منح يف األولوية تعطى: 5المادة

 حسب ذلك، بعد األولوية تعطي بانتظام به تزويدهم ويؤمن الشرب ماء من السكان حاجات تلبية تتم عندما

 والصيد األمساك وتربية الغابات وزراعة والزراعة احليوان تربية جمال يف احلاجات لتلبية احمللية، واألولوية الرتتيب

  .الصناعية والزراعية واملعدنية الصناعية للمركبات وأخريا التشجري مشاريع وإقامة القاري

  .احمللية واألولوية االقتصادية أمهيتها حسب فتلىب األخرى احلاجات أما
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  للمياه العمومي المجال: الثاني الباب

  العمومية األمالك من المياه: األول القسم

 مجاعيا ملكا الوطين الرتاب حدود يف كانت ما حيث ،اجلوية أو اجلوفية أو السطحية املياه مصادر تعترب: 6المادة

  .تقادم وال تصرف يعرتيه ال الذي للدولة العمومي  اال من يتجزأ ال جزء األساس هذا على يشكل

   العمومية المياه قوام :الثاني القسم

  للدولة التابعة للمياه الطبيعي العمومي المجال: األول الفرعي القسم

  :قانونا املثبتة الغري حقوق مراعاة شريطة للدولة التابعة للمياه الطبيعي العمومي اال من يعترب: 7المادة

 قابلة غري أن األخشاب لنقل قابلة هلا صاحلة غري أم للمالحة صاحلة دائمة غري أم دائمة كانت سواء املياه جماري

  .أدناه 10:املادة فقي إليها املشار احلدود يف الربك أو املياه جماري وكذا هلا،

 من الربك، أو البحريات أو اجلوفية املياه اري بالنسبة الطبيعية، للمياه العمومي اال حدود تتكون: 8المادة

  .الفيضان قبل املياه أعايل تلغه الذي اخلط

 أو االقتضاء عند منه مببادرة باملياه، املكلف الوزير يتخذه مقرر مبقتضى املعين، الوزير مع بالتشاور ضبطها ويتم

  .الغري حقوق مراعاة وشريطة عمومي حتقيق بعد وذلك ااورين، السكان طلب عند نزوال

 العمومي اال يف املوجودة األرضية القطع على املكتسبة باحلقوق باالعرتاف املطالبة الدعاوي ترفع: 9المادة

  .سقطت وإال احلدود وضع مقرر نشر تاريخ من اعتبارا سنة أقصاه أجل يف احلدود، لوضع نتيجة للمياه الطبيعي

 للوزير يوجهوا أن طبيعي، لسبب للمياه العمومي اال حدود تغيري حالة يف ااورين، للسكان جيوز: 10المادة

  .عام اجل يف فيه يبت جديدة حدود وضع قصد طلبا باملياه املكلف

  .خمتصة حمكمة أن دعواهم يرفعوا أن ااورين السكان حق من يصبح األجل هذا انتهاء وبعد

  للدولة التابعة للمياه االصطناعي العمومي المجال: الثاني الفرعي القسم
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 من جزء املشغولة األرضية القطع حدود يف امللحقة واملنشآت التالية والتجهيزات االستصالحات تعترب: 11المادة

  :وحلساا اجنازها تولت اليت هي األخرية هذه كانت مىت للدولة التابعة للمياه العمومي االصطناعي اال

  لتخزينها، أو املياه ملسك وتسهيال املنجزة املنشآت •

  وملحقاا، املالحة قنوات •

 وملحقاا، النهرية املواين •

 هذه ملحقات وكذا املستعملة، املياه ولنقل الشروب املاء جر قصد للجلب املعهودة املائية املنشآت •

  املنشآت؛

  ملحقاا؛ وكذا املياه ولتصريف للري املخصصة املائية املنشآت •

  .أدناه 40:املياه يف إليها واملشار البشرى لالستهالك املعهود املاء جبلب اخلاصة املباشرة احلماية مساحات •

  املائية؛ القوى استغالل منشآت •

  .املياه هذه يف التحكم منشآت أو ملحقاا وكذا املياه، من احلماية منشآت •

  المحلية للجماعات التابعة للمياه اإلصطناعي العمومي المجال: الثالث الفرعي القسم

 الفعلي الشغل حدود يف احمللية، للجماعات التابعة للمياه اإلصطناعي العمومي اال من تعترب: 12المادة

 كانت مىت للشرب الصاحلة باملياه للتزويد املخصصة والتجهيزات االستصالحات املعنية، األرضية للقطع

 حتويلها مت مىت أو مفوض عمل رب طريق عن أو مباشرة اجنازها، أو اقتناءها تولت اليت هي احمللية اجلماعات

  . الدولة قبل من إليها

  المياه مجال في المؤسسات: الثالث الباب

  بالمياه المكلف الوزير: األول القسم

 املدونة هذه ألحكام طبقا املاء قطاع جمال يف الوطنية السياسة وينفذ باملياه املكلف الوزير حيدد: 13المادة

  .املعنية واملؤسسات الوزارية القطاعات مع وبالتشاور

 على ويسهر الشروب، باملاء للسكان املنتظم التزويد ورقابة متابعة اخلصوص، وجه على يتوىل اإلطار هذا ويف

  .الشروب للماء العمومية اخلدمة استمرارية
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 الدويل الطابع ذات احلكومية املنظمات لدى املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية باملياه املكلف الوزير ميثل

  .اال هذا يف واإلقليمي الدويل التعاون يدفع كما املاء، جمال يف املختصة واإلقليمي

 اجلمهورية تكون اليت باملاء املتعلقة واإلقليمية الدولية واملعاهدات واالتفاقيات االتفاقيات تنفيذ على ويسهر

  .فيها طرفا املوريتانية اإلسالمية

  .مرسوم مبقتضى باملياه املكلف الوزير صالحيات حتدد

 واستغالل ومعاجلة املعلومة رصد لشبكات والدائم العام التنظيم باملياه املكلف الوزير يتوىل: 14المادة

  .وكيفا كما واجلوفية السطحية املياه حول واملعطيات القياسات

 القياسات جلمع أولية شبكة طريق عن املاء موارد لتقييم الطويل املدى وعلى العامة باملتابعة الوزير يقوم

  .الوطين الرتاب على منتشرة الدائمة للرقابة نقاط من مكونة املاء حول واملعطيات

 التنازالت أو الرخص أصحاب قبل من املقدمة واحلسابات التقنيات من انطالقا للمياه وطنيا سجال ويعد

  .امللفوظة التلوث وكميات املأخوذة املاء كميات بشأن

  .واجلوفية السطحية املياه تلوث درجة عن فصليا جردا وينجز

  .املندمج وتسيريه املاء الستصالح وطنيا رئيسيا خمططا باملياه املكلف الوزير يعد: 15المادة

 14يف املادة إليه املشار اجلرد نتائج من انطالقا املعد وتسيريه، املاء الستصالح الوطين الرئيسي املخطط يهدف

  .املالحظة باحلاجيات مقارنة املائية املوارد توفر تأمني إىل أعاله،

  :اخلصوص وجه على املخطط وحيدد

  .ومحايتها املاء مصادر لتعبئة الضرورية الوطنية العمليات برجمة •

  .تفضيليا توجيها هلا توجه اليت لالستخدامات تبعا اجلوفية أو السطحية املياه تصنيف •

  . لبلوغها املناسبة واآلجال اإلجراءات وكذا وباجلودة، بالكمية اخلاصة األهداف •

  .أدناه 32يف املادة إليها املشار املائي املصدر محاية مناطق حتديد •
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 اخلاصة تلك وكذا واملايل، واالقتصادي واملؤسسي التنظيمي الطابع ذات املصاحبة اإلجراءات •

  .املخطط هذا لتنفيذ الضرورية والتحسيس بالتعبئة

 مخس كل مراجعته وجتوز سنوات عشر عن تقل ال لفرتة تسيريه املاء الستصالح الوطين الرئيسي املخطط يعد

 مبقتضى عليه املصادقة وتتم احملدد، األجل قبل حمتواه تعديل حتتم استثنائية ظروف طرأت إذا إال سنوات

  .للماء الوطين الس استشارة بعد يؤخذ مرسوم

 وممثلي الدولة ممثلي من متساوية بصفة يتكون للماء وطين جملس باملياه املكلف الوزير يساعد: 16المادة

 ذات والشخصيات للماء واخلصوصيني العموميني املستخدمني فئات خمتلف وممثلي الوطنيني املنتخبني

  .الكفاءة

 لتوفري الوطين الطابع ذات واملشاريع املاء جمال يف الوطين التخطيط بشأن للماء الوطين الس يستشار

 يرى باملاء تتعلق مسألة أي وحول الكبرية اجلهوية العمليات حول يستشار كما املياه، وتسيري واستصالح

  .عليه عرضها يف فائدة باملياه املكلف الوزير

 وحول باملاء املتعلقة املسائل جزئيا أو كليا تتناول اليت والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع حول رأيه ويبدي

 م دويل أو وطين طابع ذات وثيقة أو مسألة أي احلاجة، عند وكذا املاء جمال يف الوطين للتخطيط مشروع أي

  .املاء

  .عمله وسري للماء الوطين الس تنظيم إجراءات مرسوم حيدد

  التنظيم سلطة: الثاني القسم

 بتاريخ 2001-18:رقم القانون مبقتضى ا املخولة الصالحيات املاء، جمال يف التنظيم سلطة متارس: 17المادة

  .املدونة هذه ومبقتضى 2001 يناير 25

 والصرف الشروب املاء توزيع جمال يف العمومية اخلدمة تفويض إجراءات تنفيذ على تسهر اإلطار هذا ويف

  .متييزية وغري شفافية موضوعية ظروف يف الصحي
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 عمومية هيئة ألية للتنظيم العامة مبهمتها متعلقة أنشطة تفوض أن مسؤوليتها وحتت اتفاقية مبوجب للسلطة ميكن

  .لذلك مؤهلة تراها خصوصية أو

 اإلعداد وحول املياه بقطاع املتعلقة  والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع حول السلطة تستشار كما

  . املاء جمال يف اإلقليمية أو الدولية واالتفاقيات االتفاقيات بشأن واملفاوضة

  الماء استخدام أنظمة: الرابع الباب

  وكيفا كما الحماية إجراءات: األول الفرع

 مومسيا، أو دائما كان سواء موجود مصدر من املأخوذ املاء، استخدام إجراء كل من يعفى: 18المادة

  .مرسوم مبقتضى معيارها حيدد واليت ا شبيهة أو منزلية ألغراض

 املاء صب من النشاطات وخمتلف واألشغال واملنشآت العمليات مرسوم، مبقتضى حتدد لشروط طبقا ختضع

 طريقة أو مستوى تعديل إىل تؤدي بطريقة اجلوفية أو السطحية املياه من منزلية غري ألغراض وأخذه وجلبه

 فداحة االعتبار بعني تأخذ حدود حسب تنازل، أو ترخيص أو إلعالن جودا من متس أو املياه هذه انسياب

 العمومي النفع وكذا العموميني، واألمن الصحة على وخطورا املائية البيئية والتوازنات املاء مصدر على تأثريها

  . العمليات هلذه

  منزلية غير ألغراض الماء استخدام أنظمة: الثاني القسم

  اإلعالن نظام: األول الفرعي القسم

 تنطوي أن حيتمل ال واليت أعاله 18:املادة من 2:الفقرة يف املذكورة العمليات اإلعالن لنظام ختضع: 19المادة

 من املوارد، وعلى املاء انسياب على حمدودة وتأثريات العموميني واألمن الصحة على خفيفة أخطار على إال

  .املائي الوسط تنوع وعلى واجلودة، الكمية حيث

  الترخيص نظام: الثاني الفرعي القسم

 تنطوي أن حيتمل واليت أعاله 18:املادة من 2:الفقرة يف املذكورة العمليات اإلعالن لنظام ختضع: 20المادة

 املائية املصادر من حتد أن أو عائق دون املياه بانسياب تضر أن أو العموميني واألمن الصحة على أخطار على

  .املائي الوسط بتنوع أو املياه جبودة تضر أن أو
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  التنازل نظام: الثالث الفرعي القسم

  :التنازل لنظام ختضع: 21المادة

 أخطار على تنطوي أن حيتمل حبيث األمهية من هي واليت أعاله 18:املادة من 2:الفقرة يف املذكورة العمليات

 مصادر من حتد وأن ملموسا ضررا عائق دون املياه بانسياب تضر أن أو العموميني واألمن الصحة على بالغة

  .فادحا مساسا تنوعه أو املائي الوسط جبودة املساس أو فيضاا احتمال من كثريا تزيد أو املياه

  .   العمومي بالنفع إعالن على حصلت اليت أو العامة الفائدة طابع هلا اليت املياه استخدام عمليات

  اإلجراءات: الرابع القسم

  باإلعالن المتعلقة األحكام: األول الفرعي القسم

 العملية آثار وان كامل نهأ له بدا إذا وصال عنه ويسلم اإلعالن ملف يف باملياه املكلف الوزير حيقق: 22المادة

  .حمددة املصدر على

  .آثاره من حتد أن شأا من اليت اخلاصة التعليمات بكافة اإلعالن يصحب

  بالترخيص المتعلقة األحكام: الثاني الفرعي القسم

 فنية دراسة على خاصة، بصفة يشمل الذي الرتخيص طلب ملف يف باملياه املكلف الوزير حيقق: 23المادة

  . املسبق العمومي التحقيق نتائج على االطالع بعد مقرر مبقتضى الرتخيص يرفض أو ومينح أثر دراسة مفصلة

  بالتنازل المتعلقة األحكام: الثالث الفرعي القسم

 نشاط له يتبع الذي الوزير مع باالشرتاك التنازل طلب ملف يف باملياه املكلف الوزير حيقق: 24المادة

  .التنازل من املستفيد الشخص

  .أثر ودراسة املشروع ملسودة مفصلة دراسة اخلصوص، وجه على امللف، ويضم
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 بعد املادة هذه من األوىل الفقرة يف إليهما املشار الوزيرين بني مشرتك مقرر مبقتضى يرفض أو التنازل مينح

  .املسبق العمومي التحقيق نتائج على االطالع

  والتنازل الترخيص بين المشتركة األحكام: الرابع الفرعي القسم

 فيها تكون اليت باحلالة يتعلق فيما إال فيه للرجوع قابال مؤقتا منحا التنازالت أو الرتخيصات متنح: 25المادة

  . العمومي بالنفع إعالن على حاصلة أو العامة الفائدة طابع هلا للتنازل املتنازلة العملية

 تعويض دومنا باإللغاء أو بالتعديل القانون بقوة وقت كل يف باملياه املكلف الوزير ينطق األخرى احلاالت ويف

 تفاديا إما باملاء، السكان لتزويد ضروريا الرتخيص أو التعديل هذا بدا مىت خاصة التنازل أو الرتخيص عقد عن

  .للتنازل أو الرتخيص عقد يف الواردة الشروط مراعاة لعدم وإما املياه، تسبيه ضرر عليه يرتتب خللل توقيفا أو

  .باملياه املكلف الوزير موافقة بعد إال التنازل أو للرتخيص كلي أو جزئي حتويل أي يتم أن جيوز ال: 26المادة

 طبقا فيها باملياه املكلف الوزير يبت التنازل أو الرتخيص اجل من متنافسة طلبات ورود حالة يف: 27المادة

  .أعاله 5يف املادة االستخدامات ألولويات

 يقرر باملياه املكلف الوزير فإن األخرى، بالطلبات مقارنة األولوية طابع يكتسي طلب أي يكون ال عندما أما

  .  أوال ورد الذي للطلب األولوية منح االقتضاء عند

 التنازل أو الرتخيص طلبات يف ميدانيا التحقيق على املرتتبة النفقات الطلبات أصحاب حيتمل: 28المادة

  . رفضها أو منحها مت سواء

  .األشغال يف التحقيق تكاليف بشأن ذاا املسالة وتطبق

  .اآلخرين حقوق مراعاة شريطة والتنازالت الرخص متنع: 29المادة

 الوزير بني مشرتك تقرير على بناء يؤخذ مبرسوم قيمتها حتدد إتاوة دفع إىل والتنازالت منح يؤدي: 30المادة

  .باملياه املكلف
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 انطالقا املائي العمومي اال يف امللفوظة التلوث كمية أو املأخوذة املاء كمية أساس على اإلتاوة حتسب

  . التنازل من أو الرخص من املستفيدين نفقات على املوضوعة احلساب أو التقييم آليات

 وضعيتها لرتتيب الرمسية اجلريدة يف املدونة هذه نشر من اعتبارا سنتان قدره اجل القائمة للمنشآت يتاح

  .القانونية

  :بـ يتعلق فيما خاصة أعاله 30 إىل 18 من املواد تطبيق إجراءات مرسوم مبقتضى حتدد: 31المادة

  والتنازالت؛ الرتخيص •

  للماء؛ املنزيل االستخدام حتديد •

  والتنازالت؛ والرتخيص اإلعالن إجراءات •

  التعليمات؛ احرتام رقابة فيها تتم اليت الشروط •

  .تلوثه أو املاء اخذ أساس على املستحقة اإلتاوة ونسبة وعاء حتديد شروط •

  الحماية قواعد: الثاني الفرعي الباب

 أو عرضي تلوث أو جفاف أو حوادث تبعات أو ديد مواجهة عند باملياه املكلف للوزير جيوز: 32المادة

 استخدامات من للحد إجراءات باختاذ تعويض، ودومنا القانون بقوة يأمر أن املياه، يف حاد خطر أو فيضانات

  .ائيا أو مؤقتا لتعليمها أو املاء

 مناطق إقامة باملياه، املكلف الوزير من مببادرة جيوز، اجلودة أو الكمية حيث من املائية املصادر ديد حالة ويف

  .اجلوفية أو السطحية املياه على اإلسرتاتيجية للحماية

  :بـ يتعلق فيما خاصة مبرسوم أعاله 33:املادة تطبيق إجراءات حتدد: 33المادة

 للحماية مناطق إقامة شروط ائيا؛ أو مؤقتا تعليقه أو املاء استخدام من احلد إجراءات تنفيذ شروط

  .املائية للمصادر اإلسرتاتيجية

  البشري لالستهالك المقدم الماء جودة: الثالث الفرعي الباب



 817  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 مقابل بدون أو مبقابل البشري، االستهالك اجل من ماء للعموم يقدم شخص كل على جيب: 34المادة

 مطابق املاء ذلك أن من يتأكد أن الغذائي، والثلج الطبيعي أو املعدين املاء ذلك يف مبا كان شكل أي وعلى

  . ا املعمول والنظم التشريع يف واحملددة للشراب لصالحيته املطلوبة للمعايري

 إليها املشار للمعايري املوزع املاء مطابقته من يتأكد أن املوزع على جيب الشروب للماء عمومي توزيع حال ويف

  .السابقة الفقرة يف

 يف ضروريا ذلك رأت وكلما املوزع املاء بتحليل دوريا تقوم أن املاء توزيع مصلحة على جيب: 35المادة
 بالصحة املكلفة الوزارة وكالء رقابة حتت التحليل هذا ويكون ذلك، على تدل قرينة وجود أو الوباء حاالت

  .وثيقة أية على اإلطالع أو منشأة أية دخول حرية الغرض هلذا هلم، يتاح الذين العمومية

  . التفويض على حصل الذي الشخص على أو املوزعة املصلحة على التحليل تكاليف تقع

 املقدم املاء جلودة الدورية الرقابة إلجراء العمومية بالصحة املكلف الوزير قبل من معتمد ملخترب لزوما يلجأ

  .البشرى لالستهالك

 للمعايري املاء مطابقة عدم على املرتتبة األضرار عن للماء املوزعة املصلحة مسؤولية تفرتض: 36المادة

 ذلك من يعفيها سبب وجود على دليال تقدم مل ما أعاله 34يف املادة إليها املشار للشراب الصالحية

  .املسؤولية

   للمياه الصحي الصرف: الخامس الباب

  الموصولة المستعملة المنزلية

 الصحي للصرف مجاعية بشبكة للعمران بياين رسم على املتوفرة احلضرية التجمعات تزود أن جيب: 37المادة

 ظروف يف معاجلتها ومن املوصولة الصناعية وتلك املستعملة املنزلية املياه إفراغ من وكاملة، سريعة بصفة متكن،

  .البيئة ومحاية العمومية الصحة ملتطلبات مطابقة
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 العامة باارير مباشرة تربط أن املستعملة املياه تقذف اليت املؤسسات أو ملساكن كافة على إلزاميا يصبح

 املكلفني الوزراء بني مشرتك مبقرر حيدد اجل ظرف يف اجلماعي الصحي الصرف شبكة تشغيل من اعتبارا

  .العمومية وبالصحة احمللية وباجلماعات باملياه

  .الشبكة ملسري املسبقة للموافقة خيضع العامة باارير املنزلية غري األخرى املرتتبة املياه ربط فإن ذلك ومع

 املستعملة املنزلية املياه إفراغ جيري إلزامية، اجلماعي الصحي الصرف شبكة إقامة تكون ال عندما: 38المادة

  .جيدة حالة يف بقائها على حيافظ الصحي للصرف فردية آليات طريق عن

  .الصحي للصرف فردية آليات بإقامة املتعلقة الفنية املعايري باملياه املكلف الوزير عن صادر مقرر حيدد

االرتفاقات: السادس الباب  

  الشرعية االرتفاقات: األول الفرعي الباب

  البشري لالستهالك المخصص الماء جلب مساحات: األول القسم

 املخصصة للمياه والكمية اجلودة حيث من محاية توفري إىل املاء جلب محاية مساحات دف: 39المادة

  .سطحية أو جوفية كانت سواء البشري لالستهالك

  : البشري لالستهالك املاء جللب نقطة كل حول تنشأ باملياه املكلف الوزير يتخذه مقرر مبقتضى :40المادة

 عن املسؤولة املؤسسة قبل من حوهلا سياج ووضع كليا ملكا مملوكة على املباشرة، للحماية مساحة •

  .العمومية املنفعة بدافع امللكية نزع بإجراءات القيام بعد وتوزيعه الشروب املاء اخذ

  :بداخلها حيظر املقربة للحماية مساحة •

o لألثر؛ مسبقة دراسة دون املاء ألخذ إضافية منشآت إقامة   

o اليت املنتجات املواد من ذلك وغري احليوانات وجثث والفضالت واألوساخ القمامات وضع 

  .املاء جودة من تغري أن شأا من

o السامة واملواد للمحروقات ومستودعات وخزانات قنوات إقامة  

o الطلق اهلواء يف املقالع استغالل  

o البنايات من نوع أي إقامة   
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 قد اليت التعويضات العمومية، املنفعة بدافع امللكية نزع جمال يف املطبقة للقواعد طبقا حتدد: 41المادة

 وإما املباشرة للحماية مساحة لتكوين إما اقتناؤها سيجري اليت األرضية القطع ساكنو أو مالك يستحقها

  . املقربة مساحة يف االرتفاقات لتنفيذ

 بأراضيه التمتع مالك فقد أن أعاله، 40:املادة من) 2( يف إليها املشار احملظورات لتطبيق نتيجة حصل وإذا

  .عادل بتعويض املطابقة حقه من يصبح املستعملة

  للمياه العمومي المجال حماية ارتفاقات: الثاني القسم

 اال حدود من انطالقا احلرية أو املاء جمرى قيعان جوانب على العمومية للمنفعة ارتفاق يقام: 42المادة

 بارتفاق ويعرف أمتار ستة االرتفاق هذا عرض ويبلغ أعاله، 8:للمادة طبقا احملددة للمياه الطبيعي العمومي

  .باملياه املكلفة الوزارة لوكالء احلر والدخول املدرجة

 أي ونزع فوقه بناء أي هدم يفرض أن باملياه املكلف للوزير وجيوز سياج، أو بناء أي فوقه يشيد أن جيوز وال

  .حوله سياج

 مجع يتطلبها اليت القياس أدوات تركيب باملياه املكلف الوزير لوكالء يتيح ارتفاق القيعان نفس على يقام

  .أعاله 14يف املادة عليها املنصوص املاء عن املعلومات

 أو للدولة التابعة للمياه االصطناعي العمومي اجلمال من عناصر عدة أو عنصرا حتمل اليت القيعان: 43المادة

  .العناصر تلك حنو للنفاذ ارتفاق باملياه، املكلفة الوزارة وكالء لصاحل ا، يقام احمللية للجماعات

  القنوات شبكة ارتفاقات: الثالث القسم

 اجل من مائي ملصدر مستغل لكل يتيح القنوات لشبكات ارتفاق الوسيطة القيعان على يقام: 44المادة

  .املاء لتصرف أو للري وقنوات املستعمل أو الشروب للماء قنوات ا ميرر أن عمومية منفعة

 تعويض يف احلق وامللحقات، احلدائق وكذا وأفنيتها املساكن على ينطبق ال الذي االرتفاق، هذا إقامة ختول

  .عادل
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  الخصوصي النفع ذات االرتفاقات: الثاني الفرعي الباب

  . اإلنسان يد تدخل دون طبيعيا انسيابا منها املنسابة املياه العليا القيعان من السلفية القيعان تتلقى: 45المادة

  . األسفل القاع ارتفاق من يزيد شيء أي يفعل أن األعلى القاع ملالك جيوز ال

  العمومي العمل رب وظيفة: السابع الباب

 املاء مصادر باستغالل اخلاصة بالعمليات يتعلق فيما العمل رب هو باملياه املكلف الوزير يعترب: 46المادة

  .املياه قطاع يف العمومي لالستثمار الوطنية الربامج وبتنفيذ

 الداخلة والتجهيزات واملنشآت باالستصالحات يتعلق فيما العمل رب وظيفة البلديات متارس: 47المادة

 الصادر 87-289:رقم القانوين األمر من 2:املادة أحكام مبقتضى هلا واملخولة املاء جمال يف صالحياا ضمن

 أو املنشآت أو االستصالحات هذه أجنزت أو اقتنت اليت هي البلديات كانت  مىت 1987 أكتوبر 20 بتاريخ

  . إليها الدولة إحالتها مىت أو مفوض عمل رب طريق عن أو مباشرة التجهيزات،

 للتشريع طبقا خصوصية أو عمومية لشخصيات فيها تتحكم اليت املنشآت تسيري تفوض أن للبلديات جيوز

  . أدناه الثامن الباب يف الواردة لإلجراءات واحرتاما به املعمول

  للماء العمومية الخدمة: الثامن الباب

  التعريف: األول الفرعي الباب

 يف مبا الشروب باملاء السكان تزويد إىل اهلادفة النشاطات جمموع للماء العمومية اخلدمة تشمل: 48المادة
  .املستعملة املنزلية للمياه الصحي والصرف املعدين املاء استغالل ذلك

  .خصوصية أو عمومية هليأة للماء العمومية اخلدمة تفويض جيوز

  للماء العمومية الخدمة تفويض: الثاني الفرعي الباب

 على بناء يأخذ مبرسوم يضبط حد بلوغ حالة يف الشروب للماء العمومي التوزيع خدمة تفوض :49المادة

  .املدونة هذه يف الواردة للشروط طبقا باملياه املكلف الوزير من اقرتاح
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 الوزيران يصدره مشرتك مبقرر الشروب املاء توزيع شروط فتحدد التفويض لنظام اخلاضعة غري املناطق يف أما

  .احمللية وباجلماعات باملياه املكلفان

  التفويض إجراءات: الثاني القسم

  وإلغائه ونقله التفويض منح: األول الفرعي القسم

 السلطة من اقرتاح على بناء العمل رب قبل من الشروب للماء العمومية باخلدمة التفويض مينح: 50المادة

  .بالتنظيم املكلفة

 احلاالت بعض يف وكذا، اخلصوصيني أو العموميني االعتباريني لألشخاص حمددة مدة التنظيم هذا ومينح

  . عام نفع ذا نشاطا يزاولون طبيعيني األشخاص

  .له املفوض استثمارات مردودية لتمكني كافية التفويض مدة تكون أن جيب

 العمومي التوزيع خدمات على املطبقة النظم موع القانون، بقوة خاضعا له املفوض يكون التفويض وبفعل

  .أعاله 36 إىل 34 من املواد يف الواردة الرتتيبات وخاصة الشروب للماء

 السلطة وتقوم للشروط، بدفرت مصحوب للرتشيحات عمومي استدراج أساس على التفويض مينح: 51المادة

 والشفافية اإلنصاف مبادئ يراعي للعروض استدراج طريق عن التفويض منح بإجراءات بالتنظيم املكلفة

  .صارمة مراعاة التمييز وعمد

 مرسوم حيدد الشروط، دفرت يف عليها املنصوص للشروط وفقا إتاوة دفع التفويض منح على يرتتب: 52المادة

  . اإلتاوة هذه ناتج ختصيص إجراءات باملياه املكلف الوزير من مشرتك تقرير على بناء يؤخذ

 على العمل رب مصادقة بعد الفاعلني شروط دفاتر على أو التفويض على التعديالت إدخال جيوز: 53المادة

  .بالتنظيم املكلفة السلطة رأي على وبناء ذلك،

  . متييزية وغري موضوعية التعديالت هذه أسباب تكون أن جيب

  .بالتنظيم املكلفة للسلطة الرمسية النشرة يف وينشر مربرا أعاله األوىل الفقرة يف إليه املشار الرأي ويكون
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 حول رأيه إبداء من يتمكن حىت يوما 30 عن يقل ال أجال التفويض لصاحب بالتنظيم املكلفة السلطة حتدد

 صاحب لكل تستمع أن بالتنظيم املكلفة السلطة على وجيب إليه، باالستماع املطالبة ومن املزمع التعديالت

  .ذلك طلب تفويض

 التوازن يراعي أن جيب التفويض صاحب واجبات ميس الشروط لدفرت أو للتفويض تعديل كل: 54المادة

  .للتفويض واملايل االقتصادي

  .ا املعمول والنظم للقوانني طبقا للتعديل املتناولة القرارات يف الطعن جيوز

 رب مبوافقة إال للغري تنقل أن جيوز وال شخصية، املدونة هلذه تطبيقا املسلمة التفويضات تعترب: 55المادة

  .بالتنظيم املكلفة السلطة من اقرتاح على وبناء العمل

 املكلفة السلطة إىل رفعه تاريخ من اعتبارا شهران أقصاه اجل يف كتابة يبلغ رفضه يف أو النقل يف الرتخيص

  .مربرا الرفض يكون أن وجيب بالتنظيم،

  .بالتفويض املرتبطة الواجبات احرتام يف االستمرار نقل كل يستلزم: 56المادة

 إبرام األقل على يوما عشر مخسة به بالتنظيم املكلفة السلطة بإخبار الطرفان يلزم تفويض، نقل حالة ويف

  .الغرض هلذا عليها املنصوص اإلجراءات وبإكمال اتفاقية

  .املدونة هذه ألحكام طبقا اإلجراءات هذه احرتام عدم على يعاقب

 ينتهك عندما التفويض بسحب بالتنظيم املكلفة السلطة من تقرير على بناء العمل رب يقوم: 57المادة

  .عليه املفروضة والتعاقدية والتنظيمية القانونية الواجبات متكررا أو خطريا انتهاكا التفويض صاحب

  .متييزية وغري موضوعية ألسباب ويتخذ التفويض سحب قرار سبب

 امللف على االطالع من ومتكينه عليه املالحظة باملآخذ إبالغا املعين تلقي بعد بالسحب ينطق: 58المادة

  .وشفهيا كتابيا مالحظاته وإبداء
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  .ا املعمول والنظم القوانني يف عليها املنصوص الطعن أوجه كافة ممارسة للمعين جيوز

  العقوبات: الثاني الفرعي القسم

 تفويض من املستفيدين الفاعلني على تسجل اليت املخالفات على بالتنظيم املكلفة السلطة تعاقب: 59المادة

 أو للمستخدمني رابطة أو مهنية منظمة من أو العمل رب من بطلب وإما تلقائية إما معاقبة العمومية للخدمة

  .التصرف يف مصلحة له اعتباري أو طبيعي شخص من

 اجل من املخالفة لصاحب إنذارا العقوبة الختاذ طلبا تتلقى عندما بالتنظيم املكلفة السلطة توجه: 60المادة

  .معني اجل يف نشاطه على املطبقة بالقواعد التقيد

  .مناسبة وسيلة بكل اإلنذار هذا بالتنظيم املكلفة السلطة تعلن

  . عليه املالحظة باملآخذ للعقوبة يتعرض أن حيتمل الذي الفاعل بالتنظيم املكلفة السلطة خترب: 61المادة

  .وشفهيا كتابه مالحظاته وتقدمي به املتعلق امللف على االطالع من للتمكني أجال له ومتنح

 بإحدى حقه يف تنطق فإا التنظيم سلطة قبل من احملدد باألجل املخالفة صاحب يتقيد ال عندما: 62المادة

  .احملتملة اجلنائية بالعقوبات مساس دومنا التالية العقوبات

  .املالحظة املخالفة فداحة مع تتناسب نقدية عقوبة التفويض، موضع للنشاط اجلزئي أو الكلي التعليق

 خمالفة لكل بالنسبة تتعدى، أن جيوز ال القطاع من فاعل حق يف ا املنطوق النقدية العقوبات: 63المادة

  .املخالفة صاحب عند مالية سنة آلخر الرسوم خارج األعمال رقم من% 2

  .أوقية مليون 20 تتجاوز أن ميكن ال العقوبة فإن أساسه، على املبلغ هذا حيدد نشاط يوجد مل وإذا

  .النقدية العقوبات مضاعفة إىل للمخالفة تكرار كل يؤدي
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 الغرفة أمام فيه للطعن قابل وهو الفاعل، بالتنظيم املكلفة السلطة تعاقب مبقتضاه الذي القرار يربر: 64المادة

 تنشر بالتنظيم، املكلفة السلطة به قامت الذي اإلبالغ من اعتبارا شهر اجل يف العليا احملكمة لدى اإلدارية

  .بالتنظيم املكلفة السلطة الرمسية النشرة يف العقوبة

  التعرفة: الثالث الفرعي القسم

  .بالتنظيم املكلفة السلطة رأي على بناء باملياه املكلف الوزير املاء تعرفة على التصديق يتوىل: 65المادة

  .املاء تعرفة مبادئ بالتنظيم املكلفة السلطة حتدد :66المادة

  .التفويض ألصحاب واملايل االقتصادي التوازن متطلبات املبادئ هذه تراعي أن وجيب

  .التفويض بصاحب اخلاص الشروط دفرت يف سلفا تضبط معينة مدة قائمة التعرفة حمددات ويلزم

  جنائية أحكام: التاسع الباب

  الجنائية والمتابعات المخالفات معاينة: األول القسم

 بالصحة املكلفني للوزراء التابعون الرقابة ووكالء باملياه املكلف للوزير التابعون الرقابة وكالء يعترب: 67المادة

 به، املعمول للتشريع طبقا ينبغي كما واحمللفون، املفوضون والصيد، الريفي واالستصالح والبيئة العمومية

 والنظم املدونة هذه ملخالفات وبالتابعة بالبحث للقيام ووكالئها القضائية الشرطة ضابط عن فضال مؤهلني

  .هلا تطبيقا املتخذة

 املخالفات عن بالبحث املكلف السلك تنظيم قواعد باملياه املكلف الوزير من تقرير على بناء مبرسوم حتدد

  . ومبعاينتها أعاله األوىل الفقرة يف إليها املشار

 املادة نفس يف املذكورة املخالفات عن حبثهم عند أعاله، 67يف املادة إليهم املشار للوكالء حيق: 68المادة

 احرتام مدى برقابة للقيام مسيجة غري أو مسيجة مبنية، غري أو مبنية ملكية داخل يتوغلوا أن هلا، ومعاينتهم

  .هلا تطبيقا املتخذة والقرارات والنظم املدونة هذه أحكام

  .مهمتهم الجناز مفيدة وثائق أية أو معلومات بأية مبوافام املطالبة هلم وحيق
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 وكيل من بطلب إما بالقوة فيه الدخول هلم جيوز شرعي مسوغ بدون دخوهلم احملل صاحب منع حال ويف

 بصحبة أيضا وإما األخرية، هذه من مبذكرة وإما خمتصة، قضائية سلطة أية أو التحقيق قاضي أو اجلمهورية

  .قضائية شرطة ضابط

  .لساكنيها الصريح بالرضا هاال ب يسمح ال املسكونة األماكن يف الدخول فإن ذلك ومع

 ينبغي كما تبلغ حماضر يف هلا تطبيقا املتخذة والقرارات والنظم املدونة هذه خمالفات تسجيل: 69المادة

  . اجلمهورية وكيل إىل وحتال للمخالف

 بالرقابة املكلفني للوكالء جيوز ا، املعمول التشريع يف عليها املنصوص للشروط طبقا باجلرمية التلبس حالة ويف

  .خمتصة قضائية سلطة أية أمام أو أمامه واقتيادهم اجلانني تسليم اجلمهورية وكيل من يطلبوا أن

  .وظائفهم ممارسة يف العمومية القوة بتدخل املطالبة هلم وجيوز

  الجنائية العقوبات: الثاني القسم

 أو استغلها أو أعاله 18:املادة من 2:الفقرة يف إليها املشار العمليات من عملية أجنز شخص كل: 70المادة

 ما ترتاوح بغرامة: يعاقب أعاله 21 إىل 19 من املواد يف إليها املشار اإلجراءات استيفاء دون اجنازها يف شارك

  .اإلعالن بوصل يتعلق األمر كان إذا أوقية، 100000 و 50000 بني

 العقوبتني هاتني بإحدى أو أوقية، 300000 إىل 100000 من وبغرامة أيام عشرة إىل يوم من بالسجن بعقوبة

  .برتخيص يتعلق األمر كان إذا فقط،

 بإحدى أو أوقية، 500000و 200000 بني ما ترتاوح وبغرامة يوما ثالثني إىل عشرة من بالسجن بعقوبة

  .بتنازل يتعلق األمر كان إذا فقط العقوبتني هاتني

  . املخالف نفقة على دمها وحىت بل املنشأة، عمل بتعليق النطق ذلك، عن فضال للقاضي، جيوز
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 300000 و 100000 بني ما ترتاوح بغرامة أو يوما ثالثني إىل أيام عشرة من بالسجن يعاقب: 71المادة

 مضرة آثار تفاعلها أو فعلها جير مراد عدة أو مادة يرمي شخص كل فقط العقوبتني هاتني بإحدى أو أوقية

  .مباشرة غري أو مباشرة بصفة اجلوفية أو السطحية املياه يف تسيل يرتكها أو يصبها أو وبالبيئة بالصحة

 املنصوص اإلجراءات بشان باملياه املكلف الوزير عن الصادرة التعليمات حيرتم ال شخص يكل: 72المادة

  :يعاقب أعاله 21 إىل 19 من املواد يف عليها

  اإلعالن؛ بإيصال امللحقة بالتعليمات يتعلق األمر كان إذا أوقية، 50000 و 30000 بني ما ترتاوح بغرامة

  برتخيص؛ يتعلق األمر كان إذا أوقية، 150000و 50000 بني ما ترتاوح بغرامة

  .بتنازل يتعلق األمر كان إذا أوقية، 250000 إىل 100000 من بغرامة

  . أعاله 30يف املادة عليها املنصوص العد أو التقييم آليات مطابقة عدم أو غياب حالة يف ذاا العقوبة وتطبق

 أو أوقية، 500000 إىل 50000 بني ما ترتاوح مالية وبغرامة أيام عشرة مدة بالسجن يعاقب: 73المادة

 مساحة يف املقامة واالرتفاقات والتعليمات احملظورات حيرتم ال شخص كل فقط، العقوبتني هاتني بإحدى

  .أعاله 39يف املادة إليها املشار البشري لالستهالك املعمول املاء جلب محاية

 بإحدى أو أوقية، 300000و 100000 بني ما ترتاوح وبغرامة أيام عشرة مدة بالسجن يعاقب: 74المادة

 املشار ائيا أو مؤقتا تعليقه أو املاء استخدام من احلد إجراءات حيرتم ال شخص كل فقط، العقوبتني هاتني

  . أعاله 31يف املادة إليها

 ما ترتاوح بغرامة أعاله 37يف املادة احملدد األجل يف العامة باارير املباشر الربط عدم على يعاقب: 75المادة

  .أوقية 200000 إىل 50000 بني

يف  عليها املنصوص الفردية الصحي الصرف منشآت صيانة أو مطابقة عدم حالة يف ذاا العقوبة وتطبق
  . أعاله 38املادة
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 أو أوقية، ومليون أوقية 300000 بني ما ترتاوح مالية وبغرامة يوما 30 إىل 10 من بالسجن يعاقب: 76المادة

 البشري لالستهالك يقدم للماء عمومية خدمة تفويض صاحب أو عمل رب كل فقط، العقوبتني بإحدى

  .املطلوبة اجلودة برقابة يقوم ال أو عليها املنصوص للشراب الصالحية ملعايري مطابق غري ماء

 التشريع لرتتيبات طبقا فقط، العقوبة هاتني بإحدى أو مالية، وبغرامة السجن بعقوبة يعاقب: 77المادة

 مباشرة، غري أو مباشرة بطريقة عليه، احملصول املاء يستهلك شخص كل بالسرقة، اخلاصة به املعمول اجلنائية

  . املياه بقنوات االحتياطي أو السري الربط بواسطة

 إفراطا املاء استخدام يف يفرض شخص كل أوقية، 30000و 3000 بني ما ترتاوح بغرامة يعاقب: 78المادة

  .آخر سبب ألي أو إمهاال أو عمدا ذلك كان سواء االستغالل، يف املبالغة إىل أو الفساد إىل يؤدي

 باملوارد يضر أن شأنه من أمر بأي باملياه املكلفة اإلدارة إبالغ يهمل شخص كل على ذاا العقوبة وتطبق

  .املائية

  انتقالية أحكام: العاشر الباب

 85-144:رقم القانوين األمر برسم املمنوحة التنازالت أو الرتخيصات أو املوعدة اإلعالنات: 79المادة

  . املدونة هذه مبوجب تنازل أو ترخيص أو إعالن مبثابة تعترب املاء مدونة املتضمن 1985 يوليو 4 بتاريخ الصادر

 إليه املشار القانوين األمر تطبيق إىل حاجة دومنا مشروعة بصفة إجنازها مت وان سبق عمليات، إخضاع حالة يف

 اإلعالن هذا دون العمليات هذه تستمر أن جيوز املدونة، هذه برسم التنازل أو الرتخيص أو لإلعالن أعاله،

 ذلك يف ذلك على باملياه املكلف الوزير املسؤول أو املالك يف املستغل يطلع أن شريطة التنازل أو الرتخيص أو

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف املدونة هذه نشر من اعتبارا سنتني أجل يف

 والرتخيص عليه احملصول اإلعالن إيصال بالبطالن يشيب احملدد األجل يف الوزير إشعار إلزامية احرتام عدم

  .املمنوحني والتنازل
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 املرسوم مبوجب املنشأة للماء الوطنية الشركة املدونة هذه مبفهوم اخلدمة تفويض من مستفيدة تعترب: 80المادة

 شركتني إىل والكهرباء للمياه الوطنية الشركة تقسيم واملتضمن 2001 يوليو 2 بتاريخ الصادر 88-2001 رقم

  . وطنيتني

  .به العمل وشروط التفويض هذا فرتة مرسوم حيدد

 والصرف الشروب للماء الوطنية الوكالة املدونة، هذه مبفهوم اخلدمة، تفويضات من مستفيدة تعترب: 81المادة

 يف 2002 مارس 31 بتاريخ الصادر 2002-19:رقم املرسوم مبقتضى العمومي بالنفع هلا املعرتف الصحي،
يف  عليه املنصوص املرسوم نشر تاريخ عند جتاوزت واليت إشرافها حتت املسرية الريفية أو احلضرية املراكز
  .نفسها املادة يف عليه املنصوص احلد أعاله 49املادة

 دفاتر يف احملددة للشروط طبقا ومتارس سنوات ثالثة ملدة أعاله الفقرة يف عليها املنصوص التفويضات ومتنح

  .بالتنظيم املكلفة السلطة قبل من عليها مصادقة شروط

 يف الوارد اإلجراء بتنفيذ السابقة، الفقرة يف عليها املنصوص املدة خالل بالتنظيم، املكلفة السلطة تقوم
  .التفويض أصحاب انتقاء اجل من أعاله بعدها وما 50:املواد

 فرتة مقرر مبقتضى ميدد، أن باملياه املكلف للوزير جيوز مثمر غري التفويض صاحب انتقاء إجراء يكون وعندما

  .بالتنظيم املكلفة السلطة من طلب على بناء للوكالة املمنوح التفويض

  نهائية أحكام: عشر الحادي الباب

  .التنظيمية بالطرق احلاجة عند املدونة، هذه أحكام حتدد: 82المادة

- 144:رقم القانوين األمر يف الواردة تلك وخاصة القانون هلذا املخالفة السابقة األحكام كافة تلغى: 83المادة

  .املاء ملدونة املتضمن 1985 يوليو 4 بتاريخ الصادر 85

  .للدولة قانونا باعتباره وينفذ االستعجال اإلجراءات وفق القانون هذا ينشر: 84المادة
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 استخدامات من الحد إجراءات تنفيذ شروط يحدد 2007 يناير 9 بتاريخ صادر 008 – 2007 رقم مرسوم. 2

  نهائيا أو مؤقتا تعليقها أو الماء

 تعلقيها أو املاء استخدامات من احلد إجراءات مقرر طريق عن باملاء املكلف الوزير يتخذ:  األولى المادة

 2005 فرباير 2 بتاريخ الصادر 030-2005 رقم القانون من 32يف املادة الواردة اإلجراءات وهي ائيا أو مؤقتا

  .املاء ملدونة املتضمن

 أو اجلوية أو البيئية الظروف ذلك تطلبت إذا إال تعليقه أو املاء االستخدام حد وضع جيوز ال: 2المادة

  . اهليدروجيولوجية أو اهليدرولوجية

 عليها ترتبت أسباب بوجود إال ائيا أو مؤقتا تعليقها أو املاء استخدام من احلد إجراءات تقرير جيوز ال

  . املائي الوسط على أو املاء موارد كمية أو جودة على دائمة أو مؤقتة أو شديدة أخطار

  : وتضم الشروب باملاء التموين مدير يرتأسها إنذار جلنة قبل من باملاء املكلف الوزير يساعد: 3المادة

 الصحي الصرف مدير •

 الشروب باملاء للتموين املساعد املدير •

 ممثله أو الريفي االستصالح مدير •

 ممثله أو البيئة مدير •

 ممثله أو املاء ملوارد الوطين املركز مدير •

 ممثله أو للماء الوطنية للشركة العام املدير •

 ممثله أو الصحي والصرف الشروب للماء الوطنية الوكالة مدير •

 ممثله أو احمللية اجلماعات مدير •

 .املدنية احلماية مدير •

 مكلفة هيأة من تقرير على منه خاصة مببادرة أو باملاء املكلف الوزير من بطلب رأيها اإلنذار جلنة تبدي :4المادة

 أو حوادث تبعات أو ما ديد ملواجهة الضرورية باإلجراءات اللجنة هذه وتوصي رقابتها، أو املاء موارد بتسيري

  .املؤن نفاد خطر أو فيضان أو تلوث أو جفاف
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 من للحد إجراءات اختاذ وتتطلب تستجد ظروف على باملاء املكلف الوزير باطالع هيأة كل تلزم: 5المادة

  .  تعليقه أو املاء استعمال

  :املاء استخدام من احلد الوزير من مقرر يبني أن جيب: 6المادة

 املاء استعمال من احلد بإجراءات املعنية اإلنذار منطقة •

 منها سيحدد اليت املاء استعمال •

 .استعمال كل عند وتلتقط ستؤخذ اليت للكمية األعلى واحلد املائية املوارد توزيع إعادة برنامج •

 املاء استعمال من احلد بإجراءات العمل مدة •

 . بالرقابة اخلاصة الشروط •

  :يلي ما النهائي أو املؤقت التعليق مقرر حيدد أن جيب: 7المادة

 للظروف اعتبارا ضرورية التعليق إجراءات أصبحت إذا ما حالة أو املعنية اجلفاف مناطق أو منطقة •

 . اهليدروجيولوجية أو اهليدرولوجية

 .تلوث لوجود اعتبارا ضرورية التعليق إجراءات أصبحت إذا ما حالة يف اإلنذار مناطق أو منطقة •

  املؤقت للتعليق عرضة املاء استعماالت كانت إذا ما حالة يف باإلجراءات العمل مدة •

 بالرقابة اخلاصة الشروط •

 من 5يف املادة الواردة األولويات ترتيب تعليقه أو املاء استخدام من احلد إجراءات تراعي أن جيب: 8المادة

 املدمج والتسيري لالستصالح الرئيسي املخطط ويف 2005 فرباير 2 بتاريخ الصادر 2005- 030 رقم القانون

  .نفسه القانون من 15يف املادة الوارد

 الظروف يف إال املنزلية السكان حاجات على النهائي أو املؤقت التعليق إجراءات تطبيق جيوز ال: 9المادة

  :التالية

 .للمواطنني والنظافة الشراب من احلاجات تغطية على قادرة للتموين مصادر وجود •

 .البيئة سالمة أو السكان صحة متاما يهدد بشكل املاء حالة تدهور •
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 من للحد املتضمن املقرر على املعنيني املستخدمني مجيع الطالع الوسائل أجنع اختاذ جيب: 10المادة

  .ائيا أو مؤقتا تعليقه أو املاء استخدام

 احلد مقرر يلغي مقررا عادية، وتوفريها املاء حركة ظروف تصبح عندما باملاء، املكلف الوزير يتخذ: 11المادة

 املنصوص اإلنذار جلنة من مربر رأي على بناء اإللغاء مقرر وخيذ ائيا، أو مؤقتا تعليقه أو املاء استخدام من

  . أعاله 3يف املادة عليها

  .املاء استخدام من املؤقت احلد بإجراءات املعنيني املاء ملستخدمي املسألة إلبالغ املناسبة الوسائل تتخذ

 من احلد احتمال إىل إشارات والتنازل الرتخيص وعقود التصريح إيصاالت تتضمن أن جيب: 12المادة

  .الشروط دفرت يف الواردة التعديل شروط ضمن وذلك مؤقتا، تعلقيه أو املاء استعمال

 املعنيني فإن التنازل أو الرتخيص أو اإلعالن طريق عن تعليقه أو املاء استخدام من احلد حالة يف: 13المادة

  .تعليقه أو االستخدام من احلد مقرر يف حتدد الرقابة من خاصة لشروط خيضعون

  .املرسوم هلا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغى: 14المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتطبيق املياه وزير يكلف: 15المادة
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 وبتحديد للماء الوطني المجلس بإنشاء يقضي 2007 يناير 9 بتاريخ صادر 009 – 2007 رقم مرسوم.3

  عمله وسير تنظيمه إجراءات

 للمادة تطبيقا وذلك للماء، الوطين الس يدعى استشاري جهاز باملياه املكلف وزير لدى ينشأ:  األولى المادة

  .املياه ملدونة املتضمن 2005-030 رقم القانون من 16

  : التاليني األعضاء من يتكون الذي للماء الوطين الس باملياه املكلف الوزير يرتأس: 2المادة

 :واملواصالت والربيد الداخلية وزارة- 

  احمللية باجلماعات املكلف الوزير ممثل �

 : والتنمية االقتصادية الشؤون وزارة- 

  الوزير ممثل �

 : والنقل التجهيز وزارة- 

  الوزير ممثل �

 :والسياحة التقليدية والصناعة التجارة وزارة- 

  الوزير ممثل �

 :والبرتول الطاقة وزارة- 

  الوزير ممثل �

 :املياه وزارة- 

 املياه بقطاع املكلف الفين املستشار �

 السنغال ر استثمار منظمة خبلية املكلف مبهمة املكلف �

 :والصناعة املعادن وزارة- 

 الوزير �

 :والبيئة الريفية التنمية وزارة- 

 الريفية بالتنمية املكلف الوزير �

 :االجتماعية والشؤون الصحة وزارة- 
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 بالصحة املكلف الوزير �

 للحكومة العامة األمانة- 

 :للحكومة العام األمني �

 للحكومة املساعد العام األمني �

 :والدمج الفقر ومكافحة اإلنسان حقوق مفوضية- 

 املفوض �

 :القطاعات املتعدد التنظيم سلطة- 

 السلطة رئيس �

 :الوطنيني املنتخبني- 

 الوطنية اجلمعية عن وممثل الشيوخ جملس عن ممثل �

 املوريتانيني العمد رابطة ريس �

 :املدين اتمع هيئات- 

 للصيادين الوطنية االحتادية عن ممثل �

  واملنمني املزارعني احتادية عن ممثل �

 املائية األشغال مقاوالت عن ممثل �

 الدراسات مكاتب عن ممثل �

 الصحي والصرف املاء جمال يف العاملة احلكومية غري املنظمات عن ممثل �

  .والبيئة الصحي والصرف املاء جمال يف املرجعية الشخصيات �

 املتوفرة املادية والشخصيات املدين اتمع هيئات وأعضاء الوطنيون املنتخبون باملياه املكلف الوزير من مبقرر يعني

  .الصحي والصرف املاء جمال يف كفاءات على

 مؤكدة بكفاءات يتمتع شخص كل أعاله، العينني األعضاء على زيادة إليه، يضم أن الس لرئيس جيوز: 3المادة

  .املياه جمال يف

 املقدمات الدراسة أو املشروع يكون ما عند الس اجتماعات إىل اإلقليمية اإلدارية السلطات يستدعي أن له وجيوز

  .  اإلدارية بدوائرهم متعلقني للمجلس
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  :يلي مبا للماء الوطين الس يكلف: 4المادة

 مدمج بشكل املياه لتسيري مبادئ إقامة ودعم السياسات تنسيق تسهيل �

 املياه مبوارد املتعلقة املسائل كافة بشأن للحكومة وتوجيهها استشارية آراء إبداء �

 املياه موارد ختطيط يف املياه قطاع مساعدة �

 ومحايتها وتسيريها املياه موارد تنظيم حول فنية آراء إعطاء �

 املياه مبوارد املتعلقة واالسرتاتيجيات اخلطط تقييم يف احلكومة مساعدة �

 .باملياه املتعلقة والدراسات املشاريع بشأن املشورة إسداء �

 املكلف الوزير مستشار يتوالها دائمة سكرتارية على للماء الوطين للمجلس التابعة الدائمة اللجنة تتوفر: 5المادة

 وإقامة الس، اجتماعات تقارير بإعداد املستشار ويكلف الس لرئيس املوجهة الطلبات السكرتاريا وتتلقى باملياه،

  . حماضرمهاو  والس اللجنة تقارير السكرتاريا وتعد الس، يف األعضاء األخرى واهليئات اإلدارات مع االتصال

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتطبيق املياه وزير يكلف: 6المادة

 



 835  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 عن بالبحث المكلف السلك تنظيم قواعد يحدد 2007 يناير 25 بتاريخ صادر 036 – 2007 رقم مرسوم. 4

  وردعها وبمعاينتها الماء مدونة مخالفات

  السلك إنشاء: األول الفصل

 هلا، املطبقة والنصوص املاء مدونة خمالفات عن بالبحث ويكلف املاء، بوليصة يسمى سلك ينشأ:  األولى المادة

  .وردعها مبعاينتها يكلف كما

 للماء العمومي اال ويف للدولة التابع االصطناعي الطبيعي للماء العمومي اال يف املاء بوليصة متارس :2المادة

  .احمللية للجماعات التابع االصطناعي

  .باملاء املكلف الوزير لدى املاء بوليصة توضع :3المادة

  .باملاء املكلف الوزير إىل تقريرا عنه ويرفعون بالسلك اخلاص التنسيق الواليات مستوى على الوالة يتوىل: 4المادة

 وللوزارة باملاء املكلفة للوزارة التابعون املركزية وغري املركزية اخلدمات ووكالء القضائية الشرطة ووكالء الضباط: 5المادة

 خمالفات عن للبحث املؤهلون هم بالبيئة املكلفة الدولة وكتابة بالصيد املكلفة والوزارة الريفي باالستصالح املكلفة

 يؤهل أن وجيوز تنظيمي، أو تشريعي نص مبقتضى الكامل التفويض ويتلقون ويعينون التطبيقية ونصوصها املاء مدونة

 العمومية املؤسسات وكالء وردعها ملعاينتها كذلك يؤهل وأن هلا املطبقة والنظم املاء نةمدو  خمالفات عن للبحث

 خدمة لتفويض بعقد بالدولة املرتبطة اخلاصة اهليئات وكالء وكذا املاء، لتوزيع عمومي مبرفق  تتعلق مهمة هلم املسندة

  .املاء جمال يف عمومية

 النصوص يف الواردة اجلزائية العقوبات بتطبيق املتعلقة صالحيام إطار يف فقط املاء بوليصة وكالء يتدخل: 6المادة

  .املاء ملوارد املنظمة

 العدل وزير من مبقرر يعينون ودرعها ملعاينتها املفوضون املاء بشأن املخالفات عن للبحث املفوضون الوكالء: 7المادة

 ذلك من ويستثىن املعينون الوكالء هلم يتبع الذين الوزارة مع التشاور بعد باملاء املكلف الوزير من اقرتاح على بناء

  . والنظم القوانني مبقتضى تأهيل على املتوفرون اإلدارات ووكالء القضائية الشرطة ووكالء الضابط

 ويسجل ا سيعملون اليت اإلدارية للدائرة التابعة املختصة احملكمة أمام اليمني املفوضون الوكالء يؤدي: 8المادة

  .أخرى حملكمة والتبعية اإلقامة تغيري حال يف جيدد وال احملكمة ضبط كتابة لدى نفقات دومنا اليمني

 صحيحا يعتب ال باملاء يتعلق عمومي مرفق تفويض من مستفيدة خصوصية هليئات التابعني املفوضني الوكالء تأهيل

  .بالتسيري تفويض منح مت إذا إال
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 سبق والذين باملاء املكلف الوزير من مبقرر املعينون العمومية اإلدارات وكالء اليمني أداء إجراءات من يعفى: 9المادة

  .والصيد والبيئة والغابات العام واال الصحية النظافة ببوليصة تتعلق مهام ألداء وطنية حمكمة أمام اليمني أدوا هلم

 الوزير من مبقرر مواصفاا حتدد مميزة وبعالقات ببذل املاء بوليصة بتطبيق املكلف السلك يزود أن جيب: 10المادة

  .باملاء املكلف

 رقابة بعمليات يقوموا أن خاصة أخرى بوليصة املاء بوليصة مهمة بني جيمعون الذين املفوضني للوكالء جيوز ذلك ومع

  .هلا يتبعون خاصة بوليصة أو املاء لبوليصة مميزة عالمات اختبارهم حسب مستخدمني،

  السلطات: الثاني الفصل

 أن وردعها ملعاينتها واملؤهلني التطبيقية ونصوصها املاء مدونة خمالفات عن للبحث املؤهلني للوكالء يسمح: 11المادة

 أو العينات اخذ أو االلتقاط وآليات اآلبار أو التجهيزات مراقبة اجل من املبنية وغري املبنية امللكيات داخل يتوغلوا

  .الصب

 السندات يف الواردة الشروط مع مطابقتها من للتأكيد صبه أو أخذه أو املاء التقاط جتهيزات تشغيل هلم وجيوز

  .التنازل أو الرتخيص أو لإلعالن اإلدارية

 باملعلومات يزودوهم وأن امللكيات، إىل الرقابة وكالء وصول العقوبة، طائلة حتت يسهلوا، أن املالكني على وجيب

  .الرقابة الجناز املفيدة والوثائق

 العمومية بالقوة يستنجدوا أن هلم جيوز كما النظام، حفظ قوات مساعدة يطلبوا أن الرقابة لوكالء جيوز: 12المادة

 التشريعية النصوص يف احملددة الشروط مطابقا والنجدة املساعدة طلب يكون أن وجيب ملهامهم، ممارستهم عند

  .الوطنية والشرطة واحلرس الدرك لسلك األساسية للنظم احملددة تلك منها وخاصة والتنظيمية،

 وبدون مباشرة يطلبوا أن الرقابة لوكالء جيوز املستعجلة، احلاالت ويف ذلك ومع مكتوبا، النجدة طلب يكون أن جيب

  .النظام قوات تدخل كتابة

 جمال وخاصة باملاء، املكلفة السلطات تتخذها اليت القرارات تنفيذ على بالبوليصة املكلفة الدولة مصاحل وتسهر

  .املاء بوليصة

 برتتيبات مساس دومنا وذلك ملالكه، الصرحية باملوافقة إال سكن حمل يف يدخلوا أن الرقابة لوكالء جيوز ال: 13المادة

  .الصحية النظافة مدونة من 42 املادة

 املنازل تلك ساكين بني اهلدوء على احملافظة لضمان املالئمة الظروف يراعي بشكل املنازل، زيادة تتم أن جيب

  .الرقابة ساعات باملاء املكلف الوزير من مبقرر وستحدد
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املادتني  يف عليها املنصوص املخالفات بشأن تسوية إىل الدولة باسم يتوصلوا أن املفوضني للوكالء يسمح: 14المادة
  .املاء ملدونة املتضمن 2005 فرباير 2 بتاريخ الصادر  2005- 030 رقم القانون من 77و 76

 اجلنائية املرافعات جملة من 459:املادة ترتيبات هلا املطبقة النصوص وعلى املاء مدونة خمالفات على تطبق: 15المادة

  .اجلزافية للغرامات الفوري للتسديد املنظم 1968 مارس 4 بتاريخ الصادر 63-24:رقم املرسوم وترتيبات

  .اجلزافية بالغرامات واملتعلقة أعاله إليه املشار 68- 073:رقم املرسوم لرتتيبات طبقا الغرامات جتىب :16المادة

 اليت للشروط طبا سيوزع هلا املطبقة والنصوص املاء ملدونة طبقا ا احملكوم التسوية وعمليات الغرامات ريع :17المادة

  .باملالية املكلف الوزير باملاء املكلف الوزير بني مشرتك مبقرر ستحدد

  .املرسوم هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات تلغى :18المادة

  نهائية ترتيبات: الثالث الفصل

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ املياه وزير يكلف: 19المادة
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 استراتيجية حفظ مناطق إنشاء شروط يتضمن 2007 فبرائر 12 بتاريخ صادر 047-2007 رقم مرسوم. 5

 المائي للمورد

ميكن إنشاء مناطق حفظ اسرتاتيجية يف املياه السطحية أو اجلوفية وذلك مبقرر من : المادة األولى 
  .وزير املياه بناء على رأي الس الوطين للمياه

  .تربر إنشاء هذه املناطق متطلبات التسيري املعقلن للموارد املالية : 2المادة 
جيب أن ُحيرتم إلنشاء مناطق احلفظ االسرتاتيجية وأن يتماشى مع توجهات املخطط  : 3المادة 

  .الوطين لالستصالح والتسيري املندمج للماء وإلسرتاتيجية احلكومة يف هذا اال
جيب أن حيدد املقرر املنشئ للمنطقة اإلسرتاتيجية قدر اإلمكان حدود املنطقة كما جيب  : 4المادة 

  .املورد املائي املوجود اأن حيدد طبيعة 
جيب أن حيدد املقرر املنشئ ملنطقة احلفظ نظام استخدام املاء وحدود املنطقة، ويف كل :  5المادة 

احلاالت فإنه ال ميكن منع االستخدامات املنزلية إال يف حال توفر السكان على مصدر آخر للمياه 
  .يكفي ليؤمن حاجيام من الشرب والنظافة

جيب أن ُحتظى املقررات املنشئة هلذه املناطق بأكرب قدر من التعميم بواسطة الوسائل  : 6المادة 
  .املناسبة
  .يكلف وزير املياه بتطبيق هذا املرسوم الذي يُنشر يف اجلريدة الرمسية:  7المادة 
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المنزل في الماء استخدام بمعايير يتعلق 2007 ابريل 09 بتاريخ صادر 096-2007 رقم رسومم.6  

من القانون  31و  18يهدف هذا املرسوم إىل حتديد معيار استخدام املاء منزليا طبقا للمادتني : المادة األولى 
  .املتضمن ملدونة املاء 2005فربائر  2الصادر بتاريخ  030-2005رقم 

صة بتغذية األسر يُقصد باستخدام املاء منزليا االستخدامات الضرورية للحاجات اليومية األساسية اخلا : 2المادة 
  .وصحتها وبالغسل املنزيل واإلنتاج النبايت أو احليواين اخلاص باستهالك أسر هؤالء األشخاص

استخدام املاء املأخوذ ألغراض منزلية وشبيهة بذلك من موارد متوفرة دائمة أو فصلية يعفى من كافة :  3المادة 
واملرسوم رقم  1983يونيو  5الصادر بتاريخ  187- 83اإلجراءات شريطة مراعاة أحكام األمر القانوين رقم 

يناير  31الصادر بتاريخ  020-90الذي يلغي وحيل حمل املرسوم  2000يونيو  17الصادر بتاريخ  2000-89
املتضمن إلعادة تنظيم  1983يونيو  5الصادر بتاريخ  127- 83املتضمن تطبيق األمر القانوين رقم  1990

  .املتضمن املدونة الرعوية يف موريتانيا 044-2000والقانون رقم  العقارات واألمالك العمومية
  .عمليات أخذ املاء ألغراض منزلية تُعترب غري ذات أثر سليب على كمية املورد وجودته : 4المادة 
وعلى كل حال فإن أخذ . ال جيوز أن تتجاوز عمليات أخذ املاء عتبة االستخدام اخلاضع للتصريح : 5المادة 
يف اليوم سواء كان ذلك عن طريق منشأة واحدة أو ) 3م2(غراض املنزلية ال جيوز أن يتجاوز مرتين مكعبني املاء لأل

  .عدة منشآت
من املرسوم  9جيوز أن يكون أخذ املاء لالستخدام املنزيل موضوع تقييد طبقا للشروط الواردة يف املادة :  6المادة 

حملدد لشروط تنفيذ إجراءات احلد أو التعليق املؤقت والنهائي ا 2007يناير  9الصادر بتاريخ  008-2007رقم 
  .الستخدام املاء

  .يلغي هذا املرسوم كافة الرتتيبات السابقة املخالفة : 7المادة 
  .يُكلف وزير املياه بتطبيق هذا املرسوم الذي يُنشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية:  8المادة 
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 للماء العمومي التوزيع تفويض وسقوف بشروط يتعلق 2007 ابريل 13 بتاريخ صادر 107-2007 رقم مرسوم.7

  الشروب

  :تطبيقا هلذا املرسوم تعين العبارات التالية املعاين املبينة إزاءها : المادة األولى 
 منشآت على بناء معينة، جغرافية منطقة على لصاحلها، مت العام للقانون خاضعة اعتبارية شخصية : نشأةمال مالك

  .املستعملة املنزلية املياه وتنظيفة وتوزيعها للشرب مياه لتوفري) شبكات( التحتية بالبىن خاصة

 عنها يتخلى أن له ميكن ال عمومي نفع ذات بوظيفة الدور، هذا ضمن ويضطلع، املنشآت هذه عن املسؤول وهو

  )املعدنية املياه ذلك يف مبا( للمياه العمومية اخلدمة من املستفيدين جتاه

 احلق اتفاقية، يف حمددة شروط ضمن املنشآت، مالك يعطيها هيئة أو شخصية : األشغال على المنتدب المشرف

) الشبكات( التحتية بالبىن اخلاصة األشغال على اإلشراف صالحيات بعض أو كل وحلسابه، بامسه متارس أن يف

  .املستعملة املنزلية املياه وتنقية وتوزيعها للشرب الصاحل املاء لتوفري

 له أسندت اليت الصالحيات ممارسة يف للماء العمومي املرفق مستخدمي أمام املنشآت مالك املنتدب املشرف وميثل

 كما سابقا، إليها املشار االتفاقية يف احملددة الشروط مبوجب املهمة مبوجب املهمة اكتمال من األخري هذا تأكد غاية

  . العدالة أمام التقاضي املنتدب للمشرف جيوز

 املرفق بتنظيم 2001 يناير 25 بتاريخ الصادر 2001-18 القانون مبقتضى مكلف، مستقل جهاز : التنظيم سلطة

  .خاصة بصفة للمياه العمومي

  .املستعملة املنزلية املياه وتنقية وتوزيعها الشروب املياه لتوفري عمومي مرفق :للمياه العمومي المرفق

 هيئة( ثالث طرف بتكليف املنتدب املالك أو املنشآت مالك مبقتضاه يقوم إجراء :للمياه العمومية الخدمة تفويض

 الصاحلة املياه لتوفري شبكات واستغالل بوضع املفوض يدعى) املياه مدونة من 48:املادة حسب خصوصية أو عمومية

 مدة خالل اجلمهور حاجيات تلبية اجل من حمددة جغرافية مساحة يف املستعملة املنزلية املياه وتنقية وتوزيعها للشرب

  .االلتزامات دفرت يف الواردة للظروف وطبقا حمددة

 االلتزامات، دفرت مبقتضى املفوض على املفروضة الواجبات حسب للمياه، العمومي باملرفق التفويض يتخذ أن وجيوز

  . االلتزامات دفرت يف الواردة للشروط طبقا لإلتاوات تسديد عنه ويرتتب تنازل، أو إجارة أو تسيري شكل

 بالقيام اجر ومقابل حمددة مدة ثالثا طرفا املنتدب املالك أو املنشآت مالك مبقتضاه يكلف تفويض :التسيير

 مسؤوال املنتدب املالك أو املنشآت مالك يبقى للمياه، العمومي املرفق تسيري حلسن ضرورية وجتارية فنية بنشاطات
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 بتجديد اخلاصة االستثمارات توفر املسؤولية ذلك ويشمل النشاطات، ذه مرتبط جتاري خطر أو فين خلل كل عن

  .وتوسيعها الشبكات

 تسيري اجل من ثالث لطرف وكالة املنتدب املالك أو املنشآت مالك مبوجبه يعطي حمددة مدة ذو تفويض : اإلجارة

  .ومسؤولياته نفقاته على للمياه عمومي مرفق

  .املالية املنشآت على واحملافظة املرفق باستغالل الثالث الطرف هذا املنتدب املالك أو املنشآت مالك ويكلف

 يبقى أن على والتجارية الفنية األخطار الثالث الطرف ويتحمل الزبناء من احملصلة اإلتاوات من أجرته يقتطع أن على

  .االستثمار نفقات متويل عن مسؤوال املنتدب املالك أو املنشآت مالك

 حمددة ملدة وكالة بإعطاء مبوجبه املنتدب املالك أو املنشآت مالك يقوم للمياه العمومي للمرفق تفويض :التنازل

  .ومسوؤلياته نفقاته على للمياه العمومي املرفق لتسيري ثالث لطرف

 املنشآت وصيانة العمومي املرفق باستغالل الثالث الطرف هذا املنتدب املالك أو املنشآت مالك ويكلف

 املنزلية املياه وتنقية الشرب مياه وتوزيع وتوسعتها املياه توفري شبكات وبتحديد باالجنازات اخلاصة وباالستثمارات

  .الزبناء من احملصلة اإلتاوات من أجرته يأخذ أن على املستعملة

 رقم القانون من 48 املادة مبفهوم للمياه عمومي مرفق تفويض على حصلت خصوصية أو عمومية هيئة :المفوض

  .املياه ملدونة املتضمن 2005 فرباير 2 بتاريخ الصادر 030-2005

  .املنشآت مالك كان مهما للمياه العمومية اخلدمة تفويض على املرسوم هذا يطبق: 2المادة

 القرى يف عمومي مرفق تفويض موضع املستعملة املنزلية املياه وتنقية الشروب للمياه العمومي التوزيع يكون: 3المادة

  .فأكثر نسمة 500 سكاا اليت

 املالك أو املنشآت مالك من مقرر مبقتضى التنظيم سلطة من اقرتاح أساس على العمومي باملرفق التفويض ومينح

 التفويض فإن املنتدب املالك أو للمنشآت املالك هي البلدية كانت ذا ما حالة ويف للشروط بدفرت مشفوع املنتدب

 احلجم حسب تنازل أو إجارة أو تسيري شكل التفويض يتخذ أن وجيوز البلدي، الس موافقة بعد إال يتم ال

  .املستعملة املنزلية املياه وتنقية وتوزيعها املياه توفري لشبكات احملتملة واملردودية

 أو تعليقه أو التفويض بإصدار التنظيم سلطة من اقرتاح على بناء املنتدب املالك أو املنشآت مالك يقوم: 4المادة

  .ا املعمول والتنظيمية التشريعية األحكام ويف االلتزامات دفرت يف احملددة للشروط طبقا سحبه



 842  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 إجراء أي ا، املعمول القوانني إطار يف يتخذوا أن التنظيم وسلطة املنتدب املالك أو املنشآت ملالك جيوز: 5المادة

 ومن اجلغرافية املساحة نفس يف املستعملة للمياه الصحي والصرف وتوزيعها الشرب مياه توفري تشجيع إىل يهدف

  .املفوض نفس

  . ا املعمول والتنظيمية التشريعية لألحكام طبقا املفوض انتقاء عملية على التنظيم سلطة تشرف: 6المادة

  .مسبق انتقاء بعد حمدودة أو مفتوحة مناقصة بعملية للمياه العمومية اخلدمة تفويض منح إجراءات متر :7المادة

 على احملتوية العروض استدراج نظام ووثيقة اإلعالن وجوبا يضم الذي املناقشة ملف إعداد التنظيم سلطة وتتوىل

 ذات التقديري أو التارخيي أو املايل أو التجاري أو الفين الطابع ذات املعلومات كافة وكذا العروض، تقييم معايري

  .االلتزامات دفرت مشروع على امللف حيتوي كما باملوضوع، الوثيقة الصلة

 يوما 30 قدره اجل أمامه يكون حيث املنتدب املالك أو املنشآت مالك إىل املناقصة ملف التنظيم سلطة وتقدم

  . عليه للصادقة اإلبالغ تاريخ من اعتبارا

  .عليه مصادقا امللف يعترب رد دون األجل هذا ينتهي وعندما

 إلعداد الضرورية بالتحريات القيام من مرتشح كل يتمكن حبيث كافيا العروض تقدمي اجل يكون أن جيب: 8المادة

  .األمر من بينة على وهو اقرتاحاته

 يوما 30 عن يقل ال الذي العروض تقدمي ألجل االعتبار بعني أخذا العروض لتقدير تاريخ آخر حيدد أن جيب كما

  . الصحافة أو اإللصاق طريق من املناقصة استدراج عن اإلعالن نشر تاريخ من اعتبارا

 املفوض قبل من وتأشريته توقيعه بعد االلتزامات بدفرت املنتدب املالك أو املنشآت مالك التنظيم سلطة توايف: 9المادة

  .التقييم وتقارير العروض فتح ومبحاضر

 ونشر لتوقيع أعاله إليها املشار الوثائق إيصال تاريخ من اعتبارا يوما ثالثون املنتدب املالك أو املنشآت مالك ولدى

  .للمياه العمومية اخلدمة بتفويض املتعلق املقرر

  .جديد من اإلجراءات إعادة ميكن التفويض على التصديق عدم حالة ويف

 استثنائي بشكل التنظيم سلطة من اقرتاح على بناء للمياه العمومية باخلدمة التفويض املنشآت مالك مينح: 10المادة

 املياه تنقية أو وتوزيعها الشرب مياه لتوفري شبكة أصال ميتلك ثالث طرف فيها يكون اليت احلالة يف الرتاضي بطريقة

  .هلا يربمج ومل عليها تتوفر ال بلدة يف ومسؤوليته نفقته على اجنازها يقرتح أو املستعملة

  .ويوقعه عليه يؤشر والذي التنظيم سلطة قبل من املعد الشروط دفرت ملقتضيات باخلضوع املفوض يلزم احلالة هذه ويف
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 أو املفوض عجز حالة يف الشرب ملياه العمومية اخلدمة استمرارية املنتدب املالك أو املنشآت مالك يضمن: 11المادة

  .املناسبة االحتياطية اإلجراءات كافة يتخذ كما غيابه، أو تقصريه

 إاء أو تعديل أو سحب وآثار وإجراءات وشروط النفاذ وتاريخ الصالحية مدة االلتزامات دفرت يف حتدد: 12المادة

  .الشرب ملياه العامة اخلدمات تفويض حتديد أو

  .املرسوم هلذا املخالفة السابقة التنظيمية الرتتيبات تلغى: 13المادة

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املرسوم هذا بتطبيق املياه وزير يكلف: 14المادة

   



 844  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  الوقاية والسالمة الصحية

   

  الوقاية والسالمة الصحية
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  الصحية والسالمة الوقاية مدونة تضمني 2010 يوليو 21 بتاريخ صادر 042-2010 رقم قانون. 1

  التطبيق ومجال الموضوع: األول الباب

 اإلسالمية اجلمهورية يف الصحية والسالمة والوقاية الصحة قواعد القانون هذا أحكام حتدد :األولى  المادة

 الصناعية واملنشآت واملاء الغذائية وغري الغذائية واملواد واملساكن العمومية الفضاءات يف وخاصة املوريتانية

 يف القانون هلذا الرئيسي اهلدف ويتمثل الريفي، والوسط العمومية واملباين والصحية املدرسية واملؤسسات والتجارية
  .العمومية الصحة وترقية محاية

    عامة أحكام: الثاني الباب

  الصحية النظم: األول الفصل

 وبإعداد العمومية والسالمة الوقاية مدونة بتطبيق املختصة اإلدارة السلطة تلزم والية كل مستوى على: 2المادة

 الصحية السلطات من اقرتاح على بناء النظم هذا إعداد ويتم الوالية، عموم غي للتطبيق قابلة صحية ترتيبات

  . بالصحة املكلف للوزير املختصة السلطات رأي اخذ وبعد احمللية

  :يلي ما الصحي النظام حيدد :3المادة

 احمللية اإلدارية والسلطات املختصة الصحية السلطات طرف من اختاذها جيب اليت االحتياطات .1

 املواد محاية تضمن اليت اخلاصة اإلجراءات خاصة وبصفة حماصرا أو املعدية األمراض من للوقاية

 امللوثة أو املرضى يستعملها اليت األشياء إتالف أو وتعقيم للبيع، املعروضة الغذائية غري واملواد الغذائية

  .العدوى نقل بإمكاا واليت كانت مهما األشياء مجيع عامة وبصفة طرفهم، من

 والدور وحماذاا املغلقة أو اخلصوصية وااري وملحقاا، املنازل سالمة لضمان املخصصة الرتتيبات .2

  .طبيعتها كانت مهما والتجمعات واملراكز املؤجرة

 اليت وبالشروط الوسخة املواد وتفريق اآلبار على وباملراقبة الشروب باملاء بالتموين املتعلقة الرتتيبات .3

  .املراحيض أحواض يف توفرها جيب

 الطرق بواسطة تنص، أن يف احمللية اإلدارية السلطات حقوق مع 3- 2 املادتني أحكام تتعارض ال :4المادة

 بصفة الرتيبات هذه على املصادقة وتتم العمومية، الصحة محاية ضمان بغية خاصة، ترتيبات على التنظيمية،

  .املعنيني الوزراء أو الوزير أو/و العمومية بالصحة املكلف الوزير طرف من مشرتكة
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  المعدية األمراض بعض ضد والتلقيح األوبئة مكافحة :الثاني الفصل

  .ا املعمول القوانني وفق املعدية األمراض بعض ضد والتلقيح األوبئة مكافحة تتم :5المادة

 يف يدخل العالج، أو بالوقاية يعي خصوصي أو عمومي جهاز أو مؤسسة يف يعمل، شخص كل :6المادة
 والوزير العمومية بالصحة املكلف الوزير من كل عن صادر مشرتك مقرر مبوجب الئحتها ستحدد اليت الفئات

 والسل" بـ الكبد التهاب ضد حيصن أن جيب العدوى، ملخاطر يعرضه مهنيا نشاطا وميارس بالشغل، املكلف

 مرض ألي التلقيحات إدخال التنظيمية بالطرق يتم كما" األطفال وشلل التفونيد ومحى والكزاز والدفترييا

  . مستجد

 املكلف والوزير العمومية بالصحة املكلف الوزير عن صادر مشرتك مقرر مبوجب التحصني هذا شروط حتدد

  .بالشغل

 مبوجب الئحتها ستحدد أخرى، صحية مهن أو طبية مهن ملمارسة تعده مؤسسة يف طالب أو تلميذ كل: 7المادة

 عمومي جهاز أو مؤسسة داخل دراساته من جبزء القيام منه ذلك ويستدعي بالصحة، املكلف الوزير عن صادر مقرر

  .أعاله 6 املادة يف الواردة األمراض ضد تلقيحه جيب العالج، أو بالوقاية يعين خصوصي أو

 املرتتبة النفقات التعليمية املؤسسات والطالب للتالميذ بالنسبة أو ة،لاملشغ األجهزة أو املؤسسات تتحمل: 8المادة

  .التلقيحات هذه على

  .بالصحة املكلف الوزير عن صادر مقرر مبوجب املادة هذه يف الواردة التحصني شروط حتدد

 آخر وكيل أو طبيب لكل بالنسبة للتصريح اخلاضعة األمراض من حالة أية عن العمومية السلطة تبليغ يلزم: 9المادة

 الرئيس للمقيم بالنسبة احلال هي كما جهة، من الصحية املصاحل مستوى على احلالة هذه وجود عاين قد يكون

 يكون ذكرهم سبق الذين األشخاص غياب ويف املرض، فيها يوجد اليت األماكن أما املؤسسة، أو األسرة ورئيس

 له يقدم أو معه يقيم آخر شخص أي أو للمريض األقرب األصل األهل، أو الزوج، :التايل الرتتيب وفق التصريح

  .العالجات
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 مبوجب املعدية، باألمراض بالتصريح يتعلق فيما أعاله املادة أحكام عليها تنطبق اليت األمراض حتدد: 10المادة

  .العمومية بالصحة املكلف الوزير من تقرير على بناء يتخذ مرسوم

 الوزير قبل من التعقيم إجراءات وحتدد 9املادةيف  عليها املنصوص احلاالت كافة يف إجباريا التعقيم يعترب: 11المادة

  .العمومية بالصحة املكلف

 الصحية النظم ترتيبات مبوجب الوطين الرتاب عموم ويف احلدود مستوى على الصحية املراقبة تنظم: 12المادة

 احليوانية للصحة العاملية واملنظمة دستوريها من 22-21:املادتني وفق وذلك العاملية، الصحة منظمة عن الصادرة

 انتشار من الوقاية بغية وذلك اال، هذا يف ستتخذ اليت أو ا املعمول الوطنية والنظم والقوانني الدولية والتفامهات

  .اجلو أو البحر أو الرب طريق عن املعدية األمراض

 املكلفة والوكالء العمومية الصحة أطباء لكافة احلدود على الصحية املراقبة جمال يف املخالفات معاينة ختول: 13المادة

 املكلف الوزير عن صادر مقرر مبوجب احملددة الشروط وفق وذلك واحمللفني املنتدبني احلدود، على الصحية بالرقابة

  .العمومية بالصحة

 خيفي أو حيرف أن طبيب، وأي طائرة، أو باخرة ضابط أو قائد أو عمومي وكيل أو موظف أي على حيظر: 14المادة

  .  للخطر السكان صحة تعريض شاا من صحية وقائع متعددة، بصفة تصريح أو وثيقة يف

  العمومية الصحية والسالمة الوقاية قواعد: الثالث الباب

  األساسي الصحي الصرف إجراءات: األول الفصل

  الشروب الماء: األول القسم

 يف مبا شكله، يكن مهما جمانية بصفة أو مقابل البشري، االستهالك ألغراض للجمهور املاء يوفر من كل: 15المادة
 املاء يف املطلوبة للمعايري املاء هذا مطابقة من يتأكد بأن ملزم غذائية، ألغراض امد أو الطبيعي أو املعدين املاء ذلك

  .ا املعمول والقوانني التشريعات يف واحملددة الشروب

 للمعايري املوزع املاء مطابقة من التأكد من املاء هلذا املوزعة للمصلحة تلزم الشروب، للماء العمومي التوزيع حالة ويف

  .السابقة الفقرة يف الواردة
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 أو القنينات يف احملضرة األخرى، املياه أو املعدنية املياه هلا ختضع أن جيب اليت والشروط املعايري التنظيمية بالطرق حتدد

  .شرب كمياه استهالكها دف أخرى أشكال يف املعبئة أو سلفا املعبئة تلك أو األكياس،

 يف ضروريا، ذلك رأت وكلما دورية، بصفة املوزع املاء حتليل على بالعمل للماء املوزعة املصلحة تلزم: 16المادة
 حيق والذين العمومية، بالصحة املكلفة الوزارة وكالء مبراقبة وذلك وباء، بوقوع قوية قرائن وجود أو األوبئة حاالت

  .الوثائق على واالطالع املنشآت كافة دخول الغرض هلذا هلم،

  .التحليل ذلك تكاليف عنها ينوب من أو املوزعة املصلحة تتحمل

 طرف من معتمد خمترب إىل اللجوء يلزم فإنه البشري، لالستهالك املعروض املاء جودة على الدورية للرقابة بالنسبة أما

  .العمومية بالصحة املكلف الوزير

 املكلفة بالوزارة املختصة املصاحل قبل من البشري لالستهالك املخصصة املياه جودة على واملراقبة اإلشراف يتم

  .العمومية بالصحة املكلف الوزير طرف من معتمد خمترب قبل من أو العمومية بالصحة

 حممي غري أو للشرب صاحل غري لالستهالك خمصصا ماء أن مباشرة غري أو مباشرة بصفة يالحظ عندما: 17المادة

 من خاصة رخصة لصدور املستقبل يف استعماله وخيضع فورا، البشرية لألغراض استعماله يعلق جيدة، بصفة

  .املختصة الصحة السلطات

 املطلوب للمعايري املاء مطابقة  عدم عن الناجتة األضرار عن مسؤولة للماء املوزعة املصلحة أن يفرتض: 18المادة

 من تعفيها أسباب وجود على برهانا املصلحة هذه تقدم مل ما أعاله، 15يف املادة والواردة الشروب املاء يف توفرها

  .املسؤولية

 نفع ذات أا على البشرية اموعات لتموين املخصصة املياه جلب أعمال إعالن املتضمن العقد حيدد: 19المادة

  .املياه جودة محاية ضمان دف وذلك املاء جلب بنقطة حتيط اليت احلماية مساحة عام،

  .وتوزيعه باملاء التموين منشآت: 20المادة

  :المنشآت حماية -1
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 اخلارجة، التلوث عوامل كافة ضد وتوزيعه الشروب باملاء التموين منشآت محاية لضمان الرتتيبات كافة اختاذ جيب

  .العمومية بالصحة املكلفة الوزارة عن الصادرة الفنية والتعليمات التشريعات وفق وذلك

 خماطر كافة من حيميها بشكل وإقامتها الفيضانات ضد املياه ورفع وختزين ومعاجلة التقاط منشآت محاية جتب

  .التلوث

  :التوزيع خزانات -2

 هذا جيب أن وجيب دوري، بشكل وتنظيفها الشامل بتفريغها تسمح بطريقة ومقامة مغطاة التوزيع خزانات تكون

  .باملاء التموين يف انقطاع دون التنظيف

  . املربرة احلاالت باستثناء علوي، أنبوب طريق وعن للشرب صاحل مباء إال اخلزانات تزود ال أن جيب كما

 ضد احلماية للخزانات توفر حبيث اخلارج باجتاه قليال منحنية وتكون األقل على مرتين بشعاع مسيكة دائرة إقامة جتب

  .الضخ منظومة من املتسربة املياه مزراب يعبد أن وجيب الصحية، التسربات

 من بأمر وتعقيمها تنظيفها وجيب نظافتها، على احلفاظ مع جدية صيانة وضعية يف املنشآت جمموع بقاء جيب كما

  .الصحية السلطات من طلب على وبناء املختصة اإلدارية السلطات

  :التعقيم -3

 الفنية التعليمات مبوجب احملددة الشروط وفق ذلك ويتم تشغيلها قبل واخلزانات اجلماعي التموين شبكة تعقيم جيب

  .بالصحة املكلفة الوزارة عن الصادرة

 أو للعدوى عوامل وجود مالحظة عند االستغالل، مراحل خالل إضايف تعقيم بإجراء األمر ميكن ذلك، عن وفضال

  .وقوعها من اخلشية

  :العمارات تموين -4
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 للماء عمومي توزيع خزان متلك اليت األحياء أو التجمعات كافة يف األقل على للتوزيع واحدة قناة تتوفر أن جيب

 الناحية من اإلجراء ذا القيام فيها ميكن اليت احلاالت كافة ويف اخلصوصية، أو العمومية ااري وكافة الشروب،

  .الفنية

 بشبكة وصلها يتم الربط ذا القيام وبعد ااري، هذه بإحدى الشروب باملاء ممونة عمارة كل ربط يتم أن جيب كما

  .والنهار الليل من ساعة كل ويف الطوابق وكافة العمارة، ساكنة كافة تصرف حتت املاء هذا تضع داخلية أنابيب

 التوزيع من الحاصل الشروب، الماء عدى ما األخرى المياه توزيع بشبكات المتعلقة االحتياطات -5

  :العمومي

 األغراض لبعض إال استعماهلا ميكن وال للشرب صاحلة غري مبدئيا تعترب األخرى املصادر ذات املياه كافة فإن

  :التالية واالستخدام التوزيع شروط وفق وذلك والنظافة، بالتغذية هلا عالقة ال اليت الزراعية أو والتجارية الصناعية

 فإنه للسكن، املخصصة األجزاء باستثناء للشرب، صاحلة غري مياه بقناة ممونة العمارة فيها تكون اليت احلاالت يف -

 حتدد ملعايري مطابقة مميزة أخرى عالمة أية أو بطالء وتغطيتها للشرب الصاحل املاء قناة عن متاما القناة هذه متييز جيب

  .  مقرر مبوجب

  "للشرب صاحل غري ماء" بارزة بصفة حتمل وخمتومة ظاهرة لوحة عليها تكون للشرب صاحلة مياه جلب حنفية كل -

  : المياه هدر تفادي بغية المنشآت صيانة -6

 والقضاء والتشغيل الصيانة من جيدة وضعية يف الداخلية املنشآت على اإلبقاء واملقيمني واملؤجرين املالك على جيب

  .عنه اإلبالغ فور تسرب أي على

 اخلصوصية أو العمومية واآلبار العيون ماء استعمال فإن الشروب، للماء العمومي التوزيع غياب حالة يف: 21المادة

 كافة من حلمايته الالزمة االحتياطات كافة اختاذ ومع للشرب صاحلا كان إذا إال البشرية لألغراض فيه يرخص ال

  .التلوث عوامل
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 ويكون الغربية، واألجسام احليوانات دخول من احلد إىل دف مرتفعة بدائرة حممية اآلبار فتحة تكون: اآلبار - أ

  .األقل على سم 50 عن حافتها ارتفاع يقل وال مسيكا حائطها

 ومحايتها بصيانتها يتعلق فيما وذلك املاء، يف التحكم ومنشآت العيون على الرتتيبات هذه كافة تنطبق: العيون - ب

  .التلوث من

 والفرص الفنية اإلمكانيات حدود يف املادة هذه يف الواردة اإلجراءات تطبيق على والصحية اإلدارية السلطات تسهر

  .املتاحة االقتصادية

  .املادة هذه تطبيق شروط العمومية بالصحة املكلف الوزير عن صادر مقرر سيحدد

 وحممية مسيكة لالستهالك املخصص املاء لنقل أو املطر ماء الستقبال املخصصة الصهاريج تكون أن جيب: 22المادة

 األكثر، على ميلمرت وحبجم للتأكسد قابل غري حديد شباك هلا وية آلية على وتشمل اخلارجي، التلوث ضد

 ماء لتأثريات مقاومة مادة من الداخلية اجلدران تكون أن جيب كما احليوانات، وصغار احلشرات دخول لتفادي

 مثل الغربية األجسام توقف أن وجيب األولية، السطوح غسل مياه إلبعاد خاصة بآليات مزودة تكون أن وجيب املطر،

 أن جيب كما ضخمة، مكونات ذات مصفاة بواسطة أنواعها بكافة والنفايات والرواسب واألوراق واحلجارة الرتاب

  .سنة كل مرة بعناية املاء خزانات وتعقم تنظف

 املبيدات استخدام حيظر آخر، عشب أي باستثناء االصطناعية، باألعشاب املدفوعة الصهاريج بتغطية ويسمح

  .والعيون لآلبار بالنسبة عليها املنصوص تلك مع الصهاريج وقاية شروط وتتطابق وغريها، العضوية واألمسدة احلشرية

  .الصهاريج ماء وتوزيع لنقل الرصاص أنابيب استخدام حيظر

  .للشرب صاحل انه إثبات بعد إال التغذية ألغراض استخدامه وعدم

 احليوانات دخول ومن خارجي، تلوث أي ضد محايته جتب فإنه للشرب صاحل طبيعي مباء األمر يتعلق وعندما

  .املناخ تقلبات وضد واحلشرات،
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 عند املاء سحب من للتمكن اخلزانات، تعطيل فرتة خالل الشروب باملاء التموين مواصلة لضمان ترتيبات اختاذ يتم

  .املراقبة ألغراض وذلك واخلروج، الوصول

  الوسط تطهير: الثاني القسم

  والسائلة والصلبة الوسخة املواد على القضاء: 23المادة

  .عليها والقضاء الصلبة الوسخة املواد مجع احمللية اموعات أو اإلدارية السلطات تتحمل

 املختصة املصاحل تتوىل اليت العمومية الصحي الصرف شبكات بواسطة السائلة الوسخة املواد على القضاء جيب

  .الذكورة الصحي الصرف بشبكات الصحية منشآم بربط العمارات مالك ويلزم وصيانتها، إنشاءها

 صرف نظام وعلى مناسبة صرف منشآت على تتوفر أن عمارة كل على يتعني فإنه الشبكات هذه مثل غياب ويف

  .ا املعمول املعايري وفق وذلك وحفر، ومراحيض أحواض شكل على خاص صحي

  .الصيانة نفقة املستخدم ويتوىل امللك على املنشآت إقامة مسؤولية تقع

   الصيانة نظافة: 24المادة

 املسورة، غري أو املسورة األرضية والقطع العمومية، وااري وضواحيها، باملساكن املتعلقة النظافة إجراءات اختاذ جيب

 املسؤولة، العقارية السلطات طرف من أو املستخدمني، طرف من أما حالة، لكل وتبعا منتظمة بصفة والشواطئ،

  .الشروط دفرت وفق وذلك

  النفايات تسيير: الثالث القسم

 تأثرياا من احلد أو القضاء بغية البيئية الناحية من معقلنة بصفة معاجلتها أو النفايات على القضاء جيب: 25المادة

  . البيئية نوعية أو والغابات احليوانات أو الطبيعية املوارد أو اإلنسان صحة على السلبية

 الكيماوية الفيزيائية والنفايات الطبية البيولوجية النفايات فيها مبا النفايات أنواع كافة على القسم هذا أحكام وتنطبق

  .واجلرثومية
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 على العمل أو معاجلتها أو عليها القضاء بنفسه يتوىل أن النفايات حيوز أو ينتج شخص كل على جيب: 26المادة

 هذه تسلم ذلك غياب ويف ا، املعمول القوانني وفق معتمدة مؤسسات طرف من معاجلتها أو عليها القضاء

  . تسيريها بغية الدولة طرف من معتمدة شركة أية أو حملية جمموعة إىل النفايات

  .النفايات لرمي العشوائية املواقع كافة على القضاء على احمللية اموعات وتسهر

  .والتوعية التحسني بأعمال القيام اجل من املستهلكني جبمعيات تسعني أن احمللية واموعات للدولة ميكن

  الغذائية بالمواد المتعلقة الخاصة األحكام: الثاني الفصل

 وختزين إعداد ورشات املخازن يف توفرها املطلوب الشروط املختصني الوزراء عن صادر مقرر بواسطة حتدد: 27المادة

 الوقائية الصحة جمال يف والدولية الوطنية املعايري وفق وذلك البشري، لالستهالك املخصصة الغذائية املواد وتوزيع وبني

  .العمومية والسالمة

 العامة للشروط العمومية البيع أماكن من وغريها واألسواق العمومي الطريق يف املباعة الغذائية املواد ختضع: 28المادة

  .العمومية بالصحة املكلف الوزير عن صادر مقرر مبوجب احملددة اخلاصة أو

 شهادة على الغذائية املواد ختزين أو تداول أو إلنتاج خمصصة مؤسسة فتح طلب كل يشمل أن جيب :29المادة

 معايري وحتدد املختصة، املصاحل عن قانونية بصفة صادر واملنشآت والتجهيزات األماكن وسالمة وقائية ملعايري مطابقة

  .املعنيني الوزراء أو الوزير عن صادر مقرر مبوجب العمومية والسالمة الوقاية

  .ا املعمول بالقوانني التقيد املوجودة املؤسسات على ويتعني

  التداول وسالمة وقاية: الثاني القسم

 املواد تداول عملهم، حبكم منهم يطلب الذين األشخاص فإن ا، املعمول القوانني بتطبيق مساس دون: 30المادة

 كان أو وختزينها، ونقلها وتغليفها وتعبئتها وحتويلها، ومعاجلتها وإعدادها مجعها خالل ذلك كان سواء الغذائية،

 العمل، رب مسؤولية حتت وذلك والثياب، البدن نظافة من قدر بأكرب ملزمون وتوزيعها بيعها أو عرضها، خالل ذلك

  .بالصحة املكلفة للوزارة املختصة العمومية الصحية السلطات عن صادرة طبية شهادة على العمال يتوفر أن جيب
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 جلدية بأمراض املصابني وخاصة إليها، العدوى نقل بإمكام الذين األشخاص على الغذائية املواد تداول وحيظر

  .الدولية التعليمات ملقتضيات طبقا معوية أو نفسية أو خماطية

 املخصصة الغذائية للمواد املستخدمة والتغليف التعبئة وأدوات التجهيزات يف توفرها الالزم الشروط حتدد: 31المادة

  .املختصني الوزراء أو الوزير عن صادرة مقررات مبوجب البشري لالستهالك

  .الصحية والسالمة بالوقاية املتعلقة والدولية الوطنية للشروط الغذائية املواد نقل وسائل تستجيب أن جيب: 32المادة

  األشربة: الثالث القسم

  اللبن غير أخرى بةر أش :األول الفرعي القسم

 والسري الغازية واملياه والليموناد الصودا مثل السائلة الغذائية املواد وتعبئة صنع مؤسسات على جيب: 33المادة

  :التالية األحكام حترتم أن والشرب الطعام إعداد وأماكن

  . األغذية إعداد بورشات املتعلقة للتعليمات األماكن استجابة -1

 بتصنيع املستعمل وحده هو املنفردة، األنابيب طريق عن النقاط كافة يف املوزع للشرب صاحل انه املعرتف املاء -2

  .واألشربة األطعمة ويف الغازية واملياه والصودا الليموناد

 بالرتكيب احلاجة عند تسمح، بطريقة أنواعها بكافة السائلة املواد هذه تعبئة تصنيع وأجهزة املاكنات تصميم جيب

 مع ا املسوح املواد إليه تنضاف الذي الشروب باملاء وتنظف صيانتها، إىل سبيال أجزاءها ملختلف السهل والتفكيك

  .وجتفيفها شفطها

  .الطريقة بنفس املواد هذه لتخزين املخصصة األواين خمتلف تنظيف يتم

 ويف جديدة كلها تكون أن جيب والفيلني، املستديرة والشرائح القنينات سدادات: اإلقفال وأدوات التعبئة أدوات

  . تلوث أي وقوع دون حتول النظافة من جيدة حالة

 تناول وأماكن الشاي وصالونات الشراب وأماكن املقاهي ختضع: األشربة تقدمي اماكن السالمة وقاية: 34المادة

  .الشراب وكؤوس املائدة أنية بنظافة يتعلق فيما وذلك أعاله، الذكورة املادة ألحكام موقعها كان مهما األشربة،
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 للمواد احلماية يوفر له، املستخدمة السيارات نوع كان مهما لألشربة املتنقل البيع يكون أن جيب ذلك عن وفضال

  . تغري أو تلوث أي ضد املقدمة

  .األشربة بعض بتصنيع املتعلقة اخلاصة الرتتيب: 35المادة

 مادة أية أو النباتية املشتقات أو أجزائها بعض أو األعشاب تدخل مشروب، أي وبيع تصنيع تنظيمية لقوانني خيضع

  .تركيبه يف أخرى

  ومشتقاته اللبن: الثاني الفرعي القسم

 والصحة بالنظافة املتعلقة والدولية الوطنية للمعايري ومشتقاته اللنب وبيع ومعاجلة إنتاج يستجيب أن جيب: 36المادة

  .العمومية

 االعتماد ومنح العمومية والصحة النظافة جمال يف املفروضة الشروط املعنيني الوزراء أو الوزير عن صادرة مبقررات حتدد

  .األلبان بصناعة مرتبطة أنشطة ممارسة اجل من

 مبوجب احملددة التنظيمية للرتتيبات املواد هذه تستجيب أن جيب امدة والقشدة امدات وبيع تصنيع: 37المادة

  :بـ يتعلق فيما وخاصة بالصحة املكلف الوزير عن صادر مقرر

  التصنيع يف املستخدمة املواد -

  للبيع املعروضة املواد حرارة درجة -

   تصنيعها -

  .املخزن داخل البيع وعلى املتنقل البيع على الوقت نفس يف األحكام هذه تنطبق كما

 الغذائية وامللونات املعطرة واملواد واملاء والبيض السكر على اللبنية املواد عن فضال امدة، القشدة حتتوي أن وميكن

  .الغذائية الوجبات حتضري جمال يف املقبولة واملعقمات

  النباتي األصل ذات األغذية: الرابع القسم
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  : 38المادة

 الفاكهة فيها تزرع اليت األراضي كافة يف والغائط، والطني املنزلية القمامات وتفريغ النفايات طرح أو إلقاء حيظر -أ

 وجيب النفايات، بتلك اتصال هلا املستهلكة أجزاؤها تكون أن ميكن واليت طازجة استهالكها ميكن اليت واخلضروات

  .احلصاد وقت من األقل على شهر قبل إال الزبالة أو العضوية األمسدة تنشر ال أن

 برواسب يتعلق فيما وخاصة النظافة، جمال يف ا املعمول للمعايري مطابقة واخلضروات الفواكه تكون أن جيب -ب

  .البيع معروضات من البشرية بالصحة ضارة تعترب اليت املواد حسب وجيب احلشرية، املبيدات

 والرائحة والطعم الطبيعة والنضج النمو بدرجة يتعلق فيما اجلودة شروط واخلضروات الفاكهة تطابق أن جيب -ج

  .املعهودين

 واخلضروات، الفاكهة لغسل ضرورة وجدت وإذا اخلضروات، مثل متاما الراتب من خالية الفاكهة تكون أن جيب -د

  . املناسب بالتحقيق العملية تشفع أن على لذلك، الشروب املاء استعمال فجيب

  الحيواني األصل ذات األطعمة: الخامس القسم

   اللحوم: 39المادة

 خارج ومشتقاا اللحوم بيع وحيظر البيطري، التفتيش مصاحل وملراقبة خاصة لتشريعات اللحوم منتجات بيع خيضع

  ) املفرومة اللحوم بيع ومتاجر واألسواق، اازر،( املناسبة البيع أماكن

  .مبرسوم مشددة إجراءات اختاذ ميكن كما األغذية، خمازن وسالمة بوقاية املتعلقة العامة األحكام عليها وتنطبق

  الصيد ومواد األمساك: 40المادة

  .البحري الصيد تفتيش مصلحة قبل من وتراقب خاصة لتشريعات اليد ومواد األمساك بني خيضع

  .ذلك يف هلا املرخص العامة واألسواق املؤسسات يف إال األمساك بيع يسمح ال
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 موضع ستكون) اخلصوص وجه على التيفونيد عصيات( املمرضة اجلراثيم أنواع لكافة مقرا تكون أن ميكن اليت احملارة

  .مبرسوم حتدد خاصة تشريعات

  الجماعية المطاعم: السادس القسم

   هلا املشاة واحملالت املطاعم وسالمة وقاية: 41المادة

 لألطعمة تستخدم اليت املشروبات وأماكن واملقاهي املطاعم، وملحقات األكل قاعات على التالية األحكام تنطبق

  :اجلماعي األكل مؤسسات على وكذلك

  .املعنيني الوزراء أو الوزير عن صادرة مسبقة رخصة مطعم فتح خيضع -1

  .العمومية والصحة النظافة جمال يف توفرها املطلوبة للشروط واملواد والتجهيزات احملالت تستجيب أن جيب -2

 صادر مقرر مبوجب ستحدد اليت الفردية العمومية والصحة النظافة قواعد باحرتام املطاعم عمال يتقيد أن جيب -3

  .بالصحة املكلف الوزير عن

  التمدرس قبل ما ومؤسسات المدرسية والمؤسسات العمومية المباني وسالمة وقاية عن: الثالث الفصل

 بالقوانني التمدرس قبل ما ومؤسسات املدرسية واملؤسسات العمومية املباين منشآت تتقيد أن جيب: 42المادة

  .ا املعمول

 الراحة الصحي األمن من قدر أقصى العمومية املباين تشييد وأدوات وجتهيز تصميم يضمن أن جيب :43المادة

  .للعمال

 لضمان صحية متديدات وعلى اجلودة ذي الشروب باهلاء للتموين مصدر على عمومية بناية كل حتتوي أن جيب

  .والزوار للعمال العمومية والصحة الوقاية

  .للحرائق املضادة والتجهيزات والصلبة السائلة للنفايات مناسب صرف نظام على عمومية بناية كل تتوفر أن وجيب



 858  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 احلد تضمن بطريقة التمدرس قبل ما ومؤسسات املدرسية واملؤسسات العمومية املباين موقع اختيار جيب: 44المادة

 والضجيج والروائح للغبار التعرض التالميذ جتنب وبطريقة الدروس لقاعات والتهوية الطبيعية اإلنارة من األقصى

  . اإلزعاج أسباب من وغريها

  . األقذار من خالية منها القريبة الضواحي تكون وأن الوسخة، املياه تفريغ من األرضية القطعة متكن أن جيب كما

 عند االصطناعية، اإلنارة وكذا للعب املستصلحة واملساحات الدروس وقاعات الساحة اتساع يكون أن وجيب

  .العمومية والصحة النظافة جمال يف هلا املعمول للمعايري خاضعة االقتضاء

 شروط وفق التمدرس، قبل ما ومؤسسات املدرسية املؤسسات مبحاذاة الغذائية املواد بيع يتم أن جيب: 45المادة

  .41يف املادة الواردة العمومية والصحة النظافة

  الصحية المؤسسات وسالمة وقاية عن: الرابع الفصل

  .هلا املعمول للقوانني الصحية املؤسسات إقامة ختضع: 46المادة

  .مناسبة صحية متديدات وعلى الشروب باملاء للتموين مصدر على صحية مؤسسة كل تتوفر أن جيب: 47المادة

 املنتجة النفايات من واملناسب الفوري التخلص وخصوصية عمومية صحية مؤسسة كل تضمن أن جيب: 48المادة

  .ا املعمول والنظم الرتتيبات وفق وذلك واملعاجلة والتخزين والنقل والتصنيف اجلمع مراحل خمتلف خالل

 تكون أن جيب كما السائلة، للنفايات معاجلة نظام وعلى للصرف ا خاص نظام على مؤسسة كل تتوفر أن وجيب

  .ا املعمول واملعايري للقوانني مطابقة احليوية الطبية النفايات من التخلص منشآت

  .الصحي الصرف منشآت يف إلقائها قبل مسبق تعقيم موضع النفايات هذه تكون أن وجيب

  .استرباء أحواض يف أو مراحيض أحواض يف النفايات هذه تفريغ ميكن فإنه عمومية، جماري شبكة غياب ويف

 منها التخلص قبل التشرحيية غري النفايات تعقيم جيب كما دفنها قبل التشرحيية احليوية الطبية النفايات تعقيم جيب

  .ائية بصفة
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  .التنظيمية الطرق بواسطة املؤسسات على واملراقبة احليوية الطبية النفايات تسيري وإجراءات تنظيم حيدد

 األمراض هذه من واحد كل فإن الوبائي، اخلطر صات وخاصة املعدية، األمراض على املراقبة إطار يف: 49المادة

 صحي عامل أي طرف من عامة وبصفة ممرض أو طبيب، أي طرف من الصحية للسلطة تصريح موضع يكون

  .عنها ابلغ أو املرضية احلالة وجود عاين قد يكون خصوصية، أو عمومية صحية منشأة عن مسؤول

 يف عليها املنصوص الشروط وفق وذلك األمراض، هذه أحد عن ناجتة وفاة بكل الصحية للسلطة التصريح جيب
  .السابقة الفقرة

  .التنظيمية الطرق بواسطة ا التصريح جيب اليت األمراض الئحة حتديد يتم

 يعاقب خمالفة السابقة املادة يف إليها املشار األمراض من حالة بكل الصحية للسلطة التصريح عدم ميثل: 50المادة

  .ا املعمول الرتتيبات وفق عليها

 املكلفني الوكالء عن تصدر صارمة لقواعد املعدية األمراض ضحايا جثامني مع التعامل خيضع أن جيب: 51المادة

  .الصحي والصرف الصحية والسالمة بالوقاية

 يسهل مواد من مكونة ومقاعدها وطاوالا جدراا تكون وأن مسيكة بطريقة املوتى بيوت تشيد أن جيب: 52المادة

  .وتعقيمها غسلها

 ملعاجلة منظومة على تتوفر وان للدفن وحتضريها اجلثامني على احملافظة من متكن منشآت على تتوفر أن جيب كما

  .الوسخة املياه وتفريغ

  األجهزة: الرابع الباب

  الصحية والسالمة الوقاية مجال في والتشاور التنسيق آلية: األول الفصل

 الوقاية مبجال يتعلق فيما القرار اختاذ على واملساعدة والرتقية والتوجيه للتشاور إطار األوىل، بالوزارة ينشأ: 53المادة

: بـ اختصارا يعرف العمومية، الصحية والسالمة للوقاية الوطين بالس ويسمى العمومية، الصحية والسالمة

  .ع.ص.س.و.و.م
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 مبوجب العمومية الصحية والسالمة للوقاية الوطين الس عمل وسري وصالحيات وتنظيم تشكلية حتدد :54المادة

  .مرسوم

  للمعايير الفني الجهاز: الثاني الفصل

 املتحدة األمم ملنظمة املختلطة للجنة املقابل متثل األغذية جمال يف الصحي لألمن وطنية جلنة إنشاء يتم: 55المادة

 املستهلكني صحة محاية يف مهمتها وتتمثل الغذائية، باملعايري يتعلق فيما العاملية الصحة ومنظمة والزراعة لألغذية

  .الغذائية املواد تسويق جمال يف الصحية املمارسات وضمان

 بواسطة األغذية جمال يف الصحي لألمن الوطنية اللجنة عمل وسري وصالحيات وتنظيم تشكلة حتدد: 56المادة

  .مرسوم

  الغذائية للمواد الصحي والتفتيش واإلشراف الرقابة أجهزة: الثالث الفصل

  .املعنية للوزارات التابعة املختصة املصاحل طرف من الغذائية للمواد الصحي التفتيشو والرقابة اإلشراف يتم: 57المادة

 والزراعة البحري والصيد العمومية الصحة مبجاالت يتعلق فيما خاصة وزارة كل اختصاص جمال مراسيم وستحدد

  .والبيئة والصناعة والتجارة والبيطرة

 املزيفة أو الصالحية املنتهية أو الفاسدة الغذائية املواد توزيع أو تسويق أو تصدير أو استرياد أو إنتاج حيظر: 58المادة

 غري السوق إىل غذائية إضافات أية إدخال حيظر كما البشرية، بالصحة تضر أن ميكن مواد على حتتوي اليت أو

 واملنظمة العاملية، الصحة ومنظمة والزراعة، لألغذية املتحد األمم منظمة مستوى على ا املعمول للنظم مطابقة

  .احليوانية للصحة الدولية

 املختصة الفنية السلطات لدى تصريح موضع البشري لالستهالك خمصصة مشبوهة غذائية مادة كل تكون أن جيب

  . ا املعمول القوانني وفق اإلتالف أو للتحليل إخضاعها بغية
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 حسب املؤهلة الفنية املصاحل قبل من منها واخلروج البالد إىل الدخول عند للرقابة الغذائية املواد ختضع: 59المادة

 ومنظمة والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة مدونة وتعليما ا املعمول القوانني وفق معنية وزارة كل اختصاص

  . احليوانية للصحة الدولية واملنظمة العاملية الصحة

 املرتتبة النفقات من ذلك غري أو الدفن أو اإلتالف أو التحليل نفقات كافة الغذائية املادة مالك يتحمل: 60المادة

  .الرقابة عمليات على

  الصحية والسالمة الوقاية شرطة: الرابع الباب

  التنفيذ جهاز: األول الفصل

 أمور بني من وكالؤها يكلف بالصحة، املكلفة للوزارة تابعة العمومية الصحية والسالمة الوقاية شرطة تنشأ: 61المادة

 وتنظيم صالحيات حتدد ومعاينتها، الصحية والسالمة الوقاية تشريعات جمال يف املخالفات عن بالبحث أخرى،

  .مرسوم بواسطة عماهلا لسلك األساسي النظام وكذا العمومية، الصحية والسالمة الوقاية شرطة عمل وسري

 مع بالتعاون مهامه العمومية الصحية والسالمة الوقاية شرطة سلك ميارس األمراض، من السكان وقاية إطار يف

 ال والرقابة التفتيش جمال يف بصالحياا وزارة كل وحتتفظ املعنية، األخرى الوزارات مستوى على النظافة مفتشي

  .ختصصها

  اإلجراءات: الثاني الفصل

  الصحية والسالمة الوقاية عمال سلطات: األول القسم

 املكلفة بالوزارة الوقاية مصلحة طرف من املنتدبون الوكالء وكذا الصحية والسالمة الوقاية عمال يكلف: 62المادة

 والطرق املباين سامة وضد الصحية والسالمة الوقاية تشريعات ضد املخالفات ومبعاينة بالبحث املعنية القطاعات أو/و

 يف يعملون فهم الغرض وهلذا واخلصوصية، العمومية املؤسسات من وغريها الصناعية واملنشآت والشواطئ العمومية
  .الوطين الرتاب عموم

 وكذا الغرض، هلذا املخولون الطبيني وشبه الطبيون العمال" الصحية والسالمة الوقاية بعمال" يقصد: 63المادة

  .الصحية والسالمة الوقاية ووكالء واملراقبون الصحة ومفتشو مهندسو
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 الوقاية إدارة غري إلدارات التابعون الوكالء" الصحية والسالمة الوقاية مصلحة طرف من منتدبني وكالء" ويعترب

 من أو املدونة، هذه يف عليها املنصوص باملهام للقيام بالصحة املكلف الوزير طرف من املنتدبون الصحية والسالمة

  .التدخل ال تبعا معنية أخرى قطاعات طرف

 اإلدارية للدائرة اإلقليمية احملكمة أمام اليمني املنتدبون الوكالء وكذا الصحية والسالمة الوقاية عمال يؤدي: 64المادة

 اإلقامة تغيري حالة يف جتدد وال احملكمة ضبط كتابة لدى تكاليف دون اليمني تسجل فيها، اخلدمة منهم يطلب اليت

  . أخرى حمكمة اختصاص داخل

 تلبس حالة يف الصحة، ومفتشي الصحة ومهندسي الصحية والسالمة الوقاية مصلحة لرئيس ميكن: 65المادة

  .خمتصة أخرى قضائية سلطة أية أو اجلمهورية وكيل أمام واقتيادهم املخالفة مرتكيب توقيف على العمل باجلرمية،

 الصحية والسالمة الوقاية عمال أمام تلبس حالة يف يضبط شخص أي السابقة الفقرة يف إليهم املشار الوكالء يقدم

 مدونة يف عليها املنصوص الشروط وفق وتعليمات حمضرا حيرر حيث قضائية شرطة ضابط أقرب أو املختصني

  .مهمتهم تأدية خال العمومية القوة تسخري هلم وحيق اجلنائية، اإلجراءات

  .مرسوم مبوجب ستحدد اليت الشروط وفق املدونة هلذه تطبيقا املقررة واملصاحلات الغرامات عائدات توزع: 66المادة

   مجال في المخالفات عن البحث: الثاني القسم

  ومعاينتها الصحية والسالمة الوقاية

 ضباط طرف من إعدادها يتم حماضر مبوجب الصحية والسالمة الوقاية جمال يف املخالفات معاينة تتم: 67المادة

 والسالمة الوقاية مصلحة طرف من املنتدبني احمللفني والوكالء الصحية والسالمة الوقاية وعمال القضائية، الشرطة

  .الصحية

 الوقاية جمال يف املخالفات معاينة بغية ميدانية زيارات إجراء الصحية والسالمة الوقاية وكالء على جيب :68المادة

 املكلف الوزير عن صادر مقرر مبوجب واملخالفات الزيارات هلذه العملية اإلجراءات وحتدد الصحية، والسالمة

  .املعنيني الوزراء أو/و بالصحة

  والمتابعة الدعاوى: الثالث القسم
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 ميكن كما املعنية، الوزارات أو الوزارة طرف من مباشرة املختصة احملاكم أمام واملتابعات الدعاوى متارس: 69المادة

 النيابة به تتمتع الذي باحلق مساس دون وذلك املعتمدة، املستهلك محاية منظمات طرف من الدعاوى متارس أن

  .العامة

  .مرسوم مبوجب الصحية والسالمة الوقاية قوانني خمالفة جمال يف العمومية الدعوة حتدد: 70المادة

 بالوقاية املتعلقة واملخالفات اجلنح متابعة على احملاكم أمام اجلزائية لإلجراءات املنظمة األحكام تطبق :71المادة

  .إقليميا املختصة احملاكم اختصاص ضمن الصحية والسالمة بالوقاية املتعلقة اجلرائم وتدخل الصحية، والسالمة

  المصالحة: الرابع القسم

 يتعلق فيما احلكم صدور قبل الدولة باسم التصاحل بسلطة املعنيني الوزراء أو بالصحة املكلف الوزير يتمتع :72المادة

  .باملصاحلة العمومية الدعوة وتسقط)100- 99- 98- 96( املواد يف إليها املشار باملخلفات

  اإلدارية الدعوة: الخامس القسم

- 18-17-16- 15( املواد احرتام بعدم املتهم وحدها هي الدولة تكون عندما اإلدارية باإلجراءات يعاقب :73المادة

19-20( 

- 106( املواد يف الواردة املخالفات على اجلنائية املرافعات مدونة من بعدها وما 456 املادة أحكام تطبق :74المادة

107(  

  والعقوبات المخالفات: الثالث الفصل

  المخالفات: األول القسم

  المساكن وبنظافة الصحية والسالمة بالوقاية المتعلقة المخالفات: 1 الفرعي القسم

  .حاويات داخل أو تنظيمية قمامة أكياس داخل املنزلية بالقمامات حيتفظ بناية، كل مستوى على: 75المادة

  .ا املعمول للقوانني مطابقة غري بصفة املساكن وخارج داخل القمامات إلقاء وحيظر

  :حيظر: 76المادة
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  املنزلية القمامات مع البولية أو الربازية املواد خلط -أ

  املطرية املياه جممع مع باملياه جمرى أي ربط -ب

  احلضرية التجمعات داخل بالريقات املعروفة النباتات زراعة -ج

 من اليت السيارات وحطام والقدور الفارغة والعلب طبيعتها كانت مهما أوعية أو بأشياء املساكن داخل االحتفاظ د

  .البعوض لريقات وكرا متثل أن شأا

  املساكن داخل والدواجن األغنام تربية -هـ

  .ا املعمول القوانني يف عليها املنصوص للمعايري مطابقة غري بصفة املساكن داخل االسترباء أو للتبول مكان إقامة -و

 النظافة من جيدة وضعية يف املنازلة وساحات املسورة غري أو املسورة األرضية الطابع على اإلبقاء جيب: 77المادة

  .عنها األشجار قطع أو كناستها بواسطة

  العمومية للطرق والسالمة بالوقاية المتعلقة المخالفات: 2 الفرعي القسم

  حيظر: 78المادة

  العمومية الطرق يف األشياء رمي -

  .الضفاف يف البحار أو والبحريات املياه وبرك واألار املستنقعات داخل األشياء إلقاء -

 أو املياه مصادر أو اآلبار أو املساكن من عامة بصفة مرت 35 من اقل يف املنزلية والقمامات احليوانات جثث دفن -

  .باملياه التزويد أو االلتقاط منشآت وداخل محايتها مساحات يف

  .العمومية واحلدائق الساحات أو الطرق أو األرصفة أو املمرات يف النفايات وضع أو إلقاء بتاتا حيظر: 79المادة

  .العمومي الطريق يف الرباز أو البول أو الوسخة املياه إلقاء حيظر: 80المادة
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 مبحاذاة املنزلية واألواين الثياب غسل وكذا العمومية األماكن وداخل الطرقات يف السيارات غسل حيظر: 81المادة

  .العمومية احلنفيات

  .الطلق اهلواء ويف العمومي الطريق يف نوعها كان مهما والركام احلديد إلقاء حيظر: 82المادة

  .الدمسة املياه فتحات داخل أو الصحي الصرف قنوات داخل املطبخ ونفايات القمامات رمي إلقاء حيظر: 83المادة

 فإن للتنظيف مصلحة طرف من الكناسة تتم ال حيث الريفية، التجمعات أو البلديات مستوى على: 84المادة

 نصف تساوي مبسافة منازهلم واجهة بكناسة حدة على كل ملزمون العمومية للحركة معرفة لطرق ااورين املالك

  .العمومي الطريق عرض

 األرضية القطعة نظافة مسؤولية يتحملون للطريق ااورين فإن الكناسة تتوىل اليت هي اموعة كانت ذا ما حالة ويف

  .تعنيهم اليت

  للشواطئ الصحية والسالمة بالوقاية المتعلقة المخالفات: 3 الفرعي القسم

 واألمساك املعلبات وخاصة األماكن، نظافة من ميس أن شأنه من شيء أي الشواطئ على يرتك أن حيظر: 85المادة

  .الطعام فضالت أو

  .الشواطئ إىل احليوانات وكافة القطط أو الكالب دخول حيظر :86المادة

 .الشواطئ يف والدرجات الدفع ذاتية والعربات باألحصنة ارورة والسيارات احليوانات تنق باتا منعا مينع: 87المادة

  الصناعية للمنشآت الصحية والسالمة بالوقاية المتعلقة المخالفات: 4 الفرعي القسم

 املياه من التخلص وجيب نظيفة، غري والتجارية الصناعية املؤسسات وضواحي مواقع تكون ال أن جيب: 88المادة

  .حدة على صناعة بكل اخلاصة والتشريعات ا املعمول القوانني وفق الوسخة

 النفايات بإتالف الدفن أو احلرق بالقيام اخلصوصية أو العمومية الصحية والدوائر املستشفيات تلزم :89المادة

  .تعقيمها بعد املعدنية أو التشريعية
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  . دورية طبية لزيارات الصناعية املؤسسات من وغريها املصانع عمال خيضع أن جيب :90المادة

 بصفة والثياب البدن بنظافة التقيد الدورية الزيارات عن فضال الغذائية، الصناعات يف العاملني على جيب :91المادة

  .ا املعمول القوانني ووفق الصناعة طبيعة حسب دائمة

  .زراعية ألغراض املنزلية القمامات استخدم باتا منعا مينع :92المادة

  للماء الصحية والسالمة بالوقاية المتعلقة المخالفات  :5 الفرعي القسم

  .اخلارجي التلوث ضد الشروب املاء توزيع وخزانات منشآت محاية جتب: 93المادة

 على يعمل وان مبرسوم، ستحدد اليت الشروط باحرتام للشرب صاحل ماء بتوزيع امتياز صاحب كل يلزم: 94المادة

  .التوزيع هذا موضع املاء جودة من التأكيد

 املخصصة والبضائع الغذائية املواد كافة على وللمحافظة للتحضري الشروب غري املاء استعمال مينع :95المادة

  .البشري لالستهالك

  الغذائية للمواد الصحية والسالمة بالوقاية المتعلقة المخالفات  :6 الفرعي القسم

 يف عليها واحلفاظ يئتها وجيب نظيفة، الغذائية املواد وبني وختزين إعداد وخمازن ورشات تكون أن جيب: 96المادة
  . األوساخ أو التغري أو التلوث أنواع كافة من املواد هذه تبعد وضعية

 جلدية بأمراض املصابني العمال وخاصة يلوثوها أن بإمكام عاملني قبل من الغذائية املواد تداول مينع :97المادة

  .  معوية أو تنفسية أو خماطية

 مقبولة غري وملونات املعطرة املواد استخدام واحللويات امدة والقشدة والثلج األربة تصنيع خالل حيظر :98المادة

  .الغذائية املواد حتضري جمال يف

 كافة من حتميها النظافة من وضعية يف الغازية واملياه والليموناد الصودا أشربة حفظ علب تكون أن جيب: 99المادة

  .التلوث أنواع
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  .مرخصة غري مبواد املعاجلة الفواكه أو املناسبني والنضج النمو درجة تصل مل اليت الفواكه بيع حيظر :100المادة

  .امللوثات من وغريها والذباب الغبار من ومشتقاا للبيع املعروضة اللحوم محاية جتب :101المادة

  لها المشابهة واألماكن للمطاعم والسالمة  بالوقاية المتعلقة المخالفات :7 الفرعي القسم

 جيدة وضعية يف هلا املماثلة املؤسسات من وغريها هلا احملاذية واألماكن املطاعم مواقع على اإلبقاء جيب: 102المادة

  .والنظافة الصيانة من

  :هلا املماثلة واألماكن املطاعم داخل: 103المادة

  الشروب غري املاء استعمال حيظر -

   التلوث أنواع كاف ضد املقدمة األطعمة محاية تلزم -

  .القوانني عليها تنص اليت والسالمة النظافة شروط وفق فيها املستخدمون العمال يتصرف أن جيب -

   مهامهم تأدية خالل الصحية والسالمة الوقاية وكالء حماية: 8 الفرعي القسم

  .القانون وفق للدور، احملاضر حترير وكالء زيادة على االعرتاض باتا منعا مينع: 104المادة

  .املنازل داخل والفئران احلشرات وإبادة التعقيم على االعرتاض حيظر :105المادة

  العقوبات: الثاني القسم

- 81-80-79-77-76-75( املواد ألحكام املخالفات أوقية 9000 إىل 3000: من ترتاوح بغرامة تعاقب :106المادة

83-84 (  

- 87-86-85-82-78( املواد ألحكام املخالفات أوقية 20000 إىل 10000: من ترتاوح بغرامة تعاقب :107المادة

100-101 (  
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 بإحدى أو أيام 8 إىل 5 من ترتاوح ملدة وباحلبس أوقية 200000 إىل 50000: من ترتاوح بغرامة تعاقب :108المادة

  ) 97-96-95-94-93-92-91-90-89-88( املواد أحكام خمالفات فقط، العقوبتني هاتني

 سنوات مخس إىل سنتني من وباحلبس أوقية 1000000 إىل 200000: من ترتاوح بغرامة تعاقب :109المادة

  )105-104-103-99-98( املواد أحكام خمالفات

  نهائية أحكام: الخامس الباب

  .القانون هذا تطبيق إجراءات توضح احلاجة، عند مراسيم، ستصدر: 110المادة

 مقررات مبوجب إجراءات اختاذ يف املختصة اإلدارية السلطات حق مع السابقة األحكام تتعارض ال: 111المادة

  .العمومية السالمة توفري دف وذلك املدون، هذه فيه ترد مل خاصة حبماية القيام قصد

  .القانون هلذا املنافية السابقة األحكام كافة تغلي :112المادة

  .عليه املصادقة تاريخ من أشهر 6 بعد القانون ذا العمل يسري :113المادة

  .للدولة كقانون وينفذ املوريتانية، اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف القانون هذا سينشر :114المادة

   



 869  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 شرطة عمل وسير وتنظيم صالحيات يتضمن 2012 أكتوبر 21 بتاريخ صادر 254-2012 رقم مرسوم. 2

  العمومية والسالمة النظافة

  عامة ترتيبات: األول الفصل

 ملدونة املتضمن 2010 يوليو 21 بتاريخ الصادر 042-2010 رقم القانون من  61للمادة تطبيقا: األولى  المادة

 والسالمة النظافة شرطة عمل وسري وتنظيم صالحيات املرسوم هذا مبوجب وحتدد العمومية، والسالمة النظافة

  .العمومية

  :مواصفام التالية الوكالء العمومية والسالمة النظافة شرطة مبهمة القيام يتوىل: 2المادة

  الغرض هلذا احملولون الطبيني وشبه الطيبون العمال -

  الصحيون املهنيون -

  الصحيون املفتشون -

  العمومية والسالمة النظافة ووكالء مراقبو -

  .العمومية والسالمة النظافة مصلحة طرف من املنتدبون العمومية والسالمة النظافة وكالء -

 النظافة شرطة مهمة ميارسوا أن ينتظر الذين الطبيني العمال مواصفات الصحة وزير عن صادر مقرر مبوجب حتد

  .العمومية والسالمة

  .ا يقومون اليت التحريات إطار يف حموريني بأشخاص االستعانة العمومية والسالمة النظافة لشرطة ميكن

 ستحدد اليت البطاقة وحبمل العمل زي بارتداء العمومية والسالمة النظافة بشرطة املكلفون الوكالء يلزم: 3المادة

  .بالداخلية املكلف والوزير بالصحة املكلف الوزير عن صادر مشرتك مقرر مبوجب مواصفات

 اليت اإلدارية الدائرة حمكمة أمام القانونية اليمني العمومية والسالمة النظافة بشرطة املكلفون الوكالء يؤدي: 4المادة

  :التايل النحو على هي واليمني فيها، خيدموا أن ينتظر
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 والنظافة السالمة مبدونة املتعلق القانون أحكام احرتام مع حياد وبكل إخالص بكل مهامي أؤدي بأن أقسم"

 طبيعتها، كانت مهما إكرامية أية أو مباشرة تعويض أي استلم ال وان حتريايت، من نتيجة أية أفشي ال وأن العمومية،

  "ا املعمول القوانني عليها تنص اليت تلك باستثناء مهامي، ممارسة خالل

 دائرة جمال يف السكن تغيري حالة يف جتدد وال احملكمة ضبط كتابة لدى مصاريف دون اليمني تسجل: 5المادة

  .أخرى قضائية

  الصالحيات: الثاني الفصل

 والسالمة النظافة مصلحة طرف من املنتدبون الوكالء كذا العمومية والسالمة النظافة عمال يكلف: 6المادة

 املتعلقة العمومية والسالمة النظافة قوانني خمالفة ومبعاينة بالبحث املعنية القطاعات أو/و الصحة بوزارة العمومية

 من وغريها الغذائية املواد بيع أو إنتاج ومؤسسات الصناعية وباملنشآت والشواطئ العمومية وبالطرق باملساكن

 والسالمة النظافة احرتام ضرورة على السكان وبتعبئة بالتحسيس مكلفون فهم لذا، واخلصوصية العمومية املؤسسات

  .الوطين الرتاب عموم على ويعملون الصحي الصرف عمليات خمتلف يف نشطة بصفة ويسامهون العمومية

 الوزير عن صادر مشرتك مقرر مبوجب مبلغها حيدد اليت الغرامات تبليغ العمومية والسالمة النظافة عمال خيول

  .باملالية املكلف والوزير بالصحة املكلف

 األشخاص إحداثيات وكذا الصادرة العقوبات خمتلف فيه تدون نسختني من دفرت على باملهمة املكلفة الفرق تتوفر

  .املعاقني

 املختصة املصاحل إبالغه ميكن مواطن أي فإن أعاله) 6( املادة يف عليهم، املنصوص الوكالء عن فضال: 7المادة

  . املناسبة اإلجراءات اختاذ الوكالء على وجيب خمالفة، بوجود

  العمل وسير التنظيم: الثالث الفصل

 السلطة حتت وتعمل بالصحة، املكلف للوزير الفنية للوصاية العمومية والسالمة النظافة شرطة ختضع: 8المادة

 امليداين املستوى على العمومية والسالمة النظافة شرطة وتتكون العمومية، والسالمة بالنظافة املكلفة للمديرية املباشرة

  .اإلدارية الناحية من والبلديات الوالة سلطة حتت الصحي للعمل اجلهوية للمديريات الفنية الناحية من تابعة فوق من
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 مقرر مبوجب البلديات مستوى على العمومية والسالمة النظافة لشرطة فرق عدة أو فرقة إنشاء ميكن :9المادة

  .بالداخلية املكلف والوزير بالصحة املكلف الوزير عن صادر مشرتك

 املؤسسات كافة إىل حرية بكل الدخول مهامهم تأدية خالل العمومية والسالمة النظافة وكالء خيول: 10المادة

  .واخلصوصية العمومية وااالت واملنشآت

 كآخر مساء التاسعة الساعة وعند وقت كأعجل صباحا السادسة الساعة عند النهار خالل بالعمليات القيام يتم

  .وقت

 التحاليل إجراء بغية فيها يشتبه مادة من عينات بسحب القيام احلاج عند العمومية والسالمة النظافة لوكالء ميكن

 مصارف املادة مالك حيمل الغذائية، املواد جودة على الرقابة يف متخصصة عمومية صحية مؤسسة داخل الضرورية

  .التحاليل

  .األقل على) 2( شخصني يضم فريق طرف من خروج كل يتم: 11المادة

  .مهامهم تأدية اجل من العمومية بالقوة االستعانة طلب العمومية والسالمة النظافة لوكالء ميكن: 12المادة

 أو اجلهوي املسؤول إىل حتال حماضر مبوجب العمومية والسالمة بالنظافة املتعلقة املخالفة معاينة تتم: 13المادة

  .ترابيا املختصة احملكمة يبلغ والذي العمومية والسالمة بالنظافة املكلف البلدي

  .بالتزوير طعن ضدهم يقدم مل ما باحلجية احملاضر هذه تتمتع

 غضون يف الطعن بتقدمي احملضر ضد بالتزوير الطعن يف الراغب املتهم يلزم قضائية، دعوى تقدم عندما: 14المادة

  .االستدعاء يف املبني اجللسة تاريخ قبل أيام) 8( مثانية

  .هلم يستمع أن املنتظر والشهود بالتزوير الطعن مربرات تقدمي الوقت نفس يف االستدعاء يبني

  نهائية ترتيبات: الرابع الفصل
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 مصادر أية ومن واموعات الدولة ميزانية من العمومية والسالمة النظافة شرطة تسيري ميزانية صرف يتم: 15المادة

  .ا املعمول القوانني وفق عليها احلصول ميكن أخرى

 واستخدام مكان سيحدد العمومية، والسالمة النظافة دعم صندوق عليها احملصول الغرامات تغذي: 16المادة

  .باملالية املكلفة والوزير بالصحة املكلف الوزير عن صادر مشرتك مبقرر الصندوق

  .مردوديتهم حسب الصحية الشرطة لوكالء تشجيعية مكافآت متنح :17المادة

  .املكافآت هذه منح طرق بالصحة املكلف الوزير عن صادر مقرر سيحدد

 املتضمن القانون من 109-108-107- 106 املواد ألحكام طبقا املرسوم هذا ترتيبات خملفات تعاقب: 18المادة

  .العمومية والسالمة النظافة ملدونة

 التنمية ووزير الصحي، والصرف املياه ووزير والالمركزية، الداخلية ووزير املالية، ووزير الصحة، وزير يكلف: 19المادة

 لدى املنتدب والوزير البحري، واالقتصاد الصيد ووزير والسياحة، تقليدي والصناعة الصناعة التجارة ووزير الريفية،

 مسيةالر  اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ يعنيه، فيما كال املستدامة، والتنمية بالبيئة املكلف األول الوزير

  .املوريتانية اإلسالمية للجمهورية
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  التهذيب

   

  التهذيب
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  التعليم بإصالح يتعلق 1999 يوليو 20 بتاريخ صادر 012- 99 رقم قانون. 1

  عامة أحكام: األول الفصل

  .والعايل والثانوي األساسي التعليم مراحل خمتلف يف التدريس أنظمة دحتو  :األولى  المادة

 واجلامعية املدرسية املؤسسات كافة يف املسجلني والطلبة التالميذ جلميع بالنسبة الظروف نفس يف تطبيقها ويتم

  .واخلصوصية العمومية الوطنية

  وتحسينه األساسي التعليم التدريس توحيد في: الثاني الفصل

 العمومية الوطنية املدارس يف املسجلني التالميذ لكافة األوىل للسنة الوحيدة التدريس لغة هي العربية: 2المادة

  .واخلصوصية

  مستقلة كمادة األوىل السنة من ابتداء املدنية الرتبية تدرس

  .الثانية السنة من ابتداء تدرس الفرنسية : 3المادة 

 .الثالثة السنة من ابتداء الفرنسية باللغة احلساب يدرس

 .اخلامسة السنة من ابتداء بالفرنسية الطبيعية العلوم تدرس

 الفصول يف التالميذ أعداد وحتديداألسبوعية وضوارا  املواقيت توزيع وزاري مقرر مبقتضىيتم  : 4المادة 

 من األوىل املرحلة من مسبقة اختيارات توجيه الثانوية املرحلة إىل األساسية املرحلة من تجاوزال ضبط آلياتو 

 . الثانوي التعليم

 االعتبار، مبعني والية لكل االقتصادية اخلصوصية اخذ مع الواليات يف املهين للتكوين مراكزتُفتح  : 5المادة 

 .الثانوي بالتعليم االلتحاق من يتمكنوا مل الذين التالميذ من ممكن عدد اكرب استقبال دف وذلك

  وتحسينه الثانوي التعليم في التدريس توحيد: الثالث الفصل

 ملواصلة وإما السلك، هذا لتالميذ أفضل حتضري بغية سنوات أربع إىل الثانوي التعليم من املرحلة متدد: 6المادة

  .املتوسط املهين ومراكز مبدارس االلتحاق وإما الثانوي، التعليم من الثانية املرحلة يف دراستهم

  : يتواصل الثانوي التعليم من األوىل املرحلة يف الدراسة نطاق يف :7المادة
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  .مستقلة كمادة املدنية الرتبية تدريس -

 األوىل السنة من االجنليزية تدريس -

 .والرابعة الثالثة السنة من ابتداء الفرنسية باللغة واملعلوماتية الفيزيائية العلوم تدرس -

 .املدرسية املؤسسات يف واملنزيل اليدوي التعليم تدريس -

  .الثانوي التعليم من األوىل املرحلة يف وضوارا للموارد األسبوعية املواقيت توزيع وزاري مقرر حيدد: 8المادة

  :التالية الشعب إحدى يف ملفام حسب املتجاوزين التالميذ يوجه الرابعة السنة اية عند: 9المادة

 األصلية اآلداب -

 العصرية اآلداب -

 الطبيعية علوم -

 الرياضيات -

 التقنيات -

 والسوادس اخلوامس السنواتمن  شعبة كل حسب وضوارا يعضاملوا توزيع وزاري مقررا حيدد: 10المادة

  .والسوابع

خاصة أحكام: الرابع الفصل  

 من ابتداء تنظم استثنائية وبصفة 2000-1999 الدراسية السنة يف القانون هذا أحكام تنفيذ نطاق يف: 11المادة

 قانون إطار يف يدجمون ومعلمني الثانوي للتعليم أساتذة لتكوين أشهر بثالثة خاصة دورات 1999فاتح يوليو

  . العمومية الوظيفة وأنظمة

 الوطنية للغات قسم ينشأ وتنميتها، والولفية والسونيكة البوالرية الوطنية، اللغات متابعة إطار يف: 12المادة

  .انواكشوط جامعة حتتضنه

 إجراءات تتخذ العايل، التعليم إىل القانون ذا احملدد الرتبوي النظام توحيد مسار يصل أن انتظار يف: 13المادة

  . املدنية الرتبية تدريس وتوطيد التدريس لغات تعليم حتسني بغية تنظيمية

 املقاطعات البلديات يف التالميذ آباء منظمات مسامهة من يستفاد الرتبوية السياسة تطبيق نطاق يف: 14المادة

  .الوطين املستوى على وكذلك والواليات،
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 .املادة هلذه التطبيقية اإلجراءات لتحديد احلاجة عند تنظيمية نصوص توضع

  نهائية أحكام: الخامس الفصل

  .القانون هلذا التطبيقية اإلجراءات احلاجة عند ومقررات مراسيم حتدد: 15المادة

  ،الثانوي التعليم تنظيم بإعادة القاضي 1969 أغسطس فاتح بتاريخ 69-269 رقم القانون أحكام إن: 16المادة

 243-70 رقم والقانون األساسي التعليم تنظيم بإعادة القاضي 1975 يناير 20 بتاريخ 75-023 رقم والقانون

  .العايل بالتعليم املتعلق 1970 يوليو 25 بتاريخ

 القانون هذا مع تتعارض ال اليت واملهين التقين بالتكوين املتعلق 1998 يناير 20 بتاريخ 98-007:رقم والقانون

  .نافذة تبقى

. خ.ع.ل/ 40/00:رقم املداولة يف الواردة تلك وخاصة القانون، هلذا املخالفة األحكام كافة تلغى: 17المادة

  .االنتقايل للنظام التطبيقية لإلجراءات احملددة 1979 أكتوبر 18 بتاريخ

  .للدولة كقانون وينفذ االستعجال إجراءات وفق القانون هذا ينشر: 18المادة
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  األطفال وحضانة تربية صيغ بإنشاء يقضي 2006 دجمبر 28 بتاريخ صادر 048-2006 رقم قانوني مرأ. 2

أحكام عامة: الباب األول   

 القانوين األمر هذا يف احملددة الشروط وفق األحداث األطفال وحضانة تربية صيغ إنشاء يتم: األولى المادة

  .له املطبقة والنصوص

 6-0 فئة من لألطفال فئة من يوفر التأطري أو احلضانة أشكال من شكل أو تعليم أي بوصفها الصيغ هذه وتعرف

  .سنوات

  :يف األحداث األطفال وحضانة تربية أهداف تتمثل: 2المادة

 والدينية والفكرية الثقافية وقيمه الطفل احرتام •

 . الوطنية واالجتماعية الثقافية القيم تراعي تربوية برامج خالل من والذهنية البدنية الطفل قدرات تنمية •

 التمدرس ملرحلة الطفل إعداد •

 الشغل إىل للنفاذ مساعيهم يف اخلصوص وجه على اآلباء دعم •

 االستقرار ويشجع احلميدة األخالق مع ينسجم تعليم سوى تقدم أن الصغرى الطفولة ملؤسسات ميكن ال: 3المادة

 . العام واألمن

 ختضع كما الصغرى، بالطفولة املكلف الوزاري للقطاع الفنية املصاحل لرقابة املؤسسات تلك ختضع الشأن هذا ويف

  .بالوقاية املعنية البلدية واملصاحل احمللية اإلدارية السلطات لرقابة

  األحداث األطفال وتربية حضانة مؤسسات: الثاني الباب

  :التالية املؤسسات يف احملددة األحداث األطفال تربية تتم: 4المادة

 احلضانة دور •

  األطفال رياض •

 األهلية احلضانات •

 القانون عليه ينص آخر شكل أي •

  .الصغرى بالطفولة املكلف الوزير سلطة حتت املؤسسات هذه وضع يتم
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 ووزير الصغرى بالطفولة املكلف الوزير من مشرتك مبقرر الصغرى الطفولة مؤسسات ومواقيت برامج حتدد: 5المادة

  .األساسي التعليم

 األمر هذا يف احملددة الشروط حسب خصوصية أو عمومية الصغرى الطفولة مؤسسات تكون أن ميكن: 6المادة

  .القانوين

  األحداث األطفال وتربية لحضانة العمومية المؤسسات عن: األول الفصل

 الدعامات بتوفري الدولة وتتكلف جماين األحداث األطفال وحضانة لرتبية العمومية املؤسسات يف التعليم: 7المادة

  .التعليمية

 بالطفولة املكلف الوزير بني مشرتك مقرر مبوجب العمومية املؤسسات هذه وسري إنشاء قواعد حتدد: 8المادة

  .األساسي التعليم والوزير الصغرى

  األحداث األطفال وتربية لحضانة الخصوصية المؤسسات عن: الثاني الفصل

 شخصية طرف من تنشأ مؤسسات يف األحداث لألطفال املدرسية قبل ما والرتبية احلضانة توفري ميكن: 9المادة

 املادة يف عليها املنصوص لألحكام طبقا املطلوبة الرتبية األطفال منح إىل دف اخلاص، للحق تابعة ومعنوية مادية

  .أعاله الثانية

 والوزير بالداخلية املكلف الوزير بني مشرتك مبوجب املؤسسات هذه وسري افتتاح شروط حتديد يتم: 10المادة

  .الصغرى بالطفولة املكلف

 أحكام يف عليها املنصوص الشروط وفق األحداث األطفال وتربية حلضانة اخلصوصية املؤسسات تفتح :11المادة

  .الصغرى بالطفولة املكلف الوزير من رمسي ترخيص ومبوجب القانوين األمر هذا

  العقوبات: الثالث الفصل

 دون فيها التدريس مزاولة أو الصغرى للطفولة خصوصية مؤسسة بافتتاح يقوم شخص أي يتعرض: 12المادة

 ما وللسجن أوقية 600000و 200000 بني ما يرتاوح مببلغ للتغرمي أعاله 11يف املادة الوارد الرتخيص على احلصول

 إىل إضافة القصوى للعقوبة ويتعرض التكرار حال ويف العقوبتني، هاتني إحدى أو سنوات مخس إىل أشهر 6 بني

  .املدنية حقوقه من احلرمان

 مؤسسة بإقفال تأمر أن املختصة السلطة تستطيع القانوين األمر هذا حبق املخالفات عن النظر بغض :13المادة

  :فيها املدان الشخص حبق أو حبقها التالية العقوبات إحدى واختاذ املدرسي قبل ما للتعليم خصوصية
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  اإلنذار •

  مؤقت بشكل األنشطة مزاولة حترمي •

 ائي بشكل األنشطة مزاولة حترمي •

 تلقائيا يفقد فإنه معنوي أو مادي شخص حق يف ائي بشكل األنشطة مزاولة حترمي عقوبة تطبق عندما: 14المادة

  .املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية تراب عموم على األحداث األطفال حضانة أو لرتبية مؤسسة افتتاح يف احلق

  . للدولة قانونا بوصفه وينفذ الرمسية، اجلريدة يف القانوين األمر هذا ينشر: 15المادة
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 آباء ورابطات اإلدارة بين ما للعالقات المنظم 1999 نوفمبر 15 بتاريخ صادر 137- 99 رقم مرسوم. 3

  الرابطات لهذه النموذجي األساسي للنظام والمحدد التالميذ

 النظام بإصالح املتعلق 1999 إبريل 26 بتاريخ الصادر 012.99 رقم القانون من 14 للمادة تطبيقا:  األولى المادة

 له، املعدلة والنصوص بالرابطات واملتعلق 1964 يونيو 09 بتاريخ الصادر 098-64 رقم القانون وترتيبات الرتبوي

  .األساسي اونظامه اخلاصة مهامها وكذلك التالميذ آباء ورابطات اإلدارة بني العالقة حتديد إىل املرسوم هذا يهدف

 جهوي، وطين، طابع ذات تكون أن وميكن مالية وباستقاللية اعتبارية بشخصية التالميذ آباء رابطة تتمتع : 2 المادة

  حملي أو بلدي

  .ا املعمول والنظم اإلجراءات حسب أخرى مع تتكتل أو أكرب رابطات عن متفرعة تكون أن آباء لرابطة ميكن

  .مربح أو سياسي طابع التالميذ آباء لرابطة يكون أن األحوال من حال أي يف ميكن ال

 خمتلف يف الرتبوي العمل وتطوير تنمية إىل الرامية الربامج تنفيذ يف للمسامهة التالميذ آباء رابطة ُتدعى : 3 المادة

  : إىل ودف. وأمناطه التعليم مراحل

 مهامها تنفيذ يف واملدرسية اإلدارية السلطات ومساعدة الرتبوية، العملية حول التالميذ آباء وحتسيس تعبئة .1

  .لإلدارة عونا بصفتها

  .وهيئاا التعليمية املؤسسات أجهزة يف التالميذ آباء رابطات متثل األساس هذا وعلى

 أفضل مردودية تعطي أن شأا من اليت واملادية الرتبوية التحسينات كل عن السلطات مع بالتنسيق البحث .2

  .الرتبوية للعملية

  .املدرسية املباين وصيانة وجتهيز تشييد يف املسامهة بإمكاا النطاق هذا ويف

 أ ينبغي التعليم مؤسسات إحدى لصاحل التالميذ آباء رابطات تنجزها اليت األعمال وكافة والتجهيز البنايات
  .العمومية اإلدارة طرف من هلا احملدد اهلدف عن صرفها ميكن وال فعال املؤسسات هذه منها تستفيد

  : يف املختصة السلطات مع الوثيق التعاون يف املسامهة .3

  للمؤسسة؛ الداخلي النظام إعداد •

  املدرسية؛ املؤسسات بني التوأمة •

  املدرسية؛ الصحة •

  .املدرسية والكفاالت املشاريع تسيري •
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 مع املنسجمة التعليمية والدعامات املدرسية الكتب توزيع يف ذلك إىل إضافة تساهم أن التالميذ آباء لرابطات وميكن

  .ا املعمول املناهج

  .العمومية السلطات عليها تعرضها اليت املواضيع كل حول برأيها تديل أن هلا أن كما

 الصادر 0098-64 رقم القانون يف احملددة للشروط تستجيب أن الرابطات هلذه الرتخيص لطلبات ينبغي:  4 المادة

  :التالية النصوص وكذلك 1964 يونيو 09 بتاريخ

 :  يتضمن الوطين بالتهذيب املكلف للوزير ملف تقدمي .1

 ترخيص؛ طلب �

 عنه؛ املنبثقني األعضاء والئحة للرابطة التأسيس االجتماع حمضر �

 .الرابطة هياكل تنصيب وجدولة العمل برنامج �

 الوزير إىل مربر برأي إحالته مث الوطين بالتهذيب املكلف الوزير مستوى على الرتخيص طلب ملف دراسة .2

 .بالداخلية املكلف

متنح لرابطات آباء التالميذ فرتة انتقالية ملدة سنة، ابتداء من نشر هذا املرسوم، لتمكينها من االنسجام :  5المادة 
  .مع األساسي امللحق

  .تلغى كافة الرتتيبات التنظيمية السابقة واملخالفة هلذا املرسوم:  6المادة 

كل من وزير الداخلية ووزير التهذيب الوطين، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر يف   يكلف:  7المادة 
 .اجلريدة الرمسية
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  لبيئةا

 

   

  البيئة
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  للبيئة اإلطار بالقانون المتعلق 2000 يوليو 26 بتاريخ صادر 45-2000 رقم قانون.1

  عامة أحكام: األول الباب

  الهدف التعريف،: األول الفصل

 جمال يف الوطنية السياسة عليه ترتكز أن جيب اليت العامة املبادئ وضع إىل القانون هذا يهدف:  األولى المادة

  .مستدمية واجتماعية اقتصادية تنمية ومتطلبات البيئة ضروريات بني لتوفيق أداة كذلك وتكون البيئة، محاية

 الطبيعية والبيولوجية والكيماوية الفيزيائية العناصر من جمموعة بأا البيئة تعرف القانون هذا ملفهوم وفقا: 2المادة

 وغري مباشرة بشكل تؤثر تداخالا شأن من وثقافية واجتماعية اقتصادية، عوامل وذلك االصطناعية، أم كانت

 سعادة على تفاعلها ويؤثر احلية والكائنات الطبيعية املوارد وعلى املتحرك، الوسط على آجال أم عاجال مباشر

  .اإلنسان ورفاهية

  :  ضمان إىل أعاله األوىل املادة يف إليها املشار البيئة جمال يف الوطنية السياسة ترمي: 3المادة

  ؛ الطبيعية للموارد الرشيد واالستخدام التنوع على احملافظة •

  التصحر؛ مكافحة •

   الضارة؛ واملواد التلوثات مكافحة •

  املعيشي؛ املستوى ومحاية حتسني •

  .الطبيعي الوسط محاية مع التنمية توفيق •

  المبادئ: الثاني الفصل

 القادمة األجيال وحقوق احلالية األجيال حقوق بني تسيريه يوفق أن جيب وطنيا تراثا البيئة تشكل: 4المادة

 البيئية االنشغاالت دمج أفق يف يدخل وان دائمة بصفة منها االستفادة يضمن أن جيب الطبيعية املوارد واستغالل

  .التنموية السياسات يف

 ترتتب اليت اجلميع واجبات حتدد كما ومتوازنة، سليمة بيئة توفر يف فرد كل حق والنظم القوانني تنظم: 5المادة

  .التنمية سياسات وتنفيذ إعداد يف السكان إشراك ظروف كذلك وتوضح احلق، هذا تنفيذ على
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 حلماية الضرورية االحرتازية اإلجراءات املعنية، اهليئات خمتلف مع التشاور بعد بالبيئة املكلف الوزير يقرر: 6المادة

 التأخر يربر ال ذلك من علميا التأكد وعدم وحمتومة جسيمة أضرارا حيدث أن شأن من خطر توقع حالة يف البيئة

  .البيئة تدهور جتنب تستهدف اليت التدابري اختاذ يف

 إصالح للبيئة ضرر يف تسبب خصوصيا أو عموميا اعتباريا أو طبيعيا كان سواء شخص كل على جيب: 7المادة

  .آثاره وإزالة الضرر ذلك

  البيئة مجال في الوطنية السياسة تسيير حول: الثاني الباب

  التسيير هيئات حول: األول الفصل

 ويعتمد القانون هذا يف احملددة البيئة سياسة تنظم اليت املبادئ احرتام على بالبيئة املكلف الوزير يسهر: 8المادة

 ويتتبع الغرض هلذا الضرورية واإلجراءات التوجيهات احلكومة على ويقرتح املعنيني الوزراء بإشرتاك أو وحده

  . نتائجها

  :  بـ تقوم بالبيئة املكلفة الوزارة فإن وهلذا: 9المادة

  .وإحيائها وتسيريها ومحايتها بالبيئة املتعلقة املعلومات وحفظ وحتليل مجع .1

 بالوقاية الكفيلة اإلجراءات اقرتاح الفعلية التدهورات وكذلك البيئة، عناصر احد تدهور خماطر حتديد .2

  . وتعريضها وإصالحها منها

  .البيئة عناصر لبعض املستمرة للرقابة شبكات تقام جدوائيتها، من التأكد حالة ويف .3

  .البيئة على احملافظة اجل من ا املعمول القوانني واحرتام اعتماد على السهر .4

 البيئة على احملافظة مع تناسبا األكثر الطاقة وأنواع والتقنيات الطبيعية للموارد استخدام أفضل تشجيع .5

  .وتطويرها

  .والنفايات الضارة واملواد التلوث مكافحة .6

  . البيئة محاية يف املشاركة على وحتفيزه اجلمهور إعالم على والعمل املناسبة، العلمية املعارض تعميم .7

  البيئة محاية ميدان يف التكوين تشجيع .8
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 الطبيعة حبماية املعنية والرابطات املعنية العمومية واملؤسسات احمللية واموعات الدولة هيئات تشارك: 10المادة

 له، املطبقة والنصوص القانون هذا يف الواردة للرتتيبات وفقا البيئة جمال يف الوطنية السياسة وتنفيذ إعداد يف

  .اال هذا يف املرسومة األخرى والتنظيمية التشريعية األحكام وكذلك

 يف الكربى الوطنية التوجيهات باقرتاح مكلف والتنمية للبيئة الوطين بالس يعرف جملس تعيني يتم: 11المادة
  .البيئية اإلسرتاتيجية ميدان

  .املستدمية التنمية سبيل يف البيئة تسيري ألنشطة واملتابعة والتنسيق بالتخطيط صالحياته إطار يف الس يتكفل

  .وتنميتها الطبيعية املوارد على احملافظة يف تفيد توصية كل احلكومة على يقرتح فإنه اإلطار هذا ويف

 وسري الس تشكيلة مرسوم حيدد وسوف البيئي اال يف كفاءام حسب اختيارهم مت أعضاء الس يضم

  .عمله

  التسيير آليات: الثاني الفصل

  البيئي للعمل الوطني المخطط: األول البند

 وطنيا خمططا البيئة بصيانة املتعلقة األنشطة وانسجام وتنسيق ختطيط ضمان بغية احلكومة تضع: 12المادة

  . بالبيئة املهتمة والرابطات احمللية اموعات خاصة البيئة ميدان يف املتدخلني جمموع إعداده يف يشرك البيئي للعمل

 الوطين الربنامج ذلك يف مبا بالبيئة املتعلقة األنشطة جمموعة البيئي للعمل الوطين املخطط يضم: 13المادة

  . التصحر ملكافحة الدولية املعاهدة تنفيذ إطار يف عليه املنصوص التصحر ملكافحة

  البيئي األثر دراسة حول: الثاني البند

 وهذا بالبيئة، املكلفة الوزارة من مسبق لرتخيص حساسة أثار هلا تكون آن ميكن اليت األنشطة ختضع: 14المادة

  .البيئة على التأثري بدراسة مرهون الرتخيص
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 األشغال الئحة مرسوم طريق عن ويراجع الوزراء جملس حيدد بالبيئة املكلف الوزير من اقرتاح على بناء: 15المادة

 قرار أي الغيا كان وإال بشأا تأخذ أن العمومية للسلطات ميكن ال اليت بالتخطيط املتعلقة والوثائق واألنشطة

  . الطبيعي الوسط على أثرها تقييم من متكن البيئة على للتأثري دراسة بدون خاص ترخيص أو منح أو مصادقة

  :يلي ما خاصة أعاله 15يف املادة إليه املشار املرسوم يتضمن: 16المادة

  .البيئة على حساسة تأثريات هلا تكون أن ميكن بطبيعتها اليت األنشطة أنواع لوائح •

 واليت) الرطبة املناطق الوطنية، احلظائر( احلساسية شديدة املناطق أو بالغة أمهية تكتسي اليت املناطق لوائح •

  .التلوث إىل أو بالغ تأثر إىل النشاطات هذه جراء من تتعرض أن ميكن

  .للتضرر القابلة اخل....  واملراعي والغابات واملياه املوارد لوائح •

 والقابلة) اخل...  األشجار قطع التصحر، الرتبية، تآكل أرضي، احنراف( القلقة البيئية املشاكل لوائح •

  .خماطرها تفاقم

  .البيئية بالتأثريات اخلاصة الدراسة وإعالن اجناز يتم خالهلا من اليت الشروط •

  :األقل على الدراسة تتضمن: 17المادة

  للموقع األصلية احلالة حتليل •

  املقرتح النشاط وصف •

 وتقييم للتحديد الضرورية اخلاصة املعلومات ذلك يف مبا يتأثر أن ميكنه الذي للمحيط وصف •

  .البيئة على املقرتح النشاط تأثريات

  االقتضاء عند املستخدمة الكيميائية املواد الئحة •

  االقتضاء عند البديلة للحلول تفصيل •

 التأثري ذلك يف مبا البيئة على املمكنة األخرى واحللول املقرتحة املتوقعة أو احملتملة اآلثار تقييم •

  .العمومية الصحة على

 املمكنة واحللول املقرتحة النشاطات تأثر على القضاء إىل الرامية اإلجراءات ووصف حتديد •

  .اإلجراءات هذه وتقييم البيئة على
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 املناسبة اإلعالم إقامة جمال يف املواجهة املختلفة والتقديرات املعرفة ميدان يف النواقص توضح •

  .املوضوع حول

  .السابقة البنود إطار يف املقدمة للمعلومات موجز ملخص •

 هليئات ميكن عمومي بتحقيق 14يف املادة إليها املشار باألنشطة متعلق قرار كل يسبق أن جيب: 18المادة

 التأثري دراسة حول مالحظام عن التعبري من املعنية والرابطات الشخصيات كل املتخصصني واخلرباء احلكومة

 املالحظات دراسة تتم حبيث قرار أي اختاذ قبل العام التحقيق بعد األقل على شهور 3 مدة وتنقضي البيئي

  .املقدمة

 أن جيب كما كتابيا، البيئي للتأثري دراسة موضوع مقرتح نشاط بأي يتعلق قرار أي يبلغ أن جيب: 19المادة

 املتعلقة األضرار من احلد أو للوقاية اختاذها جيب اليت والتدابري اإلجراءات االقتضاء، عند ويضمن مربرا، يكون

  . بالبيئة

  .باملوضوع املعنية اموعات أو الشخصيات كل إىل الرتتيبات هذه وتبلغ

 الدراسة هذه أن إال البيئي، التأثري بدراسة له ويعهد خيتاره خبري إىل يلجأ أن املبادرة صاحب يستطيع: 20المادة

 رأي استصالح بعد بقرار ترفضها أن هلا ميكن اليت بالبيئة املكلفة الوزارة طرف من للتحليل إلزامية بضفة ختضع

  .والتنمية للبيئة الفنية اللجنة

 يف بالكفاءة هلا يعرتف هيئة أية إىل البيئي التأثري دراسة اجناز يسند أن بالبيئة املكلف للوزير ميكن إحالة هذه ويف
  .اال هذا

  البيئة مجال في التدخل صندوق حول: الثالث البند

 احلماية نشاطات لتمويل كلية بصفة الصندوق هذا خيصص البيئة جمال يف التدخل صندوق إنشاء يتم: 21المادة

  .البيئة تدهور بانعكاسات املرتبطة واألحياء

  :من البيئة جمال يف التدخل صندوق مصادر تتألف: 22المادة
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  ؛الدولة خمصصات •

  ؛للصندوق الدولة طرف من املخصصة والضرائب الرسوم •

  ؛له املطبقة النصوص أو القانون هذا لرتتيبات خمالفات اثر املنفذة واملصادر الغرامات عوائد •

 آخر مصدر من أو األطراف املتعددة أو الثنائي التعاون هيئات طرف من متنح اليت املالية املساعدات •

  ؛البيئة لصاحل

  ؛أنشطة إطار يف الصندوق جينيها اليت الداخلية املوارد •

  ؛النقدية اإليداعات من العائدة الفوائد •

  .نوع كل من اهلداياو  اتباهل •

 استخدام وشروط الصندوق وتسيري تشغيل وإجراءات تنظيم طرية الوزراء جملس يتخذه مرسوم حيدد: 23المادة

  .واملالية بالبيئة املكلفتني الوزارتني من مشرتك اقرتاح على بناء وذلك موارده،

  الطبيعية والمصادر الموارد حماية: الثالث الباب

  :طبيعية موارد القانون هذا مفهوم حسب تعترب: 24المادة •

o والنباتات الربية احليوانات  

o األرض وباطن الرتبية  

o احملمية والفضاءات الغابات  

o واحمليطات البحار  

o اإلقليمية املياه  

o اهلواء.  

 احلسبان يف األخذ مع معقلنة بصفة والنباتات الربية واحليوانات احملمية والفضاءات الغابات تسيري يتم: 25المادة

 اجلينية، الثروة على احملافظة وكذلك خاصة، بصفة انقراضها أو املوارد هلذه املفرط االستغالل تفادي ضرورة

  .ا املعمول للنصوص طبقا البيئية التوازنات حفظ وضمان
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 الضرر تلحق أن احملتمل من واليت وغريها والسياحية واملعدنية والزراعية احلضرية الصناعية األنشطة تعترب: 26المادة

 الوزير من مسبق لرتخيص خاضعة وغما ممنوعة، أما الطبيعي سكنها تدمري يف وتتسبب والنباتات باحليوانات

  .القانون هذا لتطبيق املتخذة والرتتيبات ا املعمول النصوص يف احملددة للشروط وفقا بالبيئة، املكلف

 نوعية وحتسني املناظر جتميل أجل ومن والسياحة، والراحة والتسلية الرتقية ظروف ضمان أجل من: 27المادة

 طبقا واملباين املساكن وهيأة التجمعات، ضواحي ويف داخل يف اخلضراء الفضاءات تستصلح أن جيب اهلواء

  .حضرية ملخططات

 محاية موضوع الطبيعي مسكنها وذلك االنقراض، يف اآلخذة والنباتات احليوانات تكون أن جيب: 28المادة

  .مكثفة

 أو حيوانية منتوجات إدخال أو اجلينات طريق عن أو دخيلة أو جملوبة نباتية أو حيوانية عينات إدخال خيضع

 حسب مسبق لرتخيص احمللية والنباتية احليوانية بالعينات ضارة تكون قد أا املختصة السلطات  ترى نباتية

  .القانونية النصوص

  .معقلنة بصفة استغالهلا جيب وطنية ثروة واحمليطات البحري الوسط يشكل: 29المادة

 احلكومة على يقرتح أن بالبيئة املكلف للوزير ميكن البيئة حبماية اخلاصة الرتتيبات عن النظر بصرف: 30المادة

 الضرر تلحق قد اليت األخطار يكافح أو يبقى أن شأنه من إجراء كل املعنيني الوزراء أو الوزير مع باالشرتاك

 باألنشطة أو الطبيعية املوارد أو البشر بصحة ضار تلوث باحتمال خاص بوجه تتسبب أو الطبيعي بالوسط

  .الرتفيهية

  الجو حماية: األول الفصل

  القانون هذا مفهوم حسب اجلوي بالتلوث يقصد: 31المادة

 تزعج أن شأا من رائحة هلا سامة أو مذيبة أو سائلة أو صلبة ذرات أو الدخان أو اجلو يف الغاز انتشار -

 أو الزراعي النتائج أو بالنباتات الضرر تلحق أن أو العام األمن تضر أو للخطر صحتهم تعرض أو السكان

  . املناظر طابع تشوه أو واآلثار املباين على باحملافظة أو الغذائية الزراعية احملاصيل
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 طبقة وتقليص) شاه وما الكربون غاز( احلراري االحتباس تقوية يف تساهم العليا اجلو طبقات يف مواد توجد -

  )وغريه وكربون فيرب - الكلور( األوزون

 والزراعية، التقليدية الصناعة ومؤسسات والتجارية الصناعية واملؤسسات املباين، واستخدام بناء، يتم: 32المادة

 أو الطبيعيني األشخاص حيازة  يف اليت تلك أو املستغلة أو اململوكة املتحركة األخرى واألدوات والسيارات

  .اجلوي التلوث تفادي اجل من القانون هذا لتطبيق املتخذة والنصوص تتماشى بطريقة االعتباريني

 على جيب فإنه املمتلكات، أو األشخاص دد أن شأا من اجلو يف االنتشارات كانت إذا: 33المادة

  .امللوثة االنتشارات تلك وختفيف بإزالة الكفيلة الرتتيبات اختاذ ذلك من املستفيدين

 على بناء يتخذ مرسوم موضوع 33:واملادة 1:الفقرة 32يف املادة إليها املشار القانونية األنظمة ستكون: 34المادة

  :اخلصوص وجه على وحيدد املعنيني الوزراء ومن بالبيئة املكلف الوزير من تقرير

 السامة والغازات والرتبة والغبار اجلو يف الدخان انتشار للتقنيني يضخ أو فيها مينع اليت والشروط احلاالت .1

  .الرائحة أو اإلشعاع ذات أو املشتعلة أو

 واملؤسسات باملباين يتعلق فيما القانون هذا يف عليها املنصوص الشروط فيها تلىب أن ينبغي اليت اآلجال .2

  . مرسوم كل إصدار تاريخ إبان واملوجودة املنقولة األخرى واملواد السيارات

 املنشآت قائمة يف تدخل ال اليت املؤسسات وافتتاح املنشآت بناء ومراقبة تنظيم فيها يتم اليت الظروف .3

 الوقود واستخدام املنقولة واملوارد األدوات وصناعة السيارات جتهيز 32املادةيف  والواردة املصنفة

  .53يف املادة إليها املشار لألغراض وذلك واحملروقات،

 كل االستعجالية للظروف نظرا فيها تتخذ أن قضائي حكم أي صدور قبل احلكومة تلتزم اليت احلاالت .4

  . التلوث إاء إىل فورا الرامية النافذة والتدابري اإلجراءات

  المياه حماية: الثاني الفصل

 التالية املتطلبات تلبية بغية جتديدها ضمان واىل املياه تلوث مكافحة إىل الفصل هذا نصوص دف: 35المادة

  :بينها التوفيق أو



 891  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  واجلوفية السطحية للمياه واملستدمي املندمج التسيري •

  به املعمول للتشريع طبقا العامة وللصحة للشرب الصاحلة باملياه التزويد •

  العامة الفائدة ذات البشرية األخرى األنشطة وكل والنقل والصناعة الزراعة •

 والرياضيات والراحة االستجمام وكذلك األمساك، وخاصة املستقبل للوسط البيولوجية احلياة •

  .املنظر ومحاية البحرية

  املياه وجريان حفظ •

 وبصفة كانت نوع أي من ملواد مباشر غري أو مباشر إيداع أو طرح جريان أو انسكاب على الرتتيبات هذه تطبيق

 األمر تعلق سواء خصائصها تغيري خالل من وذلك تفاقمه، أو للمياه تدهورا حتدث أن شأا من كان إذا عامة

  . اجلوفية أو السطحية باملياه

  .تلوثها درجة حيدد جرد موضوع واملستنقعات والقنوات املائية وااري السطحية املياه تكون: 36المادة

 بغية وذلك والبيكرتوتلوجية، والبيولوجية والكميائية الطبيعية املعايري حسب املياه هذه من لكل وثائق إعداد يتم

  .منها كل وضعية تعريف

  :يلي ما املعنيني والوزراء بالبيئة املكلف الوزير من تقرير على بناء املرسوم حيدد: 37المادة

  أعاله 36يف املادة إليه املشار واجلرد الوثائق إعداد طريقة -

 املائية ااري هلا تضع أن جيب اليت والبيكرتوتلوجية والبيولوجية والكميائية الطبيعية واملعايري الفنية اخلصوصيات -

  .السكان لشرب الضرورية املياه اخذ بطريقة يتعلق فيما وخاصة والربك املائية، ااري وفروع

 هذا من 35يف املادة حمددة فوائد توفري أو تلبية بغية املستقبل الوسط نوعية حتسن فيها ميكن اليت اآلجال -

  .القانون

 قبل املوجودة التفريغ عن املسؤولية املنشآت مالك على جيب ا املعمول القانونية الرتتيبات على عالوة: 38المادة

 يف وذلك منشآم، على املفروضة للشروط لالستجابة الضرورية الرتتيبات كل يتخذوا أن القانون هذا اصدرا
  .37يف املادة إليه املشار املرسوم يف احملددة اآلجال
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 معاجلة العمل يف بدئها عند تضمن أن القانون هذا صدور بعد القمامة تفريغ منشآت على جيب: 39المادة

  .  القانون هذا لرتتيبات طبقا مقذوفاا

  :يلي ملا املنشآت هذه إلغاءات عينات اخذ خيضع

  .املنشآت تلك تصفية بنظام املتعلق الفين املشروع على بالبيئة املكلف الوزير من املسبقة املصادفة -

 يطابق أن جيب الذي التصفية لنظام الفعلي التشييد بعد بالبيئة املكلف الوزير طرف من ممنوحة للتشغيل رخصة -

  . له الرتخيص مت الذي الفين املشروع

  .بالبيئة املكلف الوزير من للرتخيص مقذورات هلا تكون أن حيتمل منشأة كل ختضع

  :يلي ما املعنيني والوزراء بالبيئة املكلف الوزير بني مشرتك تقرير على بناء متخذة مراسيم ستحدد: 40المادة

 الدفعات القانون، هذا من 37- 36-35:املواد نصوص من اعتبارا التنظيم خالهلا من جيب اليت الشروط. 1

 نوعية إفساد شأنه من فعل كل عامة وبصفة للمواد أو للماء املباشرة غري أو املباشرة واإليداعات والرمي والسيالن

  .اجلوفية أو السطحية املياه

 موضع أو مع موضع تدفقات إىل تؤدي أن ميكن اليت املواد بعض وتوزيع بيع خالهلا من جيب اليت الشروط. 2

  .املواد هذه أذى تفاقم أو مضرة تزيد أن أو أعاله 1:للفقرة طبقا تقنني

 تستقبل اليت للمياه والبيكرتوتلوجية والبيولوجية والكميائية الطبيعية املميزات تدقيق فيها جيري اليت الظروف. 3

  .املتحللة العينات أخذ فيها جيري اليت الظروف األخص وعلى االفراغات أو التدفقات وكذلك املواد، هذه

 توفيق اجل من فورا النافذة اإلجراءات كل يتخذ أن بالبيئة املكلف للوزير فيها ميكن اليت والظروف احلاالت. 4

  .العموميني والسالمة األمن على خطرا يشكل أن شأنه من نشاط أو عمل كل

  األرض وباطن الرتبة حماية: الثالث الفصل
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 الزراعي الطابع ذات الرتبة مستوى على األمالح وارتفاع االحنراف أو التصحر من األراضي محاية تعترب :41المادة

  .العام النفع ضمن تدخل أهداف

 املعقلن االستغالل احرتام جيب ختتزا، اليت الطبيعية واملوارد األرض وباطن الرتبة محاية ضمان بغية: 42المادة

 املعدنية املواد على البحث أشغال تتم أن جيب خاص وبوجه الرتبة، محاية إجراءات ومراعاة لألراضي واملستدمي

  .املتطلبات هلذه التام االحرتام مع واستغالهلا

 لألحكام وفقا واملناخ بالرتبة املتعلقة الشروط الغابات يف واألعمال الزراعية األنشطة حترتم أن جيب: 43المادة

  .ا املعمول النصوص

  :الئق بشكل املعدين البحث أشغال وتنفيذ تصور وكذلك واملعادن، املقالع استغالل جيب: 44المادة

  .االحنراف ظواهر يفاقم أو حيدث وال الورشات ضواحي يف بالبيئة الضرر يلحق ال. 1

 إىل بإعادته املعدن أو املقلع مستغل ويلزم األصلية حالتها إىل الورشات احتضنت اليت املواقع إعادة من ميكن. 2

  .األصلية حالته

 وآجال واإلجراء باملعادن املكلف والوزير بالبيئة املكلف الوزير بني مشرتك تقرير على بناء يصدر مرسوم حيدد

  .األشغال تنفيذ

 أخرى مادة كل أو الغازية أو والسائلة الصلبة الفضالت أو النفايات نثر أو وإلقاء ورومي طرح حيظر: 45المادة

  .ا املعمول للنصوص طبقا لذلك املخصصة األماكن يف إال الرتبة تلوث أن حيتمل

 بطريقة يستعملوها بأن االلتزام الضارة األخرى الكيماوية املواد أو املبيدات مستخدمي على جيب: 46المادة

  .  الرتبة ختصيب اجل من وكذلك الضارة، واملتلفات األمراض مكافحة يف وخاصة معقلنة

 وال يبيعوا ال بأن يلتزموا بأن الضارة األخرى الكيماوية املواد أو املبيدات ومستخدمي بائعي على جيب: 47المادة

  .املختصة اهليئات طرف من شرعا ا املسموح القائمة يف تدخل اليت املواد إال يستعملوا

  عامة أحكام: الرابع الفصل
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  :يلي ما االعتبار بعني يأخذوا أن الطبيعية املوارد مستغلي على جيب: 48المادة

  الطبيعية واملواد املواقع جتديد لضمان مناسبة طرق استخدام .1

 االقتصادية املواقع البناء أراضي استقرار وتضمن البيئة تدهور دون حتول أن شأا من إجراءات اعتماد .2

  .االستغالل أشغال عن نامجا ويكون البشر بصحة يضر أن شأنه من ما كل وتفادي األخرى

 أن حيتمل أخرى مادة مل أو غازية أو سائلة أو صلبة فضالت نثر أو وتديق وإلقاء ونقل رمي مينع: 49المادة

  .الطبيعية املوارد تفسد أو تلوث

 التوازنات تغري أن حيتمل اليت واالستصالحات الكربى والورشات باألشغال املتعلقة القرارات ختضع: 50المادة

 والورشات األشغال تنفذ البيئي، للتأثري دراسة على فيه يعتمد بالبيئة املكلف الوزير لرأي مسبقا البيئية

 العينات وتكاثر وتنقل حياة يضمن أدىن منسوب على احملافظة تتم حبيث مياه جمرى يف ا املقام واالستصالحات

 من متكن بتدابري مزودة تكون أن جيب االقتضاء، وعند باملياه ااورين السكان وكذلك املياه، يف تعيش اليت

  .اهلجرة دورات استمرارية

 الوسط يف عدوى بإنتشار أو فيضانات أو بأوبئة أو خطري بتلوث ديد أو أزمة حدوث حالة يف: 51المادة

  .وطنية طوارئ خطط وضع يتم أخرى، طبيعية كارثة أية أو املستقل

   احملتمل بالتلوث التهديد عوامل حسب اخلطط هذه توضع

 .الوطنية الطوارئ خطة تطبيق شروط املعنيني والوزراء بالبيئة املكلف الوزير من تقرير على بناء تصدر مراسيم حتدد

  البيئة تدهورات ومختلف أضرار مكافحة حول: الرابع الباب

  البيئة لحماية مصنفة منشآت: األول الفصل

 املصنفة للمنشآت قائمة بالبيئة املكلف الوزير من اقرتاح على بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم حيدد: 52المادة

 اخلطورة يف غاية ديدا تشكل واليت الوطين للدفاع تابعة الغري املنشآت للرتخيص القائمة ختضع البيئة، حلماية

  .احملمية واآلثار واملواقع والراحة املتعة وأماكن املاشية وتربية والزراعة للبيئة بالنسبة
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 املصنفة، املنشآت من فئة كل املعنيني الوزراء مع وبالتنسيق مقرر بواسطة بالبيئة املكلف الوزير حيدد: 53المادة

 لتفادي اجلغرايف املوقع إقامة شروط وكذلك التسيري، ونظم والطرق والوسائل واألجهزة الرتتيبات حيدد كما

  .األذى عن النامجة املساوئ

  االقتضاء عن مصنفة منشأة فتح رخصة تكمل: 54المادة

 بتطبيق تفاديها ميكن ال األذية عن النامجة واملخاطر األضرار كانت إذا الرتخيص منح ميكن يا: 55المادة

  .الرتخيص يف الواردة اخلاصة والتوجيهات القانونية التعليمات

 التدابري وباختاذ املختصون الوكالء ا يقوم لتفتيشات باخلضوع هلا املرخص املنشآت مستغلوا يلزم: 56المادة

 املكلف الوزير قبل من منهم يتطلب اليت الفنية واملعطيات اإلحصائية املعلومات وتقدمي التفتيشات هذه لتسهيل

  .بالبيئة

 وتتضمن مصنفة إنشاءات لفتح الرتخيصات منح إجراءات مقرر طريق عن بالبيئة املكلف الوزير حيدد: 57المادة

  : يلي ما اإلجراءات

  البيئة على التأثريات دراسة .1

  .تأثريها من للحد منها للوقاية املتخذة والوسائل املمكنة واحلوادث املخاطر حول دراسة .2

 البلديات االقتضاء، وعند املنشأة، فيها ستفتح اليت املقاطعة يف واإلدارية البلدية السلطات استشارة .3

  .املعنية الوزارية واملصاحل ااورون املقاطعة وحكام

  .املعنيني السكان لدى عمومي حتقيق .4

 للوزير ميكن عليه املطبقة القانونية الرتتيبات يف الواردة الشروط مع مستغل أي انسجام عدم حالة يف: 58المادة

  :أن جدوى بدون بقي إنذار إصدار بعد بالبيئة املكلف

  .املستغل حساب على جربية وبصفة فورا الضرورية األعمال بتنفيذ يأمر .1

  الضرورية األعمال تنفيذ يتم حىت املنشأة لنشاط الفوري بالتعليق يأمر .2

  املنشأة لنشاط الفوري باإلغالق يأمر .3
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  .  اجلنائية املستغل مسؤولية عن البحث دون حتول ال اإلجراءات وهذه

 القائمة يف مدونة غري أو مدونة زراعية أو صناعية منشأة سري بأن فيها يتضح اليت احلاالت مجيع يف: 59المادة

 فإن البيئة، أو واملمتلكات العمومي واألمن البشرية للصحة خطريا ديدا تشكل ا املعمول للنصوص طبقا املقررة

  .املنشأة تلك لنشاط الفوري بالتوقيف األمر مبكنه بالبيئة املكلف الوزير

  واألضرار احلوادث لتفادي مفيد أو الزم إجراء أي اختاذ ذلك األمر اقتضى إذا ميكنه كما

  النفايات: الثاني الفصل

  الحضرية النفايات: األول البند

 حتصل اليت) غازية أو صلبة، سائلة،( طبيعتها كانت مهما الفضالت احلضرية بالنفايات يقصد: 60المادة

 تستقبل أخرى مؤسسة وكل املطاعم العرض، دور اإلدارية، املباين وخاصة هلا، املماثلة ولبىن البنايات من

  .اجلمهور

  :يلي ما احلضرية النفايات تعرفة ضمن وتدخل

 األنواع كل من والفضالت القمامات األوراق، األواين، أو الزجاج الرماد، بقايا املنازل، قمامات .1

 قبل من املسلوكة وغري الوعرة الطرقات مداخل أمام امللقاة أو اجلماعية أو الفردية األواين يف املطروحة

  .الشاحنات

  .واإلفرازات الوسخة املنزلية املياه .2

 طبقا معروفة هي كما( الصناعية للمؤسسة احلضرية النفايات -  هلا واملشاة الصناعية غري النفايات .3

 امللقاة اخلصوصية واحلدائق والساحات واملكاتب – التجارية املؤسسة نفايات) ا املتعلقة للنصوص

  .املنزلية كالقمامات الظروف نفس يف

 املنتوجات مجيع عامة وبصفة القمامات احليوانات، وجثث امليتة واألوراق واملزابل واجلياد احلمري روث .4

 واملقابر واملتنزهات العمومية، احلدائق بتنظيف املرتوكة اخلصوصية الطرق تنظيف من املتحصلة

  .رميها بغية جتميعها يتم واليت وتوابعها



 897  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 العمومية املباين وكل والسجون واملالجئ العسكرية والثكنات املدارس من عليها املتحصل الفضالت .5

  .هلا مالئمة أوعية يف معينة مواقع يف جتميعها يتم اليت

  .العام الشارع على املهملة املواد كل االقتضاء وعند .6

 تلك غري أماكن يف أعاله 60يف املادة عليها املنصوص احلضرية النفايات ترك أو حيازة حتظر: 61المادة

  .واملمتلكات بالبشر أضرارا تلحق أن شاا من اليت لألمراض الناقلة واحلشرات الغرض هلذا املخصصة

 لرتتيبات طبقا بتدمريها يقوم أن عامة ظروف يف حضرية بنفايات حيتفظ أو ينتج شخص أي على: 62المادة

  .له املطلقة والنصوص القانون هذا

 معاجلة ونقل وختزين مجع مشرتك ومبقرر املعنيني الوزراء مع بالتعاون بالبيئة املكلف الوزير حيدد: 63المادة

 خمططات احمللية السلطات خاصة املختصة، اهليئات مع بالتعاون يعد كما أعاله، احملددة النفايات وتدمري

  .احلضرية النفايات على للقضاء

  الوطني التراب على المنتجة الصناعية النفايات: الثاني البند

 ناجتة طبيعتها كانت مهما غاز أو صلب سائل، شكل على فضلة كل الصناعية النفايات يقصد: 64المادة

 كذلك يقصد استخدام، أو حتويل عن ناجتة أو التقليدية الصناعة أو الصناعي اإلنتاج حلقات من حلقة عن

 تربة أو التالفة النباتات معاجلة مواد احملروقات، غري أو احملروقات الكيماوية الصناعات نفايات املصطلح بنفس

 املستعملة والزيوت الصناعية واألتربة املعاجلة املياه تصفية تربة أو التالفة النباتات معاجلة مواد احملروقات، تصفية

  .السيارات أنواع كل وحطام احلديثة واخلردوات الصناعية املستخدمة السطحية واملياه الغازية والتسربات

  .صناعية نفايات املستشفيات نفايات تعترب

 اإلنتاج، واملسلسالت التقنيات إىل اللجوء يشجع البشرية األنشطة عن الناجتة النفايات كميات تفيض بغية

  .القانون هلذا التطبيقية للنصوص ووفقا احملددة للشروط طبقا لنفايات حتول اليت والتحويل
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 أيا خطر عنها ينجم أو حبدوث دد أن ميكنها أو حتدث عندما صناعية نفاية كل خطورة تفرتض: 65المادة

 بسبب أو الكيماوية إشعاعاا بسبب أخرى مركبات تالمس عندما أو بذاا سواء البيئة أو للصحة كان

  .اخلبيثة أو املتفجرة أو السامة مميزاا

 العامة الشروط قائمة ملقتضيات الوطين الرتاب على املتواجدة املصنفة الصناعية املؤسسات ختضع: 66المادة

  .والصحة والبيئة واملعادن بالصناعة املكلفة الوزارات بني بالتعاون املعدة

  .واألمن الصحة وقواعد الصناعية النفايات لتدبري العام الشروط القائمة وحتدد

  الخارج من الواردة الخطيرة النفايات: الثالث البند

  .خطرية تكون أن القانون هذا حبكم يفرتض اخلارج من واردة نفايات كل: 67المادة

 النفايات وختزين وإيداع ونقل وعرب وبيع باسترياد تتعلق أنشطة الوطين الرتاب كامل على حتظر :68المادة

  . اخلارج من القادمة اإلشعاع ذات أو السامة الصناعية

  واهتزازات أصوات: الثالث الفصل

  . والتنظيمية التشريعية للقواعد طبقا املبينة احلدود تتجاوز قوة هلا أصوات إحداث مينع: 69المادة

 واملباين والعمارات والورشات واملنشآت املؤسسات وصيانة واستخدام وتشغيل وجتهيز بناء يتم: 70المادة

 من أو تسببها اليت واالهتزازات األصوات من ختفف أو تقضي بطريقة واآلالت والسيارات واألجهزة واألشغال

 للنصوص طبقا البيئة وجودة بالصحة الضرر وتلحق اجلريان تزعج حبيث وشدا قوا نتيجة تسببها أن احملتمل

  . ا املعمول

 ينبغي ال اليت احلدود أو املستويات حد أو املستوى القانون هلذا التطبيقية التنظيمية النصوص حتدد: 71المادة

 ضمان اجل من اختاذها جيب اليت الرقابة ووسائل نظم حتدد كما االهتزازات، أو األصوات تتجاوزها أن

  . املقبولة واحلدود املستويات احرتام

  المزعجة واألضواء واألتربة الروائح: الرابع الفصل
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  .ذلك أمكن كلما الكريهة الروائح على القضاء جيب: 72المادة

 لرتتيبات طبقا الضرورية اإلجراءات اختاذ جيب منها والوقاية اهلواء وتلوث الروائح مكافحة اجل من: 73المادة

  .ا املعمول والنصوص القانون هذا

 املسموح واجلماعية الفردية الصحية التجهيزات مميزات اخلصوص سبيل على اإلجراءات هذه حتدد أن وجيب

 روائح يبعث أن شأنه من نشاط ممارسة شروط وكذلك اخلصوصية، أو العمومية املزابل وفتح إقامة وشروط ا

  . كريهة

 أو السخام خاصة كثيف دخان أو أتربة أو غبار إنتاج سكين وجتمع ومسكن مؤسسة كل يف مينع: 74المادة

 أو السكان بصحة تضر أن حيتمل قانونا، به املسموح من تركيزا أكثر ومنتوجات مقذوفات عامة وبصفة خبر

  .راحتهم تضايق

 واحمليط، الصحة ظروف ضمان خارج مضر إشعاع ذات مضيئة مصادر أو ملواد استخدام كل مينع: 75المادة

  . اإلشعاع ذلك طبيعة القانون هلذا التطبيقية طبيعية القانون هلذا التنظيمية النصوص وستحدد

  الطبيعة جمال تشويه: الخامس الفصل

 كان مهما الوسط إفساد إىل تؤدي اليت األنشطة كل القانون هذا يف الطبيعة مجال بتشويه يقصد :76المادة

  . خاصة درجته أو ذلك شكل

  .املنشآت من ذلك وغري اآلثار أو العمارات أو املباين واجهات أو احليطان أو اجلدران توسيخ .1

  .  العمومية األماكن أو املرور طرق تشويه أو إعاقة أو مفرط احتالل أو حجب .2

  .هذه اجلمال تشويه ودرجة حقيقة قانونا املخولني بالبيئة املكلفة الوزارة وكالء ويقيم يقدر :77المادة

  :يلي مبا معىن معنوي أو طبيعي شخص كل يلتزم الوسط مجال وصيانة محاية ضمان اجل من :78المادة

  .العمرانية القواعد وبإحرتام املسحية للمخططات وفقا املباين اجناز .1
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  .البيولوجية والصريورة االقتصادية األنشطة عن النامجة واألضرار التلوثات كل مكافحة .2

  .معقلنة بصفة والريفية احلضرية اإلقليمية التقطيعات حتديد .3

 لألنشطة املخصصة املناطق على أو السكنية املناطق على تنطبق مالئمة محاية إجراءات اختاذ .4

  .والفضالت النفايات وختزين حفظ على أو السياحية أو الصناعية

  واآلثار المواقع حماية: السادس الفصل

  . التارخيية أو الثقافية أو العلمية الفائدة ذات والنصب اآلثار وتدمري إتالف حيظر: 79المادة

 قائمة املعنيني والوزراء بالبيئة املكلف الوزير من اقرتاح على بناء الوزراء جملس عليه يصادق مرسوم سيحدد

  .احملمية واآلثار املواقع

  جزائية أحكام: الخامس الباب

 خمولني وكالء طرف من له املطبقة والنصوص القانون هذا برتتيبات املتعلقة املخالفات مالحظة تتم: 80المادة

  .قانونا املخولني اآلخرين الوكالء من أو القضائية الشرطة ضباط قبل من أو البيئة إدارة من

 صالحيات ذوي قضائية شرطة ضباط أعاله 80يف املادة إليهم املشار البيئة إدارة وكالء يعترب :81المادة

 طلب على بناء املختصة احملكمة أمام القانونية اليمني يؤدوا أن عليهم مهامهم ممارسة هلم ولتتسىن خاصة،

  .بالبيئة املكلف الوزير

  . اليمني هذا صحة وشروط طرق تنظيمية ترتيبات وستحدد

 البيئة إدارة وكالء فإن خمالفته عن والبحث بنوده مجيع احرتام من والتأكد القانون تنفيذ مراقبة بغية: 82المادة

  :يستطيعون

 .البيع أماكن أو املخازن أو واملستودعات الزراعية أو الصناعية املنشآت مباين إىل الدخول •

 .واملواد واألجهزة والسيارات واآلالت واملاكينات واألشغال واالستصالحات املنشآت هذه تفتيش •

 .الالزمة والتحليالت والكشوفات اإلجراءات واختاذ عينات اخذ •
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 .الشرطة مساعدة طلب •

 أعاله 81:للمادة طبقا هلم متنح اليت الصالحيات ممارسة عند املختصون املوظفون يتحاشى: 83المادة

 لتأدية ضروريا ذلك يكن مل إذ املفتشة املؤسسة لعمل مضايقة كل عامة وبصفة لإلنتاج توقيف أي يتحاشون

  .املهنة بسرية ملزمون وهم مهامهم

 وحيجزون حمضر بإعداد يقومون 80يف املادة إليهم املشار الوكالء فإن خمالفة، مالحظام عند: 84المادة

 واملنتوجة املستوردة واللوازم واألدوية املواد وكذلك املخالفة، أدلة على احلصول تسهل اليت املادية العناصر

 والنظم القانون هذا ترتيبات مع تتعارض بطريقة مستخدم تصرف حتت جلعلها عاو ابلي لغرض واحملفوظة

 شخص أي أو املخالف الشخص إلزام فيمكنهم املصادرة واألدوات اآلالت قبل من يتمكن مل إذا له، املطبقة

 إحلاق يف األدوات تسبب دون حتول بأن الكفيلة التدابري كل يتخذوا أن على املصادرة األدوات حبراسة آخر

  .املمتلكات أو البشرية الصحة أو العام األمن للخطر تعرض وان بالبيئة أضرار

  .املصادرة على باحلراسة املعهود احلارس اسم االقتضاء وعند احملجوزة، األدوات على احملضر ينص: 85المادة

 خبدمة مكلف ممثله أو بالبيئة املكلف الوزير فإن العامة، النيابة صالحيات عن النظر بغض: 86المادة

  .بالبيئة األضرار جمال يف املرتكبة املخالفات مبتابعة العامة املصلحة

 طرف من حتريكها ميكن العمومية الدعوى فإن أعاله، 86:املادة ترتيبات عن النظر بصرف: 87المادة

  .احمللية اموعات أو البيئة رابطات

 إال وملحقاا املساكن يف اإلثبات وسائل ومصادرة املخالفة ومالحظة البحث يتم أن ميكن ال: 88المادة

  .اجلنائية املرافعات مدونة يف عليها املنصوص لإلجراءات وفقا

  :اعتباري أو طبيعي شخص أي أوقية 200000: إىل أوقية 3000: بني ما لغرامة يتعرض: 89المادة

  .61و 60املادتني  لرتتيبات خمالفة نفايات يلقي أو حيتفظ .1

  .أعاله 49و 45املادتني  لرتتيبات خمالفة حالة يف برمي يقوم .2
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  :من كل أوقية 50000 إىل أوقية 5000: بني ما ترتاوح لغرامة يتعرض: 90المادة

 عليها املنصوص الشروط قائمة لتعليمات خرقا ا حيتفظ أو ينتجها اليت النفايات وضع يف يتهاون .1

  .66يف املادة

 وخمالفة أعاله، 39:للمادة طبقا لرتخيص ختضع بإلغاءات إذن بدون يقوم أو حمظورات بإلغاء يقوم .2

  . منه يستفيد الذي الرتخيص يف الواردة للشروط

 بئر حفر أو العام الطريق على منشآت أو جتهيزات طرح أو باستصالح بالقيام أو مياه جبنب يقوم .3

  .قانوين ترخيص بدون مياه جذب بغية

 تندرج ملنشآت الفنية املميزات جوهرية بصفة يغري أو اإلنتاجية القدرة يزيد أو يوسع أو يقيم أو يفتح .4

 ترخيص بدون أعاله األغراض لتحقيق أشغال بتنفيذ يبدأ أو أعاله، 52يف املادة الواردة القائمة يف

  .مسبق

 الرتخيصات يف الواردة والتعليمات منشآم على املطبقة للنظم متجاهلني يعتربون هؤالء كل .5

  .هلم املمنوحة

  .28:املادة ذلك إىل تشري كما نباتية أو حيوانية عينات موريتانيا إىل ادخل .6

  .القانون هذا من 75-74املادتني  مقتضيات خالف .7

  .القانون هذا من 76:املادة مبفهوم البيئي اجلمال بتشويه إدانته ثبت من .8

  .اعتباري أو طبيعي شخص أي أوقية مليون إىل 10000: بني ما ترتاوح لغرامة يتعرض: 91المادة .9

  .سافرة بصفة كاملة غري أو مغلوطة بتقدميها قانونيا ملزما كان إحصاءات أو معلومات يبلغ .10

 املطبقة والنصوص القانون هذا لرتتيبات طبقا املنظمة القانونية التفتيشات يعرقل امن حياول أو يعرقل .11

  .له

  .والثقافية والتارخيية العلمية الفائدة ذات واملعامل املواقع حتطيم حاول أو بتحطيم قام .12

  :من كل املؤبد السجن لعقوبة يعرتض: 92المادة

 يستورد •

 يشرتى •
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 يبيع •

 ينقل •

 حيتفظ •

 خيزن •

  .اخلارج من وواردة البيئة على خطرية إشعاعية ومواد سامة نفايات

 أو الشركة هذه قادة عواتق على تقع املسؤولية فإن اعتبارية، شخصية نطاق يف مرتكبة املخالفة كانت إذ

  .املؤسسة

 املخالفة، يف شارك أو تسبب قد يكن مل ولو املؤسسة أو الشركة تلك يف يعمل طبيعي شخص كل أن غري

 النشاط هذا جمال يف احلراسة أو الرقابة أو التسيري يف يتقلد اليت وظيفته وحبكم التهاون طريق عن ساهم لكنه

 مليون 60 إىل ماليني 4 بني ما ترتاوح ولغرامة سنوات 10 إىل 5: بني ما ترتاوح ملدة السجن لعقوبة سيتعرض

  .أوقية

 كانت إذا اإلعدام عقوبة إىل أعاله 92:املادة من األوىل الفقرة يف عليها املنصوص العقوبة ترفع: 93المادة

  .بشري قتل يف تسببت قد اجلرمية

 والنباتية احليوانية بالعينات واملتعلقة القانون هذا ترتيبات خبرق اخلاصة املخالفات معاقبة ستتم: 94المادة

 فإن املخالفة، موضوع املعينة والنظم القوانني تلك جمال يف ا املعمول والنظم القوانني لرتتيبات طبقا احلمية

  .أوقية 100000: إىل أوقية 5000: بني ما ترتاوح لغرامة يتعرض

 إحلاق يف القانون هذا من 94-91-90-89املواد  يف عليها املنصوص املخالفات تتسبب عندما: 95المادة

 العقوبة فغن البشرية، بالصحة أو حممية بئوية منطقة باحتياجات أو بالنباتات أو طبيعي بوسط خطري ضرر

  .مضاعفة احلالة هذه يف تكون

 العمومية املصاحل ووكالء املوظفني فئات إىل ينتمي معه املتواطئ أو املخالف كان إذا كذلك األمر وسيكون

  .القانون هذا من األوىل املادة يف عليها املنصوص املصاحل حبماية بآخر أو بشكل املكلفة
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 املخالفات إحدى ارتكاب إثر عمومية، مؤسسة أو حملية جمموعة أو الدولة قامت إذا ما حالة يف: 96المادة

 أو منشآت إزالة أو نفايات على للقضاء نفقات بتحمل أعاله، 94و 91-90- 89املواد  عليها املنصوص

 أو نفايات ترك بسبب مشوه طبيعي وسط لتأهيل أو األصلية حالتها إىل مواقع إلعادة باستصالحات القيام

 أو نباتية عينات إنبات أو حيوانية عينات توطني بعملية للقيام أو معادن أو مقالع أو شرعية غري القاءات

 أو املخالف ستغرم احملكمة فإن شرعية، غري القاءات بسبب عمومية مبمتلكات الالحقة األضرار لتصليح

  .   أخطاءهم عن نامجة أا موضوعية بصفة ترى اليت املصروفات  بتعويض املخالفني

 العمومية املصاحل ووكالء املوظفني فئات إىل ينتمي معه املتواطئ أو املخالف كان إذا كذلك األمر وسيكون

  .القانون هذا من األوىل املادة يف عليها املنصوص املصاحل حبماية بآخر أو بشكل املكلفة

 أو صناعتها حتظر اليت واللوازم واألدوات واملواد املنتوجات إتالف أو تدمري أو حبجز احملكمة حتكم: 97المادة

  .للمستخدم توفريها أو البيع اجل من حيازا أو استريادها

  . اإلتالف أو التدمري ذا البيئة مصاحل تكلف

  .منه والوقاية التدمري هذا عن تنجم قد اليت املخاطر تفادي اجل من الضرورية اإلجراءات املصاحل هذه وتتخذ

  نهائية أحكام: السادس الباب

  . احلاجة عند القانون هذا لتطبيق الضرورية النصوص إصدار سيتم: 98المادة

  . القانون هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كل إلغاء يتم: 99المادة

  .للدولة قانونا باعتباره وينفذ االستعجال إجراءات وفق القانون هذا سينشر: 100المادة
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  المجال العقاري

    

  المجال العقاري
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  العقاري يقضي بإعادة التنظيم 1983 يونيو 5 بتاريخ صادر 127- 83 رقم قانوني أمر. 1

 .للقانون طبقا منها جلزء مالكا يصبح أن متييز، أي بدون موريتاين، لكل وحيق لألمة، ملك األرض  : األولى  المادة

 اإلسالمي، التشريع روح امللكية هذه حترتم أن على وتصوا، اخلاصة العقارية بامللكية الدولة تعرتف : 2 المادة

 .واجتماعيا اقتصاديا البالد منو يف وتساهم

 .الغيا أصبح التقليدي األرض حيازة نظام إن : 3 المادة

 الشرع حيميه استثمار عن ناجتا وليس معنوية، أو طبيعية بشخصية مباشرة يرتبط ال ملك حق يعترب ال : 4 المادة

 .اإلسالمي

 .إليها ينتمون اليت التقليدية اموعات لصاحل والوجهاء الشيوخ أمساء على العقارية التسجيالت تصبح : 5 المادة

 تعود أن جيب الزراعية باألراضي واخلاصة السابق النظام حسب شرعا املكتسبة اجلماعية احلقوق إن : 6 المادة

 قابليتها استمرارية يف سامهوا الذين وكذلك األراضي، لتلك األصلي االستصالح يف سامهوا الذين أولئك لفائدة

 .لالستغالل

 اإلدارة فإن ذلك، االجتماعي النظام تطلب أو التوزيع على نزاع وقع إذا ما حالة ويف إجبارية، امللكية فردية تعترب

 .التوزيع عملية على لألشراف تتدخل

 كل للطعن، قابل غري خاص، بقرار احملاكم وتشطب العدالة، لدى اجلماعية العقارية الدعاوى تقبل ال : 7 المادة

 .أمامها املعروضة الطابع نفس تكتسي اليت الدعاوى

 ذلك، على اتفقوا ولو حىت لألطراف، جيوز وال اإلسالمية، للشريعة املنافية األرض كراء أشكال كل حتظر : 8 المادة

 .العام الطابع ذي اإلجراء هذا على التحايل

 آثار إلحيائها يبق مل اليت أو إحياء، هلا يسبق مل اليت تلك ميتة أرضا تعترب .للدولة ملك هي امليتة األراضي :9  المادة

 .بديهية

 باستثناء وذلك وارثه، على كان أو األصلي املالك على االدعاء كان سواء باالندراس امللكية حق انتهاء ادعاء ميكن

 .املسجلة العقارات

 1960 أغسطس 2 بتاريخ  60-139 رقم القانون نصوص مبقتضى الدولة امتلكتها اليت األراضي إن : 10 المادة

 .اآلتيتني 13 و 12 املادتني مقتضيات عليها وتطبق الدولة لعقارات تابعة تبقى

 



 907  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

 .اإلسالمي الشرع ميليه ما حسب للدولة، ملكا هلا مالك ال واليت الشاغرة العقارات تعترب  : 11 المادة

 رخصة على مسبقا حيصل أن بالضرورة جيب للدولة، أراض ملك على احلصول يف يرغب فرد أي نإ : 12 المادة

 للشروط طبقا األرض تلك استثمار بعد إال امللكية بتحويل تقضي ولن ائية تصبح لن الرخصة وهذه لذلك،

 .الرخصة مواصفات حتددها اليت أو العقارية التسجيالت يف املفروضة

 بذلك قام ملن ملكية حق أي يعطي ال مسبقة رخصة بدون للدولة تابعة أرض أي استصالح إن :  13 المادة

 .حيازا تشرع أو األرض تستعيد أن للدولة ميكن احلالة هذه مثل ويف .االستصالح

 اليد لواضع تعطي ال هلا الدولة استعادة فإن أخرى، جتهيزات أو بناء أو غرس على حتتوي ال األرض كانت وإذا

 إذا إال األرض، استصالح كلفة عن يعوض اليد واضع فإن ذلك، على احتوت إذا أما التعويض، يف حق أي عليها

 .اخلاصة نفقته على ذلك حنو أو بنائه هدم أو نزع اختار

 .اهلدم أو النزع عملية بعد لالستعمال القابلة املواد فقط خيص التعويض فإن للشريعة، وطبقا احلاالت كل ويف

 .املعين من طلب على بناء املختصة املدنية احملكمة حتدده املبلغ هذا فإن املعوض، املبلغ حول اتفاق حيصل مل وإذا

 أن احلق هذا وجود يعارض من وعلى العقاري، حقها على للحفاظ اإلدارية الطريقة الدولة تستخدم :14 المادة

 .للدولة ملكا ليست األرض أن على ليربهن القضاء إىل يتقدم

 الدعوى صاحب ويتمتع املكان، بإخالء القاضي اإلنذار تلقى من ابتداء شهرا يتجاوز ال ظرف يف الدعوى وترفع

 .أدلته لتوفري شهران، مدته للتمديد، قابل غري بأجل

 .باالستئناف للطعن قابلة غري الدعاوى هذه يف الصادرة واألحكام

 .أرض ملكية حبق للخصوصيني باالعرتاف تتعلق حماكمة كل يف متدخال طرفا الدولة اعتبار يفرتض : 15 المادة

 .ائية عقارية برخصة منحها مت بأرض املتعلقة احلاالت يف طرفا الدولة تعترب وال القاعدة هذه تطبق ال

 .الدولة بأراضي تتعلق الدعاوى كانت كلما اختصاصها بعدم التصريح احملاكم على جيب : 16 المادة

 القائم أو اإلدارة به تقوم أن ميكن عليها املتنازع لألرض الدولة ملكية طابع من املستفاد الدفع نإ: 17 المادة

 .تلقائيا يثريه أن للقاضي أن كما السواء حد على بالدعوى

 ذلك أجل من املختصة احملكمة أمام األطراف وحتيل األصل يف البت عن تتوقف أن احملكمة فعلى الوفاق عدم وعند

 .األويل الدفع

 .لألرض الدولة ملكية عدم بدعوى القائم طرف من عليها احملال احملكمة أمام الدعوى ترفع
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 حتديد له جيوز فال له نفيه حالة ويف لألرض، الدولة ملك ينفى أو يثبت أن املختص القاضي على :  18 المادة

 .مباشرة غري بصفة ولو هلا معني مالك

 ممثلة اإلدارة كانت إذا إال للدولة، بالنسبة حضورية 17 و 14 للمادتني طبقا الصادرة األحكام تعترب ال :  19 المادة

 .مكتوبة حجة قدمت أو

 اقتصادية أمهية هلا املقرتحة االستصالحات كانت إذا إال كبرية ملساحات رخصة منح جيوز ال :  20 المادة

 .املالك لصغار الشرعية املصاحل على احملافظة ويشرتط كربى، واجتماعية

 عائقا يشكل أن له جيوز ال كما إقليمية أو وطنية فائدة ذي مشروع إجناز يعيق أن امللكية حلق جيوز ال :21 ة الماد

 ومقابل عامة، املصلحة لفائدة إال حقوقه عن التخلي على املالك جيرب فال ذلك ومع حضري، لتجمع متوازن منو أمام

 .عادل تعويض

 .العمومي االستعمال على وقفا فردية، حدود خارج احملفورة غريها أو االرتوازية اآلبار كل تعترب : 22 المادة

 .احلمى ذلك تنظيمية نصوص وستحدد الضروري، باحلمى الريفية للتجمعات تفظحي : 23 المادة

 .األرض تكتنزه مبا واملتعلقة شرعا له الثابتة الفردية احلقوق تسجيل اختيار للمالك : 24 المادة

 .العقارية النظم يف احملصورة امللكية تغيريات لبعض بالنسبة الزما التسجيل ويكون

 .تسجيلها قبل وذلك إداري، حتقيق لعملية ختضع فإا ائية، رخصة عن ناجتة غري احلقوق كانت إذا : 25 المادة

 .الدولة بأمالك املتعلقة النزاعات يف بالنظر وحدها اإلقليمية احملاكم يف املختلطة الغرفة تصخت :  26 المادة

 .السابقة النصوص تعارض ال كانت كلما العادية املدنية اإلجراءات قواعد تطبق

 .القانوين األمر هذا عليه ينص مل ما كل يف اإلسالمية للشريعة خاضعا العقارية امللكية حكم يبقى : 27 المادة

 وحيل يلغي الذي القانوين األمر هذا تنفيذ طرق احلاجة، عند الوزراء جملس يصدرها مراسيم، ستحدد : 28 المادة

  1960 أغسطس  2 بتاريخ الصادر 139- 60 رقم القانون حمل

 .للدولة قانونا بوصفه ويطبق االستعجال، طريق حسب القانوين األمر هذا ينشر سوف : 29 المادة
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 089 - 2000رقم المرسوم محل يحل و يلغي 2010 مارس 31 بتاريخ صادر 080 -2010  رقم مرسوم. 2

 القاضي 1983 يونيو 5 بتاريخ الصادر 127- 83 رقم القانوني لألمر المطبق 2000 يوليو 17 بتاريخ الصادر

 2014مايو  28الصادر بتاريخ  075.2014بالمرسوم رقم  معدل العقاري، التنظيم بإعادة

 

 عامة ترتيبات :األول الفصل

 هؤالء قبل من إحياؤها مت اليت األراضي الصفة ذه حتمي كما اخلواص أمالك من جزءا تعترب : األولى المادة

 لرتتيبات و 1983 يونيو 1983 يونيو 5 بتاريخ الصادر 127.83 رقم القانوين لألمر طبقا اخلصوصيني األشخاص

  .املرسوم هذا

 

 آثارها أو مائية زراعية منشآت أو املياه متسك سدود وجود أو الغرس أو بالبناء األراضي إحياء يكون : 2 المادة

 .بوضوح ذلك على الدالة

 من 16 املادة يف عليها املنصوص الريفية اإلقطاعات طلبات دراسة جلنة قبل من اإلحياء آثار معاينة تتم : 3 المادة

 .األرض على ا القيام سبق اليت األنشطة لطبيعة تبعا املرسوم هذا

 املعمول للمسطرة طبقا أرضه يسجل مل مالك كل على باالندراس األرض ملكية حق فوات ادعاء ميكن : 4 المادة

 .ا

 اللجنة قبل  من مالحظتها تتم  قاهرة ظروف ثبوت عدم حالة يف إال امللكية حق فوات يستتبع ال اإلندراس أن بيد

 . املرسوم هذا من 16 املادة يف عليها املنصوص اجلماعية العقارية النزاعات حتكيم و للوقاية الوطنية

 من مبقرر اخلواص أصال ميلكها أراض ضمن الواقعة الزراعية املائية واملنشآت واملزارع املباين إدماج ميكن : 5 المادة

 .األصلي مالكها إمهال بسبب متتالية سنوات أربع طيلة شاغرة ظلت إذا اخلاص الدولة دومني يف املالية وزير

 لوقاية الوطنية اللجنة قبل من ذلك، العمومي النفع اقتضى إذا مالكها، وإمهال املمتلكات هذه شغور معاينة تتم

 :التالية التقديرية العناصر بضبط األخرية هذه وتقوم العقارية اجلماعية النزاعات وحتكيم

 الشاغرة؛ للممتلكات األصلي للمالك الكاملة اهلوية �

 اجلغرايف؛ موقعه وكذا الشاغر العقار وتكوين طبيعة �

 املذكور؛ العقار قيمة تقدير �

 .الشغور سبب �
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 اإلنذار هذا وبقاء املالية وزير لدن من وجد إن مالكه إنذار بعد إال الشاغر العقار إدماج يتم أن ميكن ال : 6 المادة

 امللصقات بواسطة عليه اجلمهور إطالع جيب كما العقار منطقة يف االستخدام الغالبة باللغة االقتضاء وعند بالعربية

 .اإلدارية الدائرة يف

 .اإلنذار إذاعة تاريخ من اعتبارا أشهر ستة بعد اإلدماج مقرر اختاذ يتم

 التنازل وال الدولة باسم تسجيلها ميكن ال السابقتني املادتني يف احملددة للشروط وفقا املدجمة األموال إن : 7 المادة

 .إدماجها تاريخ من اعتبارا سنتني أجل انصرام قبل للغري عنها

 أصحاا على أعاله 7 و 6 املادتني يف احملددة للمسطرة تبعا الدولة دومني يف املدجمة العقارات إعادة يتم : 8 المادة

 ويف .أعاله السابعة املادة يف احملدد األجل انصرام قبل إياها لرتكهم مبربر وأدلوا ذلك يف الرغبة عن هؤالء عرب ما إذا

 .املستعادة األموال لتسيري احملتملة التكاليف بدفع مسبقا القيام املالكني على يتعني االستعادة حالة

 املشار التكاليف دفع بعد املالية وزير من مبقرر األصليني أصحاا إىل املدجمة العقارات بإعادة النطق يتم : 9 المادة

 .السابقة املادة يف إليها

 وحيصن عقاري بسند اسد العقاري احلفظ مصلحة لدى األرضية القطعة قيد بالتسجيل يقصد  10 :المادة

 أساليب استخدام حالة يف إال امللكية، حق على قطعيا دليال يشكل كما باالندراس امللكية حق فوات ضد التسجيل

 .تدليسية

 الناجتة احلقوق أصحاب اخلصوصيني األشخاص من العامة املنفعة لداعي امللكية نزع للقانون طبقا ميكن : 11 المادة

 مشروع إجناز أو حضري جتمع توسيع دون ملكيتها حالت إذا ملكية شهادة أو ائي إقطاع أو عقاري سند عن

 .عمومي

 واليت املذكور التجمع بوحدة إخالال انتشارها سبب اليت األمالك احلضري التجمع لتوسع مانعة تعترب : 12 المادة

 .احلضرية احلياة متطلبات مع تتعارض اليت أو احلضرية االستثمارات كلفة من عادي غري بشكل زادت

 قبل من املنجزة العام النفع ذات املشاريع العامة املنفعة بداعي امللكية نزع يربر أن وميكن ضروريا يعترب : 13المادة

 .احمللية اموعات أو الدولة

 .عمومية مناقصة طريق عن إال العامة املنفعة بداعي املنزوعة العقارية األمالك عن التنازل ميكن ال : 14المادة

 على يوما بثالثني األخرية هلذه احملدد األجل قبل العمومية للمناقصة بعرضها املنزوعة للعقارات األصليون املالك ويبلغ

 .األقل

 الريفية المناطق في العقاري التسيير أجهزة :الثاني الفصل
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  : الريفية املناطق يف العقاري التسيري هيئات تضم ) :جديدة( 15 المادة

 العقارية؛ للشؤون وزارية جلنة -

 الريفي؛ املنح طلبات لدراسة وطنية جلنة -

 ؛ اجلماعية العقارية النزاعات وحتكيم لوقاية وطنية جلنة -

 الوالية؛ يف عقارية جلنة -

  . املقاطعة يف عقارية جلنة -

 . مرسوم مبوجب العقارية للشؤون الوزارية اللجنة وصالحيات تشكيلة حتدد) : جديدة( 16 المادة

  : يلي مبا الريفي املنح طلبات بدراسة املكلفة الوطنية اللجنة تكلف ) : جديدة( 17 المادة

 هذه حماضر وكذلك اجلهوية اللجان إىل املقاطعات جلان طرف من احملالة الريفي املنح طلبات دراسة -

 اللجان؛

 والنهائي؛ املؤقت املنح لعقود الدولة وأمالك للعقارات العامة املديرية إعداد متابعة -

 اإلتاوات؛ تسديد عدم جراء املنح سحب قرارات متابعة -

 آخر؛ سبب أي عن أو اإلحياء شروط احرتام عن الناتج العقود بطالن إعالن قرارات متابعة -

 بصفة استغالهلا إمكانية ومن لالستغالل قابليتها من والتأكد املمنوحة األراضي يئة معاينة حماضر دراسة -

 أخرى؛ إىل قانونية وضعية من انتقاهلا تربير ميكن كي مستمرة

 واقرتاح العمل ظروف على اإلطالع دف املقاطعات وجلان اجلهوية للجان ميدانية بزيارات القيام -

 الغقاري وبالتشريع اخلصوص على الريفي اإلقتطاع بطلبات املتعلقة الرتتيبات لتعميم الضرورية التحسينات

 عموما؛

 االحتياطية املساحات استعمال حسن وعلى القروية للتجمعات احليوية ااالت حدود احرتام على السهر -

 .  النهائي أو املؤقت املنح تسيري إطار يف

  : التايل النحو على الريفي املنح طلبات بدراسة املكلفة الوطنية اللجنة تتشكل ) :جديدة( 18 المادة

 باملالية؛ املكلفة الوزارة عن ممثالن -

 بالداخلية؛ املكلفة الوزارة عن ممثالن -

 الريفية؛ بالتنمية املكلفة الوزارة عن ممثلني ثالثة -

 الريفية؛ بالتنمية املكلفة الوزارة عن ممثالن -
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 بالعمران؛ املكلفة الوزارة عن ممثالن -

 بالبيئة؛ املكلفة الوزارة عن ممثالن -

 باملعادن؛ املكلفة الوزارة عن ممثل -

 .باملياه املكلفة الوزارة عن ممثل -

 امليدان يف أو العقاري اال يف الكفاءة أساس على اختيارمها يتم املالية وزير من مبقرر معينان) 2( شخصان -

 .واالجتماعي االقتصادي

 عن ممثلني مراقبني، بصفتهم إليها، تضم أن رئيسها، من مببادرة الريفي، املنح طلبات لدراسة الوطنية للجنة جيوز

  .الطبيعية املصادر تسيري أو العقاري التنظيم إعادة إطار يف الدولة مع شراكة ذات خصوصية أو عمومية هيئات

صادر عن سيتم حتديد تنظيم وإجراءات سري اللجنة الوطنية لدراسة طلبات املنح الريفي مبوجب مقرر مشرتك 
  .الوزير املكلف بالداخلية والوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالتنمية الريفية

مثل مهمة اللجنة الوطنية املكلفة بوقاية وحتكيم النزاعات العقارية اجلماعية يف معاجلة تت ) :جديدة( 19 المادة
 .النزاعات العقارية اجلماعية

وحتكيم النزاعات العقارية اجلماعية من طرف وزير الداخلية، وعندها تكون  تشعر اللجنة الوطنية املكلفة بوقاية
  .تراه ضروريا لتتمكن من اقرتاح حل عادل للنزاع خمولة يف القيام بكل ما

لغري النزاعات اليت سبقت معاجلتها على  ال تعاجل اللجنة الوطنية املكلفة بوقاية وحتكيم النزاعات العقارية اجلماعية
  .صعيدي الوالية واملقاطعة على التوايل

  .رأيا مربرا حول كل ملف يعرض عليها اللجنة الوطنية املكلفة بوقاية وحتكيم النزاعات العقارية اجلماعيةتبدي 
 .النزاعات العقارية اجلماعيةجلنة املقاطعة املكلفة بوقاية وحتكيم  جيوز هلا أن حتل حمل اللجنة اجلهوية أو وال

  : تتألف اللجنة الوطنية املكلفة بوقاية وحتكيم النزاعات العقارية اجلماعية كما يلي  ) :جديدة( 20  المادة
 ممثل عن الوزارة املكلفة باملالية؛ -

 ثالثة ممثلني عن الوزارة املكلفة بالداخلية؛ -

 ثالثة ممثلني عن الوزارة املكلفة بالتنمية الريفية؛ -

 ممثل عن الوزارة املكلفة بالعمران؛ -

 ممثل عن الوزارة املكلفة بالبيئة؛ -

 .ممثل عن الوزارة املكلفة بالعدل -
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ممثلون عن املزارعني واملنمني واملنظمات غري احلكومية الوطنية الناشطة يف جمال البيئة، ُحتدد إجراءات  -
 .بيئةتعيينهم مبقرر مشرتك من وزراء الداخلية والتنمية الريفية وال

جيوز للجنة، مببادرة من رئيسها، أن تضم إليها، بصفتهم مراقبني ممثلني عن هيئات عمومية أو خصوصية ذات 
  .شراكة مع الدولة يف إطار إعادة التنظيم العقاري أو تسيري املصادر الطبيعية

ارية اجلماعية مبوجب مقرر سيتم حتديد تنظيم وإجراءات سري اللجنة الوطنية املكلفة بوقاية وحتكيم النزاعات العق
  .مشرتك صادر عن الوزير املكلف بالداخلية والوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالتنمية الريفية

اجلهاز املكلف بالتسيري اجلماعي  - ستوى الواليةعلى م- لجنة العقارية للوالية هيال) : جديدة( 21المادة 
  .املرسوم لألراضي العمومية وذلك طبقا لرتتيبات هذا

تبت اللجنة العقارية للوالية خبصوص ملفات طلبات منح االقتطاعات العقارية املعروضة عليها من طرف اللجنة 
  .العقارية للمقاطعة

حتيل اللجنة العقارية للوالية طلبات االقتطاعات الريفية اليت استوفت الشروط الالزمة لطلب االقتطاع الريفي 
  .نة الوطنية لدراسة طلبات املنح الريفياملؤقت أو النهائي إىل اللج

تعيد اللجنة العقارية للوالية مجيع ملفات املنح الريفي املؤقت أو النهائي اليت تطلب بشأا تكملة أو اليت هلا عليها 
  .حتفظ، إىل اللجان العقارية للمقاطعات

  .ديد رسوم وشروط استغالل املنحوهي مكلفة بتطبيق قرارات املنح املؤقت أو النهائي وخصوصا فيما يتعلق بتس
جيوز للجنة العقارية للوالية القيام بزيارات ميدانية للجان العقارية يف املقاطعات دف اإلطالع على ظروف العمل 

  .واقرتاح التحسينات الضرورية لتعميم الرتتيبات املتعلقة بطلبات املنح الريفي خصوصا وبالتشريع العقاري عموما
  :تتشكل اللجنة العقارية للوالية كما يلي ) : جديدة( 22المادة 
 الوايل، رئيسا ؛ -

 املندوب اجلهوي لوزارة التنمية الريفية ؛ -

 املندوب اجلهوي لوزارة البيئة ؛ -

 املندوب اجلهوي لوزارة املياه ؛ -

 املمثل اجلهوي للمديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة ؛ -

 املكلفة بالعمران واالستصالح الرتايب؛املندوب اجلهوي للوزارة  -

 عن املزارعني واملنمني يعينان مبقرر من الوايل؛) 2(ممثالن  -
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 .شخصيتان مشهود هلما باالستقامة اخللقية تعينان من طرف وزير الداخلية بناء على اقرتاح من الوايل -

ك صادر عن الوزير املكلف بالداخلية سيتم حتديد تنظيم وإجراءات سري اللجنة العقارية للوالية مبوجب مقرر مشرت 
  .والوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالتنمية الريفية

  .تكلف اللجنة العقارية للمقاطعة بوقاية وحتكيم النزاعات العقارية اجلماعية) : جديدة( 23المادة 
الضرورية إلبراز حقيقة األحداث لذلك فهي معنية بدراسة كل ملف يتعلق بنزاع وجيوز هلا القيام جبميع التحريات 

  .من أجل تقدمي حل عادل للنزاع
تسهر اللجنة العقارية املقاطعية لوقاية وحتكيم النزاعات العقارية اجلماعية على تطبيق القرار احلاصل جراء التسوية 

  .بالطريقة الودية بني األطراف
  .د حال على مستواهاوهي تطلع اللجنة العقارية للوالية على مجيع امللفات اليت مل جت

وفضال عن ذلك وطبقا لإلجراءات احملددة ذا املرسوم ، فإن اللجنة العقارية للمقاطعة ) : جديدة( 24المادة 
  .هي جهاز التسيري اجلماعي لألراضي العمومية على مستوى املقاطعة

  :تضم اللجنة العقارية املقاطعية كال من 
 حاكم املقاطعة ، رئيسا ؛ -

 ة املركزية يف املقاطعة ؛عمدة البلدي -

 مفتش وزارة التنمية الريفية يف املقاطعة ؛ -

 ممثل املديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة ؛ -

 رئيس مصلحة الزراعة يف املقاطعة ؛ -

 رئيس مصلحة البيطرة يف املقاطعة ؛ -

 رئيس مصلحة املياه يف املقاطعة ؛ -

 رئيس مصلحة البيئة يف املقاطعة ؛ -

 واملنمني؛ ممثل املزارعني -

  .مشهود هلما باالستقامة اخللقية، يعينان من طرف الوايل بناء على اقرتاح من احلاكم) 2(شخصني  -
  

سيتم حتديد تنظيم وإجراءات سري اللجنة العقارية املقاطعية مبوجب مقرر مشرتك صادر عن الوزير املكلف 
  .ريفيةبالداخلية والوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالتنمية ال
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 اجلماعية العقارية النزاعات يف التحكيم و للوقاية حملية عقارية جلنة مقاطعة كل مستوى على تنشأ :  25  المادة

   تضم

 :الرئيس

 احلاكم؛ -

 :األعضاء

 املعين؛ العمدة -

 الريفية؛ التنمية مفتش -

 البيئة؛ ممثل -

 املقاطعة؛ حمصل -

 الدولة؛ ممتلكات و للعقارات العامة للمديرية اجلهوي املمثل- -

 بالعمران؛ املكلفة الوزارة ممثل -

 ؛ املعنية باملقاطعة العقارية املصلحة رئيس -

 احلاكم؛ من اقرتاح على بناء الوايل عن صادر مبقرر تعيينهما يتم واملنمني للمزارعني إثنني ممثلني -

 من اقرتاح على بناء الوايل عن صادر مبقرر تعييينهما يتم اخللقية باالستقامة هلما مشهودا شخصني -

 . احلاكم -

 جهاز املقاطعة مستوى على هي اجلماعية العقارية النزاعات يف التحكيم و للوقاية احمللية اللجنة :  26 المادة

 .املرسوم هذا لرتتيبات طبقا اجلماعية العقارية للنزاعات اجلماعي التسيري و التحكيم

 مبقتضى اختاذها يف تشرك أن جيب اليت تلك بني من الريف يف عقاري تسيري إجراء أي اختاذ ميكن ال   27 :المادة

 . املذكورتني اللجنتني لدراسة سلفا اخضع قد يكن مل ما املقاطعة أو الوالية املرسوم هذا

 العقارية والمحميات الحيوية المجاالت : الثالث الفصل

  .توسعها الحتياجات الصرف الضرورية احلدود يف الريفية للتجمعات احليوي اال حيمى  : 28 المادة

 كانت إذا حممي حيوي جمال من الرعي غري أساسي نشاط على املعتمدة الريفية التجمعات تستفيد  : 29 المادة

 موارد وجود هي البقاء وشروط البقاء شروط على يتوفر موقع يف قائما دائما سكنا مخسني من األقل على تتكون

 . اجلماعية االجتماعية التحتية البىن و للزراعة الصاحلة الرتبة ذات األراضي و الشروب املاء من دائمة

 .لألفراد احملتملة الشرعية احلقوق باستثناء اخلاص الدولة دومني من يتجزأ ال جزءا احليوية ااالت تظل:   30 المادة
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 األشخاص لصاحل إال احليوية ااالت هذه داخل هلاا يرخص لن احملمية أو املزروعة واألراضي اآلبار و املباين أن بيد

 . املذكورة التجمعات بتنمية املعنيني االعتباريني أو الطبيعيني

 اال مع الوقت نفس يف بالعالمات حدودها وضبط حتديدها سيتم السابقة الفقرة يف املذكورة اخلاصة احلقوق إن

 . العقاري بالتسيري املكلفة املصاحل قبل ومن الدولة نفقة على ذلك و ذاته، احليوي

 النظم وحتدد الطبيعية املوارد إىل ووصوهلم املنمني مرور حق تقييد احليوية ااالت لتحديد جيوز ال : 31 المادة

 . املنتجعة القطعان قبل من احليوي اال استخدام طريقة الرعوي التسيري جمال يف ا املعمول

 . احليوي اال يف االشرتاك املتقاربة القروية للتجمعات ميكن   32 :المادة

 اجلهوي املكتب قبل من جتمعات جمموعة لكل أو جتمع لكل امل احليوي اال خمطط يوضع  : 33 المادة

 . املعنية املنطقة يف املقيمني األهايل مع بالتشاور العقارية للشؤون

 املعنيني األهايل رأي استقصاء بغية وحضوريا علنيا حتقيقا شهر غضون يف ينجز أن عليه الذي احلاكم إىل حيال

 . للمقاطعة العقارية اللجنة موافقة على واحلصول

 . السابقة الفقرة يف املذكورة اللجنة حمضر من بنسخة إرفاقه مع األويل املخطط الوايل إىل احلاكم حييل

 العقاريتني واللجنتني احلاكم رأي اخذ بعد الوايل من مبقرر تصنيفها ويلغى ويصنف احليوي اال حيدد  : 34 المادة

 العقاري املخطط يف ويدرج أعاله 30 املادة من الثالثة للفقرة طبقا بالعالمات حدوده ضبط يتم كما واملقاطعة للوالية

 . النظامية بالطرق تسيريه وإجراءات األساسي نظامه سيحدد الذي

 احليوية ااالت لتحديد املتبع اإلجراء نفس وفق الريفية والتنمية بالعمران املكلفني الوزيرين بإمكان :  35 المادة

 إحصاء حالة يف السيما الزراعية األراضي من املتوقعة غري االحتياجات ملواجهة خمصصة عقارية حمميات إنشاء

 . العمومية املشاريع اجناز أو البنيوية التصاميم تكييف أو السكان

 رأي أخذ بعد الريفية وبالتنمية بالعمران املكلفني الوزيرين من مشرتك مبقرر تصنيفها يلغى كما احملميات هذه تصنف

 .املقاطعة و للوالية اجلماعية العقارية النزاعات حتكيم و الوقاية جلنيت

 الجماعية العقارية الحقوق تفريد : الرابع الفصل

 2 بتاريخ الصادر 139 -60 رقم القانون مفعول سريان قبل املكتسبة الزراعية العقارية امللكية إن : 36 المادة

 ذلك تطلبت ما إذا تقسيمها سيتم التقليدية اجلماعات قبل من مجاعيا املستغلة للعقارات واملنظم 1960 أغسطس

 أو العقارية امللكيات لتلك األصلي األحياء يف شاركوا الذين اموعات هذه أفراد مجيع بني االجتماعية املقتضيات

 .استغالهلا دميومة يف سامهنوا
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 الذين األشخاص أعاله 36 املادة يف احملددة الشروط ضمن اجلماعية األراضي تقسيم من يستفيد كما :  37 المادة

 يكونوا مل إن و األراضي تلك استغالل يف الصفة ذه شاركوا الذين و دائمة بصورة املعنية اموعة ضمن يقيمون

 .املذكورة اموعة ضمن إداريا مسجلني

 األراضي استغالل يف الصفة ذه  وسامهوا اموعة مع دائمة بصفة عاشوا الذين ألشخاص يعتربا  : 38 المادة

 .املعنية اموعة ضمن إداريا إحصاؤهم يتم مل وإن االستغالل دميومة يف مسامهني أو األصلي االستغالل يف مشاركني

 أو برتميمها أو املياه حلجز منشآت ببناء جمموعتهم مبوافقة أو اخلاصة مببادرم قاموا الذين األشخاص :  39 المادة

 أن هلم حيق ال التقسيم قبل منها يستفيدون كانوا اليت اجلماعية األرض مردودية حتسني شأنه من استصالح بأي

 . اآلخرين املستفيدين مجيع على إضافية ميزة بأية التقسيم ذلك مبناسبة يتمتعوا

 تقسيم اتفاقات و قرارات لتقيد أخرى أمور بني من خمصص عقاري سجل مقاطعة كل يف يفتح : 40 المادة

 . العقاري السجل يف تقييدها بعد إال للتنفيذ قابلة االتفاقات و القرارات هذه تكون وال . اجلماعية األراضي

 الداخلية وزير عن صادر مشرتك مقرر مبقتضى السجل هذا مبسك املتعلقة الرتتيبات حتدد

 . والبيئية والريفية والتنمية واملالية

 او املختصة السلطات قبل من مثبت ودي اتفاق عن نتجت سواء اجلماعية األراضي توزيع إعادة سيتم :  41 المادة

 مصاحل حيفظ ومبا مصنفة وبصورة متييز أي بدون األخرية هذه من بقرار

 36 املواد ترتيبات من املستفيدين األشخاص -37- . املرسوم ذاھ من 38

 تفريد أجل من الودية التقسيم اتفاقات البطالن طائلة حتت الداخلية وزير من مبقرر املصادقة تتم   : 42 المادة

 .اجلماعية األراضي

 مساحة لعشر مساوية مساحتها تكون أن جيب عقارية حممية بإنشاء تقسيم عملية كل قبل تلقائيا يقام : 43 المادة

 . التقسيم عمليات أثناء شرعيا املمثلني غري أو الغائبني لألشخاص احملتملة احلقوق لضمان التقسيم مع األرض

 السجل يف قيده تاريخ من اعتبارا سنتني تتجاوز ال فرتة خالل التقسيم من األشخاص هؤالء يستفيد أن ميكن و

 .أعاله 4 املادة يف منصوص هو كما العقاري

 أما. للمقاطعة العقارية اللجنة رأي أخذ بعد الوايل به يقوم أمر التقسيم على الودي الوفاق عدم إثبات :  44 المادة

 . الداخلية وزير اختصاص من فهي االجتماعي النظام متطلبات

 وعلى الوايل من مفصل تقرير على اإلطالع بعد بالداخلية املكلف الوزير اختصاص من التوزيع قرار : 45  المادة

 . للمقاطعة اجلماعية العقارية النزاعات وحتكيم الوقاية جلنة رأي
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 مجيع حضور يؤمن حنو على بالتقسيم املعنيني األسر أرباب اجتماع ومكان التقسيم تاريخ احلاكم حيدد : 46 المادة

 .واإلذاعة امللصقات بواسطة إشهار أوسع العمليات هلذه يؤمن كما ممثليهم أو املستفيدين

 إعادة بعد إال املقسمة اجلماعية األراضي تطال اليت التجميع أو التبادل أو التنازل بعمليات يسمح ال :  47 المادة

 التقسيم من استفادوا الذين األشخاص على أعاله 43 املادة يف عليها املنصوص العقارية احملمية النهائية التوزيع

 . األصلي

 أن ميكن ال ملكية  شهادة مستفيد لكل الوايل يسلم العقارية احملمية توزيع إعادة عمليات اية يف :  48 المادة

 السجل يف العمليات تلك تقييد على األخري هذا ويسهر عقود موثق أمام إال مبادلة أو بيع أو تنازل موضع تكون

 . أعاله 40 املادة يف عليه املنصوص للمقاطعة العقاري

 شخصيات شكل يف االنتظام التقليدية للمجموعات ميكن األراضي ملكية شيوع بطابع لالحتفاظ :  49 المادة

 . للقانون طبقا تتشكل معنوية

 مت الذين للمستفيدين الكاملة الالئحة ا تلحق ملكية شهادة استصدار املعنوية الشخصيات هذه وبإمكان

 . التقسيم وقت  إحصاؤهم

 إثبات مع للمقاطعة العقاري السجل يف قيدها يتم كما املعنوية الشخصية باسم اجلماعية امللكية شهادة إصدار يتم

 . الشهادة ظهر على " املستفيدين جلميع " عبارة

 أو اقتصادية ألسباب أراضيها تفريد ميكن ال اليت اموعات لفائدة املادة هذه من السابقتني الفقرتني ترتيبات تطبق

 . املختصة اجلهوية املصاحل أثبتتها فنية

 الريفية العقارية االقتطاعات : الخامس الفصل

 منها االتفاقات إبرام حبق اإلدارة وحتتفظ الدولة عقارات عن بالتنازل إال الفصل هذا ترتيبات تتعلق ال  : 50 المادة

 :  اخلصوص على

 خمصوصة؛ حالة لكل املقررة الشروط حسب األراضي كراء منها  خاصة كراء عقود -

 املبنية؛ غري أو املبنية العقارات بيع أو مبادلة -

 . ضروريا ذلك كان كلما العمومية للمرافق األراضي ختصيص -

 بالداخلية املكلف الوزير من مقرر مبقتضى العمومية للمرافق األراضي ختصيص عمليات تتم أن ميكن   : 51 المادة

 .املتاحة املساحات وكذا  احتياجاا حدود يف

 المؤقتة الريفية االقطاعات : االول القسم
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 على املعينة املختصة اللجان استشارة بعد الريفية املناطق يف النهائية واالقطاعات املؤقتة االقطاعات متنح : 52 المادة

 : قبل من التوايل

 ؛ هكتار مائة تتجاوز ال املساحة تكون ما عند املالية وزير -

 هكتار؛ مائة تتجاوز املساحة تكون عندما الوزراء جملس -

 .العقاري املخطط يف يدرج وأن البنيوي التصميم مع اإلقطاع ينسجم أن وجيب

 أرض على ائية أو مؤقتة حقوق عن خمتصة سلطة مبوجبه تتنازل الذي اإلجراء هو الريفي اإلقطاع : 53 المادة

 هذا من اهلدف يكون أن ميكن وال.  العمرانية املخططات حتددها كما احلضرية املناطق خارج تقع للدولة مملوكة

 . الشروط لدفرت وطبقا الوسط نشاطات مع تتالءم شروط ضمن األرض استغالل سوى اإلقطاع

 : التالية املناطق يف الريفية االقتطاعات منح ميكن ال : 54 المادة

 العالية، الرعوية الكثافة ذات الريفية املناطق -

 العقارية، احملميات أو احليوية ااالت -

 املقابر، قرب -

 .احملمية ااالت من وغريها املصنفة الغابات -

 حيددها مسافة بعد إال العمراين التخطيط آليات يف معرفة هي كما احلضرية التجمعات حدود يف منحها ميكن ال

 .بالعمران املكلف الوزير من مقرر

 قانون جمال ضمن استغالهلا يدخل اليت الثروات باستثناء حتويها وما األرض الريفي اإلقطاع يشمل  : 55 المادة

 .املعادن

 يكن مل ما ائي إقطاع من االستفادة العمومية باملنفعة له معرتف ولو خصوصي شخص ألي ميكن ال : 56 المادة

 . املؤقت اإلقطاع هذا استغل قد يكون أن شريطة مؤقت إقطاع من سلفا استفاد قد

 وإال األرض استغالل يتم أن قبل املدة هذه تنقضي ال أن وجيب سنوات مخس ملدة املؤقت اإلقطاع مينح : 57 المادة

 .ائي إقطاع على احلصول من ومنع صاحبها من نزعت

 بعد املرسوم، ذا امللحق الشروط دفرت يف الواردة والشروط البنود حسب املؤقتة الريفية اإلقطاعات متنح  : 58 المادة

 . العامة اخلزينة يف األرض مثن املستفيد دفع

 .باملالية املكلف الوزير عن صادر مقرر مبقتضى مناخية زراعية منطقة لكل بالنسبة الثمن حتديد وسيتم
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 يف إال متتالية سنوات مخس طيلة األرض استغالل يف االستمرار اإلقطاع من املؤقت املستفيد على جيب :  59 المادة
 . املختصة العقارية اللجنة منها وتثبتت تأكدت اسرتاحة حالة يف أو قاهرة ظروف وجود حالة

 احلاكم إىل بذلك طلبا يقدم أن ريفية منطقة يف مؤقت إقطاع على احلصول يف يرغب من كل على  : 60 المادة

 . ترابيا املختص

 :  الطلب ذا يرفق

 . معنويا شخصا الطالب كان إذا التأسيسية النصوص من نسخة أو جنسية شهادة -

 . اجلغرايف موقعها حتديد مع لألرض وصف -

 املزمعة األعمال يبني استغالل برنامج -

 احلاكم بعناية مفتوح سجل يف تسلسلي رقم حتت تلقيها تاريخ يف املؤقت اإلقطاع طلب تسجيل يتم : 61 المادة

 . الطالب إىل وصل عنه يسلم كما املقاطعة حمكمة رئيس لدن من األوىل باألحرف عليه ومؤشر مرقم

 األرض يف االستقرار عن االمتناع عليه الذي للطالب حق أي بذات مؤقت إقطاع طلب إيداع خيول ال : 62 المادة

 . مؤقت إقطاع على احلصول قبل فيها عمل بأي القيام أو

 .شرعي غري حمتل الطالب يعترب اللتزام تنفيذ عدم حالة ويف

 املكان عني ايل بالتوجه احلاكم يلزم أعاله 62 للمادة طبقا تقدميه مت قد الطلب أن من التحقق بعد:  63 المادة

 الرشيد االستغالل متطلبات مع املطلوب اإلقطاع تعارض عدم من وكذا لألرض الدولة ملكية قرينة من للتأكد

 . للمقاطعة العقارية اللجنة أعضاء معه احلاكم ويصطحب الطبيعية للموارد

 على يتحتم املنطقة يف الرعوية األنشطة على أو متامخه على لإلقطاع سليب انعكاس احتمال حالة يف:   64 المادة

 الكتايب الرأي طلب مع االنعكاس لدراسة بالتحقيق للمقاطعة الفنية املصاحل تكليف احلاكم

 . املعنية للبلدية

 هذا وإبالغ الطلب رفض إما للحاكم ميكن السابقة والفقرة أعاله 63 املادة يف املقررة اإلجراءات نتائج ضوء وعلى

 . شامل بشكل للغري احملتملة احلقوق استفراغ بغية الطلب على اجلمهور اطالع وإما الطالب على الرفض

 للشؤون اجلهوي املكتب إىل الطلب حييل أن السابقة املادة يف املقررة اإلجراءات اختاذ بعد احلاكم على :  65 المادة

 . اعمار من حتمله وما احلقيقية ومساحتها املطلوبة األرض ملوقع الدقيق التحديد أجل من الوايل بواسطة العقارية

 : احلاكم بعناية اإلشهار يتم :  66 المادة

 ؛ املعنية والبلدية واملقاطعة الوالية عواصم يف امللصقات بواسطة -
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 .الوطنية اللغات جبميع اإلذاعة بواسطة -

 اإلدالء من ليتمكن توقيعه حاملة امللصقات من نسخة معرتض كل إىل فورا يسلم بأن احلاكم يلزم : 67 المادة

 . املختصة احملاكم أمام اھب

 طابع على اعرتاض بأي احلاكم تبليغ يتم مل وإذا اإللصاق تاريخ من اعتبارا يوما 60 اجل انقضاء عند :  68 المادة

 يعرض احلاكم فان الغرض هلذا املتعهدة املختصة احملكمة طرف أومن خصوصي، معرتض قبل من للدولة امللكية

 جلنة إىل االقتضاء عند ھحييل مث الرأي إلبداء للمقاطعة اجلماعية العقارية النزاعات وحتكيم الوقاية جلنة على الطلب

 .للوالية اجلماعية العقارية النزاعات وحتكيم الوقاية

 املعرتض تبليغ تاريخ من اعتبارا إال االقتضاء عند السابقة املادة يف عليه املنصوص األجل سريان يبدأ ال 69 :المادة

 الرئاسي أو الوالئي الطعن رفض التبليغ وثيقة يف تذكر أن اإلدارية السلطة على وجيب . الرئاسي أو الوالئي طعنه رفض

 . املختصة احملكمة أمام لألرض الدولة مللكية النزاع رفع الطالب بإمكان أن

 األجلني يف املختصة احملكمة أمام املعروضة املطلوبة لألرض الدولة ملكية على االعرتاض حالة يف : 70 المادة

 احملكمة قرار يصدر حىت املؤقت اإلقطاع منح ترجئ اإلدارية السلطة فان أعاله 69 و 68 املادتني يف املذكورين

 .به تبليغها ويتم املتعهدة

 لدراسة املخصصة املعنيتني العقاريتني اللجنتني اجتماع أعمال جدول ضمن والوايل احلاكم يدرج ال : 71 المادة

 احملكمة أمام هلا الدولة ملكية ثبوت يف طعن حمل ليست أا من يتأكدان اليت األراضي اال املؤقت اإلقطاع طلبات

 . املذكورة احملكمة أمام الصدد هذا يف العالقة الدعاوي عن سلفا باالستعالم يقومان كما املختصة

 األماكن يف امللصقات تعليق بواسطة املعنيتني اللجنتني رأيي على اجلمهور والوايل احلاكم يطلع : 72  المادة

 .ومثنها ومساحتها املقتطعة األراضي وموقع املستفيدين هويات امللصقات وتوضح الغرض هلذا رمسيا املخصصة

 .دفعوه ما بقيمة وصال متنحهم اليت العامة للخزينة عليهم املستحقة املبالغ املستفيدون يدفع

 بنود حيوي املؤقت اإلقطاع على سابق التزام لتوقيع املستفيد باستدعاء املاحنة السلطة تقوم الوصل هذا على بناء

 اإلقطاع مبنح السلطة تقوم السابقة، الفقرة يف عليه املنصوص املسبق االلتزام توقيع وبعد . املؤقت اإلقطاع وشروط

 . املرسوم ذا امللحق النموذج حسب ومقرر مرسوم مبقتضى املؤقت

 اإلقطاع صاحب وفاء تضمن فاسخة بنود على املؤقت الريفي اإلقطاع على السابق االلتزام يشتمل:  73 المادة

 .أعاله 57 املادة يف عليه، املنصوص األجل خالل االستغالل بواجبات املؤقت

 :  املؤقت لإلقطاع ميكن :74  المادة
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 ذلك خبالف أوصى قد املتوىف املؤقت اإلقطاع صاحب كان إذا ما حالة يف إال اإلرث بطريق يكتسب أن -

 .التزاماته وحتمل املؤقت اإلقطاع صاحب حمل احللول هلم املوصي أو الورثة يقبل أن شرط وعلى

 املادة يف منصوص هو ملا طبقا القطعتني إلحياء الالزم العمل كان إذا آخر مؤقت أو ائي بإقطاع يبادل أن -

 . املؤقت اإلقطاع تاريخ من اعتبارا سنتني أجل خالل األقل على نصفه أجنز قد أدناه 91

 سلفا له مرخصا يكن مل إذا مبادلة أو هبة أو شراء مؤقت ريفي إقطاع اقتناء القانون بقوة باطال بكون :  75 المادة

 .معتمد عقود موثق لدى بعقد إثباته مع املاحنة السلطة قبل من

 هذا يف احملددة باإلجراءات تقيده عدم أو إمهاله عن ناجم ضرر أي عن املالية الناحية من مسؤوال املوثق هذا يكون و

 . املرسوم

 عليها يتعني اليت املاحنة السلطة إىل بذلك طلبا اإلقطاع صاحب يوجه مؤقت ريفي إقطاع عن للتنازل :  76 المادة

 التنازل على املوافقة مالئمة تقدير من التمكن ألجل اإلقطاع استغالل من املختصة الفنية املصاحل بواسطة التثبت

 . املطلوب

 من يتحقق أن األخري هذا على وجيب معتمد عقود موثق إىل تقدميها ميكنه الذي الطالب إىل املوافقة تبليغ يتم و

 و للعقارات العامة املديرية لدى  تسجيله عليه يتحتم الذي املوثق العقد إصدار قبل التنازل على املوافقة تبليغ صحة
 .للمقاطعة العقاري السجل يف قيده مع الدولة ممتلكات

 ذا حيتفظوا أن املؤقت الريفي اإلقطاع صاحب حمل احللول يقبلون عندما هلم واملوص±ى الورثة على جيب : 77 المادة

 .ائيا إقطاعا إقطااعه على حصوهلم حني إىل مشاعا األخري

 .السنة تتجاوز ال ملدة لالستغالل املمنوح األجل بتمديد حيظوا أن استثنائية بصورة بإمكام و

 تكون أن جيوز وال ائيا إقطاعها يتم مل ما للدولة مملوكة املؤقت الريفي اإلقطاع موضع األرض تظل : 78 المادة

 معنوي شخص أو اجلنسية موريتاين طبيعي لشخص إال املؤقت اإلقطاع منح ميكن ال كما وقف أو رهن موضع

 .املوريتاين للقانون خاضع

 سلطة عن صادرة ائية أو مؤقتة ريفي إقطاع وثيقة كل تكون أن املطلق البطالن طائلة حتت جيب : 79 المادة

 أي يدعى أن مطابقة غري وثيقة على احلائز مبقدور ليس و .املرسوم هذا يف احملددة للمسطرة متاما مطابقة إدارية

 .شرعي غري حمتال االقتضاء عند ويعترب لصالحيتها مسوق

 أصحاب خيضع و.وجودها حالة يف البنيوية للتصاميم مطابقة املؤقتة الريفية اإلقطاعات تكون أن جيب : 80 المادة

 .املذكورة التصاميم يف عليها املنصوص واخلصوصية العمومية لالرتفاقات الريفية اإلقطاعات
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 .التصاميم هذه إعداد شروط التنظيمية النصوص ستحدد و

 المؤقتة العقارية اإلقطاعات انتزاع :الثاني القسم

 اإلقطاع هذا استخدام حتويل ميكن و .أجله من منح الذي للغرض إال الريفي اإلقطاع استخدام ميكن ال : 81 المادة

 التحويل هذا مسوغات يف امللف، دراسة بعد تبت، اليت املاحنة السلطة إىل موجه املستفيد من طلب على بناء

 .هلا خيضع اليت والشروط

 .تلقائيا احلق سقوط إىل املاحنة السلطة من مسبق إذن بدون االستخدام وجهة تغيري يؤدي و

 : التالية احلاالت يف املؤقت الريفي اإلقطاع ينتهي :  82 المادة

 ائي؛ إقطاع إىل اإلقطاع بتحول -

 91 املادة يف عليه املنصوص الزراعي االستغالل أجل بانقضاء االقتضاء عند أو االستغالل أجل بانقضاء -

 أدناه؛

 املاحنة؛ السلطة على بنفسه املؤقت اإلقطاع صاحب يبلغه الذي الطوعي بالتنازل -

 املعين وفاة تاريخ من اعتبارا سنة أجل يف هلم أوصى من أو ورثته يعلن مل إذا املؤقت اإلقطاع صاحب بوفاة -

 اإلقطاع؛ ذا املتعلقة التزاماته وحتمل حمله احللول يف رغبتهم

 االستغالل؛ أجل انقضاء قبل املعنوية الشخصية حبل -

 .املرسوم هذا يف عليها املنصوص بااللتزامات اإلقطاع صاحب وفاء لعدم باالنتزاع -

 املؤقت اإلقطاع على للحصول املدفوع األرض مثن يكون كان سبب ألي االنتزاع حالة يف : 83 المادة

 .العامة للخزينة ائيا ملكا

 إىل إنذار وتوجيه حتقيق إجراء بعد إال االستغالل كفاية لعدم أو االستغالل لعدم باالنتزاع ينطق ال:  84 المادة

 94 املادة يف عليها املنصوص التمديد حالة باستثناء اإلحياء أجل انقضاء قبل أشهر ستة املؤقت اإلقطاع صاحب

 .أدناه

 إثبات على بناء السابقة املادة يف املذكورة ولألسباب الشروط ضمن  به املنطوق االنتزاع إجراء اختاذ يتم : 85 المادة

 .املقاطعة جلنة قبل من عليه ومصادق املتخصصة الفنية املصاحل عن صادر ناقص استغالل أو االستغالل عدم

  صاحبه من لإلقطاع التلقائي االنتزاع املرسوم هذا لرتتيبات خرقا املؤقت اإلقطاع عن التنازع يستتبع : 86 المادة

 ملكا احلالة هذه يف احملققة اإلجازات وتعرب غش أو تزوير أي على املرتتبة احملتملة القضائية املتابعات عن النظر بغض

 .للدولة
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 املرسوم أو املقرر هذا يف الطعن وميكن املاحنة السلطة من مرسوم أو مقرر مبقتضى باالنتزاع النطق يتم:  87 المادة

 .املختصة احملاكم و الرئاسية اإلدارية السلطات أمام

 املصاحل قبل من ضده ا املستظهر احلجج يف يطعن كان إذا منه املنتزع املؤقت اإلقطاع لصاحب حيق :  88 المادة

 احملكمة من أو الرئاسية السلطة من وحيصل يطلب أن العقارية اللجنة قبل من أو االستغالل بتقييم املكلفة الفنية

 .مضاد تقييم على املختصة

 .ضده ا املقام احملتملة اإلبعاد إجراءات منه املنتزع اإلقطاع صاحب من املقدم الطعن ويعلق

 على السلطة هذه ترد مل إذا رفض مبثابة االلتماس إليها املوجه اإلدارية السلطة صمت يعترب الرئاسي الطعن حالة يف و

 .شهرين غضون يف امللتمس

 فإن املؤقت اإلقطاع عن له مرخص غري لتنازل أو النعدامه أو االستغالل كفاية لعدم االنتزاع حالة يف : 89 المادة

 .العامة اخلزينة يف املعين اإلقطاع مثن ويدفع األصلي الشروط دفرت وبنود لرتتيبات وفقا العلين للمزاد يعرض األخري هذا

 أو الزراعة أو لألشجار غرس وجود من التأكد مت وإذا الوفاة لسبب املؤقت اإلقطاع انتهى إذا :  90 المادة

 .أشهر ستة أجل يف يقوموا أن هلم أوصى من أو اإلقطاع من املستفيد لورثة ميكن فإنه مبان أو استصالحات

 . املاحنة السلطة تعينه معتمد عقود موثق قبل من املزاد رسوم إعالن يتم :   91 المادة

 وكذالك  خلفه حقوق أو منه املنزوع اإلقطاع صاحب حقوق فورا باملزاد إليه اآلئل املؤقت اإلقطاع صاحب ويدفع

 . بامسه املؤقت اإلقطاع حتويل قبل العامة اخلزينة حقوق

 اإلقطاع إليه اآلئل دفع بعد العقود موثق من بعقد العلين املزاد طريق عن الشخص إيل اآلئل املؤقت اإلقطاع حتويل يتم

 . السابقة الفقرة يف املذكورة احلقوق

 : النهائية اإلقتطاعات : الثالث القسم

 إثر االستغالل برنامج إجناز إثبات بعد املؤقت اإلقطاع صاحب طلب علي بناء النهائي اإلقطاع مينح:   92 المادة

 االستغالل ألغراض أصال منح املؤقت اإلقطاع كان إذا ما حالة ويف . أعاله 57 املادة يف املذكور األجل انقضاء

 مت قد كان إذا ، املذكور األجل انصرام قبل إسثنائية بصفة النهائي اإلقطاع علي احلصول حينئذ فيمكن ، الزراعي
 . املختصة اللجنة ذلك من وتتثبت متتالية سنوات ثالث طيلة اإلقطاع زراعة إجناز

 الشروط الرتتيبات لبنود طبقا مت، قد االستغالل يكون أن وجوبا يلزم النهائي اإلقطاع يف احلق إلعطاء : 93 المادة

 . املؤقت القطاع صاحب به التزم الذي االستثمار وبرنامج

 :  بالضرورة الربنامج هذا ويشمل
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 االستغالل؛ موضوع مع يتناسب استصالحا -

 املزمع؛ اإلنتاج جمال يف اإلنتاج معايري مع يتناسب كافيا إنتاجا -

 االستغالل؛ لتأمني مناسبا جتهيزا -

 . لألرض مستمرا فعليا إستغالال -

 برآسة االختصاصات متعددة جلنة قبل من أعاله 83 املادة يف احملددة لآلجال طبقا اإلمثار مالحظة تتم:   94 المادة

 املديرية عن وممثلني العقارية للشؤون اجلهوي املكتب رئيس تضم و الريفية بالتنمية املكلفة للوزارة اجلهوي املندوب

 الذي اإلستثمار موضوع مع عالقة هلا قدرات هلم سامني فنيني و العمران مديرية و الدولة وممتلكات للعقارات العامة

 .معاينته تتم

 العقارية اللجنة علي الوايل أو احلاكم قبل من السابقة املادة يف املنصوصة املعاينة بعثة تقرير عرض يتم:   95 المادة

 . للمعاينة الفنية اللجنة أعضاء حضور تطلب أن ميكنها اليت املختصة

 إىل امللتمس بدعوة أو التربير مع رفضه أو ائيا اإلقطاع مبنح إما التقرير هذا علي بناء تقوم أن املختصة وللسلطة

 . املقرر للربنامج طبقا اإلستقبال إستكمال

 . اخلاصة نفقته علي مضادة خربة إجراء يطلب أن ميكنه الذي امللتمس ايل املاحنة السلطة قبل من القرار تبليغ يتم

 من الوايل من طلب علي بناء املضادة باخلربة املكلفة اللجنة أعضاء تعيني يتم اإلخرية احلالة هذه يف و

 . املركزية املصاحل يف العاملني الفنيني بني من الريفي واالستصالح البيئة مدير قبل

 ال االستغالل اجل متديد املؤقت اإلقطاع صاحب متنح أن لّلجنة ميكن الكايف غري االستغالل حالة يف و

 .واحدة سنة يتجاوز

 االقتضاء وعند . اإلدارية الدوائر مقر يف ملصقات بواسطة العقارية اللجان حماضر علي اجلمهور يطلع:  96 المادة

 .املعنية املقاطعات يف العقارية املصلحة ولدي العقارية للشؤون اجلهوية املكاتب ،يف

 امللكية حق خصوصيا شخصا خمتصة سلطة مبوجبه متنح الذي اإلجراء هو النهائي الريفي اإلقطاع:  97 المادة

 . للدولة األصل يف مملوكة أرض علي الكاملة

 تعويض ولقاء العمومية املنفعة بسبب إال صاحبه من النهائي الريفي اإلقطاع انتزاع األحوال من حال بأي يكمن وال

 . اإلندراس بسبب أو عادل
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 ذا امللحق للنموذج تبعا املؤقت اإلقطاع منحت اليت السلطة من مرسوم أو مبقرر النهائي اإلقطاع مينح:   98 المادة

 كما ا املعمول للمسطرة طبقا الغرض هلذا مفتوح سجل على قيده يتم التسجيل إجراءات إاء وبعد املرسوم؛

 . العقاري املخطط على ويقيد للمقاطعة العقاري السجل على يسجل

 العقارية النزاعات تسيير : السادس الفصل

 .الدولة ألراضي الشرعيين غير المحتلين إبعاد  :األول القسم

 إذن علي احلصول بدون للدولة ملكا أرضا دائمة بصورة يستعمل شخص أي شرعي غري حمتال يعترب:   99 المادة

 . املختصة السلطات

 التاريخ قبل األقل علي كامال يوما ثالثني املكان بإخالء  إنذارهم بعد الشرعيني غري احملتلون بعد:   100 المادة

 .اإلدارة تقدرها ملحة ضرورة قيام حالة يف األجل هذا تقليص وميكن. إلبعادهم املقرر

 وكالء أحد قبل من شفهيا أو املختصة السلطات قبل من كتابيا املكان بإخالء اإلنذار توجيه جيب:  101 المادة

 من اإلنذار توجيه اجلماعي اإلبعاد حالة يف وميكن املختصة، العمومية السلطة الغرض هلذا إنتدبته العمومية القوة

 . املختصة السلطة من خمول عام مناد طرف

 حممية غابة نطاق ضمن أو ريفية عقارية حممية داخل موجودة ألرض الشرعي غري االحتالل خيول ال:   102 المادة

 . للمحتلني حق أي آخر حممي أي داخل أو ملقربة املباشر اجلوار يف أو

 .تعويض أو إمهال بدون أعاله األويل الفقرة يف عليها املنصوص لألراضي الشرعيني غري احملتلني إبعاد يتم

 بالتعويضات مساس دون اخلاصة نفقتهم على واملنشآت واملباين الغرس إزالة على االقتضاء عند إرغامهم ميكن كما

 .احملتلني للمعرتضني أو للدولة املرتتبة

 بالرتك أو بالفعل شجع أو الشرعي غري السند أصدر الذي العمومي الوكيل أو املوظف فإن احلاالت مجيع يف و

 . القانون عليها ينص اليت واجلزائية واملدنية التأديبية للمتابعات يتعرض الشرعي غري االحتالل

 الجماعية العقارية النزاعات تسيير : الثاني القسم

 جمموعة األقل علي أطرافها أحد يكون اليت تلك هي العدالة أمام املقبولة غري اجلماعية العقارية الدعوى: 103 المادة

 . تقليدية

 اجلماعية النزاعات وحتكيم الوقاية جلنة اختصاص ضمن اجلماعية العقارية النزاعات تسيري يدخل:   104 المادة

 . املقاطعة يف العقارية
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 املختص العمدة برئاسة فرعية جلنة ضمنها تعني أن املقاطعة يف العقارية اجلماعية النزاعات وحتكيم الوقاية للجنة ميكن

 .الدرك فرقة وقائد الريفية التنمية مفتش وتضم ترابيا

 إيل التوصل حملاولة األطراف ممثلي استدعاء عليها جيب اليت املقاطعة جلنة علي وتعرضه تقريرا الفرعية اللجنة هذه تعدّ 

 . صلحا النزاع حل

 : تعترب أن للجنة ميكن احملاولة هذه فشل حالة ويف

 1983 يونيو 05 بتاريخ 127-83 القانوين األمر من 7 املادة يف املقصود باملعين مجاعي طابع ذو النزاع أن إما -

 .التحكيم قرار إىل أو للنزاع تصاحلي حل إىل التوصل بغية وجهودها حتريراا تواصل احلالة هذه ويف

 مع خمتصة غري  نفسها تعترب بأا األطراف بتبليغ تقوم فإا احلالة هذه ويف العدالة أمام مقبول النزاع أن وإما -

 .العدالة إيل اللجوء إىل ذلك يف رغبوا إذا دعوم

 اللجنة قبل من منه متثبت استغالل بداية عرفت قد النزاع موضع األرض كانت إذا ما حالة يف :  105 المادة

 أي  فيها ينجز ال أن علي باألرض حيتفظ باالستغالل قام الذي الطرف فإن  السابقة، املادة يف املنصوص الفرعية

 . حل ايل التوصل يتم ريثما التلف من حلمايتها يكن مل ما جديد إستصالح

 أو التحكيمية اهليئات علي بشأا النزاع عرض فرتة أثناء األرضي يف املستثمرة املصاريف قيمة تراعي ال: 106 المادة

 .له احملكوم الطرف قبول حالة يف إال حيتلوا من دعوى رفض مت قد كان إذا القضائية

 يف لكنها األطراف علي حل بإقرتاح تقوم كما النزاع ملف بنفسها للمقاطعة العقارية اللجنة تدرس:  107 المادة
 .التحكيم حمضر يف تسجيله قرار الختاذ األطراف غياب يف جتتمع الصلح مساعي فشل حالة

 احلاكم إلبالغ يوما ثالثني أجل األطراف ومينح املإل علي ينشر كما املقاطعة مقر يف لوحة علي القرار هذا ويتم

 . التحكيم لقرار رفضهم أو قبوهلم

 جلنة إيل النزاع رفع إيل هؤالء يدعو احلاكم فإن .األقل علي األطراف أحد قبل من كتابيا املبلغ الرفض حالة يف و

 . الرفض تبليغ بعد أيام سبعة القضية ملف اليها حيال اليت الوالية

 .بالنزاع املتعلق بامللف يرفق مفصال تقريرا احلاكم ويعد

 وحتكيم الوقاية جلنة حمل حتل أن الوالية يف العقارية اجلماعية النزاعات وحتكيم الوقاية للجنة جيوز ال:   108 المادة

 . ما لسبب احلاكم حمل الوايل حل وإن حىت املقاطعة يف العقارية اجلماعية النزاعات

 أن القائم النزاع ملف دراسة بعد الوالية يف العقارية اجلماعية النزاعات وحتكيم الوقاية للجنة ميكن:   109 المادة

 .وّدي حل إيل التوصل أجل من الوساطة ومساعي التحريات جبمع تقوم
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 . النزاع ملف الوايل تلقي من اعتبارا شهرين أجل تتجاوز أن ميكن ال املذكورة الوساطة ومساعي التحريات أن بيد

 االستماع بعد النزاع يف للبت الوالية يف العقارية اجلماعية النزاعات حتكيم و الوقاية جلنة جتتمع األجل انقضاء وعند

 .املتنازعة األطراف إيل بنفسها

 األطراف عليها علنا يطلع كما امللصقات طريق عن الوالية جلنة عن الصادر التحكيم قرار أو الصلح حمضر عرض يتم

 .التحكيم قرار رفضهم أو قبوهلم إما الوايل لتبليغ كامال يوم 15 أجل مينحون الذين

 حبضور باملقاطعة العقارية اجلماعية النزاعات حتكيم و لوقاية الوطنية اللجنة قبل من التنفيذ يتم القبول، حالة يف و

 .التنفيذ هذا ظروف عن ا تقرير الوايل إيل احلاكم يرفع كما .األطراف

 الداخلية وزير إيل يرفع كما العقارية اجلماعية النزاعات وحتكيم الوقاية الوطنية اللجنة الوايل يبلغ الرفض حالة يف و

 . مفصل بتقرير مرفوقا النزاع ملف

 سلطته وحتت الداخلية وزير من مببادرة العقارية اجلماعية النزاعات وحتكيم للوقاية الوطنية للجنة ميكن:   110 المادة

 . للنزاع عادل حل إقرتاح من بتمكينها الكفيلة التحريات مجيع بنفسها تباشر أن

 ملف تلقي تاريخ من اعتبارا  أشهر ثالثة تتجاوز أن ميكن ال اليت حترياا اية يف الوطنية اللجنة جتتمع:  111 المادة

 .الداخلية وزير علي رأي إلقرتاح النزاع

 . املتنازعة األطراف إيل يبلغه الذي الوايل إيل حتكيمه قرار الوزير حييل

 . أخري جلنة حمل حتل أن جلنة ألية ميكن ال:   112 المادة

 . األطراف مبحضر الوالية قبل من تنفيذه ويتم الفوري النفاذ صبغة الوزير حتكيم قرار يكتسي:   113 المادة

 . إلمتامه الثمانية األيام يف التنفيذ هذا ظروف عن تقريرا الداخلية وزير إيل الوايل ويرفع

 :اال اجلماعية العقارية النزاعات يف للتحكيم اإلداري اإلجراء تأجيل أو تعليق ميكن ال:   114 المادة

  الداخلية؛ وزير من بأمر -

 طريق عن حل إجياد أجل من التعليق هذا فيها يطلبون األطراف قبل من مشرتكة بصورة مكتوبة برسالة -

 .أشهر ثالثة يتجاوز ال اجل خالل الصلح

 العقارية والتسويات األرض علي الحقوق من التثبت : السابع الفصل

 حيتل شخص إىل املرسوم هذا مبوجب خمتصة سلطة مبقتضاه تسلم الذي اإلجراء هي العقارية التسوية:   115 المادة

 .للمحتل األصلي الوضع حسب ملكية سند أو مؤقتا إقطاعا للدولة أا يفرتض أرضا
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 تثبت مل كلما ملكية إفادة أو إقطاع موضع ليست اليت األراضي جلميع الدولة ملكية تفرتض:   116 المادة

 . املرسوم هذا يف احملددة للمسطرة طبقا خصوصيني أشخاص لدن من امتالكها

 إحتالهلا تسوية بعد إال تقطع أن تقليدية جمموعات شرعية غري بصورة استغلتها اليت لألراضى ميكن ال:   117 المادة

 . املرسوم هذا يف احملددة للشروط طبقا

 اخلاصة كتلك الشروط نفس و اإلجراءات نفس حسب التسوية قيد املؤقتة الريفية االقتطاعات متنح:   118 المادة

 .األرض إلحتالل السابقة املؤقتة الريفية باإلقتطاعات

 باسم تعمل معنوية لشخصيات املمنوحة التسوية قيد املؤقت الريفي اإلقطاع وثائق وجوبا حتمل:   119 المادة

 ."اموعة لصاحل ممنوح مؤقت إقطاع"العبارة تقليدية جمموعات

 أو األرض إحياء يف شاركوا الذين اموعة أعضاء حقوق تساوي يضمن خاصا بندا تتضمن كما:   120 المادة

 .إستغالهلا علي احملافظة يف سامهوا

 الحضرية اإلقتطاعات  :الثامن الفصل

 اإلقليمية والسلطات املالية وزير مع بالتشاور التقطيع خمططات بالعمران املكلفة الوزارة مصاحل تضع: 121 المادة

 .الطبوغرافيا مصاحل وضعته الذي للتشخيص طبقا ذلك و املختصة والبلدية

 الذي الشروط دفرت السابقة، املادة يف إليها املشار املصاحل آراء إىل إضافة التقطيع مشروع ملف يضم:   122 المادة

 عامة وبصورة البناء وحجم ونسبة التنظيم خمطط وارتفاقات لإلحياء املطلوب األدىن واحلد املناطق خمتلف وجهة حيدد

 . املفروضة العمرانية القواعد

 .بالعمران املكلف الوزير من تقرير على بناء الوزراء جملس عن صادر مرسوم مبوجب التقطيع خمطط على املصادقة تتم

 .حدوده معامل تعيني بعد تنظيم خمطط مبثابة سيكون ھوأن عمومي نفع ذا التقطيع خمطط املصادقة مرسوم يعلن

 .القانوين للنموذج مطابقة بعالمات أرضية قطعة كل تبيني ويتم ميدانيا التقطيع خمطط يطبق:   123 المادة

. 

 بالعمران املكلفة الوزارة مصاحل مع بالتعاون الدولة وممتلكات للعقارات العامة املديرية مصاحل تسجل:   124 المادة

 . اخلاصة احلقوق مجيع إستنفاذ بعد عليه املصادق التقطيع موضوع األراضي الدولة بإسم

 : املقطعة املناطق تضم :   125 المادة

 إحياء لشروط خاضعة التقليدية للصناعة خمصصة أو صناعية أو جتارية أو سكنية شبه أو سكنية تقطيعات -

  ؛ خاصة
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 . خاصة عمرانية لقواعد خيضع ال الذي املتنامي للسكن تقطيعات -

 : إختصاص من حصريا النهائية أو املؤقتة اإلقطاعات منح يكون احلضرية املناطق يف:   126 المادة

 كانت؛ منطقة أي يف مربع مرت ألف تتجاوز ال املساحة كانت إذا املالية وزير -

 .مربع مرت ألف تتجاوز املساحة كانت إذا الوزراء جملس -

 املخصصة أو الصناعية أو التجارية أو السكنية املناطق يف إقطاع علي احلصول يف راغب كل علي:   127 المادة

 . املالية وزير إىل الكامل عنوانه حيمل طلبا يوجه أن التقليدية للصناعة

 :  الطلب ذا وترفق

 ؛ الطلب صاحب تعريف بطاقة من مصدقة نسخة -

 . معنوية شخصية كان إذا الطلب لصاحب األساسي النظام من نسخة -

 قبل من السكنية املنطقة يف اإلقطاعات طلبات دراسة تتم التوجيهي املخطط ذات احلضرية املناطق يف:  128 المادة

 : من تتكون إستشارية جلنة

 :الرئيس

 اجلهوي، ممثله أو الدولة وممتلكات للعقارات العام املدير -

 :األعضاء

 ؛ اجلهوي ممثله أو الطبوغرافيا مدير -

 . اللجنة سكرتارية يتوىل الذي اجلهوي ممثله أو العمران مدير -

 . املقرتحني األشخاص الئحة املالية وزير إيل اللجنة هذه ترفع

 للصناعة املخصصة أو التجارية أو الصناعية املقطعة املناطق يف املؤقتة اإلقطاعات منح ميكن ال:  129 المادة

 أي من الذمة بريئي يكونون والذين التجاري السجل يف مسجلني معنويني أو طبيعيني ألشخاص إال التقليدية

 .العام النفع ذات املعلنة للمؤسسات وكذا والبنوك اإلجتماعي والضمان الضرائب إجتاه التزامات

 اليت اإلستشارية اللجنة قبل من الصناعية املقطعة املناطق يف املؤقتة اإلقطاعات من املستفيدون يقرتح : 130 المادة

 : من تتكون

 رئيسا؛ الدولة ممتلكات و للعقارات العام املدير -

 اجلهوي؛ والعمل الرتايب اإلستصالح مدير -

 الصناعة؛ مديري -
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 ؛ التجارة مدير -

 التقليدية؛ الصناعة مدير -

 .اللجنة سكرتريية يتوىل العمران مدير

 احليازة رخص تصدر كما باملالية املكلف الوزير قبل من منها للمستفيدين املؤقتة اإلقطاعات تبليغ يتم : 131 المادة

 . عليها املرتتبة احلقوق كامل تسديد بعد السلطة نفس من

 فيها القيام مع اإلقطاع وثيقة تاريخ من اعتبارا سنتني أجل خالل تسييجها منه األرض انتزاع طائلة حتت املستفيد يلزم

 . الشروط دفرت ملواصفات مطابق استغالل بإجناز التاريخ نفس من اعتبارا سنوات مخس أجل يف

 و شخصية املؤقتة اإلقطاعات تكون التقليدية للصناعة املخصصة أو التجارية أو السكنية املناطق يف : 132 المادة
 . توثيق موجب تكون أن شريطة حتويلها أو هبتها أو بيعها جيوز

 إجناز وبعد املختصة اجلهوية الفنية املصاحل رأي على اعتمادا البناء، رخصة الوايل إصدار بعد :133  المادة

 . ائي إقطاع ،على طلبه على بناء احلصول، املؤقت اإلقطاع لصاحب ميكن الشروط، دفرت يف احملدد االستغالل

 هذا من 125 املادة يف عليه املنصوص للتمييز تبعا الوزراء جملس يف مرسوم أو مقرر مبقتضى النهائي اإلقطاع منح يتم

 .املرسوم

 : من تتكون جلنة طرف من احلضرية املناطق مجيع يف املؤقتة اإلقطاعات إستغالل من التثبت يتم :  134 المادة

 رئيسا ، احلاكم -

 . الضرائب و والعمران للعقارات أو للمقاطعة التابعة اجلهوية املصاحل رؤساء -

  : واضحة بصورة يقرتح كما املنجز اإلستغالل اللجنة هذه حمضر يقّوم

 ؛ اإلسغالل أجل متديد إما -

 ؛ النهائي اإلقطاع أو -

 . صاحبه من اإلقطاع إنتزاع أو -

 . احلاكم إىل املؤقتة اإلقطاعات طلبات توجه املتنامي للسكن املخصصة املقطعة املناطق يف:  135 المادة

 : من تتكون جلنة اإلقطاعات هذه من املستفيدين الئحة تضع

 رئيسا ، احلاكم -

 املعنية، املدينة عمدة -

 و التجارة و العامة اخلزينة و العمران و للعقارات أو للمقاطعة التابعة اجلهوية املصاحل رؤساء -
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 .الداخلية -

 .متثيل و جتربة من به تتمتعان ملا الوايل يعينهما شخصيتني -

 .باملالية املكلف الوزير إىل النهائية لالئحة حتال

 126 املادة يف الواردة لإلجراءات طبقا املتنامي للسكن املخصصة املراكز يف املؤقتة اإلقطاعات متنح : 136 المادة

 . املرسوم هذا من

 املاحنة السلطة إىل يقدم أن املؤقت اإلقطاع لصاحب ميكن املتنامي للسكن املخصصة املناطق يف : 137 المادة

 للحد األقل على مساويا القائم اإلستغالل يكون أن شريطة املنجزة االستثمارات بتملك له يؤذن مقتنيا لإلعتماد

 .الشروط دفرت يف املفروض األدىن

 ائي إقطاع على احلصول املؤقت اإلقطاع لصاحب ميكن التقطيع، ملخطط املطابق االستغالل بعد:  138 المادة

 .لألرض

 املؤقت اإلقطاع صاحب وبإمكان. املرسوم هذا من 133 املادة يف عليها املنصوص اللجنة اإلستغالل هذا من تتثبت

 .االستغالل ثبوت وقت أي يف يطلب أن

 سنة ملدة إستثنائي متديد حالة يف إال سنوات مخس أجل إنقضاء عند اإلدارة قبل من تلقائية بصورة به  القيام وسيتم

 . األكثر على

 سنتني أجل خالل الشروط دفرت يف الواردة للرتتيبات طبقا قطعهم تسييج اإلقطاعات أصحاب يلزم : 139 المادة

 . اإلقطاع تاريخ من اعتبارا

 .نفسه التاريخ من اعتبار سنوات مخس أجل خالل قطعهم استغالل عليهم جيب النهائي اإلقطاع على وللحصول

 الثمن يبقى احلالة هذه ويف صاحبه من لإلقطاع التلقائي االنتزاع سنوات مخس أجل خالل االستغالل عدم يستتبع

 .العامة للخزينة ملكا املدفوع

  انتقالية ترتيبات  :التاسع الفصل

 بالنسبة املعايري مطابقة إجراءات العمران و الداخلية و باملالية املكلفني الوزراء من مقرر سيحدد :  140 المادة

 .احلضرية املناطق يف 2000يوليو 17 بتاريخ الصادر  89-2000 رقم املرسوم نظام حتت املمنوحة الريفية لالقطاعات

 تعطيل دون امللفات حتال املرسوم هذا توقيع عند اإلجراءات قيد وتلك اإلقطاعات لطلبات بالنسبة: 141  المادة

 .املرسوم هذا ترتيبات يف الواردة املختصة السلطات إىل االقتضاء عند

 :  نهائية ترتيبات  :العاشر الفصل
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 17 بتاريخ الصادر  89-2000 رقم املرسوم خاصة املرسوم هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغى  :142 المادة

  2000يوليو

 كل الرتايب االستصالح و والعمران اإلسكانو  التنمية الريفيةو  املاليةوالالمركزية و  الداخلية راءوز  يكلف : 143 المادة

 . للجمهورية اإلسالمية املوريتانية الرمسية اجلريدة يف سينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ  يعنيه فيما
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  العمران

   

  العمران
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   العمران مدونة يتضمن 2008 مارس 17 بتاريخ صادر 07-2008 قانون. 1

  عامة أحكام: األول الباب

  الهدف: األول الفصل

  .الرتايب واالستصالح العمران جمال يف املطبقة القواعد حتديد إىل املدونة هذه دف :األولى المادة

 خاصة أحكام التنظيمية بالطرق هلا، فستحدد الريفية البلديات أما البلديات مجيع على املدونة هذه أحكام تطبق

  .ا

 جملس يتخذه مرسوم الدميغرايف، حجمها حيدد اليت احلضرية التجمعات مجيع على احلالية املدونة ترتيبات تطبيق

 خاص ترتيبات ستحدد األخرى، بالتجمعات يتعلق ذلك ومع بالعمران، املكلف الوزير من اقرتاح على الوزراء

  .التنظيمية بالطرق

 اقتصادية تنظيمية سياسة إطار يف وتدرجييا توقعيا استصالحا احلضرية املراكز واستصالح العمران يهدف: 2المادة

 إىل لألرض، املعقلن االستخدام طريق عن خاصة بصفة يهدف كما للبيئة، ومحاية ترايب واستصالح واجتماعية

  .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية املادية املستويات على لإلقليم املتناسقة للتنمية مالئم إطار إنشاء

  التعريفات: الثاني الفصل

    إزاءها املبنية املعاين املدونة هذه يف الواردة التالية العبارات تتخذ: 3المادة

 تطبق اليت الدنيا بالقواعد األمر ويتعلق األرض استخدام لشروط احملددة القواعد جمموع:  للعمران العام النظام. 1

  .مفصل استصالح مبخطط أو للعمران مبخطط مزودة بلدية تكون ال عندما

 املراكز تنمية توجهات حتدد اليت األمد والطويل املتوسط التخطيط أداة: والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط. 2

  .احلضرية
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 وارتفاعات العامة القواعد والعمران، للتهيئة التوجيهي املخطط إطار يف ختطيط وثيقة: للعمران احمللي املخطط. 3

 التنمية ضرورة احلسبان يف يأخذ املخطط هذا فإن األرض، شغل ملخطط وخالفا احلضرية، للمراكز االستخدام

  .للبلدية االقتصادية التنمية مشاريع ذاته الوقت يف تدمج اليت تلك املستدمية

 فهو أجزاء، عدة إىل األرضية القطع لتقسيم عملية كل خالله من تتم إطار: املفصل لالستصالح خمطط. 4

  .والتجهيز لإلحياء وبرناجما للعمران ونظاما خمططا يشمل

 منطقة إحياء أو استصالح خصوصية أو عمومية هليئة تسند أن مبقتضاه البلدية أو للدولة جيوز عقد: االتفاقية. 5

  .واملالية الفنية العامة األحكام وكذا طرف، كل التزامات حيدد ما

 إلجناز البلدية أو الدولة مع اتفاقية طريق عن أو خاص إطار يف يعمل اعتباري أو طبيعي شخص: املستصلح. 6

  .باألرض مرتبطة أعمال

 أو عمارة ملكية باقتناء التصرف، حالة يف للقيام، احمللية للجمعيات أو للدولة به معرتف حق: الشفعة حق. 7

  . آخر مقنت أي على تفضيال حقيقية عقارية حقوق أو عمارات عدة

  .البناء أشغال بإجناز للسماح اإلدارية السلطة تصدرها وثيقة: البناء رخصة. 8

 إجراء يتناوهلا واليت البناء رخصة من إعفاؤها مت اليت األشغال لكافة إلزامية إدارية رخصة: األشغال عن اإلعالن. 9

  .واستخدامها األرض شغل قواعد مع املطابقة من للتأكيد خمففة رقابة

 أي قبل عليها وحيصل كليا، أو جزئيا بناية هدم قبل عليها احلصول من بد ال إدارية رخصة: اهلدم رخصة. 10

  .البناء لرخصة طلب

 العمرانية واالشرتاكات الرسوم ونظام امللكية اإلدارية واحلدود العمران قواعد تبني إدارية وثيقة: العمران إفادة. 11

  . املتوقعة أو املوجودة العمومية التجهيزات وحالة معينة أرضية قطعة على املطبقة

 اجل من أجزاء آخر إىل للدولة العقارية امللكية من جزء تقسيم هو منها اهلدف عملية: األرض قطع تقسيم. 12

  .بذلك مرتبطة لنشاطات أو/و السكن ألغراض أرضية قطه إنشاء
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 الصحية غري أو اخلربة واإلحياء املتدهورة القدمية احلضرية املراكز الستصالح عملية: العمراين التجديد. 13

  . األصلي طابعها استعادة أو ثقافية أو مجالية أو تارخيية أمهية ذات منطقة وترميم العشوائية والبنايات

  .لالستصالح منطقة يف جديدة قطع وتوزيع وإنشاء العقارية، امللكية قاعدة لتعديل عملية: احلضري التجمع. 14

 على تتوفر خاصة أو عمومية شبه أو عمومية هيئة بداخلها يوجد منطقة: بالتشاور االستصالح منطقة. 15

 عنها، التنازل اجل من األرضية القطع وجتهيز الستصالح بالقيام األمر أو للقيام التدخل وتقرر الدولة من تفويض

  .ا املعمول القوانني يف احملددة للشروط طبقا خصوصيني أو عموميني ملستخدمني االقتضاء عند

 أن هلا جيوز حبيث استصالح عملية عليها تنجز أن البلدية أو الدولة تسعى مساحة: العقاري التدخل مساحة. 16

  . وجه أحسن على للعمران احمللية خطتها إكمال إىل سعيا بالشفعة أو/و امللكية بنزع يقضي حقا عليها تنفذ

  األرض باستخدام متعلقة قواعد: الثاني الباب

  عامة مستندان: األول الفرعي الباب

  للعمران عام نظام: األول الفصل

 كل أو للبناء تغيري أو بناء كل للبناء العام وللنظام املدونة هذه يف الوارد للعمران العام للنظام خيضع: 4المادة

  .مفصل استصالح خمطط على أو للعمران حملي خمطط على تتوفر ال حضرية بلدية يف يتم لألرض شغل

  :عندما للبناء تعديل أو بناء كل ترفض أن املختصة للسلطة جيوز: 5المادة

o العمومي األمن أو النظافة من أبعادها، أو موقعها حيث من متس، أو البنايات شأن من يكون .  

o بيئية جدوائية دراسة تناوهلا ومل بيين لتقييم خاضعة ستبىن اليت املنشأة تكون.  

o خطرية ألضرار موقعها حيث من تتعرض أن البنايات شأن من يكون.  

o أو مواقع استغالل أو صيانة موقعها، حيث من للخطر، تعرض أن البنايات شأن من يكون 

  .منظرية أو تارخيية أو معمارية فائدة ذات عمارات

o يكون وعندما خصوصية أو عمومية طرق إليها تصل ال أراض يف مشيدة البنايات تكون 

  .السالمة على األخطار بعض على منطويا إليها الوصول
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o صحي صرف باجناز البناية تسمح ال عندما أو م250 من أكثر تبعد الشروب املاء شبكة تكون 

  .كافية صحية ظروف يف مجاعي أو فردي

o املزيد أو جديدة عمومية جتهيزات اجناز تفرض أمهيتها أو وضعيتها حيث من البنايات تكون 

  . املتوفرة املوارد مع تتناسب ال العمومية للمرافق املصروفات من

o الغابوية أو الزراعية بالنشاطات يضر أو الفوضوي العمران يشجع شكل على البنايات تكون.  

o حضرية بقيمة هلا يعرتف اليت باملساحات الضرر تلحق البنايات تكون.  

o ارتفاعها خاصة( أبعادها أو املعماري وشكلها وضعيتها حيث من البنايات، شأن من يكون (

  .بفائدا أو ااورة األمكنة بطابع ضررا تلحق أن اخلارجي، مظهرها أو

 ال أن أو لألشغال إعالن إطار ضمن األشغال على الطريقة بنفس تعرتض، أن املختصة للسلطة جيوز ذلك ومع
  .الظروف أو احلاالت نفس يف املواصفات بعض حترتم مل إن ا تسمح

  العمران إفادة: الثاني الفصل

 األحكام حسب أرضية بقطعة املتعلقة البناء حقوق عن معلومات إعطاء إىل العمران إفادة دف: 6المادة

  .املدونة هذه يف الوارد للعمران العام النظام وخاصة املطبقة، والتنظيمية القانونية

 املزمع البناء من اهلدف على عندئذ الرتكيز مع حمددة عملية اجناز إمكانية إما العمران، إفادة طلب يتناول أن جيوز

 دون املعنية القطعة على ا املعمول ومستلزماته البناء إمكانية عامة، بصفة إما منه ستشيد اليت الصافية واملساحة

  .حمددة بعملية متعلقة املعلومات تلك تكون أن

 واملشاركات الرسوم ونظام امللكية حق على اإلدارية والقيود العمران ترتيبات العمران إفادة تبني احلاالت مجيع ويف

 القطعة هلذه وضعها تقرير مت واليت القائمة العمومية التجهيزات وحالة ما أرضية قطعة على املطبقة العمران جمال يف

  .عليها واملصادقة

 بناء قابلية تعارض قاعدة أية هناك تكون ال عندما اجيابية فهي سلبية، أم اجيابية العمران إفادة تكون أن جيوز

 العملية هذه أو للبناء القابلية هذه تكون عندما أو البيئية اجلدوائية ذلك يف مبا املربجمة بالعملية القيام أو القطعة

  .العكس حالة يف سلبية اإلفادة وتكون اإلفادة، يف عندئذ ترد اليت الشروط بعض احرتمت ما إذا ممكنة
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  .للعمران سلبية إفادة إصدار الواجب من يكون القطعة، موقع بسبب الرتخيص رفض املمكن من يكون عندما

  .املعين العمدة مع بالتشاور وإصدارها العمران إفادة يف التحقيق املختصة اإلدارية السلطة تتوىل: 7المادة

 برسالة هلا يرسله أو إيصال مقابل البلدية لدى نسخ ثالث يف العمران إفادة طلب بإيداع صاحب يقوم: 8المادة

 وموضوع ومساحتها القطعة وعنوان خمتصة كانت إذا املالك هوية الطلب وحيدد باالستالم، وصل مع مضمونة

  .الطلب

 هدف( موضعها بإجياز يبني فإنه حمددة عملية الطلب يتناول وعندما ملوقعها املبني القطعة مبخطط الطلب وحيب

  )ستبىن اليت الصافية واملساحة وطبيعته املزمع البناء

  .العمران إفادة لطلب النموذجية الشكلية بالعمران املكلف الوزير من بقرار وحتدد

 حالة ويف كامل ملف إيداع بعد إال األجل هذا يبدأ وال شهر العمران إفادة طلب يف التحقيق مدة إن: 9المادة

 الفرتة هذه متديد وجيوز طلبه، إليداع املوالية العشرة األيام خالل ملفه تكملة إىل الطلب صاحب يدعى العكس

  . بالتحقيق املكلفة السلطة من مربر بقرار يوما عشر مخسة أقصاها مبدة

  .املختصة السلطة من مبقرر االجيابية العمران إفادة إصدار جيوز وال

 البلدية لدى إليداعه املوايل األسبوع خالل املختصة اإلدارية للسلطة العمران إفادة طلب العمدة حييل: 10المادة

 مع الوثيق بالتعاون اإلفادة طلب يف التحقيق وتتوىل باملشروع املعنية واهليئات املصاحل املعنية السلطة ويستشري

  .املعنية البلدية ومصاحل العمدة

 وحيدد السابقة، املادة ي إليها املشار واهليئات املصاحل الئحة بالعمران املكلف الوزير من مبقرر تعد: 11المادة

 طابعا رأيها يكتسي اليت العمران إفادة إلصدار إلزاميا املطابق رأيها يعترب اليت اهليئات أو املصاحل كذلك املقرر هذا

  .استشاريا

 ا ويبلغ شهرين مدة املعنية اجلهوية اإلدارة ومقر البلدية مقر يف السلبية أو االجيابية العمران إفادة تعلق: 12المادة

  .  الطلب صاحب
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 يقدم طلب على بناء إضافية بسنة الفرتة هذه متديد وجيوز سنة مدة صاحلة االجيابية العمران إفادة تبقى: 13المادة

 قد أساسها على منحت القواعد تكون ال أن وشريطة احلالية اإلفادة صالحية فرتة انقضاء قبل األقل على شهرا

  .ذلك أثناء تطورت

  .صالحيتها مدة االجيابية العمران إفادة ترتيبات مع ينسجم للبناء طلب بكل يرخص أن جيب

  البنايات مساحات: الثالث الفصل

 املبنية املساحة نسبة األراضي شغل معامل حيدد األرضية، القطعة من املبنية املساحة هي البناء مساحة: 14المادة

  .  األرض قطعة مساحة على

 مساحة على مقسمة للبناية املغطاة لألرضية الصافية املساحة نسبة العقاري االستخدام معامل حيدد: 15المادة

  . بنائها املزمع األرض قطعة

 البناية طوابق من طابق كل يف األرضيات مساحات جمموع املغطاة لألرضية الصافية املساحة تساوي: 16المادة

  : التالية األرضيات مساحات خصم بعد احليطان عرض يشمل حسابا احملسوبة

  لالستصالح القابلة غري والسراديب السقف ختشيبات* 

  ذلك أشبه وما املغطى غري الدار وحصن والشرفة والسطح الغطاء* 

  السيارات لتوقف املعدة البنايات أو املرآب* 

  العمران مستندات: الثاني الفرعي الباب

 للعمران احمللية واملخططات والعمران للتهيئة التوجيهية املخططات العمران مبستندات يقصد: 17المادة

  املفصلة االستصالح وخمططات

  والعمران للتهيئة التوجيهية المخططات: الرابع الفصل
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 التنمية توجيهات سنة، 20و 10: بني ما ترتاوح ملدة والعمران، للتهيئة التوجيهي املخطط حيدد: 18المادة

 للتعاون مؤسسة يف ملتئمة غري أو ملتئمة بلديات عدة أو واحدة بلدية يشمل قد حضري لتجمع واالستصالح

  .البلديات بني

  :والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط أن إذ

  سنة 20و 10: بني ما ألفق احلضرية املساحة حيدد .1

  التوسع اجل من املفضلة املناطق حيدد .2

  والنقل للشبكات التحتية البىن ومواقع خطوط حيدد .3

   التجمع لبنية املنظمة العمومية التجهيزات موقع حيدد .4

  املناطق خمتلفة استخدام خصوصية بيان .5

 أو معني بنشاط للقيام أو التجارة أو للسكن تستخدم حضرية مناطق إىل ستحول اليت تلك أو احلضرية املناطق -

  .الصيانة أو التجديد أو اهليكلة إعادة سيشملها اليت القطاعات حتدد حيث خضراء ملساحة أو للتجهيز

  املائية املوارد محاية ارتفاقات -

  .فيها للبناء القابلة غري الطبيعية والفضاءات الزراعية املناطق -

  .واستغالهلا محايتها املطلوب واألثرية والتارخيية البيئية الفائدة ذات املواقع -

 اليت األعمال ذاته الوقت يف يبني، كما تنفيذها وجدولة املراحل خمتلف والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط حيدد

  .واملؤسسي والقانوين الفين اال يف ا سيقام

  :من والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط يتكون: 19المادة

 خيص وفيما والبيئي واالقتصادي الدميغرايف اال يف  التجمع وضعية تشخيص يعرض) 1( تقدمي تقرير -

 مشروع) 2(و احلضرية وشبه احلضرية الزراعية واملناطق احلضرية والتنقالت والسكن واخلدمات التجهيزات

  .اهليكلة إعادة يف آو الستصالح يف األولوية هلا ستعطى اليت القطاعات وخاصة التجمع تنمية
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 الذي احمليط البعيد أو املتوسط املدى على التوقعات وحسب احلالية وضعيتها يف متثل توضيحية خرائط -

  .الكبرية والتجهيزات التحتية البىن أهم مواقع ورسم للرتبة العام التخصيص وكذا العمران سيطاله

  .هدفه حيث من مربرا مفيدا يكون آخر عنصر أي والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط يضم أن جيوز كما

 الوزير استشارة بعد والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط إعداد مبادرة بالعمران املكلف الوزير يتخذ: 20المادة

  .املعنيني العمدة من بطلب أو منه طلب على بناء أو احمللية باجلماعات املكلف

 والتعاون بالعمران املكلف الوزير وسلطة مسؤولية حتت والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط إعداد جيري: 21المادة

 أشخاص مع وباالشرتاك املعنية الشبكات مسيريي مع االقتضاء، عند وكذا املعنية، البلديات أو البلدية مع

  .معنيني عموميني

 املعنية الشبكات مسيريي واىل العمومية الشخصيات إىل حيال التوجيهي املخطط مشروع إعداد يتم ما وبعد

 عندهم ما إلبداع شهران مدته اجل هؤالء أمام وسيكون املسألة، يف رأيهم إلبداع وذلك إعادة يف أشركوا الذين

  .األدلة من يكفي مبا معززة تبدو اليت املالحظات بالعمران املكلف الوزير وسرياعي مالحظات من

  : التالية الشروط حسب عمومي لتحقيق عندئذ التوجيهي املخطط مشروع خيضع: 22المادة

 ما الواقعة واملدة االفتتاح تاريخ خاصة( العمومي التحقيق مميزات أهم فيها حيدد مبقرر احملقق املفوض الوزير يعني -

  )املالحظات وإبداء املستندات مشاريع على االطالع وإجراءات وشهرين شهر بني

 مربرا تقريرا ويعد اجلميع تصرف حتت موضوع سجل يف اجلمهور مالحظات احملقق املفوض يقيد -

 إىل احملقق املفوض قبل من إكماله فور التقرير هذا وحيال برأيه ويصحبه التحقيق عناصر أهم يستعرض

  .   بالعمران املكلف الوزير

 أو البلدية ويف بالعمران املكلف الوزارة مقر لدى اجلمهور تصرف حتت احملقق املفوض ورأي تقرير يوضع -

  .والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط على املصادقة لغاية املعنية اجلهوية واإلدارات البلديات

 بالعمران ملكلف الوزير قبل من التحقيق، أساس على تعديله حالة يف التوجيهي، املخطط مشروع حيال: 23المادة

 يف املشرتكة الشبكات مسيريي واىل العمومية، الشخصيات واىل ،|املعنية البلديات عمدة أو البلدية عمدة إىل
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 شهرين يتجاوز ال اجل يف االقتضاء عند إحالتها جيب اآلراء وهذه فيه، آرائهم إبداء بغية وذلك املشروع، إعداد

  .موافقة انقضائه بعد تعترب حيث

  .بالعمران املكلف الوزير من اقرتاح على بناء الوزراء جمس يتخذ مبرسوم التوجيهي املخطط على يصادق

 واإلدارات البلديات أو البلدية ويف الوزارة مقر لدى اجلمهور تصرف حتت يوضع املخطط على املصادقة وبعد

  .املعنية اإلقليمية

 معتربة بصفة متس ال اليت التغيريات إدخال يف والعمران لالستصالح التوجيهي املخطط تعديل يتمثل: 24المادة

  %):10 عن تقل نسبة ضمن أي(

  الطويل أو املتوسط املدى على احلضري احمليط -

  املناطق خمتلف اختصاصات -

  والنقل للشبكات الكبرية التحتية البىن رسم -

 أو احمللية باجلماعات املكلف الوزير من طلب على بناء أو التعديل مبادرة اختاذ بالعمران املكلف الوزير يتوىل

  .املعنيني العمد أو العمدة من بطلب

 املعنية الشبكات مسريي ومع البلديات أو البلدية مع بالتعاون وسلطته الوزير مسؤولية حتت التعديل إعداد وجيري

  .معنية عمومية شخصيات ومبساعدة التوجيهي باملخطط

 التوجيهي املخطط مشروع على للمصادقة املتبعة اإلجراءات نفس هي التعديل مشروع على املصادقة إجراءات

  .والعمران للتهيئة

 على يقتصر ال عليه يدخل تغيري أي والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط بعض أو كل مبراجعة يقصد: 25المادة

  .أعاله 24املادة يف ورد كالذي بسيط تعديل

 واملصادقة اإلعداد عند املتبعة نفسها هي التوجيهي املخطط مراجعة مشروع على واملصادقة اإلعداد إجراءات -

  .املخطط مشروع على
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  :أن غري

  .املراجعة مشروع تربر أن طبيعتها من عناصر أو جديدة عناصر عرض على يقتصر التقدمي تقرير -

  .شهر عن تزيد ال مدة إىل ختفيضه ميكن 22يف املادة عليه املنصوص العمومي التحقيق -

  .العموميني األشخاص كافة على التوجيهي املخطط حيتج: 26المادة

  للعمران المحلية المخططات: الخامس الفصل

 تراب بعض أو كل على األراضي استخدام جمال يف املطبقة القواعد للعمران احمللي املخطط حيدد: 27المادة

 يكون عندما والعمران، للتهيئة التوجيهي املخطط يف عليها املنصوص التوجيهات حيرتم حتديدا احلضرية البلدية

 فإن األخرية، هذه تراب من جزء على إال مطبق غري ما بلدية يف للعمران احمللي املخطط يكون ال وعندما موجودا،

  .ترابه باقي على يطبق املدونة هذه من الثاين الباب من األول الفصل يف عليه املنصوص للعمران العام النظام

 إال للعمران خمطط على املتوفرة البلديات يف األراضي وبشغل وباألشغال بالعمليات السماح ينبغي ال: 28المادة

  . املخطط هذا ترتيبات مع منسجمة كانت إذا

  :من للعمران احمللي املخطط يتكون: 29المادة

  األراضي، واستخدام البناء جمال يف احملددة القواعد يشمل نظام -

  .املخطط يشملها اليت البلدية تراب كل مناطق شكل على وخاصة حتدد) خمططات( وثائق عدة أو وثيقة -

  .  الغري مع أو اإلدارة مع تقاريرهم يف به يتذرعوا أن هلؤالء وليس احملكومني على به االحتجاج ميكن ال تقدمي تقرير -

  .امللحقات مثل أخرى مستندات أيضا يشمل أن جيوز كما

  .واخلصوصيني العموميني األشخاص كافة على للعمران احمللي باملخطط وحيتج

  : أن إلزامية بصفة للعمران احمللي املخطط على جيب: 30المادة
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 تشيد أن ميكن اليت املناطق وهي حضرية، إىل ستحول اليت أو احلضرية املناطق حدود حيدد .1

 غري املناطق حدود ترسم وأن عليها قائمة بنايات على تعديالت جتري أو جديدة بنايات عليها

  .احلضرية شبه او احلضرية الزراعية واملناطق فيها البناء او للتحضر القابلة

 الرتبة جودة مراعاة مع – ستحضر اليت أو – احلضرية املناطق ختصيص صالحية حدود حيدد .2

  .فيها متارس أن املمكن من اليت الغالبة والنشاطات احلاجيات وحقيقة

  .العمومية والفضاءات العمومية التحتية البىن أو للتجهيزات املخصصة املواقع حيدد .3

  .العمومية والطرق املساحات طول على احرتامها جيب اليت الرتصيف كيفية يضبط .4

 املياه وقنوات املرور وارتفاقات اهلرتيزية االرتفاقات( العمومي النفع ذات االرتفاقات خمطط حيدد .5

  )املثال سبيل على الكهرباء وخطوط

 اليت املناظر أو املواقع وكذا خاص، معماري أو تارخيي طابع ذات القطاعات أو املعامل حيدد .6

 املعمول والنظم للقوانني طبقا احلماية ذه اخلاصة القواعد االقتضاء، عند حيدد كما ستحمى،

  .ا

  .هيكلتها ستعاد اليت العمرانية القطاعات حيدد .7

 خاصة إنشاؤها يتم أو تعديلها سيتم أو عليها سيحافظ اليت احلركة طرق ومواصفات رسم حيدد .8

  .العرض حيث من

  .للمخطط البيانية الوثائق يف أعاله املذكورة العناصر ترد أن جيب

  :يلي ما أيضا يتضمن أن جيب كما

  .مشارفها واستصالح أبعادها وحتديد للبناءات اخلارجي بالطابع املتعلقة القواعد حتديد

 كثافة تضبط األرض لشغل معامالت أو معامل بتحديد منطقة، لكل بالطابع بالنسبة القيام .1

  .ا املسموح البناءات

 أو جديد بناء كل بشأن املفروضة وهي السيارات توقف ملوقع البناء جمال يف الواجبات حتديد .2

  .القائمة البنايات على ستدخل اليت التعديالت بعض بشأن
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 تلك توسعة على أو اجلديدة البنايات على املطبق اإللزامي للتجهيز األدىن املستوى حتديد .3

 أو الصحي الصرف شبكات أو منشئاته أو الشروب املاء شبكات جمال يف خاصة القائمة،

  .الكهرباء

  .للبناء للقطه الدنيا املساحة حتديد .4

 واليت املفيدة القواعد كافة يشمل، أن للعمران احمللي للمخطط جيوز اإللزامية، العناصر عن فضال: 31المادة

  . والبناءات األراضي باستخدام واملرتبطة املشرتك أو البلدي للعمران العامة املصلحة تربرها

 املكلف الوزير استشارة بعد للعمران احمللي املخطط إعداد قرار اختاذ بالعمران املكلف الوزير يتوىل: 32المادة

  . املعين العمدة من بطلب أو منه طلب على بناء أو احمللية باجلماعات

 وذلك بالعمران، املكلف الوزير وسلطة مسؤولية حتت للعمران احمللي املخطط مشروع إعداد جيري: 33المادة

 مسيريي مع االقتضاء عند وكذا املعنية، البلدية واملصاحل الرتاب واستصالح بالالمركزية املكلف الوزير مع بالتعاون

  .معنية أخرى عمومية شخصيات ومبساعدة املعنية الشبكات

  :يلي ما للعمران احمللي املخطط مشروع ويشمل

 تشخيص أساس على للبلدية احلضري والتخطيط التنمية سياسة توجهات أهم يستعرض تقدمي تقرير -

  .والتجهيزات واخلدمات واإلسكان واالقتصاد الدميوغرافيا جمال يف ولآلفاق احلالية للوضعية

  للعمران؛ نظاما -

  )خمططات( بيانية مستندات -

  احملتملة احملقات -

  .عليها احملصول اآلراء -

  .الوثائق هذه تقدمي طريقة بالعمران املكلف الوزير من قرار وسيحدد
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 مت الذين الشبكات مسريي واىل العمومية، الشخصيات واىل البلدية إىل للعمران احمللي املخطط مشروع وحيال
 ويأخذ احملتملة، مالحظام إلبداء شهران قدره هؤالء أمام وسيكون فيه رأيهم إلبداء وذلك إعداده، يف إشراكهم

  .واردة له تبدو اليت املالحظات االعتبار بعني بالعمران املكلف الوزير

  :التالية للشروط طبقا العمومي للتحقيق عندئذ للعمران احمللي املخطط مشروع خيضع: 34المادة

 خاصة( العمومي التحقيق مواصفات أهم له وحيدد احملقق املفوض مبقرر بالعمران املكلف الوزير يعني -

 وإجراءات املستندات مشاريع على االطالع وكيفية وشهرين شهر بني ما ترتاوح ومدة االفتتاح تاريخ

  ؛)املالحظات إبداء

 أهم يستعرض مربرا يعد انه كما للجميع متاح سجل يف اجلمهور مالحظات احملقق املفوض يسجل -

  املعنية؛ البلدية عمدة وإىل بالعمران املكلف الوزير إىل وحييله برأيه ويرفقه التحقيق عناصر

 على املصادقة لغاية والبلدية الوزارة مقر لدى اجلمهور تصرف حتت احملقق املفوض ورأي تقرير يوضع -

  .للعمران احمللي املخطط

 الوزير قبل من العمومي، التحقيق أساس على تعديله حالة يف للعمران احمللي املخطط مشروع حيال: 35المادة

 الشبكات ومسريي العمومية الشخصيات إىل االقتضاء عند وكذلك املعنية، البلدية عمدة وإىل بالعمران املكلف

  .حوله املربرة آرائهم بغية وذلك املشروع، إعداد يف املشرتكة

  .بالعمران املكلف الوزير من اقرتاح على بناء الوزراء جملس يف يتخذ مبرسوم للعمران احمللي املخطط على يصادق

  :متس ال صغرية تعيريات إدخال يف للعمران احمللي املخطط تعديل يتمثل: 36المادة

  مناطق شكل على التصنيف -

  املعنية للبلدية البيئي الطابع -

  العمومية وللتجهيزات التحتية للبىن املخصصة املواقع -

  .احملمية والفضاءات الرتفيه وفضاءات اخلضراء املساحات -

  . احمللية باجلماعات املكلف الوزير من طلب على بناء أو التعديل مبادرة اختاذ بالعمران املكلف الوزير يتوىل
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 ومع البلديات أو البلدية مصاحل مع وبالتعاون بالعمران املكلف الوزير وسلطة مسؤولية حتت التعديل إعداد وجيرى

  .معنية عمومية شخصيات ومبشاركة باملخطط املعنية الشبكات مسريي

  .للعمران احمللي املخطط على للمصادقة املتبعة الشروط بنفس للعمران احمللي املخطط تعديل مشروع على يصادق

 يقتصر ال املخطط هذا على يدخل تغيري أي يف للعمران احمللي املخطط بعض أو كل مراجعة تتمثل: 37المادة

  .أعاله 36يف املادة حمدد هو كما بسيط تعديل على

  .احمللي املخطط على واملصادقة اإلعداد ا مت اليت والظروف الصيغ لنفس تبعا املراجعة وتتم

  :أن غري

  .املراجعة مشروع تربر أن طبيعتها من عناصر أو جديدة عناصر عرض على يقتصر التقدمي تقرير -

  . شهرا تتجاوز ال مدة إىل ختفيضه ميكن 34يف املادة عليه املنصوص العمومي التحقيق -

  االستصالح واتفاقيات المفصلة االستصالح مخططات: السادس الفصل

  المفصلة االستصالح مخططات: األول الفرع

  .األرضية القطع التقسيم عملية خالله من تتم الذي اإلطار هو املفصل االستصالح خمططات: 38المادة

 تصحبها قطع عشرة على تزيد األرضية القطع لتقسيم عملية كل املفصل االستصالح خمططات تتم أن جيب

  .العمومي اال يف ستدمج اليت املساحات وكذا والشبكات، الطرق إنشاء

  .التجهيز لإلحياء وبرناجما للعمران ونظاما خمططا املفصل االستصالح خمططات ويشمل

  :بياين شكل على االستصالح خمطط يوضح أن وجيب

  .البيئي الطابع ذات والسماجات العمومية والتجهيزات واملساحات والشبكات الطرق ملحقات -

  .ووجهتها القابلة األحياء -

  . جزئيا أو كليا ختصيصها مت العمومية املنطقة تكون عندما أرقامها بيان مع القطع توزيع -

  األرضية للقطع مساحة أصغر -
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   البيانات رقعة -

  للقطعة احملاذية العمومية الطرق عن البيانات بعد -

  ااورة القطع بني الفاصلة احلدود عن البيانات بعد -

  القطعة على املوجودة األخرى البيانات عن البيانات بعد -

  .القطعة على ا سيحتفظ أو ستغرس اليت املغروسان -

  :املفصل االستصالح خمطط ملف يف أدناه العناصر تظهر أن جيب -

  :للبيانات ارتفاع أعلى -

  املطبقة للقوانني طبقا الفردي الصحي الصرف اجناز شروط -

   السيارات توقف جمال يف الواجبات -

   للبنايات اخلارجية الواجهة -

 من نوع أو حي كل يف للبناء الصاحلة الصافية لألرضية الكاملة املساحات وكذا األراضي، شغل معامل -

  .البيانات

 الصحي، والصرف والكهرباء املاء وشبكات للطرق التحتية البىن العمومية والتجهيزات اإلحياء برنامج يشمل

  .اجلماعي للنقل وحمطات مستوصفات مدارس من العمومية التجهيزات وكذلك

  .والعمران للتهيئة التوجيهي املخطط توجيهات يراعي أن لالستصالح التفصيلي املخطط على جيب: 39المادة

 ترتيبات مع تنسجم املفصل لالستصالح خمطط ترتيبات فإن للعمران، حملي خمطط البلدية لدى يكون عندما

  .املعنية باملناطق أو باملنطقة يتعلق فيما للعمران احمللي املخطط

 كافة بتنفيذ يتعلق فيما واخلصوصيني العموميني األشخاص كافة على حجة املفصل االستصالح خمطط ويعترب

  . األرض استخدام من نوع أي أو البلديات أو املنشآت أو األشغال

 املكلف الوزير استشارة بعد املفصل االستصالح خمطط إعداد مبادرة بالعمران املكلف الوزير يتخذ: 40المادة

  .املعين العمدة من بطلب أو منه طلب على بناء أو احمللية باجلماعات
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 بالعمران املكلف الوزير وسلطة مسؤولية حتت املفصل االستصالح خمطط مشروع إعداد جيري: 41المادة

 عموميني أشخاص أو مجاعات ومبساعدة املعنية الشبكات مسريي مع االقتضاء، وكذا البلدية، مع بالتعاون

  .معنيني

 الشبكات مسريي وإىل العمومية الشخصيات إىل حيال املفصل االستصالح خمطط مشروع إعداد يتم ما وبعد

 إلبداء شهران مدته أجل هؤالء أمام وسيكون املسألة يف رأيهم إلبداء وذلك إعداده، يف أشركوا الذين املعنية

  . واردة له تبدو اليت املالحظات بالعمران املكلف الوزير وسرياعي احملتملة مالحظام

  :التالية الظروف يف جيري عمومي لتحقيق النهائي املفصل االستصالح خمطط مشروع خيضع: 42المادة

 تاريخ خاصة( العمومي التحقيق مميزات أهم له وحيدد احملقق املفوض مبقرر بالعمران املكلف الوزير يعني -

 وإبداء املستندات مشاريع على االطالع وإجراءات وشهرين شهر بني ما الواقعة واملدة االفتتاح

  )املالحظات

 مربرا تقريرا ويعد اجلميع تصرف حتت موضوع سجل يف اجلمهور مالحظات احملقق املفوض يقيد -

 إىل احملقق املفوض قبل من إكماله فور التقرير هذا وحيال برأيه ويصحبه التحقيق عناصر أهم يستعرض

  .بالعمران املكلف الوزير

 على املصادقة لغاية البلدية ويف الوزارة مقر لدى اجلمهور تصرف حتت احملقق املفوض ورأي تقرير يوضع -

  .املفصل االستصالح خمطط

 املكلف الوزير قبل من التحقيق أساس على تعديله حالة يف املفصل االستصالح خمطط مشروع حيال: 43المادة

 وذلك إعداده، يف املشرتكة الشبكات مسريي وإىل العمومية، الشخصيات واىل املعنية، البلدية عمدة إىل بالعمران

  .حوله املربرة آرائهم إبداء بغية

  .بالعمران املكلف الوزير من اقرتاح على بناء الوزراء جمس يتخذه مبرسوم املفصل االستصالح خمطط على يصادق

 ضمن أي( معتربة بصفة متس ال اليت التغيريات إدخال يف املفصل االستصالح خمطط تعديل يتمثل: 44المادة

  %):10 عن تقل نسبة



 951  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  املفصل االستصالح ملخطط العملي املخطط -

  .عمومية ومساحات وجتهيزات ونشاطات راق وسكن اجتماعي سكن بني األرض استخدام وجهات -

  .احمللية باجلماعات املكلف الوزير من طلب على بناء أو التعديل مبادرة اختاذ بالعمران املكلف الوزير ويتوىل

 الشبكات ومسريي البلدية مع وبالتعاون بالعمران املكلف الوزير وسلطة مسؤولية حتت التعديل إعداد وجيري

  .  معنية أخرى عمومية شخصيات مبساعدة االقتضاء وعند املعنية

 هو كما بسيط، تعديل على يقتصر ال عليه يدخل تغيري أي يف املخطط بعض أو كل مراجعة تتمثل: 45المادة

  .أعاله حمدد

 إعداده فيها مت اليت الطريقة نفس عليه ويصادق مراجعته أو تعديله بعد املفصل االستصالح خمطط إعداد يتم

 مدة أعاله 42يف املادة عليه املنصوص العمومي للتحقيق حتدد أن ميكن املراجعة حالة يف انه غري عليه واملصادقة

  .شهر عن تزيد ال

 واآلراء املشاورات من املفصل االستصالح خمطط على تتوفر منطقة يف البناء رخص إصدار يعفى: 46المادة

 الفصل لرتتيبات استثناء وذلك املخطط، إعداد يف شاركوا الذين الشبكات مسريي أو املصاحل أو لإلدارت املسبقة

  .املدونة هذه من اخلامس الباب من األول

 املكلف الوزير من مبقرر مفصل استصالح مبخطط املرتبطة اهليئة أو االستصالح عملية اختتام جيري: 47المادة

 القطع كافة عن التنازل مت ومىت االقتضاء عند اهلامة والتجهيزات اإلحياء برنامج جمموع اجناز يتم عندما بالعمران

  .املختصة السلطة من مطابق رأي على بنا اهزة بناء اهزة

 من ينشأ مبا مساس دومنا لالختتام الوزير إعالن مبجرد املستصلح مع املربمة االتفاقية القانون بقوة وتنتهي

  .لالتفاقية تطبيقا األطراف بني مسؤوليات

 خمطط ويبقى االعتبار، بعني أخذه الالزم من يكون للعمران حملي خمطط على املعنية البلدية حتصل عندما

  .للعمران حملي خمطط غياب يف مطبقة أحكامه وتبقى املفعول، ساري املفصل االستصالح



 952  2018-اإلقليمية للجماعات المنظمة النصوص مجموع

 

  االستصالح اتفاقيات: الثاني الفرع

 منطقة استصالح اتفاقية، مبقتضى خصوصية، أو عمومية ملؤسسة تسند أن البلديات أو للدولة جيوز: 48المادة

 والبىن التجهيزات واجناز) واالجتماعي االقتصادي السكن( العقارية بالرتقية مرتبطة عمليات اجناز بغية وذلك ما،

  .السياحي أو الصناعي أو التجاري االستخدام ذات التحتية

 حتويل يكون وال االستصالح لعملية الضرورية األرضية القطع عن للمستصلح تتناول أن للبلديات أو للدولة جيوز

  .العمومية التجهيزات االقتضاء وعند اإلحياء، برنامج جمموع األقل على املستصلح ينجز بعدما إال فعليا امللكية

 العامة التجهيزات برنامج االقتضاء، عند وكذا االستصالح، برنامج االستصالح اتفاقية حتدد أن جيب: 49المادة

 بني الربح تقاسم شروط كذلك االتفاقية وحتدد املفصل، االستصالح ألحكام طبقا املستصلح ا سيقوم اليت

 األمر يتعلق عندما األعباء تقاسم أو التجارية العمليات حالة يف املوقعني العموميني واألشخاص املستصلح

  .اجتماعي طابع ذات بعمليات

 على وشبكات عمومية ومساحات طرف من( األساسية اإلحياء وعناصر التجهيزات أيضا االتفاقية حتدد كما

  .العملية انتهاء بعد للبلدية العام اال يف ستدمج اليت) اخلصوص

 لصاحل عنها التنازل مت البلديات إلحدى أو للدولة تابعة أرضية قطعة فوق االستصالح يتم عندما: 50المادة

 لصاحل املعنية األرضية القطع عن النهائي التخلي مت قد خالهلا من اليت الشروط االتفاقية حتدد أن جيب املستصلح،

  .األخري هلذا

 طلب من يعفى املستصلح فإن قبل، من جتزأ مل مفصل استصالح خمطط يف أحياء توجد عندما: 51المادة

  .االستصالح نظام لرتتيبات القطع بتجزئة للقيام الضرورية التقسيم ترخيصات

 اجناز يتطلب عندما الشفعة يف حقها للمستصلح تفوض أن األمر، لزم إذا املختصة، للسلطة جيوز: 52المادة

  .ذلك االستصالح برنامج

  التدخل وأدوات االستصالح عمليات: الثالث الباب
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  :التالية األشكال تتخذ أن االستصالح لعمليات جيوز: 53المادة

  األرضية القطع تقسيم -

  العمراين التجديد -

  القطع جتميع -

  املتشاور االستصالح -

  األرضية القطع تقسيم: األول الفصل

  :األرضية القطعة بتقسيم القيام جيوز: 54المادة

  .السياحة أو التقليدية الصناعة أو الصناعة أو التجارة أو السكن ألغراض للبناء قطع إقامة اجل من إما -

  .البقول لزراعة مناطق أو خضراء مناطق أو حدائق إقامة اجل من إما -

  .املناطق هذه الستغالل الضرورية األمكنة ببناء إال يسمح أن ميكن ال األخرية احلالة هذه ويف

 ملخططات طبقا التقسيم ويتم بالعمران، املكلف الوزير قبل من األرضية القطع تقسيم قرار يتخذ: 55المادة

 احلاالت يف إال وتوزيعها، القطع تلك يف اإلقامة قبل واإلحياء االستصالح بأعمال القيام ويلزم العمران

  .االستثنائية أو االستعجالية

  .وإقامتها عليها واملصادقة القطع تقسيم إعداد إجراءات تنظيمية أحكام وستحدد

 يأيت احلالة هذه ويف للدولة، خاصة ملكية من جزء عن تنازل إطار يف ثالث طرف التقسيم يتوىل أن وجيوز

  .بالعمران املكلف الوزير من ترخيص بعد التقسيم

  .منها القصد باختالف املقسمة األرض ميزة ختتلف: 56المادة

  . التقسيم من نوع بكل اخلاصة واملواصفات التجهيز مستوى بالعمران املكلف الوزير من مبقرر حيدد: 57المادة

  العمراني التجديد: الثاني الفصل
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 الصحية وغري اخلربة واألحياء املتدهورة القدمية احلضرية املراكز استصالح عملية هو العمراين التجديد: 58المادة

  .ثقافية أو مجالية أو تارخيية طابع ذات منطقة ترميم يف يتمثل كما العشوائية، والبنايات

 والثقايف، التارخيي الطابع ذات واملواقع البيانات على احملافظة بشأن التشريع يف عليها املنصوص للرتتيبات وخيضع

 واجلمال والنظافة الصحة ملعايري يستجيب بشكل املعماري ورونقها بنيتها استعادة إىل التجديد هذا ويهدف

  .عقالنية أكثر للفضاء وتنظيما استخداما ويتيح

  : العمراين التجديد عمليات تشمل: 59المادة

 وإصالح الضرورية اهلدم وبعمليات ستجدد الذي احمليط داخل املوجودة العمارات باقتناء االقتضاء، عند القيام، -

 اجلماعية والتجهيزات للطرق الضرورية الفضاءات واستصالح جديدة عمارات وبناء العمارات وترميم األرض

  .سيبنيها ملن األرضية القطع ومنح

  .املستأجرين أو مىالقدا للمالكني التعويض أو/و اإليواء بإعادة  االقتضاء، عند القيام، -

 احملددة الشروط مع للمخطط وطبقا املفصل، االستصالح خمطط مواصفات وفق التجديد عملية تتم: 60المادة

  .العمران مبجال املتعلقة النظم يف

  .بشأنه متشاور استصالح منطقة إطار يف العملية تتم أن وجيوز

 عملية بنفسها تباشر أن للدولة وجيوز التجديد، عملية قرار يتخذ الذي هو بالعمران املكلف الوزير: 61المادة

  .الغرض هلذا معينة خصوصية أو عمومية هليئة عمومية جلماعة جزئيا أو كليا تسندها أو التجديد

  :ستجدد اليت املناطق يف التالية احلماية إجراءات سن التجديد، خمطط إعداد مدة جيوز،: 62المادة

  املختصة اإلدارة تصدره لرتخيص العقارية املعامالت إخضاع .1

  بالبناء الرتخيص طلبات يف البت تأجيل إمكانية .2

  .املسبق اإلداري للرتخيص واخلصوصية العمومية األشغال كافة إخضاع .3
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 اجلريدة يف ا اخلاضعة الوثيقة نشر من اعتبارا سنوات ثالث ملدة إال صاحلة هذه احلماية إجراءات تعترب وال

  .أشهر ستة منهما كل مدت متتاليتني بفرتتني الفرتة هذه متدد أن ذلك من املمكن ومن الرمسية،

 عملية يف املشاركة يقبلون ال آو يستطيعون ال أو يستطيعون ال الذين األشخاص من امللكية تنزع: 63المادة

  .به املعمول التشريع يف الواردة والشروط لإلجراءات طبقا هذا امللكية نزع ومي التجديد،

  األرضية للقطع العمراني التجمع: الثالث الفصل

 بتقسيم القيام اجل من عقاري ال اهليكلة، إعادة حالة يف األرضية، القطع لتجميع اللجوء جيوز: 64المادة

  . بشأنه متشاور الستصالح أو جتديد ملنطقة أو لألرض

 التجميع بعمليات يقوم أن وجيوز األرضية، القطع جتميع قرار اختاذ بالعمران املكلف الوزير يتوىل: 65المادة

  .الغرض هلذا تعني خصوصية أو عمومية هيأة ألية العمليات تلك تسند أن أو لإلدارة التابعة املختصة املصاحل

 القطع حول صفقة أو تعديل بأي األرضية، القطع جتميع خمططات إعداد فرتة أثناء القيام، جيوز ال: 66المادة

 أحكام وستحدد املختصة، اإلدارية السلطة من واملكتوبة املسبقة املوافقة دون ضمها سيتم اليت املنطقة يف الواقعة

  .األرضية القطع جتميع شروط تنظيمية

  بالتشاور االستصالح منطقة: الرابع الفصل

 ضمن بالتشاور لالستصالح برناجما تعد آن الغرض هلذا معينة هيأة ألية أو للبلدية أو للدولة ميكن: 67المادة

 من اقرتاح على بناء الوزراء جملس يتخذه مبرسوم  العقاري حميط حدود وتضبط العقاري، التدخل حميط حدود

  .بالعمران املكلف الوزير

  .مبرسوم تنشأ فإا للعمران، احمللي املخطط يف بالتشاور االستصالح منطقة ينص ال عندما: 68المادة

 داخل إال لالستصالح مناطق إنشاء عنئذن ميكن ال للعمران حملي خمطط على املصادقة تتم عندما: 69المادة

  .للعمران احمللي املخطط ضمن حدودها واملضبوطة مستقبال إعمارها سيجرى اليت أو العمرانية املناطق
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 ملف وضع شهرين مبدة يسبقه أن جيب اإلدارية السلطة به تقوم بالتشاور استصالح ملنطقة إنشاء كل: 70المادة

  .اجلمهور تصرف حتت اإلنشاء

 العقد نشر من اعتبارا يوجهوا، أن املنطقة هذه حدود ضمن املوجودة األرضية القطع ملالك جيوز: 71المادة

 إنشاء مبادرة اختذ الذي الشخص أو بالعملية املكلف للشخص إنذارا بالتشاور، االستصالح ملنطقة املنشئ

  .القانون يف احملددة واآلجال للشروط طبقا األرضية قطعهم باقتناء للقيام املنطقة،

  .بالتشاور االستصالح منطقة إنشاء شروط تنظيمية أحكام وستتحدد

  الشفعة حق: الرابع الباب

 حدود داخل امللكية لنزع أو للشفعة قانون بسن للعمران، احمللي املخطط اجناز إطار يف القيام، جيوز: 72المادة

  .العقاري التدخل حميط

 املساحة العمدة من مربر طلب على بناء مبقرر االقتضاء، عند حيدد، أن بالعمران املكلف للوزير جيوز: 73المادة

 إذا ما املقرر هذا وحيدد الشفعة حق ممارسة للعمران، حملي خمطط على املتوفرة البلديات داخل فيها ميكن اليت

 ا، تفوض أن حضرية وعة التابعة للبلديات وجيوز البلدية، قبل من أو الدولة قبل من ممارسا احلق هذا كان

 للوزير جيوز الفصل هذا أحكام مبقتضى هلا، املخولة الصالحيات بعض أو كل اموعة، هذا مع باالتفاق

 خمطط ضمن وذلك اهزة، األحياء عن التنازل احلضرية الشفعة حق تطبيق حقل من حيذف أن بالعمران املكلف

  .العملية اختتام ولغاية املفصل لالستصالح

 من وتعلق املعنية املنطقة واستصالح بتجزئة املكلفني لألشخاص تبلغ الدولة سنتها اليت احلضرية الشفعة حقوق

  .شهر مدة والبلدية الوزارة مقرر

 حق لصاحبه أو موكله أو املتنازل مبوافاة البطالن، طائلة حتت مسبق، وبشكل مرهونا تنازل كل يعترب: 74المادة

  .ملكيته يف التصرف يف نيته عن بإعالن الشفعة

 ضمن البلدية إىل ويوجه وصل عنه ويعطي نسخ ثالث يف البلدية لدى التصرف يف النية عن اإلعالن إيداع يتم

  :التالية املعلومات النية عن الفاعالن ويتضمن باالستالم وصل مع مضمونة رسالة
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  ماديا شخصا كان إذا وعنوانه ولقبه املالك اسم -

  معنويا شخصا املالك كان إذا وعنوانه الرئيسي املقر اسم -

  مشاعا املال كان إذا الشيوع على املالكني أمساء -

   أرضية بقطعة يتعلق األمر كان إذا ومساحتها ونوعها وموقعها امللكية اسم -

  امللكية استخدام -

  السعر -

  )احلياة مدى الريع عنيا، التسديد( التسديد إجراءات -

    السعر على زيادة املقتين على املفروضة التكاليف -

  ومهنته وصفته ولقبه املقتين اسم -

  للملكية املزمعة الوجهة -

 اعتبارا شهرين اجل يف املعنية امللكيات أو امللكية اقتناء يف يبت أن الشفعة حق صاحب على جيب: 75المادة

 سعر مع مقارنة باهظ العملية سعر أن اعترب إذا ذلك ومع امللكية، يف التصرف يف النية عن اإلعالن تسلم من

 صمت ويعترب العمومية، الفائدة بسبب االسرتداد حالة يف كما منه، طلب على بناء حيدد السعر فإن السوق،

  .الشفعة حق ممارسة عن ختليه مبثابة آنفا، عليهما املنصوص الشهرين انقضاء حىت الشفعة احلق صاحب

  :للمالك يبلغ أن الشفعة حق لصاحب جيوز: 76المادة

  الشفعة حق ممارسته عن بالتخلي قراره إما -أ

  .املقرتحة والشروط للسعر طبقا باالقتناء بالقيام قراره إما -ب

 أجل يف موثق أمام بالبيع عقد حترير يتم الشفعة يف حقه مبمارسة قرارا امللكية صاحب يتخذ عندما: 77المادة

 عند أو التصرف يف نيته عن امللكية صاحب إعالن يف املبينة والشروط بالسعر امللكية حتويل إلثبات أشهر ثالثة

  .العمومية الفائدة بسبب االسرتداد جمال يف املختصة احملاكم حتددها اليت والشروط بالسعر االقتضاء

 حلق خيضع الشفعة مناطق أو منطقة يف عمارة من جزء عن أو عمارة عن أو أرضية قطعة عن التنازل: 78المادة

  .قائما األخري هذا كان أذا لشفعة
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  :ليشمل الشفعة حق يوسع أن بالعمران املكلف للوزير وجيوز

  املشرتكة امللكيات يف موجود سكن كل -

 كانت سواء منها جزء منح أو التمتع أو االشرتاك وجه على عمارة منح ختول اليت االجتماعية احلقوق كافة -

  . مبنية غري أو مبنية العمارة

  .الشيوع على امللكية يف الشركاء ألحد املمنوحة املشاعة احلقوق كافة -

  :العامة املصلحة ضمن التالية املسائل الجناز إال البطالن طائلة حتت الشفعة حق ممارسة جتوز ال: 79المادة

  العامة التحتية البىن أو التجهيزات -

  العمومية املساحات -

  االستصالح عملية -

  االجتماعي السكن -

  .البيئة على أو الرتاث على احملافظة عمليات -

 الشفعة طريق عن امللكية على احلصول مت ألجله الذي اهلدف سنوات ثالث ظرف يف حيقق مل إذا: 80المادة

  : بالشفعة عليها احملصول امللكية استعادة يطلب أن للبائع جيوز

  بالبناء المتعلقة القواعد: الخامس الباب

  البناء رخصة: األول الفصل

  :إجناز قبل البناء رخصة على احلصول جيب: 81المادة

 بغري أو بأساس كان سواء مرتين عن وارتفاعه مربعة أمتار عشرة على مساحته تزيد الصلبة املتينة باملواد بناء أي -

  . أساس
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 عليه يرتتب تعديال السابقة النقطة يف إليها املشار البنايات تلك من قائم بناء تعديل إىل اهلادفة األشغال كافة -

  . إليه أخرى مستويات استحداث أو حجمه أو اخلارجي منظره أو وجهته تغيري

  . أدناه 94يف املادة املذكورة واملنشآت باألشغال للقيام ضروري غري للبناء رخصة على احلصول فإن ذلك ومع

  .وتسليمها البناء رخصة يف التحقيق احلاكم أو الوايل قبل من املمثلة الدولة تتوىل: 82المادة

 لدى نسخ ثالث يف البناء رخصة طلب إيداع احليازة رخصة من أو العقاري السند من املستفيد يتوىل: 83المادة

  .باالستالم وصل مع مضمونة رسالة ضمن للبلدية الطلب يرسل أو إيصاال عنه ويتسلم البلدية

 الطلب ويصحب البناء، من واهلدف املزمعة األشغال وطبيعة القطعة ومالك صاحبه هوية الطلب ويوضح

  :التالية اإلثباتية باملستندات

  العقاري السند من أو احليازة رخصة من نسخة -

   ووجهتها احلي يف القطعة موقع حيدد للوضعية خمطط -

  القطعة؛ وأبعاد القطعة على البيانات لواقع وحمددا أبعاد ثالثة على مبينا إمجايل كتلة خمطط -

  ولوا؛ شكلها وتبني عليها املنصوص الظاهرة املواد طبيعة نبني لألشغال وصفية مذكرة -

  ؛)1+ر( على يزيد بناية كل عن للبنية بدراسة ومصحوبا الفن، لقواعد مطابق معماري مشروع -

  .بالعمران املكلف الوزير من مقرر مبقتضى الرخصة لطلب النموذجية الشكلية إعداد يتم

 وسيحدد إيداعه، من يوما عشر مخسة خالل اجلهوية اإلدارة مقر ولدى البلدية لدى رخصة بطلب إعالن ويعلق

  .اإلعالن هذا عليها سيحتوي اليت املعلومات بالعمران املكلف الوزير من قرار

 ويف الكامل امللف إيداع بعد إال املدة هذه تبدأ وال شهرين، البناء رخصة طلب يف التحقيق مدة تبلغ: 84المادة

 هذا متديد وجيوز طلبه إيداع تلي اليت يوما عشر اخلمسة خالل ملفه أكمال املعين من يطلب العكس احلالة

  .بالتحقيق املكلفة السلطة من مربر بقرار بشهر األجل
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 البلدية، لدى فيه إيداعه مت الذي األسبوع خالل املختصة السلطة إىل البناء رخصة طلب العمدة حييل: 85المادة

 بالتنسيق الرخصة طلب يف بالتحقيق تقوم مث باملشروع، املهتمة واهليئات املصاحل تأشرية املعنية السلطة وتطلب

  .املختصة البلدية مصاحل ومع العمدة مع الوثيق

  :الرخصة طلب دراسة إطار يف التالية املصاحل تأشرية تطلب: 86المادة

  اجلهوية؛ ممثليها أو واإلسكان بالعمران املكلفة املديرية -

  احمللية؛ ممثليها أو العمومية باألمالك املكلفة املديرية -

  .املعنية البلدية عمدة -

  .واإلسكان املكلفة واملديرية البلدية عمدة من ومربرة متطابقة آراء من بد ال الرخصة على للحصول

 أو ا والتنظيمية التشريعية لألحكام مطابقة املزمعة البناء أشغال تكون عندما البناء رخصة متنح: 87المادة

 املخطط ذلك على املتوفرة البلديات مستوى على املفصل االستصالح أو خاصة بصفة للعمران احمللي للمخطط

 األرضية القطع وإحياء والسكن البناء جمال ويف األخرى، البلديات مستوى على للعمران الوطين للنظام أو

 توجد أرضية بقطع أو بقطعة متعلقة تكون عندما البناء رخصة رفض جيوز ذلك ومع الشبكات، من واالستفادة

  .عمومي نفع ذات عملية حقل ضمن

 املستفيد ويكون املفعول سارية تنظيمية أو قانونية بواجبات تتعلق خاصة ببيانات البناء رخصة تشفع أن جيوز

  .باحرتامها ملزما عندئذ

 ويف البلدية، لدى شهرين مدة يعلق املختصة اإلدارية السلطة من مقرر طريق عن البناء رخصة تصدر: 88المادة

  .الرخصة يبلغ ما مبجرد األشغال يف يبدأ أن له جيوز الذي الطلب لصاحب وتبلغ املختصة اإلقليمية اإلدارة مقر

 لكل جيوز وعليه ميلكها، الذي بالشخص يرتبط وال األرضية بالقطعة يرتبط حقيقيا حق البناء رخصة تشكل

 طب حيرر مالكها، مبوافقة ذلك ويكون صالحيتها، مدة حتويلها يطلب أن الرخصة يف مصلحة له شخص

 ثالث يف وتودع بالعمران املكلف الوزير من بقرار تعد منوذجية شكلية يف الواردة املعلومات أساس على التحويل

  .باالستالم وصل مع مضمونة رسالة ضمن هلا ترسل أو إيصال مقابل البلدية لدى نسخ
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 لالستفادة املخول املقرر ويعلق شهر ظرف يف املعنية اإلدارية السلطة من مقرر به يصدر الطلب يستكمل وعندما

  .شهرين مدة املختصة اإلقليمية اإلدارة مقر ويف البلدية، لدى الرخصة من

 احلالة ويف الفرتة، هذه خالل معتربة أشغال يف الشروع شريطة سنة ملدة صاحلة البناء رخصة تبقى: 89المادة

  . سنتني عن تزيد ملدة ذلك بعد األشغال توقفت إذا كذلك الغية تعترب كما الغية، الرخصة تعترب العكس

 من قرار وسيحدد ظاهرا تعليقا األشغال مدة البناء رخصة على تدل عالمة األرضية القطعة فوق تعلق أن وجيب

  . إلزاميا تعليقها يعترب الذي البيانات هذه حمتوى بالعمران املكلف الوزير

 تغريات من بالبناء حلق ما اخذ اجل من األوىل الرخصة صالحية مدة ومنحها للبناء تعديلية رخصة طلب جيوز

 برسالة إليها يرسل أو وصل عنه ويعطى البلدية لدى نسخ ثالث يف الرخصة طلب يودع االعتبار، بعني طفيفة

 رخصة إصدار ويتطلب إيداعه، من اعتبارا شهرين اجل يف الطلب يف الوايل وحيقق باالستالم، وصل مع مضمونة

 من صريح مبقرر إال املطابق الرأي إصدار جيوز وال البناء، رخصة إصدار يتطلبه الذي املطابق الرأي نفس التعديل

  .   اجلهوية اإلدارة مقر ولدى البلدية لدى شهرين مدة الوايل مقرر ويعلق الوايل،

 للبلدية إعالن بإحالة األشغال استكمال من يوما ثالثني خالل البناء رخصة من املستفيد يقوم: 90المادة

 املكلف الوزير قرار يف الوارد الشكل وعلى نسخ ثالث ويف البناء، رخصة مع متطابقا يكون األشغال باستكمال

  .إيصال مقابل إيداع أو باستالم وصل مع مضمونة رسالة طريق عن اإلحالة وتكون بالعمران،

 رخصة مع املنجزة األشغال مطابقة عن يعلن األخري هذا فإن معماري، مهندس مبساعدة األشغال اجناز حالة ويف

  .األشغال إكمال إعالن على توقيعه يوضح وذلك البناء،

 البلدية، لدى إيداعه من أسبوع خال املختصة اإلدارية السلطة إىل األشغال بإكمال اخلاص اإلعالن العمدة حييل

 إلصدار اإلعالن، هذا تسلم من اعتبارا يوما) 30( ثالثون قردها فرتة عنئذن املختصة اإلدارية السلطة أمام ويكون

 املكلفة الوزارة يف املختصة الفنية املصاحل استشارة بعد اإلدارية السلطة من مبقرر إال اإلفادة منح جيوز وال باملطابقة

  .شهرين مدة املختصة اإلقليمية اإلدارة مقر يف أو البلدية لدى اإلفادة بتسليم القاضي املقرر ويعلق بالعمران،
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 إذا السكن رخصة مقام البناء جمال يف املطبقة والنظم احلالية املدونة لرتتيبات وفقا العمدة املطابقة، إفادة وتقوم

 أو للتجارة معهودا البناء كان إذا والعمال، اجلمهور بدخول تسمح أا كما للسكن، معهودا البناء كان

  .للصناعة

 تطابق من املكان عني ويف السندات من تتأكد أن البلدية أو بالعمران املكلف الوزارة ملصاحل جيوز: 91المادة

 باستكمال اإلعالن تسلم من اعتبارا سنتني اجل ويف وقت كل يف وذلك البناء، رخصة مقتضيات مع البناء

  .البناء

 العمدة، من طلب على بناء االقتضاء عند آو، اخلاصة مببادرته يقوم أن بالعمران املكلف للوزير جيوز: 92المادة

 خال وذلك مبقتضياا، جتاهال أو بدوا وينجز بناء لرخصة خيضع بناء كل دم باألمر املختصة احملكمة مبطالبة

  .األشغال بإكمال اإلعالن تسلم من اعتبارا سنوات ثالث

  األشغال عن اإلعالن: الثاني الفصل

 رخصة من ذلك على بناء وتعفى مسبق إلعالن أدناها 94يف املادة املعددة األشغال أو البناء خيضع: 93المادة

  .البناء

 أشغال جمال يف عليها املطبقة والتنظيمية القانونية لألحكام خاضعة تبقى األشغال وتلك البناء هذا أن كما

  .البناء جمال ويف األراضي

  :كاآليت هي باألشغال املسبق لإلعالن اخلاضعة البناء رخصة من املعفاة واألشغال البنايات: 94المادة

  الوطين الدفاع بسر احملاطة األشغال -

  إدارية أو عمومية وعمارات صروح على املعادة البناء أعمال أو األشغال -

 رية أو حديدية وسكك وطرق ومطارات ميناء من العمومية املرافق لسري الضرورية واآلليات املنشآت -

  . عمومية وشبكات

  اجلص أشغال -

  )مرتين عن يزيد ال وبارتفاع مربعة أمتار عشرة من أقل( الصلبة باملواد البناء -
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 املدرسية احلجرات خاصة( الصلبة املواد من ليست واليت للتفكيك قابلة عمارات بإقامة اخلاصة األشغال -

  )للتفكيك القابلة اخلفيفة املساكن أو اإلغاثة مراكز أو املستوصفات أو للتفكيك القابلة

  البنايات فيها تستنبت اليت الزجاج أبنية أو املغطاة غري باملسابح املتعلقة األشغال أو البناء أعمال -

 غماء ووضع تعديالت تتناول اليت تلك مثل الصلبة باملواد بالبناء واملتعلقة أمهية األقل األشغال -

 بأي عنها تنشأ ال واليت للمصعد أقفاص أو وورشات ومراتب وشرف ونوافذ غريها أو زجاجية وواجهات

 عشرة تتعدى ال للبناء ارض مساحة سوى تضيق ال أو للبناء جديدة ارض مساحة األحوال من حال

  . مربعة أمتار

 بإيداع وكيلهما يقوم أو البناء له خيول الذي العقاري السند من املستفيد أو األرضية القطعة مالك يقوم: 95المادة

 باالستالم، وصل مع مضمونة رسالة ضمن يرسله أو وصل مقابل البلدية لدى نسخ ثالث يف باألشغال إعالن

  .أعاله 94يف املادة عليها املنصوص البناء وعمليات األشغال حالة يف وذلك

 البناء، من والغاية املزمعة األشغال وطبيعة ومساحتها األرضية القطعة وموقع واملالك املصرح هوية اإلعالن هذا يبني

 احلي يف موقعها حيدد األرضية القطعة موقع وخمطط احليازة رخصة من أو العقاري السند من بنسخة ويصحب

  .املستخدمة واملواد املزمعة األشغال عن موجز وصفي ببيان يصحب ووجهتها،

 أشغال ويعلق األشغال عن لإلعالن النموذجية الشكلية حيدد بالعمران املكلف الوزير من قرار طريق عن وسيتم

 اليت بالبيانات حيدد قرارا بالعمران املكلف الوزير وسيتخذ إيداعه من يوما عشر مخسة خالل البلدية لدى بإعالن

  .اإلشعار هذا يف ستكتب

  .األشغال عن اإلعالن يف التحقيق احلاكم أو الوايل قبل من ممثلة الدولة تتوىل: 96المادة

 حالة ويف الكامل امللف إيداع من اعتبارا وتبدأ شهرا األشغال عن اإلعالن يف التحقيق مدة تبلغ: 97المادة

 األجل هذا متديد وجيوز امللف، إليداع املوالية العشرة األيام يف ملفه يكمل أو الطلب صاحب من يطلب العكس

  .بالتحقيق املكلفة السلطة من مربر بقرار األكثر على يوما عشر خبمسة

 التحقيق اجل انقضاء قبل املختصة السلطة من ومربرة صرحية معارضة مثة تكن مل ما عنها املعلن باألشغال يسمح

  .االقتضاء عند املمدد
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 البلدية، لدى إيداعه أسبوع خالل األشغال عن اإلعالن املختصة اإلدارية للسلطة العمدة حييل: 98المادة

 األشغال عن اإلعالن يف التحقيق وتتوىل باملشروع املعنية واهليئات املصاحل املختصة اإلدارية السلطة وتستشري

  . املعنية البلدية ومصاحل العمدة مع الوثيق بالتعاون

 السابقة، املادة يف إليها املشار املعنية واهليئات املصاحل الئحة يتضمن مقررا بالعمران املكلف الوزير يعد: 99المادة

 رأيها يكتسي اليت وتلك األشغال، يف ترخيص املطابق رأيها يفرض اليت املعنية واهليئات املصاحل املقرر هذا حيدد

  .استشاريا طابعا

 وخاصة ا املعمول والتنظيمية التشريعية لألحكام مطابقة كانت إذا باألشغال يرخص أن جيب: 100المادة

 لدى للعمران الوطين للنظام أو عليه املتوفرة البلديات لدى املفصل االستصالح خمطط أو للعمران احمللي املخطط

  .الشبكات إىل والنفاذ األراضي وإحياء والسكن البناء جمال ويف األخرى البلديات

  .عمومي نفع ذات عملية نطاق ضمن أرضية قطع على تكون عندما األشغال على االعرتاض ذلك مع ميكن

 لدى املعين املقرر ويعلق املختصة، اإلدارية السلطة من مقرر طريق عن باألشغال التصريح يصدر: 101المادة

 يف يشرع أن األخري هلذا وجيوز الطلب، لصاحب ويبلغ شهرين مدة املختصة اإلقليمية اإلدارة مقر ويف البلدية
  . اإلبالغ تسلم فور األشغال

 العمل ا جاري تنظيمية أو قانونية بواجبات مرتبطة خاصة مبقتضيات لألشغال الصرحية الرخصة تشفع أن جيوز

  .املستفيد على عندئذ احرتامها ويفرض

 ملموسة، بأعمال الفرتة هذه أثناء القيام، شريطة سنة مدة صاحلا باألشغال الصريح الرتخيص يبقى: 102المادة

 على تزيد مدة ذلك بعد األشغال عن توقف حالة يف أيضا الغية تصبح كما الغية، فإا العكس حالة ويف

  .سنتني

 بالعمران املكلف الوزير من قرار وسيحدد األشغال فرتة طيلة األرضية القطعة فوق ظاهرة الفتة تعلق أن جيب

  .اإللزامية الالفتة هذه يف ترد اليت العبارات
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 طيلة وقت كل يف تقوم أن للبلدية التابعة وتلك بالعمران املكلفة للوزارة التابعة للمصاحل جيوز: 103المادة

 مع البناء مطابقة من املكان عني ويف باملستندات بالتأكيد األشغال استكمال بعد سنة وملدة األشغال استمرارية

  .اإلعالن يف أو الرخصة يف الواردة التعليمات

 مبطالبة العمدة من بطلب االقتضاء عند أو، اخلاصة مببادرته يقوم أن بالعمران املكلف للوزير جيوز: 104المادة

 جتاهال أو إعالن دومنا ينجز ذلك ومع فيه، األشغال عن اإلعالن يستلزم بناء كل دم باألمر املختصة احملكمة

  .هلا معاينة أول من أو األشغال استكمال من اعتبارا سنوات ثالث ظرف يف الرتخيص يف الواردة للتعليمات

  الهدم رخصة: الثالث الفصل

 أو املصنفة أو التارخيية فائدا بسبب حممية لعمارة اجلزئي آو الكامل اهلدم يستهدف عمل كل: 105المادة

 لذلك، رخصة على اهلدم قبل حتصل أن جيب مصنفة آو التارخيية فائتها بسبب حممية منطقة يف واقعة لعمارة

 أو ممكن غري استخدامها جعل أو ملظهرها تغيري أو املعنية للعمارة إزالة عليه يرتتب بعمل القيام هدم مبثابة ويعترب

  . خطريا

  . وإصدارها اهلدم رخصة دراسة احلاكم أو الوايل قبل من ممثلة الدولة تتوىل: 106المادة

 األشغال الجناز يؤهله سند على يتوفر شخص أو البناية مالك قبل من اهلدم يف الرتخيص طلب يودع: 107المادة

 مع مضمومة رسالة ضمن أو إيصال مقابل نسخ ثالث يف البلدية لدى اإليداع ويتم معا، موكلهما قبل من أو

  . باالستالم وصل

 وأسباا املزمعة اهلدم أشغال وطبيعة العمارة الستخدام احلالية والشروط العمارة ومالك كاتبه هوية الطلب وحيدد

  :التالية بالوثائق يصحب أنه كما

  املوقع خمطط -

   ا سيحتفظ اليت أو ستهدم اليت للبنايات كتلة خمطط -

  .باهلدم الرتخيص لطلب النموذجية الشكلية إعداد بالعمران املكلف الوزير من بقرار يتم
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 من يوما عشر مخسة خالل املختصة اإلقليمية اإلدارة مقر لدى أو البلدية لدى اهلدم رخصة بطلب إشعار يعلق

  . اإلشعار هذا يف ستدرج اليت البيانات بالعمران املكلف الوزير من قرار وسيحدد إيداعه

 ويف الكامل، امللف إيداع بعد املدة هذه تبدأ وال أشهر ثالثة اهلدم رخصة طلب يف التحقيق مدة: 108المادة

  .  طلبه إيداع من يوما عشر مخسة خالل ملفه إكمال الطلب صاحب من يطلب العكس حالة

  .بالتحقيق املكلفة السلطة من مربر بقرار األكثر على بشهر األجل هذا وميدد

  .املختصة اإلدارية السلطة من مبقرر إال اهلدم رخصة منح وجيوز

 لدى فيه إيداعه مت الذي األسبوع خالل اهلدم رخصة طلب املختصة اإلدارية للسلطة العمدة حييل: 109المادة

 الوثيق بالتنسيق اهلدم طلب يف وحتقق باملشروع املعنية واهليئات املصاحل املختصة اإلدارية السلطة وتستشري البلدية

  .املعنية البلدية ومصاحل العمدة مع

 وحيدد بالعمران، املكلف الوزير من مبقرر السابقة املادة يف إليها املشار املهتمة واهليئات املصاحل تعد: 110المادة

 يكتسي اليت وتلك اهلدم رخصة إلصدار ضرورية موافقتها تعترب اليت املعنية واهليئات املصاحل كذلك املقرر هذا

  .حمضا استشاريا طابعا رأيها

 العمل ا جار تنظيمية أو قانونية بواجبات مرتبطة خاصة خبدمات اهلدم يف الرتخيص يشفع أن جيوز: 111المادة

  . احرتامها املستفيد على عنئذن ويفرض الرتاث على احملافظة تتطلبها بضرورات أو

 مقر ولدى البلدية لدى يعلق املختصة اإلدارية السلطة من مقرر طريق عن اهلدم رخصة تصدر: 112المادة

 تنفيذ يف الشروع اإلبالغ تلقي فور له جيوز الذي الطلب لصاحب ويبلغ شهرين مدة املختصة اإلقليمية اإلدارة

  . األشغال

 من معترب جزء يف املدة هذه خالل يشرع أن شريطة سنوات مخس مدة صاحلة اهلدم رخصة تبقى: 113المادة

 ذلك بعد األشغال توقف حالة يف أو العكس حالة يف الغية الرخصة وتصبه الرخصة يف عليها املنصوص األشغال

  .سنوات مخس من أكثر ملدة
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 وسيحدد األشغال فرتة طيلة وذلك اهلدم، رخصة على بوضوح تدل عالمة األرضية القطعة على تعلق أن جيب

  .تعليقها الواجب اللوحة يف ستكتب اليت العبارات بالعمران املكلف الوزير من قرار

 من املكان عني يف بالتأكيد األشغال فرتة طيلة وقت كل يف تقوم أو والبلدية الدولة ملصاحل جيوز: 114المادة

  .اهلدم رخصة متطلبات مع األشغال مطابقة

  والعقوبات الرقابة: السادس الباب

 2:الفقرة 1يف املادة احملددة احلضرية التجمعات يف بناية هدم أو تعديل أو البناء بأشغال القيام حيظر: 115المادة

  .املدونة هذه أحكام حترتم ال االعتمال تلك كانت إذا أعاله

 أو يعدل أو بأشغال يقوم شخص كل أوقية) 400000( ألف وأربعمائة) 100000( بني ما ترتاوح بغرامة يعاقب

 عقوبة الغرامة إىل تضاف العودة حالة ويف هلا، املطبقة النصوص لرتتيبات املدونة هذه ألحكام خمالفة بناية يهدم

  . شهرين إىل شهر من بالسجن

 الدولة وكالء أو املوظفني وكافة القضائية الشرطة ضباط املدونة هذه أحكام خمالفات معاينة يتوىل: 116المادة

  .الغرض هلذا واحمللفني بالعمران املكلفة الوزارة قبل من املنتدبني احمللية واجلماعات

 إىل نسخة ومعه بأصلها املخالفات معاينة بعد حتال املادة يف املعينني الوكالء قبل من املعدة احملاضر: 117المادة

  .بالعمران املكلفة الوزارة

 بإيقاف يأمر أن ممثله أو بالعمران املكلف الوزير على جيب املدونة هذه ألحكام خمالف بناء اجناز حالة ويف

  .تلقائيا األشغال

 بالنفع هلا اعرتف مىت متارس، معماري أو طبيعي موقع على احملافظة تستهدف رابطة لكل جيوز: 118المادة

  .املالحظة باملخالفات يتعلق فيما املدين للطرف ا املعرتف احلقوق العمومي،

 حبفظ ملزمون االستصالح مشاريع ينجزون أو التجديد أو العمران خمططات يعدون الذين الفنيون: 119المادة

  .املهين السر
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  .اجلزائية املدونة ألحكام طبقا املهين السري انتهاك على يعاقب

 كانت مىت العمارات أو املباين آو احليطان هدم أو بإصالح تأمر أن املختصة اإلدارية للسلطة جيوز: 120المادة

 الصالبة معايري فيها تتوفر ال كانت مىت عامة بصفة أو، للخطر السالمة يعرض ايارها وكان باخلراب مهددة

  .املطلوبة

 ال عندما بالعتاقة، ويتسم بل مجايل غري األخرية هذه مظهر كان مىت الواجهات بتجصيص األمر إصدار وجيوز
) 200000( من لغرامة يتعرض فإنه باخلراب، املهددة البناية هدم أو بإصالح اإلنذار، تلقيه بعد املالك، يقوم

 املساس دون فقط العقوبتني هاتني إلحدى أو شهر مدة وللسجن أوقية) 400000( ألف مائة أربع إىل ألف مائيت

  .اجلزائية املدونة يف عليها املنصوص بالعقوبات

  . بااليار املهددة باملباين املتعلقة األحكام هذه تطبيق إجراءات احلاجة، عند مرسوم، وسيحدد

 التقسيم رخصة يف الواردة األوامر مراعاة عدم أو رخصة على احلصول قبل األرض بتقسيم القيام: 121المادة

 إحدى أو أشهر ستة إىل أشهر ثالثة من والسجن أوقية 100000و 50000 بني ما ترتاوح غرامة يستوجب

 إجناز يف يسامهون الذين اآلخرون األشخاص أو املقاولون أو الفنيون العقوبات لنفس ويتعرض فقط، العقوبتني

 ما دون األثر وعدمي باطل التقسيم هذا ضمن الواقعة األرضية بالقطع املتعلق الكراء أو فالبيع املذكور، التقسيم

  .واالسرتداد وضرر بالعطل يتعلق ما يف وخاصة به، املعمول التشريع يف عليها املنصوص باملتابعات مساس

 يف إليه املشار اإللصاق طريق عن باإلعالن يقوم ال شخص كل أوقية 50000 قدرها بغرامة يعاقب: 122المادة
  .املدونة هذه من 113:املادة من 2:والفقرة 102:املادة من 2:الفقرة من 89:املادة 2:الفقرة

 أو أشهر ثالثة إىل شهر من وبالسجن أوقية 200000و 100000 بني ما ترتاوح بغرامة يعاقب: 123المادة

 بزيارة القيام يف املختصة اإلدارية للسلطة به املعرتف احلق ممارسة يعرقل شخص كل فقط العقوبتني بإحدى

 ملطالبة أو البناء رخصة يف الواردة التعليمات مع البناء ملطابقة ضرورية تراها اليت بالتدقيقات القيام أو األماكن

  .اهلدم رخصة مع األشغال
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 أو أشهر أربعة إىل شهرين من وبالسجن أوقية 100000و 50000 بني ما ترتاوح بغرامة يعاقب: 124المادة

 أو فيها بالشروع أو باجنازها يأمر أو فيها يشرع أو منشآت أو بنايات ينجز شخص كل فقط العقوبتني بإحدى

  .ا املعمول التنظيمية أو التشريعية لألحكام خمالفة أو للبناء رخصة دومنا بتعديلها يأمر أو بتعديلها يقوم

 تلك اجناز يف يساهم آخر شخص أي أو املقاولون أو الفنيون أو املعماريون املهندسون العقوبات لنفس ويتعرض

  . املنشآت أو البنايات

 500000 من الغرامة تصبح غري منطقة يف اجنازها مت أو فيها شرع قد املنشآت أو البنايات تكون وعندما

  . فقط العقوبتني هاتني إحدى أو أشهر ستة إىل أشهر ثالثة من السجن مع أوقية 1000000و

 أعداد بعد املعىن نفقة على وصالحها األمكنة دم اإلنذار، توجيه بعد تلقائيا تقوم أن لإلدارة جيوز: 125المادة

  :ستهدم اليت للممتلكات حضوري وصف

 يف أو عمومية جلماعة آو للدولة أرضية قطعة أو حق دومنا أرضية قطعة على مشيد البناء يكون عندما -
  .  استصالح خطة تناولتها الوطنية األمالك من منطقة

 تسحب أن لإلدارة جيوز اجلمهور تتلقى مؤسسات حالة يف اهلشة باملواد مشيدة ببناية األمر يتعلق عندما -

 إذا فورا وإما حيرتم، مل اإلنذار كان إذا شهرين اجل يف إما باإلغالق تلقائيا واألمر االفتتاح رخصة تعلق أن أو

  .اجلمهور بسالمة تضر أن املخالفة شأن من كان

 مىت إصالحها أو هدمها أو األمكنة فتح بشأن 125يف املادة الواردة احلالة يف الدولة، مسؤولية تثار: 126المادة

  .باإلغالق أو باهلدم أمر الذي اإلداري القرار شرعية عدم أو اجلنحة وجود عدم يسجل ائي قضائي قرار صدر

 بإحدى أو سنة إىل أشهر ستة من وبالسجن أوقية 1000000 إىل 500000 من بغرامة يعاقب: 127المادة

 شخص كل والضرر، العطل وتعويض املذكور القطع اسرتداد اجل من باملتابعات مساس ما دون فقط العقوبتني

  .احمللية اجلماعات أو الدولة أمالك من أرضية قطعا باع

  . العقوبات هذه مضاعفة جتوز املخالفة إىل العودة حالة ويف
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  انتقالية أحكام: السابع الباب

 إعداد لغاية ا املعمول للقواعد طبقا البناء ملفات دراسة يف لإلدارة التابعة املختصة املصاحل تستمر: 128المادة

  .للبناء مدونة

 مبسط عام بنظام العمل سيتم املدونة هذه لتطبيق شامل تنظيمي إطار على املصادقة انتظار ويف: 129المادة

 واالستصالح بالالمركزية املكلف الوزير واإلسكان بالعمران املكلف الوزير بني مشرتك مبقرر عليه يصادق للعمران

  .باملالية املكلف والوزير الرتايب

  نهائية أحكام: الثامن الباب

  .هلا املخالفة السابقة األحكام كافة القانون هذا أحكام تلغي: 130المادة
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  للبناء العام النظام على بالمصادقة يقضي 2007 نوفمبر 27 بتاريخ صادر 205-2007رقم مرسوم. 2

  عامة ترتيبات: األول الفصل

 للبناء العام احمليط حيسن قانوين إطار بوضع البناء جمال تنظيم إىل للبناء العام النظام يهدف :األولى المادة

  .للمنشآت مقبول واألمان اجلودة من حد ضمان واىل

  التطبيق مجال: 2المادة

 كما للرتخيص، أو البناء لرخصة اخلاضعة األشغال أو البناء عمليات كافة على املرسوم هذا ترتيبات تطبق

 بلديتا ا تقوم اليت التعديالت كافة وعلى ستنجز اليت االستصالحات أو البناء عمليات على تطبق

  .املوجودة العمارات وواجهات البنية العناصر على وانواذيبو انواكشوط

  .بالبناء الوزير من مقرر مبوجب مبسطة ترتيبات فستتخذ األخرى البالد لبلديات بالنسبة

  :به يقصد المرسوم هذا بمفهوم التعريفات،: 3المادة

 وتزيد ذلك غري أو املكاتب إلقامة أو السكن لغرض للصروح أو العقارات أو للمباين بناء كل : المنشأة

  .2م10 على املبنية أرضيته

  : البناء

  :نيئالبنا بني من التاليون األشخاص ويعترب املنشأة اجناز يف يتدخل الذي االعتبار أو املادي الشخص هو 

  .املنشأة لتأجري بعقد العمل برب يرتبط آخر شخص أي أو الفين أو املقاول أو املعماري املهندسون -

  .فيها العمل اكتمال بعد وذلك به، أمر أو ببنائها قام منشأة يبيع شخص كل -

  .عنه وكيال بصفته يتصرف كان وان املنشأة مالك مبهمة شبيهة مة يضطلع شخص كل -

  :العمل رب
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 الصفة، مستندات يف الوجه ذلك على املعني اخلصوصي أو والعمومي االعتباري، أو املادي الشخص هو 

 الذي االعتباري أو املادي الشخص فهو املنتدب العمل رب أما املنشآت أو األشغال حلسابه تنفذ والذي

  .بصالحياته كليا آو جزئيا تفويضا العمل رب من يتلقى

  :العمل على المشرف

 أساس على العمل، رب له يسند والذي الوجه، ذلك على واملعتمد املؤهل املعنوي أو املادي الشخص هو

  .املنشأة بناء أشغال اجناز جبوانب املرتبطة الصالحيات كفاءاته،

  :المقاول

 املرتبطة الصالحيات كفاءاته، أساس على العمل، رب له يسند الذي االعتباري أو املادي الشخص هو

  .املنشأة بناء جبوانب

  :الفنية الرقابة مكتب

  .اجنازها إىل تصميمها حلظة من للمنشأة الفنية اجلودة برقابة مهمته ترتبط الذي املادي الشخص هو

 خربة إعداد أو تنفيذها أو ما منشأة تصميم جمال يف نشاط أي ممارسة مع الفنية الرقابة نشاط مزاولة وتتناىف

  .عنها

  :والجماعي الفردي السكن مستويات

 أداؤه هو هنا األساسي اهلدف: االجتماعي أو االقتصادي النمط ذي القاعدي السكن ويقابل ):أ( المستوى

  . والئق عملي سكن لوظيفة

 من أدىن حد توفري إىل) أ( املستوى أهداف عن فضال يرمي، الذي املتوسط املستوى هو): ب( المستوى

 األحادية التكاليف وتزيد والتجهيزات واملواد واألشكال الفسحات ترتيب اختيار طريق عن والرفاهية الراحة

  )أ( املستوى تكاليف عن% 50% 20:بني ما ترتاوح بنسبة للبناء
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 من ممكن قدر اكرب حتقيق إىل املتوفرة املوارد حدود يف يهدف الذي الرفيع املستوى هو): ج( المستوى

 تكاليف عن% 20:ب األحادية التكاليف وتزيد) ب( املستوى بشأن إليها املشار واهلناء الراحة متطلبات

  )ب( املستوى

  :الجمهور تستقبل مؤسسة

 أما األشخاص فيها يدخل اليت املسورة واألمكنة واحملالت العمارات من اجلمهور تتلقى اليت املؤسسات تتكون

 يرغب من كل أمام املفتوحة االجتماعات فيها تعقد اليت أو كانت مهما مشاركة أو تعويض مقابل وإما حبرية

 الذين األشخاص كافة اجلمهورية من جزء ويعترب يعوض، ال أو عنه يعوض استدعاء على بناء أو الدخول يف

 واملسافرين والزبناء واملستهلكني واملشرتين واملتفرجني العمال على زيادة كان سبب ألي املؤسسة يف يتدخلون

  .اخل....  والراضيني والطالب والتالميذ والزوار واملرضى

  :التصنيف

 املخصصة املساحة أو عليها الوس املقاعد أساس على احلالة، حسب ذلك عن فضال املؤسسات، تصنف

  .جمتمعة املؤشرات هذه كل أساس على أو املؤسسة لرئيس املراقب التصريح أو للجمهور

  : كالتايل فهي الفئات أما

  شخص 1000 من أكثر: األوىل الفئة -

  شخص 1000 إىل 501 من: الثانية الفئة -

  شخص 500 إىل 250 من: الثالثة الفئة -

  شخص 250 إىل 1 من: الرابعة الفئة -

 هو املرجع فإن العمارات، سطح وعلى األرض حتت القائمة واملؤسسات اخلصوصية املؤسسات حلالة بالنسبة

  .اال هذا يف املطبقة الفنية املعايري

  :الشاهقة العمارات
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 مع مقارنة مرت 20 عن يزيد بعد على هلا مستوى آخر من السفلى األرضية تقع عمار كل شاهقة عمارة مبثابة تعترب

  . احلرائق وملكافحة لإلغاثة العمومية اخلدمات آليات تستخدمه الذي األعلى األرض مستوى

 وهياكل العمارة أرضيات وكذا) للبنايات( احلاملة العناصر جمموعة الشاهقة العبارة من يتجزأ ال جزءا كذلك وتعترب

  .الشاهقة العمارة عن معزولة كانت ومهما ارتفاعها كان مهما املتالصقة املباين

 العمارة من جزء مبثابة تعترب ال شاهقة عمارة حتت املوجودة السيارات توقف حظر فإن السابقة الفقرة من واستثناءا

 هذه وبني بينها يكون وعندما ساعات 4 درجة من حريق بقطاعات األخرى العمارة حمالت عن منفصلة كانت مىت

  .مباشر غري أو مباشرة داخلي تواصل أي احملالت

  :التصنيف

- GH A :للسكن تستخدم عمارات  

- GH 0 :كفنادق تستخدم عمارات 

- GH R :للتعليم تستخدم عمارات 

- GH S :األرشيف إليداع تستخدم عمارات 

- GH U: صحية ألغراض تستخدم عمارات  

- GH W1: كمكاتب تستخدم عمارات   

- GH W2 :مرتا 50 عن ارتفاعها يزيد كمكاتب تستخدم عمارات 

- GH Z: املشرتك لالستخدام عمارات.  

للبناء شروط: الثاني الفصل  

  القاعدية التدخالت عن: األول القسم

 العمل على للمشرف اللجوء عن: 4المادة

  :المعماري للمهندس اللجوء إلزامية -4-1
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 للقيام معماري ملهندس وجوبا منه الغرض كان مهما خيضع بالبناء املكلف الوزير من مبقرر أرضيته حتدد بناء كل

 ومايل فين تعريف لوضع الضرورية واملكتوبة البيانية املستندات وإعداد املالئمة مواده ترتيب واختيار بتصميمه

 شكل على تقدميه يتم وأمهيتها، املنشأة طبيعة حسب ما نوعا واملفصل الشامل التعريف وهذا منه، كامل

 بناء أي أن كما البناء، رخصة ملف يشكل أن جيب الذي الكمية عدد تقييم وكذا فنية، ومواصفات خمططات

  . مستوى كالمها األرضي وحتت األرضي الطابق ويشكل معماري، ملهندس فيه يلجأ واحد مستوى عن يزيد

  .والبناء املكلف الوزير من مبقرر تدخله وإجراءات املعماري للمهندس اللجوء شروط وحتدد

  :الفنية الدراسات مجال في المتخصصين والفنيين للمهندسين اللجوء إلزامية -4-2

 والفنيني للمهندسني منه الغرض كان مهما بشأنه، يلجأ بالبناء املكلف الوزير من مبقرر أرضيته حتدد بناء كل

 جهة من واستمراريتها وسالمتها البىن صالبة بشأن ا الوفاء املطلوب الفنية الشروط وضبط لتحديد املتخصصني

  . أخرى جهة من األمثل االستخدام واستخدامها والرفاه التجهيزات عناصر وتسيري

 خمططات شكل على تقدميا وأمهيتها املنشآت طبيعة حسب ما نوعا واملفصل الشامل الفين التمييز هذا تقدمي يتم

 السوائل،( الشبكات وخمططات) واألعمدة والرافدات، األرضيات، األسس،( البىن خمتلف الجناز وتفصيالت

 واملواد للمعدات الكمية حمدد تقييم وكذا التفصيلية، البيانية واملخططات الفنية واملواصفات) األمن الكهرباء،

  . لالجناز الضرورية

 وكذا املتخصصني، والفنيني املهندسني إىل اللجوء شروط والبناء بالعمران املكلف الوزير من مقرر سيحدد

  .تدخلهم إجراءات

  :اعتبارية شخصية هو الذي األشغال على للمشرف الوحيد اللجوء -4-3

 شكل على منتظمني األشغال على مشرفني إىل 2-4و 1- 4:الفقرتني يف إليها املشار اإللزامية اخلدمات إسناد جيوز

  .للدراسات معتمدة مكاتب أو دواوين

  الجيوفنية الدراسات عن: 5المادة
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 منشأة ولكل بل الشاهقة وللعمارات اجلمهور تستقبل اليت املؤسسات جلميع إلزامية اجليوفنية الدراسات تعترب

 اخلضوع والعمران، بالبناء املكلفة املصاحل حسب عليها وجيب وخصوصيتها، طبيعتها حيث من ملزمة، أخرى

 ستحدد اال هذا يف الرتتيب فإن األخرى، املنشآت ألنواع بالنسبة أما تكميلية، فنية تفتيشات أو لتدقيقات

  .والبناء بالعمران املكلف الوزير من مبقرر

  .ومعتمد متخصص جهاز أي اجليوفنية الدراسة ذه يقوم

  المعدات جودة عن: 6المادة

 أن جيب الداخلية لالستصالحات بل واحملالت، للعمارات فقط ليس املستخدمة البناء وعناصر املعدات جودة

 الطلب لكثرة اعتبارا للمنشآت ومستدمي ومريح وأكيد امثل الستغالل املناسبة والصالبة الفعل قدرات فيها تتوفر

 تعهد الذي باالستخدام ترتبط والعناصر املعدات هذه على وتدقيقات اختبارات وجتري هلا، املتعرض وللمخاطر

 أن واملستغلني األجهزة ومركيب واملالك واملقاولني األشغال على املشرفني على وجيب والعناصر، املعدات تلك له

 تضمن وأا اجنازها مت املعدات هذه لتمييز أدناه املذكورة الضرورية والتفتيشات االختبارات أن من يتأكدوا

  :منها املتوقعة احملددة األهداف

  االمسنت إعداد طريق عن دراسة -

 أو والتفرجات الفحم وقوالب واالمسنت الفوالذ،: املستخدمة ومكوناا املعدات ومالئمة مطابقة عن اختبارات -

  .بينها فيما العناصر دمج ومعدات واملعدين اخلشيب البناء هيكل وعناصر انبة املعدنية القضبان

 اليت وللمؤسسات الشاهقة للعمارات بالنسبة إلزامية أا كما بناء، كل عند والتدقيقات االختبارات ذه ويوصى

  .فوق فما مستويات 3 من تتكون عمارة كل وكذا اجلمهور، تستقبل

 حبوزة تكون أن جيب البناء معدات جودة من وللتأكيد معتمد، متخصص جهاز أي اخلدمات هذه ويؤدي

 أو البنانني طلب عند يقدموها وأن) املطابقة الشهادات( بذلك القيام من متكنهم اليت الفنية واملواصفات املوردين

  .اإلدارة يف املختصة املصاحل

   الرقابة مكتب تدخل عن: 7المادة
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  :اجناز إىل اهلادفة البناء عمليات لرقابة لزوما ختضع

  اجلمهور الستقبال مؤسسات -

  األقل على طابقني تضم عمارات -

   ومعدمي خشيب هيكل ذات وعمارات عمارات -

  .الصناعي لالستغالل معهودة منشآت -

  .املنشآت اجناز عند تظهر قد اليت الفنية الصعوبات خمتلف منع يف املسامهة يف الرقابة مهمة وتتمثل

 والتغطية التسوير وصالبة وهيكلته البناء وأسس طويال للبقاء املعهودة املنشآت صالبة الفنية الرقابة وتتناول

 يف األشخاص سالمة شروط تتناول كما املنشآت، هذه مع ينفصل ال التصاقا تلتصق اليت التجهيز وعناصر
  . البنايات

 اليت للبناء األخرى العناصر كافة كيله، أو األشغال على املشرف طلب على بناء الفنية، الرقابة تتناول أن وجيوز

  .منها التحرز ضرورة العمل صاحب يرى خاصة فنية عقبات يشكل أن اجنازها شأن من

 جوانبه وخاصة للمشروع، الفنية الرتتيبات لكافة متفحصة بدراسة التصميم، مرحلة خالل الفين، املراقب ويقوم

  .واألحكام والشبكات والسالمة بالبىن املرتبطة

 تتم البنانني واحد كل من املطلوبة الفنية التدقيقات أن األشغال، اجناز فرتة خالل خاصة، بصفة يتأكد أنه كما

  .مرضي بشكل

 املراقبني اعتماد شروط املدنية باحلماية املكلف والوزير والبناء بالعمران املكلف الوزير بني مشرتك مقرر وسيحدد

  .وتدخلهم الفنيني

  األحياء عن: الثاني القسم

 وصرف املراحيض ومياه املستعملة املياه وإفراغ الكهرباء وتوفري املاء وسحب الكافية النفاذ طرق باألحياء يقصد

  .األمطار مياه
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  النفاذ طرق: 8المادة

 العرض مشرتك خصوصي أو عمومي طرق على مانع منفذ على تتوفر ال اليت األرضية القطع على البناء جيوز ال

  :هو املانع للمنفذ األدىن

  .2م250 عن البناء خارج أرضيته مساحة تقل لبناء بالنسبة أمتار 4 -

 2م2500و 2م250 بني ما البناء خارج أرضيته مساحة ترتاوح لبناء بالنسبة أمتار 6 - 
  

  .2م2500 عن البناء خارج أرضيته مساحة تزيد لبناء بالنسبة أمتار 8 -

 األكثر على منفذين سوى لديها يكون ال حبيث القطع على ترتب وأن الفردية املراتب جمموعات تنظم أن جيب

  .املشرتكة اخلصوصية أو العمومية الطرق على

  المياه شبكة: 9المادة

 تكون وان ا متوفرة كانت  إذا الشروب املاء لتوزيع العمومية بالشبكة جديدة منشأة أو بناية إيصال يتم أن جيب

 تتوفر أن جيب كما تنضب، لبا عني من املاء جللب أو منتظمة بطريقة للتزويد ا اخلاصة آلياا على متوفرة البناء

 جودة تكون أن احلاالت مجيع يف وينبغي الفن، لقواعد طبقا ومصممة طاقتها بأقصى ختدم داخلة شبكة على

  .  مضمونة املياه

  الكهربائية الشبكة: 10المادة

 تكون أن أو متوفرة كانت إذا الكهرباء لتوزيع العمومية بالشبكة جديدة منشأة أو بناية كل إيصال يتم أن جيب

 داخلية شبكة على تتوفر أن جيب كما مناسب، مصدر أي من املستمدة اخلاصة تغذيتها على متوفرة البناية

  .الفن لقواعد طبقا ومصممة طاقتها بأقصى ختدم ا خاصة

  الصحي الصرف شبكات: 11المادة
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 للصرف اجلماعية بالشبكة جديدة منشأة أو بناية كل إيصال جوفية قنوات طريق يتم أن جيب: المنزلية المياه

 احلالة هذه ويف( يسمح األساسية الوحدة خدمة يف الصحي للصرف شبكة وجود عدم وعند ذلك ومع الصحي،

  .املطبقة والصحة النظافة ملعايري متطابقة املعاجلة آليات تكون أن جيب: الفردي الصحي بالصرف) فقط

 هذا من املستفيد يلزم اجنازها، يتم عندما اجلماعية بالشبكة إيصاهلا من متكن بطريقة املنشآت تصمم أن وجيب

 هذه مسري اجتاه التنظيمية الواجبات بكافة يفي أن عليه جيب إقامتها،كما فور إيصاله نفقات بتحمل الرتتيب

  .الشبكة

  :المطرية المياه

 عن تفرغ مل اليت األمطار مياه سيالن يضمن بشكل أرضية قطعة أي على جترى اليت االستصالحات تتم أن جيب

 تقبل لن البنايات فإن األمطار، ملياه شبكات غياب حالة ويف املياه، فيها تتجمع اليت الشبكة يف التسرب طريق

  . املطرية املياه هذه سيالن من متكن مالئمة استصالحات املقاول أجنز إذا إال

  االتصال شبكات: 12المادة

 للهاتف داخلية شبكات على للجمهور املستقبلة املؤسسات من جديدة منشأة أو بناء كل تتوفر أن جيب

 دقيق بشكل مصممة ومواصفتها وجتهيزاا ومكوناا الداخلية الشبكات هذه تكون أن وجيب واملعلوماتية،

  . الفن قواعد لرتتيبات طبقا طاقاا من ميكن ما بأقصى اخلدمة على قادرة تكون حبيث وواضح وحمدد

البنايات على المطبقة العامة القواعد: الثالث الفصل  

  القاعدية والتجهيزات البنايات تصميم عن: األول القسم

  للعمارات القاعدية النظم: األول الفرعي القسم

  القسم علو: 13المادة

 مموه، سقف حتت مرتا 2.60 من أقل وسقفه البيت أرضية بني املوجودة السكن غرف علو يكون أن جيوز ال

 النقطة عند العلو أن إذ متوسط علو مبثابة يكون السقف حتت العلو هذا فإن مائل بسقف األمر يتعلق وعندما
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 ال مفيد علو على تتوفر أن فيجب التجارية األرضية الطوابق أما مرتا، 2.20 من أقل تكون ال أن ميكن األخفض
  . أمتار 3 عن يقل

  واملطبخ الغرف مساحة: 14المادة

 والغرف مربعا مرتا 12 عن تقل ال مساحة على) أ( املستوى من سكن أي يف األساسية الغرف تتوفر أ جيب 

  .مربعة أمتار 9 عن تقل ال مساحة على للسكن األخرى

  .العمارة يف مساحة األكرب الغرفة املادة، هذه مبفهوم األساسية، بالغرفة ويقصد

 رواق أو بساحة مرتبطة تكون أن شريطة مربعة أمتار 4 أو مربعة أمتار 5 عن املطبخ مساحة تقل ال أن وجيب

  .مربعني مرتين عن مساحته تقل ال خارجي

  للسالمل األدىن العرض: 15المادة

  :للسالمل األدىن العرض يكون أن جيب

  .طوابق من املكون املسكن نفس أو واحد سكن خلدمة مرتا) 0.80( -

  .طوابق من مكونة مساكن أربعة إىل مسكنني خلدمة مرت) 1( -

  .طوابق من مكونة مساكن 10 إىل 5 خلدمة مرت) 1.10( -

  .طوابق من مكونة مساكن 10 من أكثر خلدمة مرت) 1.20( -

  الغرف إنارة: 16المادة

 من واحد عن تقل ال مساحة جمموعات يشكل نوافذ عدة أو بنافذة مطبخ أو سكن غرفة كل إنارة تتم أن جيب

 مساحتها كانت إذا كاملة إضاءة على تتوفر ال غرفة أية بناء باتا حظرا وحيظر الغرفة، مساحة من 1/10 عشر

  .أمتار) 6( ستة عن تزيد

  البنايات مستوى مع املالءمة: 17المادة
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 ما التوايل على ترتاوح، زيادة) أ( للمستوى واملقابلة 16 إىل 14 من املواد يف املعطاة الدنيا القيم تزيد أن جيب

  ).ج( أو) ب( للمستويني بالنسبة% 10و% 5:بني

  وويتها املراحيض موقع: 18المادة

  .النظافة جمال يف املطبقة القواعد مع يتطابق بشكل يأ وأن املاء وبيوت املراحيض وي أن جيب

  .املطبخ على مباشرة تفتح أن للمراحيض ميكن وال

  .وطلوعها املياه تسربات آثار من النباتات حتمي أن جيب وطلوعها املياه تسرب آثار من احلماية: 19المادة

 التالية الدنيا التدابري على النص جيب سطحية مياه طبقات توجد حيث الشاطئ على الواقعة املناطق ويف

  :األشغال خالل صارم، بشكل وتطبيقها البناء رخصة ملف يف وحتديدها

 بنية لكل بالنسبة اخلاصة املساعدة واملواد للملح املضاد( SR امسنت وخاصة املالئمة املعدات استخدام -

  )البناء من السلفية واملناطق األسس وخاصة معرضة

  .واملعرتضات السلفية التدعيمات فوق املوجودة الشعرية األنابيب قطع -

  .األرض تبليط حتت املالئم، السمك ذات الشعرية األنابيب طلوع ضد آليات -

  .املدفونة للحواجز املناسبة احلماية -

   البنايات صالبة عن: 20المادة

 اتمع التأثري أمام عناصرها من عنصر كل مستوى وعلى جمموعها يف تصمد جيعلها بشكل البناية تشيد أن جيب

  . العادي الستخدامها املقابلة الزائدة ولألوزان القصوى الطقسية للشحنات واخلاص لوزا

  الشاهقة وبالعمارات الجمهور تستقبل التي بالمؤسسات خاصة ترتيبات: الثاني الفرعي القسم

  المساعد: 21المادة
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 الطابق فوق األقل على طوابق أربعة ا اليت العمارات كافة يف طابق لكل مصاعد عدة أو مصعد وضع جيب

  . األرضي

  التجهيزات وصيانة الحرائق من الحماية: 22المادة

 احلرائق، من ساكنيها يسمح بشكل العمارات وجتهيزات واملعدات البىن وكذا احملالت، تنظيم يكون أن جيب

 يف يتمثل خطرا منها، والغرض طبيعتها حيث من تشكل، قد اليت احملالت عن األساسية البنايات عزل وينبغي
 مغادرا من حريق، حدوث حالة يف ساكنيها، ميكن بشكل العمارة تصمم أن وجيب اختناق، أو حريق إحداث

  .املساعدة تلك تلقي من أو خارجية مساعدة دون

 العمارات ساكين حبماية للسماح املوضوعة اآللية غري أو اآللية امليكانيكية واآلليات واالستصالحات املنشآت

  .العمارات تلك هدم لغاية سريها وحسن مواصفاا بقاء تضمن بطريقة منها والتأكيد صيانتها تتم أن جيب

 تربير مقدورهم يف يكون وأن والتدقيق الصيانة جمال يف الواجبات هذه يراعوا أن املسريين أو املالكني على جيب

  .سجل مسك طريق عن خاصة ذلك

 هذه تطبيق إجراءات املدنية باحلماية املكلف والوزير والسكن بالبناء املكلف الوزير بني مشرتك مقرر وسيحدد

  .  املادة

 جمموع إجالء من ميكن تصميما اجلمهور تستقبل اليت املؤسسات ا توجد اليت والعمارات املباين تصميم جيب

  .ومنظم سريع بشكل ساكنيها

 إجالء من متكن خالية مساحات أو الطرق حافة على واجهات عدة أو واجهة لديها تكون أن ينبغي كما

  .الوسائل تلك وتشغيل احلريق ومكافحة اإلغاثة وسائل إىل والنفاذ األشخاص

  .احلرائق من السالمة جمال يف الدولية باملعايري التقيد الواجب من فإنه أمر من يكن ومهما

  العمارات ساكني إلجالء كافية منافذ: 23المادة
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 األشخاص بإجالء تسمح جيعلها بشكل وتوزيعها املنافذ إىل املؤدية الداخلية واألروقة اخلروج طرق إعداد جيب

 أن وجيب سيخدموا، الذين األشخاص عدد مع متناسبا وعرضها عددها يكون أن وينبغي وآمنا، سريعا إجالء

  .لإلجالء وخطة األقل على اثنني منفذين على منشأة كل تتوفر

  واإلغاثة الكهربائية اإلنارة: 24المادة

 فورية بصفة لإلغاثة انارات إقامة جيب كما الفن، قواعد حسب تنجز وأن الكهربائية الرتيبات تصمم أن جيب

  .للكهرباء دائم مصدر إىل حتتاج اليت العمارات كافة يف وتركيبها الكهرباء لتوليد تكميلية مصادر وتوفري

 وعمارات املصنفة والفنادق للعمليات جمموعة على املتوفرة للصحة التحتية البىن خاصة بصفة ذلك ويعين

  .املكاتب

  السالمة آليات: 25المادة

 4 عن تزيد اليت اخلاصة العمارات وكذا 3و 2و 1 الفئة من اجلمهور تستقبل اليت واملؤسسات الشاهقة العمارات

 مع تتالءم احلرائق ضد للمساعدة وبوسائل للرقابة وخبدمات والتحذير اإلنذار بآليات تزود أن جيب طوابق

  .األخطار

  الحركية المحدودي األشخاص دخول: 26المادة

 أحد متكن بعمارة مرتبطة يأة كل أو اجلماعي للسكن عمارة كل احلركة احملدودي لألشخاص متاحة تعترب

 من ويستفيدوا األمكنة يدخلوا وان ممكنة استغاللية بأكرب يتحركوا أن احلركية احملدودي الزوار أو السكان

 مستويات تكون أن وجيب بينهم، فيما ويتواصلون اآلخر البعض مكان بعضهم ويعرف ويستخدموا التجهيزات

 ما على متوفرة تكون وإال اآلخرين لألشخاص املتاحة نفسها هي احلركية احملدودي األشخاص بنفاذ اخلاصة الرفاه

  .اجلودة مستوى من يقابلها

 واألمكنة السيارات توقف مكان االقتضاء، عند وكذا وبالعمارات، اخلارجية باحلركة الدخول إتاحة إلزامية تتعلق

  .املخصصة اجلماعية
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 تستقبل اليت واملنشآت واملؤسسات العمل وحمل السكن أمكنة تطال اليت واالستصالحات املعمارية الرتتيبات

 لألشخاص متاحة جتعلها بطريقة تصمم أن جيب التكوين وأمكنة واجلامعية الدراسية األمكنة وخاصة اجلمهور

  .والبناء بالعمران املكلف الوزير من مبقرر املادة هذه تطبيق إجراءات وحتدد احلركية، احملدودي

  أخرى ترتيبات: الثالث الفرعي القسم

  وتوقيفها السيارات إيقاف أمكنة عن: 27المادة

  :يلي مبا املادة هذه تتعلق

  اجلديدة البنايات -

  .2م100 عن البناء خارج أرضيتها مساحة تزيد اليت البنايات تطال اليت التوسعات -

  البنايات ختصيص تغيري -

 أدناه حمدد وهو العمومية الطرق خارج يتم أن جيب واملنشآت البناء ضرورات إليه تدعو الذي السيارات إيقاف

  .الوظائف حسب

 واخلدمة التوزيع سيارات وحركة لتوقف كافية مساحات أساسية، وحدة كل على متهد أن تلك، عن فضال جيب،

  .السكن وظيفة باستثناء الوظائف لكافة

  :المساكن

 حمل وجود مع البناء دون م60 أرضيته مساحة مقطع حسب التوقف حمل: اجلماعية للسكن تستخدم بنايات

  .سكن لكل األقل على واحد

  .سكن كل مع للتوقيف األقل، على حملني وجود يفرض: الفردي للسكن املستخدمة البنايات

 وحدة كل مع للتوقيف حمل وجود يفرض: املساكن من وجمموعة منازل ستة من أكثر تضم اليت التجمعات حالة

  .سكن وحدة كل مع حمل مبعدل املشرتك للتوقيف ومساحات للسكن
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  .مسكن كل من ميكن ما وأقرب العمومية الطريق حرمي خارج األخرية احملالت هذه تكون أن وجيب

  :المكاتب

  .البناء خارج 2م40 قدرها أرضية مبساحة للتوقيف حمل وجود يفرض

  :التجارة

 األرضية مساحة من 2م20 لكن للوقود حمل يرفض 2م100 عن للبيع مساحتها تزيد اليت التجارة حملالت بالنسبة

  .البناء خارج

  :والمطاعم الفندقية التجهيزات

 للوقوف واحد حمل عن يقل ال ما االقتضاء عند ومعها، املطعم لقاعة 2م10 مقابل للوقوف مساحة وجود يفرض

  .غرفة كل مع

  :الصناعية المؤسسات

 مركز كل مع للوقوف حمل وجود يفرض التقليدية، الصناعية ومقاوالت ا املرخص الصناعية للمؤسسات بالنسبة

  .عمل

  :االستشفائية المؤسسات

  .لسريرين للوقوف حمل وجود يفرض االستشفائية للمؤسسات بالنسبة

  :المدرسية المؤسسات

 املؤسسة كون حسب قسم لكل للوقوف أربعة أو ملكانني التخطيط الضروري من املدرسية، للمؤسسات بالنسبة

  .الثانوي أو االبتدائي للتعليم
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 مماثلة معها املؤسسات هذه مماثلة ميكن اليت أعاله املذكورة غري املؤسسات أو البنايات على تطبق اليت القاعدة

  . مباشرة أكثر

 3 إىل واحد بأسرة اخلاصة املنعزلة الدور باستثناء( السكن عمارات أو اإلحياء أو السكن من جمموعات بناء عند

  :التالية اخلارجية اجلماعية املساحات السكان كافة تصرف حتت يضع آن العمل رب واجب من يكون) اسر

 3 من األقل على تتكون اليت السقف كافة ألرضية اإلمجالية املساحة من% 10 عن تقل ال للعب مساحات -

 واملستخدمة املسدودة اجلماعية واملساحات السيارات حركة دون للراجلني املرتوكة املناسبة املساحات أما غرف،

 خضمها فيمكن اخل...  املغطاة السياحة وأحواض اللعب وقاعات التصليح ورشات مثل السكان مجيع قبل من

  .الصلبة للدعامة اإللزامية املساحة من

 غرف 3 من األقل على وتتكون املساكن لكافة اإلمجالية املساحة من% 10 عن تق ال متاحة خضراء مساحات -

 املزودة السطحية السقوف ملساحات وميكن 2م20 عن مساحته تقل ال اخضر خاص فضاء على تتوفر ال

  .خضراء مساحات إىل وحتول اإللزامية املساحة من ختصم أن ما عمارة سكان جلميع املتاحة بالنباتات

  الخضراء المساحات: 28المادة

 األساسية الوحدة من% 10 عن يقل ال ما ختصيص احلرفية، وللصناعات للسكن عمارات بناء عند ينبغي،

 املساحة من 2م200 لكل عال ساق ذات واحدة شجرة عن يقل ال ما غرس جيب كما اخلضراء، للمساحات

  .لألرضية اإلمجالية

 عال ساق دوائي شجرتني عن يقل ال ما بغرس التقليدية، والصناعية الصناعية النشاطات منطقة يف القيام ينبغي

 تكون حبيث املكشوفة واخلصوصية العمومية الوقوف مساحات تنظيم يتم املستخدمة، املساحة من 2م500 لكل

  .للوقوف أمكنة 4لكل واحدة شجرة مثة

  . سنة من اقل فرتة يف فتستبدل املتينة األشجار أما استبداهلا، أو العايل الساق ذات األشجار هذه توزع أن وينبغي

  التأمينات عن: الثاني القسم
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  االستغالل تأمين: 29المادة

 يتوفر أن النظام هذا ترتيبات مسوغات بشأن مسؤوليته تثار أن ميكن معنوي أو مادي شخص كل على جيب

  .طوابق 3 من أكثر من عمارة لبناء اجنازه أشغال فيها تتسبب قد اليت واملسؤولية األضرار يغطي تأمني على

  .املسؤولية هذه يغطي للتأمني عقد يف اكتتب انه على يربهن أن الورشة، افتتاح عند عليه، وجيب

 الضمانة على اإلبقاء يضمن لبند متضمنا املادة، هذه مبقتضى فيه االكتتاب مت للتأمني، عقد كل يكون أن وجيب

  . التأمني إللزامية اخلاضع الشخص على الواقعة املسؤولية ملدة

  األضرار – المسؤولية – التأمين: 30المادة

 ملسؤولية تأمني على متوفرا يكون أن طوابق 3 على تزيد لعمارة بناء أشغال باجناز يأمر شخص كل على جيب

  .النظام هذا من أعاله الفصل من 3 القسم يف إليها واملشار فعله عن النامجة األضرار يضمن

  التأمين من المحلية والجماعات الدولة إعفاء: 31المادة

 جزئية أو كلية استثناءات منح املمكن ومن حلساا، بالبناء تقوم عندما الدولة على التأمني إلزامية تطبق ال

 السريع التوزيع من متكن وسائل على فعال املتوفرة، العمومية وللمؤسسات بل ولتكتالا، احمللية للجماعات

  . لألضرار والكامل

  .والبناء والالمركزية باملالية املكلفة الوزارات بني مشرتك مقرر يف املادة هذه تطبيق إجراءات وحتدد

  المقاولين ومسؤوليات والضمانات المنشآت تسلم عن: الثالث القسم

  المؤقت التسليم: 32المادة

  .حتفظ بدون أو بتحفيظ املنشأة قبول ممثله أو املنشأة صاحب يعلن مبوجبه الذي العقد هو املؤقت التسليم

 للمالك، احلراسة مسؤولية حتويل يكرس الذي اإلجراء وهو األشغال، اية تاريخ عند املؤقت التسليم وجيري

  .مبحضر ويشفع منشأته الستغالل اال أمامه ويفتح
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 العمل رب إليها أشار اليت االختالالت كافة عن للتعويض املؤقت التسليم تاريخ من اعتبارا مسؤوال املقاول ويعترب

  .للمنشأة النهائي التسليم لغاية

 على نفقات من يرتتب قد ما لتغطية العمل إكمال حسن عن ضمانة بتقدمي الفرتة، هذه طيلة املقاول، ويلزم

  .  االختالالت إصالح

 طريق عن وإما االستالم، حمضر يف املذكورة التحفظات طريق عن إما االختالالت إىل اإلشارة العمل رب يتوىل

  .االستالم بعد تتكشف اليت لتلك بالنسبة مكتوب تبليغ

  .املعين واملقاول العمل رب بني ما باإلنفاق اإلصالح أشغال إلجناز الضرورية اآلجال وحتدد

 يثمر مل إنذار توجيه بعد األشغال، اجناز جيوز احملدد األجل يف العمل اجناز عدم حالة يف أو االتفاق حيصل مل وإذا

 العمل إكمال حسن ضمانة مبوجب املفروضة األشغال إجناز يتم بالتزاماته املخل املقاول ومسؤولية نفقة على

  .   القانون طريق عن وإال اإلنفاق معاينته وجتري

  العمل إتمام حسن ضمانة: 33المادة

 الضمانة هذه وتتأكد املنشأة أشغال انطالقة قبل العمل إمتام حسن ضمانة يف يكتتب أن املقاول على جيب

  .املؤقت االستالم لغاية عمله إكمال عن يعجز مقاول لكل بالنسبة

  . االستخدام على أو العادي التلف على املرتتبة اآلثار إلصالح الضرورية األشغال العمل إكمال ضمانة تشمل ال

  النهائي التسليم: 34المادة

  .مبحضر ويشفع النهائي التسليم تاريخ من اعتبارا الصفقة ضمن حتدد فرتة بعد النهائي التسليم جيري

  .النهائي التسليم حمضر توقيع بعد العمل إكمال حسب ضمانة وثيقة وتصدر

 للصفقة حدا النهائي التسليم ويضع املؤقت، االستالم فيها ينطق اليت الظروف نفس يف النهائي بالتسليم ينطق

  .أدناه 36و 35:املادتني يف إليها املشار الضمانات يتعلق فيما إال مسؤوليته من املقاول ويعفى
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  األخرى للتجهيزات بالنسبة السير حسن ضمانة: 35المادة

 ال التصاقا تلتصق األخرية هذه كانت إذا إال العمارة جتهيز عناصر بصالبة حتلق اليت األضرار املسؤولية تشمل ال
  . التغطية أو األقفال أو اهليكل أو األساس أو البناء مبنشآت فيه انفصال

 وضعه كان مىت السابقة الفقرة يف إليها املشار املنشآت بإحدى فيه انفصال ال التصاقا يلتصق ما عنصرا أن يعترب

  .املنشأة تلك من مادة نزع أو إتالف دون يتم أن ميكن ال استبداله أو تفكيكه أو

  .للمنشأة املؤقت االستالم من اعتبارا سنتني عن مدا تقل ال السري حلسن ضمانة تتناوهلا العمارة جتهيز عناصر

  العقدية المسؤولية: 36المادة

 يف عيب عن نامجة كانت ولو األضرار عن العمل مقتىن أو العمل رب اجتاه القانون بقوة مسؤوال مقاول كل يعترب
 غري وجتعلها جتهيزها عناصر يف أو هلا املشكلة املؤسسات إحدى يف تؤثر أو املنشأة صالبة تعرض اليت الرتبة

  .خارجي سبب عن ناجتة األضرار أن على املقاول يربهن عندما املسؤولية تلك وتزول منها، للغرض صاحلة

 واملؤسسات الشاهقة للعقارات بالنسبة عقدية ضمانة يف املعتمدة اهليئات لدى يكتتب أن املقاول على وجيب

  .اجلمهور تستقبل اليت

   والمسؤوليات الضمانات القضاء: 37المادة

 مبقتضى مسؤوليته تثار قد معنوي أو مادي شخص كل عاتقه على الواقع الضمانات ومن مسؤولياته من يعفي

 3 للمادة وتطبيقا ائيا األشغال تسلم من اعتبارا سنوات عشر بعد 36:للمادة تطبيقا وذلك التنظيم، هذا مواد

  .املادة هذه يف إليه املشار األجل القضاء عند

  المخالفة التعاقدية الشروط بطالن: 38المادة

  .التنظيم هذا مواد خمتلف يف إليها املشار املسؤولية من احلد أو االستبعاد يستهدف عقد يف شرط كل الغ يعترب

  المخالفات: الرابع الفصل
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  المخالفين عقوبات: 39المادة

 كل البنايات أمهية حسب فقط العقوبات بإحدى أو أوقية 4800 قدرها وبغرامة أيام 10 مدة بالسجن يعاقب -

  . 4:املادة ترتيبات خيالف شخص

 املنجزة للمنشآت نفقته على اجلزئي آو الكي وباهلدم أوقية 4800 قدرها وبغرامة أيام 10 مدة بالسجن يعاقب -

 كل أوقية 4800 قدرها وبغرامة أيام 10 مدة بالسجن يعاقب 7و 6و 5:املواد ترتيبات خيالف شخص كل

  .30و 29:املادتني ترتيبات خيالف شخص

نهائية ترتيبات: الخامس الفصل  

  اإللغاء :40المادة

  .املرسوم هلذا املخالفة السابقة الرتتيبات كافة تلغى

  النشر: 41المادة

 اإلسالمية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر الذي املرسوم هذا بتنفيذ واإلسكان والعمران التجهيز وزير يكلف

  . املوريتانية
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 الترابي االستصالح

   

  االستصالح الترابي
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  الترابي باالستصالح يتعلق 2010 يناير 07 بتاريخ صادر 001-2010  رقم توجيهي قانون. 1

  عامة أحكام: األول الباب

  التعريف: األول الفصل

 الرامية والتدخالت األنشطة جمموعة التوجيهي القانون الغرض هلذا وفقا الرتايب باالستصالح يقصد :األولى المادة

  .الوطين الرتاب كافة على التحتية والبىن والتجهيزات االقتصادية لألنشطة وعقالين منصف توزيع تأمني إىل

 ويتصور جمتمع ألي والبيئة والثقافية واالجتماعية االقتصادية للسياسات اايل التجسيد هو الرتايب االستصالح

 إىل يهدف توجيهي تصور حسب للمجال ماديا وتنظيما متوازنة تنمية التخصصات ومتداخلة مشولية مقاربة حسب

  .املستدمية والتنمية اإلنصاف ضمان

  الموضوع: الثاني الفصل

  :إىل التوجيهي القانون هذا يهدف: 2المادة

  موريتانيا؛ يف الرتايب لالستصالح اإلسرتاتيجية واخليارات املبادئ توضيح -

  .الرتايب لالستصالح جمال يف الوطنية للسياسة الكربى التوجيهات إبراز -

  :يف الرتايب لالستصالح حتكم اليت املبادئ تتجسد: 3المادة

  :اخلصوص وجه على وجيدر الطبيعي، احمليط وحتسني صيانة وجوب -1

   للزراعة؛ الصاحلة األراضي من للفالحة يكفي ما ختصيص -

  .املياه مصدر إىل النفاذ ضمن مع الرعوية وااالت االنتجاع مناطق من للبيطرة يكفي ما ختصيص -

 السالمة ملعايري احرتامها وعلى الطبيعية احمليط مع جمتمعة أو مفردة واملنشآت التجهيزات انسجام على السهر -

   واالنسجام؛

  عربها؛ واملرور الضفاف إىل اجلمهور نفاذ وتسهيل املياه وجماري البحريات وضفاف الفيضية املناطق إخالء -

  للراحة؛ املخصصة واألماكن واألثرية الطبيعية املواقع على احلفاظ -

  املتنوعة؛ وظائفها يف الغابوية واألراضي الغابات على احلفاظ -

 حتديد وسيتم السكان حاجات حسب االقتصادية النشاطات وممارسة للسكن املخصصة األراضي استصالح يتم -2

  :اخلصوص وجه على وجيدر وممتلكتهم، املواطنني أمن مستلزمات االعتبار يف األخذ مع امتدادها

   العمل؛ وأماكن السكن أماكن بني للمجال منصف بتوزيع القيام -
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  والضوضاء؛ اهلواء تلوث مثل املزعجة أو الضارة املؤثرات من السكن أماكن على احملافظة -

  واخلدمات؛ بالسلع والفعال الكايف التموين عليها يتوقف اليت الظروف ضمان -

  العمراين؛ الوسط ضمن للنزاهة وأماكن خضراء مساحات ختفيض -

 اجلماعية االجتماعية التحتية البىن توزيع وقواعد معايري وكذا السكنية، التجمعات إنشاء ومعايري أمناط مرسوم سيحدد

  )واملياه والصحة التهذيب جمال يف خاصة(

  :اخلصوص وجد على وجيدر عقالنية، معايري حسب العام النفع ذات أو العمومية واملنشآت املباين مواقع حتدد -3

   بينها؛ الفوارق وتقليص اإلقليمية للمجوعات النوعية احلاجات مراعاة -

  .العمومية للمرافق السكان نفاذ تسهيل -

 االستصالح وقواعد مبادئ ملطابقة املسبقة التأشرية لقاعدة اهليكلية التحتية البىن مشاريع ستخضع الصدد، وذا

  .الرتايب

  الترابي لالستصالح الوطنية السياسة: الثالث الفصل

 وتتيح السكان، واندماج املواطنني بني والتضامن األمة وحدة يف الرتايب لالستصالح الوطنية السياسة تساهم: 4المادة

 دف كما احلياة، نوعية وحتسني ومحاية االقتصادية والفاعلية االجتماعي التقدم تضمن الوطين الرتاب لعموم التنمية

 املؤسسات بني التضامن تعزيز طريق عن خاصة التشغيل وترقية الوطنية الثروة لتنمية املالئمة الظروف خلق إىل

 املوارد واستثمار بصيانة القادمة الاألجي لصاحل القيام مع األقاليم بني الفوارق وتقليص فيه تتمركز الذي واإلقليم

  .الطبيعية األوساط وتنوع جودة على احملافظة وكذا املتاحة

 بتأمينها اخلصوص، على وذلك املواطنني بني الفرص تكافؤ الرتايب لالستصالح الوطنية السياسة تضمن: 5المادة

 الثروات يف الفوارق وتقليص الوطين الرتاب امتداد على العمومية واخلدمات املعرفة إىل متكافئة بصورة مواطن كل نفاذ

  .العمومية املعونات تكييف وكذا أعباءها حبسب مواردها توزيع مواءمة طريق عن اإلقليمية اموعات بني

 االستشرافية الرؤية االعتبار أخذه األقاليم تنافسية تشجيع الرتايب لالستصالح الوطنية السياسة تتوخى :6المادة

  .  أخرى جهة من والدولية اإلقليمية املبادالت تنافسية وضرورات جهة من لألقاليم املقارنة وامليزانية والوجهات

 تنفذ املعنيني، والشركاء الفاعلني مع بالتشاور الدولة طرف من الرتايب لالستصالح الوطنية السياسة تتوخى :7المادة

 اموعات إشراك يتم كما واألنسبية، الالمركزية مبادئ احرتام إطار يف السياسة هذه اإلقليمية واموعات الدولة

  . عنها املنبثقة املشاريع تقييم يف وكذلك وتنفيذها إعدادها يف احملليني والفاعلني اإلقليمية
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 اخليارات هذه وترتجم الرتايب، االستصالح لسياسة اإلسرتاتيجية اخليارات التوجيهي القانون هذا حيدد: 8المادة

 والتجهيزات التحتية للبىن الوطنية واملخططات الرتايب لالستصالح الوطنية املخطط يف املبنية باألهداف اإلسرتاتيجية

  .عنه املنبثقة الكربى

 العمومية، سياستها مجيع تنفيذ يف األهداف وهذه اإلسرتاتيجية، اخليارات هذه احرتام على الدول تسهر: 9المادة

 أو/و اإلقليمية اموعات مع العقود إبرام ويف الكربى، والتجهيزات التحتية البىن إقامة ويف امليزانية، موارد ختصيص ويف

 أو العموميني املعنويني األشخاص مجيع ومع الوطنية الشركات أو العمومية اهليئات أو املؤسسات مع أو جتمعاا، مع

  . اخلصوصيني

  الترابي لالستصالح اإلستراتيجية الخيارات: الرابع الفصل

  :التالية اإلسرتاتيجية اخليارات على الرتايب االستصالح السياسة تستند: 10المادة

 التحتية البىن توزيع يف والتضامن السكان واندماج الفقر وحماربة االقتصادية التنمية تشجع ترابية جماالت تنظيم -

   للمجال؛ احملكم التسيري إىل إضافة احمللية اجلباية وخدمات واألنشطة

 وااالت الفقر وجيوب متكررة ملخاطر املعرضة الريفية االت خاصة صعوبات، تواجه ليت الرتابية ااالت دعم -

  املعزولة؛ املناطق وكذا واجتماعية اقتصادية عوائق تراكم من تعاين واليت اهلشاشة عالية أو املفككة احلضرية

 العابرة أو والواليات البلديات بني املشرتكة واهليئات اإلقليمية اموعات إطار يف منظمة حملية بتنمية القيام -

 وتارخييا جغرافيا جتانسا تظهر اليت اإلقليمية البنيات هذه داخل تشجع أن احمللية التنمية هذه شأن ومن للحدود،

 وعلى اإلقليمية اموعات بني قوي تعاون على باالعتماد اإلقليم مقدرات استثمار واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا

  احملليني؛ الفاعلني ومشاركة مبادرة

 بني التنافسية تشجيع شأا من والدولية اإلقليمية – وشبه الوطنية الوجهات ذات تنموية أقطاب تعزيز أو/و إنشاء -

  .املستدمية والتنمية النمو ودفع األقاليم

  :    الدولة تتوىل األقاليم هذه انسجام ويف اإلسرتاتيجية اخليارات هذه من كل حتقيق يف مسامهة: 11المادة

 احرتام إطار يف وذلك – تنفيذ وكاالت إنشاء طريق عن خاصة – اإلقليم امتداد على العمومية املرافق وتنظيم إنشاء -

 حاجات لتطور واالستجابة والتضامن االقتصادي النشاط ولتشجيع اخلدمات كافة إىل املتساوي والنفاذ اإلنصاف

...  واملياه البيئة والنقل والطاقة واالتصال واإلعالم والرياضة والثقافة والتهذيب الصحة جمال يف خاصة املستخدمني

        اخل؛
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 وتدخل العمومية للموارد عادل توزيع خالل من وذلك السكان، اجتاه الوطين والتضامن االية الفوارق تصحيح

 والتصحر اجلفاف منها خاصة الطبيعية للمخاطر والتعرض واإلقصاء واهلشاشة الفقر مشاكل حجم مع متناغم

  والتكوين؛ والعالجات واالتصال للنقل حتتية بين من احمللية احلاجات وحسب

 يف األخذ مع اإلقليم يف موقعها وحسب والفقر اهلشاشة معايري أساس على االقتصادية للمبادرات املناسب الدعم -
  الرتايب؛ لالستصالح الوطين املخطط يف املوارد املناطق تقطيع االعتبار

  والتجهيزات؛ الطبيعية للموارد واملستدمي املستمر التسيري -

 تعزيز عن فضال اإلقليمي شبه املستوى على املنفذة السياسات مع الرتايب لالستصالح الوطنية السياسة انسجام -

  .احمللية العمومية السياسات تكامل

  :يف مرسومة أهداف إىل اإلسرتاتيجية اخليارات ترمجة تتم: 12المادة

  الرتايب؛ لالستصالح جهوية خمططات منه تتفرع الذي الرتايب، لالستصالح الوطين املخطط -

  الكربى؛ والتجهيزات التحتية للبىن الوطنية املخططات -

  األرض؛ واستخدام لتخصيص الوطنية اخلطط -

  .اإلستشرافية الدراسات -

  الترابي االستصالح أدوات: الثاني الباب

  :التالية األدوات خالل من الرتايب االستصالح سياسة تنفذ: 13المادة

   االسرتاتيجي الطابع ذات األدوات -

  العمليايت الطابع ذات األدوات -

  .املايل الطابع ذات األدوات -

  

  االستراتيجي الطابع ذات األدوات: األول الفصل

  الترابي لالستصالح الوطني المخطط: األول القسم

 اإلطار تدمج املدى، بعيدة رؤية إطار يف اسرتاتيجي طابع أداة الرتايب لالستصالح الوطين املخطط يعترب: 14المادة

  .حمليا وترتمجه الفقر حملارة االسرتاتيجي
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 واألقاليم القطاعات يف املسؤولني ميكن مرجعيا إطارا حتدد توجيهية وثيقة الرتايب لالستصالح الوطين املخطط أن كما

 واإلقليمية القطاعية للتدخالت اإلقليمي االنسجام على يسهر فهو لذلك التوجيهات هذه مع أنشطتهم تناغم من

  . التدخالت هلذه اايل للتطوير عاما إطارا ويوفر

 وأصحاب واملنتخبني الدولة مسؤويل تصرف حتت موضوعية أداة الرتايب لالستصالح الوطين املخطط: 15المادة

  :يف للمساعدة االقتصادي القرار

 واجلهوية الوطين الصعد على اإلقليم التوازن على احلرص إطار يف الكربى والتجهيزات التحتية البىن توزيع عقلنة -

  واحمللية؛

  اإلقليم؛ تنافسية تثمني -

   اخلاص؛ النظام ذات واملناطق احلرة والنقاط التقنية األقطاب ذلك يف مبا التنمية أقطاب وتعزيز إنشاء -

  وجمالية؛ اجتماعية واختالالت احنرافات عنها تنشأ أن ميكن اليت واالقتصادية االجتماعية التوجيهات تصحيح -

  .لألقاليم املنسجمة والتنمية احمللي واحلكم االقتصادية الدميقراطية دعم -

 املعوقات إبراز مع واملشاكل املستعجالت وترتيب رسم إىل الرتايب لالستصالح الوطين املخطط يهدف: 16المادة

  .الكربى واملخاطر

  :الرتايب لالستصالح الوطين املخطط فإن وهلذا

   املستدمية؛ والتنمية والبيئة الرتايب االستصالح ميادين يف األساسية التوجيهات حيدد -

  الوطين؛ النفع ذات اجلماعية واملرافق الكربى والتجهيزات التحتية البىن موقعة حتكم اليت املبادئ يضع -

 والتكوينية والرتبوية والرياضية والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية سياسات ا تساهم اليت الطريقة حيدد -

  .والبيئية

  .املبادئ تلك تفعيل ويف التوجيهات هذه حتقيق يف احلياة إطار حتسني يف املتبعة السياسة وكذا واإلسكانية

  .ومتداخلة هرمية ترابية منظومة على يرتكز لإلقليم تنظيما الرتايب لالستصالح الوطين املخطط يقرتح: 17المادة

 بني التوفيق ضرورة وكذا اإلقليمية، اموعات وجتمعات والواليات البلديات بني التضامن احلسبان يف يأخذ وهو

  .الطبيعية واملوارد واألوساط ااالت على واحملافظة االقتصادية التنمية

 القطاعات يشرك تشاركي، مسار وفق – اإلمكان قد – الرتايب لالستصالح الوطين املخطط إعداد يتم: 18المادة

  .واجلمعويني اخلصوصيني والفاعلني الالمركزية واموعات الوزارية
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 القانون مشروع تقدمي ويتم بقانون، إقراره ويتم الرتايب لالستصالح الوطين املخطط على احلكومة تصادق: 19المادة

  .القانون هذا صدور بعد ممكن وقت أسرع يف الربملان إىل الرتايب لالستصالح الوطين املخطط املتضمن

 لالستصالح الوطين للمرصد العامة األمانة إشراف حتت الرتايب لالستصالح الوطين املخطط إعداد يتم: 20المادة

  .القانون هذا من 27املادةيف  عليه املنصوص الرتايب،

  الكبرى والتجهيزات التحتية للبنى الوطنية المخططات: الثاني القسم

 الوطنية املخططات الرتايب باالستصالح املكلفة الوزارة مع الوثيق بالتعاون املعنية الوزارية القطاعات تعد: 21المادة

  .الكربى والتجهيزات التحتية للبىن

  .الرتايب لالستصالح الوطين املخطط وتوجيهات خيارات مع هذه تتطابق أن وجيب

 تقدمي ويتوىل الكربى، والتجهيزات التحتية للبىن الوطنية املخططات على الرتايب لالستصالح الوطين املرصد يصادق

  .انسجامها مدى

  األرض واستخدام لتخصيص الوطنية الخطط: الثالث القسم

 إعداد يف ويشرتك تصاعدي، مسار حسب األرض واستخدام لتخصيص الوطنية اخلطط إعداد يتم: 22المادة

 والالمركزية والداخلية الرتايب باالستصالح املكلفة الوزارات من كل األرض واستخدام لتخصيص الوطين املخطط

  .والبيطرة والزراعة والبيئة والعمران واملالية واالقتصاد

  االستشرافية الدراسات: الرابع القسم

 باالستصالح املكلفة الوزارة مع باالشرتاك القطاعية الوزارات قبل من االستشرافية الدراسات إجناز يتم: 23المادة

  .الرتايب لالستصالح الوطين املرصد ملصادقة وختضع الرتايب،

  العملياتي الطابع ذات األدوات: الثاني الفصل

  .املالية والربجمة التنمية ختطيط اطر عملي طابع ذات ترايب استصالح أدوات مبثابة تعترب :24المادة

  المالي الطابع ذات األدوات: الثالث الفصل

 الوطنية السياسة لتنفيذ جزئيا أو كليا املخصصة التمويالت مجيع مايل طابع أدوات مبثابة تعترب :25المادة

  :وخاصة الرتايب، لالستصالح

  الكربى؛ والتجهيزات  التحتية البين إلجناز املخصصة األموال -

  .األقاليم اختالالت لتصحيح املخصصة األموال -

  .الرتايب االستصالح أدوات وتقييم ومتابعة وتطبيق وإعداد وإجراءات صيغ مرسوم حيدد: 26المادة
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  .املالية للمخصصات االية املتابعة ضرورة امليزانية مدونة املالية الربجمة تراعي

  الترابي االستصالح هياكل: الثالث الباب

 العامة األمانة وتشكل األول، الوزير برئاسة الرتايب لالستصالح وطين مرصد القانون هذا مبقتضى ينشأ: 27المادة

  .املرصد هلذا التنفيذي اجلهاز الرتايب لالستصالح الوطين للمرصد

  .الرتايب لالستصالح الوطين للمرصد العام األمني وظيفة الرتايب باالستصالح املكلف الوزير يتوىل

  .الرتايب لالستصالح الوطين للمرصد الفين السكرترييا وظيفة الرتايب باالستصالح املكلف املدير ويتوىل

  :التالية املهام الرتايب لالستصالح الوطين املرصد يتوىل: 28المادة

 الكربى والتجهيزات التحتية للبىن الوطين واملخطط الرتايب لالستصالح اإلسرتاتيجية الوثائق مجيع على املصادقة -

  األرض؛ واستخدام لتخصيص الوطنية واخلطط

  االستشرافية؛ الدراسات على املصادقة -

 بشأن يستشار كما الربجمة، قوانني مشاريع وبشأن لالستصالح اإلقليمية التوجيهات مشاريع بشأن يستشار -

  .الدولة مرافق حتويل أو/و تنظيم إعادة خمططات

  .لإلقليم املستدمية والتنمية الرتايب لالستصالح متعلقة مسألة بأي نفسه تلقاء من يتعهد أن ميكن -

 رئيس بصفته األول الوزير ويطلع يبديها، اليت واآلراء الرتايب لالستصالح الوطين املرصد مناقشات تعلن: 29المادة

 الوطنية السياسة تنفيذ على الربملان اجلارية، السنة حلصيلة عرضه وخالل الرتايب، لالستصالح الوطين املرصد

  .   اإلقليمية والتنافسية والتوازن الرتايب لالستصالح

 للقيام الضرورية الدراسات إعداد يف الدولة مبصاحل يستعني أن الرتايب لالستصالح الوطين للمرصد ميكن: 30المادة

  . مبهمته

 املرصد تشكيلة الرتايب باالستصالح املكلف الوزير من اقرتاح على بناه الوزارة جملس يتخذه مرسوم حيدد: 31المادة

  .سريه وطرق الرتايب لالستصالح الوطين

  نهائية أحكام: الرابع الباب

  .للدولة قانونا باعتباره وينشر االستعجال، إجراءات وفق القانون هذا ينشر: 32المادة

 

 

 




