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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم

من خالل إعالن سياسة الالمركزية والتنمية المحلية تسعى الحكومة،  من بين أهداف أخرى، إلى تعزيز 

تحيين  إلىو إنجاز بعض البرامج،  إضافة  االستراتيجياتمسار الالمركزية عبرإعتماد مجموعة من 

 للشؤونالتسيير اليومية تساعد العمد والمنتخبين في والتنظيمية، وانجاز أدوات جديد منظومة القانونيةال

 .ةالبلدي

 

ويندرج إنجاز هذا العمل في نفس اإلطار، وهو يستجيب أيضا لحاجة ملحة طالما عبر عنها الكثير من 

 اإلقليميةإعداد مجموعة نصوص قانونية وتنظيمية للمجموعات ي:الفاعلين في مجال الالمركزية وه

 .ة الموريتانيةباللغة العربية، اللغة الرسمية للجمهورية اإلسالمي

 

والتنظيمية والوثائق  قانونيةوقد تم ترتيب محتوياته حسب المواضيع والتسلسل الزمني للنصوص ال

الدستور، إعالن :بالمواضيع التاليةتتعلق  انص( 01)ثمانين  كالتعميمات، حيث يحتوي على اإلدارية

في مجال الالمركزية،االدارة البلدية، مجموعة انواكشوط الحضرية وبلدياتها األعضاء،  ةالسياسة الوطني

هيئات دعم الالمركزية، الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والالمركزية، االدارة اإلقليمية،الوصاية،الصندوق 

 لية والمحاسبية،الجهوي للتنمية، صندوق التضامن البلدي المشترك،الجباية المحلية،اإلجراءات الما

تخطيط التنمية البلدية، التحكم في المنشأة العمومية، الصفقات العمومية، عمال البلديات، عالوات 

 المنتحبين المحليين و االنتخابات. 

 

وتوخيا للدقة في إنجاز هذا العمل، فقد ارتأينا ان تكون النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية هي 

كون قد تم نشرها بالفعل في مرجع يوجود نسخة موقعة من النص، أو  ذرالمرجع األساسي عند تع

 .رسمي  آخر

 

كما أخذنا علما بضرورة وجود النص األصلي إلى جانب النص التعديلي الذي ربما اليمكن من  الفهم  

 .السليم لمختلف جوانب الموضوع

 

فاعلين في مجال مختلف ال تاقتراحاإن نجاح هذا العمل يتوقف بدون شك على مالحظات و 

المديرية العامة للمجموعات اإلقليمية كلما يرد إليها  بما يساهم  االعتبارالالمركزية، حيث ستأخذ بعين 

 .في تحسين الطبعات المقبلة

 المدير العام للمجموعات اإلقليمية

 عبدي ولد حرمه
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.1.I يوليو  41يتضمن مراجعة دستور  4104مارس  41صادر بتاريخ  100.4104قانون دستوري رقم

0990 

 

المثبت والمعدل بموجب القانون الدستوري  0990يوليو  41تعدل أو تكمل أحكام دستور  :المادة األولي

 وفقا ألحكام هذا القانون الدستوري. 4111يوليو  04الصادر بتاريخ  102-4111رقم 

 بعد الفقرة الثالثة من ديباجة الدستور، تدرج فقرة مصاغة علي النحو التالي: :4المادة

إن الشعب الموريتاني الذي توحده عبر التاريخ قيم أخالقية وروحية مشتركة وطموح  )جديدة(: 2الفقرة 

ذي هو أساس وحدته الوطنية ولحمته االجتماعية وما إلي مصير واحد، يعترف ويعلن تنوعه الثقافي ال

وتشكل اللغة العربية، اللغة الرسمية للبالد واللغات الوطنية األخرى،  االختالف. ينجر عنه من حق في

البوالرية والسوننكية والولفية، كل في حد ذاتها، موروثا وطنيا مشتركا لجميع الموريتانيين يجب علي 

 تحفظه وتطوره. الدولة باسم الجميع أن

 من الدستور وتحل محلها األحكام التالية: 4تلغي أحكام المادة  :3المادة

 الشعب هو مصدر كل سلطة. )جديدة(: 4المادة

 السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة االستفتاء.

 بممارستها.ال يحق لبعض الشعب وال لفرد من أفراده أن يستأثر 

و تعتبر .السلمي وفقا ألحكام هذا الدستور تكتسب السلطة السياسية وتمارس وتنقل في إطار التداول

االنقالبات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم ال تقبل التقادم ويعاقب أصحابها 

لكن هذه األفعال ال  .القانونوالمتمالئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب 

 تكون محل مالحقات إذا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الدستوري.

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

 من الدستور، تدرج فقرة مصاغة علي النحو التالي: 3من المادة  4بعد الفقرة  :2المادة

يفسح القانون المجال لتساوي فرص ولوج النساء والرجال إلي المأموريات  )جديدة(:3قرةالف

 والوظائف االنتخابية.

 لها األحكام التالية:حمن الدستور وتحل م 03تلغي أحكام المادة  :0المادة

أو  ال يجوز إخضاع أي أحد لالسترقاق أو ألي نوع من أنواع تسخير الكائن البشري )جديدة(:03المادة

تعرضه للتعذيب أو للمعامالت األخرى القاسية أو الال إنسانية أو المهنية وتشكل هذه الممارسات جرائم 

 ضد اإلنسانية ويعاقبها القانون بهذه الصفة.

 يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
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التي يحددها القانون وفقا للصيغ التي ينص  ال يتابَع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إال في الحاالت

 عليها. 

 تصون الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسالته.

 من الدستور بفقرة مصاغة علي النحو التالي: 09تكمل المادة  :1المادة

ويساهمون سوية في .الحقوق ونفس الواجبات تجاه األمةيتمتع المواطنون بنفس : )جديدة(: 4الفقرة

 بناء الوطن ولهم الحق، وفقا النفس الظروف، في التنمية المستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة.

 من الدستور وتحل محلها األحكام التالية: 24تلغي أحكام المادة  :2المادة

 يحدد الوزير األول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية. )جديدة(: 24المادة

دم الوزير األول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويتعهد يق

 .20و  22بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 

 يوزع الوزير األول المهام بين الوزراء.

 يدير وينسق عمل الحكومة.

 من الدستور وتحل محلها األحكام التالية: 04تلغي أحكام المادة  :0المادة

( عاديتين كل سنة، تفتتح أوالهما في أول يوم عمل 4يعقد البرلمان وجوبا دورتين ) )جديدة( :04المادة

 ( أشهر.2من شهر أكتوبر والثانية في أول يوم عمل من شهر ابريل وال تتجاوز مدة كل دورة أربعة )

 ن الدستور وتحل محلها األحكام التالية:م 10تلغي أحكام المادة  :9المادة

 يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية. :)جديدة( 10المادة

 يتم إبالغ البرلمان بمشروع قانون المالية في أجل أقصاه يوم االثنين األول من شهر نوفمبر.

يوما من إيداع المشروع، ( 20إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية خالل خمس وأربعين )

( يوما. ويلجأ 00تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر )

 من هذا الدستور. 11بعد ذلك إلى اإلجراءات الواردة في المادة 

ل ( يوما أو إذا لم يصوت عليها متوازنة، تحي11إذا لم يصوت البرلمان على الميزانية في أجل ستين )

 ( يوما إلى الجمعية الوطنية.00الحكومة مشروع قانون المالية في أجل خمسة عشر )

( أيام. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بعد 0يجب على الجمعية الوطنية أن تبت خالل ثمانية )

سنة انقضاء هذا األجل، فإن رئيس الجمهورية يعدها تلقائيا بموجب أمر قانوني على أساس إيرادات ال

 السابقة.
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( أشهر 1يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات اإلضافية. ويتلقى البرلمان في نهاية كل ستة )

( المنصرمة. وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء 1بيانا حول مصروفات األشهر الستة )

 عليها بقانون.دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق 

 محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة األموال العمومية.

 حسابات وكذلك النظام األساسي ألعضائها.اليحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل محكمة 

 من الدستور وتحل محلها األحكام التالية: 00تلغي أحكام المادة  :01المادة

( سنوات غير 9( أعضاء فترة انتدابهم تسع )9ن المجلس الدستوري من تسعة )يتكو)جديدة(:00المادة

يعين رئيس الجمهورية أربعة  .يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثالث سنوات .قابلة للتجديد

 أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثالثة أعضاء ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوين.

 ( سنة.30المجلس الدستوري عن خمس وثالثين )اليقل عمر العضو في 

وال يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلي الهيئات القيادية لألحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون 

 بالحصانة البرلمانية.

يعين رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري من بين األعضاء المعينين من طرفه ولرئيس 

 وت مرجح في حالة التعادل.المجلس الدستوري ص

 من الدستور وتحل محلها األحكام التالية: 09تلغي أحكام المادة  :00المادة

 : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.)جديدة( 09المادة

 رئيس الجمهورية هو الضامن الستقالل القضاء.

 ي يرأسه.ويساعده في ذلك المجلس األعلى للقضاء الذ

يتألف المجلس األعلى للقضاء من تشكيلين إحداهما مختصة في القضاء الجالس واألخرى مختصة في 

 قضاة النيابية العامة.

ومع مراعاة مبدأ استقاللية القضاء، يحدد قانون نظامي، النظام األساسي للقضاة وقواعد تنظيم وسير 

 المجلس األعلى للقضاء. 

 من الدستور وتحل محلها األحكام التالية: 91ادة تلغي أحكام الم :04المادة

: لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس االقتصادي واالجتماعي في كل مسألة ذات )جديدة(91المادة

طابع اقتصادي أو اجتماعي تهم الدولة، وتحال إليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا 

 ا.اقتصاديا واجتماعيا إلبداء الرأي فيهم

 تحدد تشكيلة المجلس االقتصادي واالجتماعي وقواعد سيره بموجب قانون نظامي.

 من والدستور وتحل محلها األحكام التالية: 92تلغى أحكام المادة  :03المادة
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اللجنة الوطنية لحقـوق اإلنسـان هـي الهيئـة االستشـارية المسـتقلة لترقيـة وحمايـة  )جديدة(:92المادة

 حقوق اإلنسان.

 قانون نظامي تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.يحدد 

من هذا القانون الدسـتوري حيـز التنفيـذ  9و 0و 2تدخل األحكام المنصوص عليها في المواد  :02المادة

 فور اإلعالن عن النتائج التشريعية المقبلة للتجديد الجزئي أو الكلي للغرفتين البرلمانيتين.

دد سلطات الغرفتين البرلمانيتين إلى غاية اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات التشـريعية تم: 00المادة

 المقبلة.

تحدد بقانون نظامي طرق العـودة إلـى التجديـد الجزئـي المنـتظم كـل سـنتين لمجلـس الشـيوخ وعنـد 

 ات التشريعية المقبلة.االقتضاء، مدة اإلنابة التشريعية القادمة للجمعية الوطنية الناتجة عن االنتخاب

ينفذ هذا القانون الدستوري باعتباره قانونا للدولة وينشـر فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة : 01المادة

 اإلسالمية الموريتانية.
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.IIالسياسة الوطنية في مجال الالمركزية 
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.1.II 4101إبريل  44الصادر بتاريخ  السياسة الوطنية في مجال الالمركزية إعالن 

 

 مقدمة: 

 

تنوي حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية من خالل إعالن السياسة الحالية مواصلة وتعزيز عملية 

 الالمركزية من أجل ترقية ممارسة الديمقراطية من جهة، ودفع التنمية المحلية من جهة أخرى.

وتسعى الحكومة في نفس الوقت إلى تقريب اتخاذ القرارات من مكان تنفيذها ورفع مستوى مسؤولية 

 المواطنين في تسيير الشؤون المحلية عن طريق جماعات محلية تسيرها مجالس منتخبة بحرية. 

يد من اآلن ، تر4119كما أن السلطات الجديدة في البالد المنبثقة عن االنتخابات الرئاسية في شهر يوليو 

إن الديمقراطية الحقيقية وتعزيز خيار وفصاعدا إعطاء نفس جديد للحياة السياسية واالقتصادية للبلد. 

الالمركزية وتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد قد أصبحت توجهات استيراتيجية وإصالحات هيكلية تتجاوب مع 

 رغبة اجتماعية قوية، خاصة لدى الفئات األشد حرمانا.

اإلعالن للسياسة الوطنية في مجال الالمركزية والتنمية المحلية إلى فهم أفضل لرهان هذا ويهدف هذا 

النهج المؤسسي، وذلك من خالل تأكيد اإلرادة السياسية للحكومة بأن تجعل من الالمركزية خيارا 

 إستراتيجيا ال رجعة فيه.

 

 تطور المسلسل: 

اريا تطبعه المركزية القوية، لكن متطلبات إدارة أراضيها لقد اختارت موريتانيا، منذ االستقالل تنظيما إد

المترامية األطراف قد حملت السلطة المركزية، على غرار معظم بلدان العالم، على إنشاء وحدات 

 المركزية لضمان تقريب الخدمات من المواطنين.

عد عدة محاوالت، مبدأ تقسيم األراضي إلى البلديات، وب 03في مادته  0910وهكذا طرح دستور عام 

( من البلديات في 412مع اإلنشاء التدريجي لمائتين وسبع ) 0901بدأت حركة تنظيم البلديات في عام 

( ومجموعته 9بلديات نواكشوط التسع ) 4110المناطق الحضرية والريفية إنضافت إليها في عام

 الحضرية. 

دودة جدا، رغم االعتراف بأن البلديات وبعد ما يزيد على عقدين من الزمن تبقى نتيجة الالمركزية مح

 ساهمت في تعلم السكان للديمقراطية، من خالل تنظيم العديد من االنتخابات على المستوى المحلي. 

فهي مكان للتعلم . حد سواء مكانا للتعلم واالندماج وتشكل البلدية، التي هي مدرسة للديمقراطية، على

يحان الفرصة للممارسة والتجربة في إطار محدود، وبالتالي، ألن قرب وسهولة الوصول إلى المؤسسة يت

 يسمحان بامتالك أفضل الطرق الديمقراطية، سواء في تنفيذها أوفي آثارها.

وهي مكان للتكامل، ألن البلديات تمثل أدوات ربط للحياة السياسية على المستوى الوطني، حيث تسهم 

 في تحديد وتنفيذ سياسة وطنية أكثر عدالة تأخذ في االعتبار حاالت محددة. 

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

الوسائل المالية التي يجب أن تواكب تحويل الصالحيات وضعف قدرات أصحاب المشاريع  بغياب

واإلشراف على األعمال والمرتبط بنقص شديد في المصادر البشرية المؤهلة وعدم تكوين المنتخبين 

مثل المحليين، وانعدام التأطير الفني للدولة وأعباء المحافظة االجتماعية والسياسية، وكلها عوامل تت

 نتيجتها اإلجمالية في ضعف اندماج البلديات في التنمية االقتصادية للبالد. 
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ولذلك، فإن هذا اإلعالن لسياسة الالمركزية والتنمية المحلية يهدف إلى تأكيد وإدراج إرادة السلطات 

العمومية في إطار توجه إستراتيجي من خالل االعتراف بالدور المركزي للمجموعات اإلقليمية 

 لالمركزية بشكل عام في عملية عصرنة وتنمية البالد.او

 وترتكز التوجهات الرئيسية لهذه السياسة حول المحاور التالية:

 

 ستراتيجية التوجهات اإل

 

 تعزيز مسار الالمركزية كأساس : 

سيتم تنقيح اإلطار القانوني لالمركزية عبر إعادة قراءة نصوصها المؤسسة وذلك أساسا في اتجاه 

وفي هذا السياق، يجري حاليا وضع اللمسات األخيرة على  .لتعزيز اإلدارة الحرة للمجموعات اإلقليمية

مدونة التجمعات اإلقليمية، وسيعرض على البرلمان في الدورات القادمة، بعد مشاورات واسعة مع 

 الفاعلين والشركاء. 

ركزية والتنمية المحلية بدعم من بعض ويجري إعداد استيراتيجية شاملة وطويلة األمد في مجال الالم

الشركاء في التنمية. وينتظر منها، خالل األشهر القادمة، أن تحدد وترسم أبعاد إشكالية الالمركزية 

والتنمية المحلية في تناسق تام مع السياسة الحكومية العامة في مجال التنمية المؤسسية  واالستصالح 

 الترابي.

جية سيتم توزيعها على نطاق واسع لدى كافة الفاعلين والشركاء في وبعد اكتمال هذه اإلستراتي

 تنفيذها.

تشكل المصادر البشرية العامل الحاسم في إنجاح عملية إصالح الالمركزية وفي هذا السياق، فإن 

برنامجا شامال لتكوين وتأطير المنتخبين وعمال التجمعات اإلقليمية وهيئات الوصاية سيتم وضعه في 

لمقبلة لتعزيز القدرات الفنية لتلك المؤسسات وتعزيز النشاط الميداني لمختلف مشاريع دعم األشهر ا

 الالمركزية. 

وفي هذا الصدد، سيتم تكثير وتوزيع أدوات وأدلة التسيير الموجودة، وسيقام بتحيين بعضها وإنجاز 

 .مالية والممتلكات أدوات جديدة وخاصة التطبيقات والبرامج المعلوماتية للتسيير في مجاالت ال

 آخر للمنتخب ينظام أساس يتم إعدادسيتم إعداد نظام أساسي لعمال التجمعات اإلقليمية وينتظر أن 

الفراغ التشريعي الحالي في هذا المجال لتعزيز وتأمين الوضع القانوني لألشخاص العاملين في  لمإل

 التجمعات اإلقليمية. 

وتعزيز هياكل اإلشراف على الالمركزية ولجنتها الفنية والمديرية وأخيرا، سيجري العمل على تفعيل 

العامة للتجمعات اإلقليمية. وسيتم مراجعة النظام األساسي لرابطة العمد الموريتانيين لتمكينها من 

 القيام بدور قيادي في تنفيذ الالمركزية.

 

 نللمواط يم أفضل للخدمات العموميةالالمركزية والتنمية المحلية من أجل تقد 

يهدف هذا المحور من سياسة الالمركزية إلى ظهور الحكم الذاتي المحلي للمشاركة الفعالة للسكان 

 المحليين في إدارة شؤونهم بأنفسهم وخلق قيمة مضافة حقيقية من حيث رفاهية السكان.

ويتمثل هدف التنمية المحلية في تحسين ظروف معاش المواطنين من خالل تحسين نوعية الخدمات 

التي تقدمها التجمعات اإلقليمية، وبهذا الشرط بالذات، يمكن أن تحصل عملية الالمركزية على دعم 

 السكان. 
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ومية المحلية، لم ومن البديهي أن نقل صالحيات واسعة إلى البلديات، وخاصة في مجال الخدمات العم

يرافقه تحويل وسائل كافية تسمح للبلديات باالضطالع بهذه المسؤوليات الجديدة. وينطبق هذا بشكل 

توسع التحضر السريع اعية التي ولدت طلبا قويا بسبب خاص على المرافق العمومية والخدمات االجتم

 وغير المخطط. 

بسبب غياب سياسة حقيقية للتخطيط الحضري لم تستطع البلديات إذن مواكبة التحوالت الحضرية 

 واالستصالح الترابي وضعف طاقة التسيير وقلة الموارد. 

لذا يبدو تدخل الدولة ضروريا. وفي هذا السياق ، يجري التفكير حول تحسين الصندوق الجهوي للتنمية، 

في مرحلة أولى، وحول إنشاء آلية مستديمة ومتكاملة لتمويل التنمية المحلية، تضمن تحويال ماليا معتبرا 

 إلى التجمعات اإلقليمية, 

المحلية، سوف تقر الحكومة وضع خطط التنمية البلدية التي ومن بين اإلجراءات المقررة لتعزيز التنمية 

تهدف إلى تزويد كل مجموعة إقليمية ببرنامج لالستثمار المحلي يغطي فترة معينة، محددة بذلك 

أولويات المجموعة وضمان جدواها وخاصة مالئمتها مع غيرها من التدخالت، على الصعيدين الوطني 

البلديات على التفكير في كيفية الجمع بين نقاط قوتها وتوحيد طاقتها  والجهوي. ويتيح ذلك فرصة لتحمل

 للتغلب على بعض نقاط الضعف في إطار التعاون بين البلديات. 

وسيحظى تنسيق السياسات القطاعية وتدخالت مختلف الشركاء الفنيين والماليين بعناية خاصة لضمان 

 لخلط واالزدواجية. االتساق العام وتضافر الجهود الالزمة لتفادي ا

 

  تعزيز القدرات المالية للتجمعات اإلقليمية من أجل استقاللية أوسع للتجمعات اإلقليمية 

يتمثل واحد من شروط تحقيق الالمركزية في توفر التجمعات على نسبة معينة من الموارد الذاتية، 

روري لمباشرة العمليات تمكنها من تمويل خدمات تسييرها وتسمح لها بتعبئة جزء من التمويل الض

 االستثمارية. 

ويستهدف التوجه المقرر إذن االعتراف للتجمعات اإلقليمية بمزيد من االستقاللية في تسيير الضرائب 

وتخلص توصيات جمع الدراسات والندوات  .المحلية وكذا التمكين من النفاذ إلى جباية تطورية وعصرية

 ف الضرائب المحلية. إلى أهمية مزيد من تبسيط ومواءمة وتكيي

وفي هذا السياق، سيتم الشروع في توظيف جميع الدراسات التي أنجزت على مدى العقد الماضي في 

مجال الضرائب من أجل تحقيق إصالح واقعي من شأنه أن يمكن التجمعات اإلقليمية من التوفير على 

 وسائل إضافية آمنة وقابلة لالسترداد بسهولة. 

 

 ليمي لالمركزية: نحو إطار للتعاون والتنسيق واإلشراف على التنمية المحلية توسيع المجال اإلق 

يتعين توسيع المجال اإلقليمي لالمركزية، خاصة عبر إنشاء فئة جديدة من التجمعات اإلقليمية على 

 مستوى الوالية بحيث تشكل هذه األخيرة إطارا مناسبا للبرمجة  والتخطيط واالستصالح الترابي.

وفي الواقع، تشكل الوالية إطارا مالئما لتنسيق أفضل للمجاالت في الوسط الريفي ولتحفيز محاربة 

الفقر ولتنفيذ سياسة مساعدة التشغيل واالستثمار. ويهدف كل ذلك إلى إعادة تركيز الصالحيات البلدية 

 على قضايا القرب والخدمات العمومية المحلية. 

الكافية ستمكن الدولة من حضور أفضل على المستوى اإلقليمي لتلعب وإن والية تتوفر على الوسائل 

 دور الربط وتوجه فرص التجهيز والتنمية توجيها أكثر تخصصا.
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ويستطيع المستوى الالمركزي الجديد أن يقدم ألنشطة البلديات والوزارات والهيئات العمومية والمشاريع 

فإن سياسة ال مركزية محدودة على مستوى البلديات يمكن الترابط والتناسق اللذين تفتقر إليها. وفعال، 

 أن تسبب إختالالت وتفككا في السياسات التنموية. 

 

  الالمركزية والحكم الرشيد: نحو تبني وتبعية المواطن 

هناك اتفاق على نطاق واسع بأن الالمركزية المحصورة في الجوانب المؤسسية تبقى ناقصة. وعليه، 

راك المواطنين في رسم وتحقيق أهداف سياسة الالمركزية. وهكذا، فإن عملية يكون من الضروري إش

الالمركزية التي تطمح إليها جميع الدول الحديثة يجب أن تتضمن جوانب حياة المجتمع مثل الحوار 

والمشاركة الموجودين والتي من المهم االعتراف بها وتثمينها والتوفيق بينها وبين قنوات الديمقراطية 

 ديثة. الح

كما ينبغي أن تصحب الالمركزية بإستراتيجية لالتصال تستهدف المواطنين على وجه الخصوص، من 

أجل دفعهم إلى المساهمة في تنفيذ واستدامة مشاريع البلدية. وتشكل الشفافية في مجال التسيير 

 عامل من عوامل الديمقراطية والفعالية والتبني.

همية كبيرة ألنها توفر دعما قويا للعمل البلدي، وإن مجتمعا مدنيا ويكتسي تشجيع الحركات الجمعوية أ

 نشطا يسمح بترسيخ الالمركزية بشكل أفضل. 

 

في إطار تنفيذ مدونة التجمعات اإلقليمية، سيتم تعميق محاور أخرى من سياسة الالمركزية، تستهدف و

 : على وجه الخصوص

تعريف وظيفة الوصاية التي يجب أن تتطور بسرعة تشجيع االستقاللية المحلية من خالل إعادة  -

 ؛ إلى وظيفة دعم التنمية وتقديم االستشارات لها

 ؛ تعزيز التأطير الفني المقرب للبلديات ووسائل عملها -

 ؛ تطوير االتفاقات المشتركة بين البلديات من خالل االتفاقات أو التجمعات بين البلديات -

عيار الرئيسي للسياسات االقتصادية الكلية والسياسات سياسة محاربة الفقر باعتبارها الم -

 ؛ القطاعية وباقي السياسات العمومية التنموية األخرى في البالد

 ؛ الحاجة الواضحة والمؤكدة إلى إدارة التنمية بدال من إدارة التمثيل والقيادة -

والشفافية  الدعم من أجل نجاح ديمقراطية تشاركية يتم إنشاء مراجعها حول الحكم الرشيد -

والدور المتنامي للمقاربة التشاركية من أجل توجيه جهود مختلف الطاقات المتضافرة لتعكس 

 ؛ المصالح والديناميكيات االجتماعية

تعزيز وتحديد صالحيات البلديات من خالل التحويالت المالية وإدارة المشاريع وتكوين وتعبئة  -

 ؛ الموارد المحلية

ن خالل إدماج حملة الشهادات الشباب الذين سيكون بمثابة إطار لدعم تنمية المصادر البشرية م -

 ؛ تنمية التجمعات اإلقليمية

 .تطوير المرافق العمومية المحلية -

 

 تلك هي توجهات السياسة الوطنية في مجال الالمركزية والتنمية المحلية. 

زية والتنمية المحلية التي إن هذه المحاور الرئيسية تجسد مسبقا اإلستراتيجية المستقبلية لالمرك

تنوي الحكومة تنفيذها في المستقبل القريب. وفي الوقت نفسه، سيتم توظيف ونشر الممارسات 
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الجيدة في مختلف المحاور وكذا وضع وتنفيذ نظام لمتابعة وتقييم تنفيذ الالمركزية والتنمية المحلية، 

 . آثارها وانعكاساتهالتكون بمثابة أداة مشتركة لإلشراف على العملية ولقياس 
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.III ديةـــــــــاإلدارة البل 
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.1.III  يلغي ويحل محل األمر القانوني   0902أكتوبر  41صادر بتاريخ  409.02أمر قانوني رقم

 140.91، معدل باألمر القانوني رقم المنشئ للبلديات 0901أغسطس  03الصادر بتاريخ  032.01

الصادر  41.90والقانون  0993يوليو  00الصادر بتاريخ  30.93والقانون  0991أكتوبر  49بتاريخ الصادر 

 0990دجمبر  02بتاريخ 

 البلدية هي مجموعة ترابية خاضعة للقانون العام، ولها شخصية قانونية، واستقالل مالي. المادة األولى:

 الصالحيات التي يخولها إياها القانون. تتمتع البلدية بميزانية وموظفين وممتلكات خاصة لممارسة

تكلف البلدية بتسيير المصالح البلدية، والمرافق العموميـة التـي تسـتجيب لحاجيـات المـواطنين  :4المادة

فإن صـالحيات  ،وفي هذا اإلطار .المحليين، والتي ال تخضع بطبيعتها، أو درجة أهميتها الختصاص الدولة

 مل أساسا:البلدية تش

  ؛الطرق المحليةصيانة 

 ؛بناء وصيانة وتجهيز المنشآت المدرسية للتعليم األساسي 

 ؛بناء وصيانة وتجهيز المنشآت الصحية ومراكز حماية األمومة والطفولة 

  توفير المياه واإلنارة العمومية، وفي حالة عقد امتيياز فإن دفتر الشروط يـتم اعتمـاده بموجـب

 ؛مرسوم

 ؛النقل الحضري والصحي والمدرسي 

 ؛مكافحة الحرائق 

 ؛الصحة الوقائية 

 ؛إزاحة األوساخ 

 ؛المذابحو األسواق 

 ؛المنشآت الرياضية والثقافية والبلدية 

 ؛الحدائق والبساتين 

 ر؛المقاب 

 ؛مساعدة الفقراء 

 .استصالح وتسيير المناطق التي تقطعها الدولة للبلدية 

البلدية طبقـا ألحكـام العنـوان الخـامس مـن يتم تحويل المهام التي كانت تمارسها الدولة أو الوالية إلى 

 هذا األمر القانوني.

كل تجمع حضري أو ريفي يمكن أن يحول إلـى بلديـة بموجـب مرسـوم مـن مجلـس الـوزراء  :3المادة

 ويحدد هذا المرسوم اسم البلدية ومقرها وحدودها الترابية. .باقتراح من وزير الداخلية

يتم إلغاء البلدية بموجب مرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير المكلـف  :2المادة

 بالداخلية.

 يمكن أن يقسم تراب بلدية واحدة إلى عدة دوائر انتخابية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية. :0المادة
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 ويحدد مرسوم الحق اإلجراءات التطبيقية لهذه المادة.

 الهيئة البلدية من المجلس البلدي والعمدة وواحد وأكثر من المساعدين . : تتألف1المادة

 العنوان األول: المجلس البلدي

 الفصل األول: تسيير المجلس البلدي

 يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي حسب سكان البلدية، فهو يتألف من: :2المادة

 9  ؛0111أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

 00 ؛3111و 0110في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  عضوا 

 00 ؛0111و  3110 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 02 ؛01111و 0111 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 09 ؛41111و 01110 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 40 41111ي يتجاوز عدد سكانها عضوا في البلديات الت. 

وال تطبق أحكام هذه المادة على البلديات الثالث عشر التي تم إنشاؤها من قبـل إال فـي أقـرب تجديـد 

 عام للبلديات.

 مرات في السـنة فـي دورات عاديـة خـالل أشـهرأربع  إجباريايجتمع المجلس البلدي  :جديدة( )0المادة

ويمكـن تمديـد هـذه  ليـة.أيـام متتا 01 إي دورةعاديـةتتجـاوز يمكن أن وال  .يناير وإبريل ويونيو وأكتوبر

ويمكن تعجيـل كـل دورة أو تأجيلهـا  .طلب من العمدةناء على من سلطة الوصاية ب موجب مقررالمدة ب

 موعدها بشرط إشعار سلطة الوصاية.

يستدعي العمدة المجلس البلـدي كلمـا رأى مفيـدا بشـرط المصـادقة المسـبقة علـى  :جديدة()9المادة

ويجب عليه أن يستدعي المجلـس البلـدي الجتمـاع طـارئ إذا  .جدول األعمال من طرف سلطة الوصاية

وال يمكن أن تتجاوز مـدة الـدورة  .طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على األقل، أو طلبته سلطة الوصاية

المجلـس البلـدي طبقـا ألحكـام الفقـرة  اسـتدعاءالعمـدة عـن  امتناعوفي حالة خمسة أيام.االستثنائية 

 محله وتستدعي المجلس. السابقة، يحق لسلطة الوصاية أن تحل

ويجــب أن يصــل  .: يســتدعي العمــدة المجلــس عــن طريــق رئيســه أو بكــل طريقــة مناســبة01المــادة

يجـب أن يحـوي كمـا االستدعاء إلى المجلس المستدعى قبل ثالثة أيام على األقل مـن يـوم االجتمـاع، 

 المسائل المدرجة في جدول األعمال.

اول المجلس في جلسات عمومية، وال تصح مداوالت المجلس إال بحضور نصف األعضاء على األقـل ديت

ويجب على العمدة أن يمنع  .لمدرجة في جدول األعمال فقطألول اجتماع، ويكون ذلك حول المسائل ا

قدر النصـاب بعـد بوإذا لم يجتمع المجلس البلدي  .النقاشات حول المسائل الخارجة عن جدول األعمال

إن مداوالته بعد استدعاء ثان يوجه في أجل أقله ثالثة أيام من أيام الشغل صـحيحة إال فأول استدعاء، 

 ممارسين على األقل.بحضور ثلث األعضاء ال
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االجتماع الثاني فإنه يتم استدعاء المجلس فـي الصـيغ واآلجـال المنصـوص  يحصل النصاب فيوإذا لم 

 عليها في الفقرة اآلنفة، وتكون المداوالت صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.

ثمانية أيام لتغييره، (0): يعد العمدة جدول األعمال، ويبلغه إلى سلطة الوصاية التي تملك أجل 00المادة

يحدد العمدة جدول األعمال، ويبلغه إلى سـلطة  .وإدراج مسائل إضافية فيه، تنوي عرضها على المجلس

 أيام قبل افتتاح الدورة. (3)الوصاية في أجل أقله ثالثة

، وال تشارك فـي التصـويت، ولهـا دارية المحلية أو من يمثلها جميع الجلسات: تحضر السلطة اإل04المادة

أن تبدي في كل حين المالحظات التي تراها مفيدة لمداوالت المجلس، وتسجل هـذه المالحظـات فـي 

 المحضر.

يحضر جلسات المجلس بصفة استشارية الموظفـون العـاملون فـي البلديـة حـول المواضـيع  :03المادة

الداخلة في اختصاصهم، ويتم استدعاؤهم بمبادرة من العمدة، أو بناء على طلب مـن السـلطة اإلداريـة 

 .لممثلة للدولةا

دئذ يترأسـه أحـد : يترأس العمدة جلسات المجلس البلدي، وفي حالة تغيبه، أو حصول مانع عن02المادة

فإن رئاسة المجلـس توكـل  ،مساعديه حسب ترتيبهم. و خالل مناقشات الحساب اإلداري والتصويت عليه

لجلسـة، إال انـه ينسـحب قبـل اإلى عضو من المجلس ينتخبـه المجلـس لهـذا الغـرض ويحضـر العمـدة 

 التصويت على الحساب اإلداري.

إال أنـه يمكـن أن تكـون سـرية بنـاء علـى طلـب مـن  : تعتبر جلسات المجلس البلدي عمومية،00المادة

بإمكانـه طـرد كـل شـخص  و العمدة، أو من سلطة الوصاية.العمدة هو المسؤول عن نظـام الجلسـات

 يخل بالنظام العام.

ويتم التصويت علنيا، وفي حالـة  .تتخذ قرارات المجلس باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين :01المادة

 تساوي األصوات يعتبر صوت العمدة مرجحا.

يحرر محضر عن الجلسات ويسجل في سجل خـاص للجلسـات يؤشـر عليـه العمـدة مسـبقا  :02المادة

 ويوقع عليه.

تسجل جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الزمني في سـجل موقـع ومؤشـر مـن طـرف  :18المادة

 عليها جميع األعضاء الحاضرين للجلسة. سلطة الوصاية، ويوقع

وبإمكـان هـذه األخيـرة أن  .: ترسل قرارات المجلس في أجل ثمانية أيام إلى سلطة الوصـاية09المادة

تطلب من المجلس إعادة النظر في مسألة سبق له أن تداول حولها إذا ارتأت سـلطة الوصـاية أن لـيس 

 بإمكانها المصادقة على القرار المتخذ.

ون المجلـس مـن بـين أعضـاءه لجانـا دائمـة أو مؤقتـة لدراسـة المسـائل ذات المصـلحة يكَ :41المادة

 .المحلية، ويحدد النظام الداخلي للمجلس نظام وسير هذه اللجان
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( يوما من تاريخ أول جلسـة 11يعد المجلس البلدي نظامه الداخلي في أجل ال يتجاوز ستين ) :21المادة

 يعقدها.

 الثاني: التعليق والحلالفصل 

ــدة()44المــادة ــوزراء.وفي الحــاالت  :جدي ــدي بمرســوم مــن مجلــس ال يمكــن أن يحــل المجلــس البل

وال يجوز أن تتجاوز مدة التعليق  .المستعجلة يمكن أن يعلق المجلس بقرار من الوزير المكلف بالداخلية

ويمكـن أن ينطـق بالحـل العـام  .43شهرين باستثناء الحالة المذكورة فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تجري انتخابات عامة خالل  ةللمجالس البلدي

 أشهر. 1أجل ال يتجاوز

 

إذا فقد المجلس البلدي خمس أعضائه على األقل بسبب استقالة أو وفـاة، أو أي سـبب آخـر  :23المادة

 آخر مقعد.شغورفإنه يكمل عن طريق انتخابات جزئية في أجل ستة أشهر من تاريخ 

فإن الوزير المكلف بالداخلية يعلـن تعليقـه تلقائيـا إلـى ، المجلس لنفس األسباب نصف أعضائه وإذا فقد

 .حين اكتماله

يعتبر مستقيال كل عضو من أعضاء المجلس لم يستجب لثالث استدعاءات متتالية، ممتنعا عن  :24المادة

حضور الجلسة بدون عذر مقبول، ويالحظ الوزير المكلـف بالداخليـة هـذه االسـتقالة بمقـرر، وال يسـمح 

 للعضو المستقيل بالترشح النتخابات بلدية جديدة، وذلك قبل خمس سنوات.

 بتنتهي فترة انتداب المستشارين المعينين عن طريق االنتخابـات الجزئيـة بانتهـاء فتـرة انتـدا :40المادة

 .الذين خلفوااألعضاء 

، وإذا لـم يمكـن وضـع مجلـس ألعضائهفي حالة تعليق المجلس أو حله أو استقالة جماعية  :41المادة

إليهـا بممارسـة وظـائف المجلـس جديد فإن مندوبية خاصة تعين بمرسوم من مجلس الـوزراء، ويعهـد 

 البلدي حتى يتم وضع مجلس جديد.

ال يمكن أن يقل عدد أعضاء المندوبية الخاصة عن ستة أعضاء، وال يمكن أن يتجاوز التسعة، كما يعـين 

 المرسوم المنشئ للمندوبية رئيسها.

 تتجاوز ستة أشهر. تمارس المندوبية ورئيسها على التوالي مهام المجلس البلدي والعمدة طيلة مدة ال

في جميع الحاالت التي يحدث فيها حل المجلس أو تعليقه، ألنه فقد أكثر من نصف أعضـاءه،  :42المادة

يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد في أجل ستة أشهر من تاريخ التعليـق أو الحـل بشـرط أن ال يكـون 

 ة.عشر شهرا السابقة للتجديد العام للمجالس البلدي اإلثنىذلك في 
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 الفصل الثالث: صالحيات المجلس البلدي

: يســير المجلــس البلــدي بواســطة مداوالتــه شــؤون البلديــة، فهــو يمــارس علــى الخصــوص 40لمــادةا

 الصالحيات التالية:

 ؛وحساب التسيير الحساب اإلداري على ويصادقيصوت على الميزانية البلدية، ويدرس 

  ؛وتابعاتها 10في المواد يحدد الموارد المالية للبلدية كما هي واردة 

  يحدد كـل سـنة بالتشـاور مـع السـلطة اإلداريـة المحليـة شـروط تحقيـق نشـاطات التنميـة فـي

 ؛المجاالت التي تتطلب تنسيقا بين الدولة والبلدية

 ؛يقرر تسجيل ونزع تسجيل الممتلكات العامة للبلديةوتعيينها ونزع تعيينها 

 لدية وتسـييرها عـن طريـق اإلدارة المباشـرة، أو عـن يقرر إنشاء وتنظيم المصالح العمومية للب

 ؛طريق عقود االمتياز

 ؛ينشئ المناصب البلدية 

 ؛ينظم عن طريق مداوالته المسائل الجبائية الداخلة في صالحياته وفق النظام العام للضرائب 

 يحدد المساعدة التي تخصصها البلدية ضمن األعمال الداخلة في صالحيات الدولـة، والتـي تنفـذ 

 ؛على تراب البلدية

 ؛يصادق على دفتر شروط اإلقطاعات التي تمنحها الدولة للبلدية في الظروف المحددة قانونا 

  ،سـيحددمبلـغ فـي حـدود يرخص للعمدة في إبرام كل صفقة أو بيع أو شراء يتم باسم البلدية 

 ؛قرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية وبالماليةمب

 الهبات والوصايا. يرخص للعمدة في قبول 

: يعطي المجلس البلدي رأيه حـول جميـع المسـائل التـي تمثـل مصـلحة محليـة خاصـة علـى 49المادة

المستوى اإلداري واالقتصادي أو االجتماعي أو الثقـافي، وكلمـا أوجبـت الـوانين والـنظم هـذا الـرأي، أو 

التقسيم المعـد مـن طـرف طلبته سلطة الوصاية وخصوص حول المسائل المتعلقة بالعمران، وتخطيط 

علم مسبقا بجميع المشاريع التي ستنفذها الدولة والوالية أو أي جهة أخرى علـى تـراب الدولة.يجب أن يُ

البلدية.يجوز له اإلعراب عن رغباته حول كل المشاريع ذات المحصلة البلدية باستثناء تلك التي لهـا طـابع 

 سياسي.

الت المجلـس البلـدي، السلطة اإلدارية المحليـة جميـع مـداو: يجب على العمدة أن يرسل إلى 31المادة

 ثمانية أيام من المصادقة عليها.(8)وذلك في غضون

 الفصل الرابع: الوصاية على مداوالت المجلس البلدي

 : تعتبر الغية بقوة القانون:30لمادةا

أو خارج  القرارات المتعلقة بموضوع خارج صالحيات المجلس، أو المتخذة خارج سفره الرسمي، .0

 الدورات القانونية.

 القرارات التي تنتهك نصوصا تشريعية أو تنظيمية. .4

القرارات التي يشارك فيها أعضـاء مـن المجلـس، يسـتفيدون منهـا مباشـرة، أو بواسـطة موكـل  .3

 عنهم.
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: ال تنفذ القرارات اآلتية إال بعد المصادقة المشتركة عليها من طرف الوزيرين المكلفين 34المادة

 لية وبالمالية:بالداخ

 ؛ميزانية البلدية -

 ؛القروض المبرمة، والضمانات الممنوحة -

 المتضمنة أعباء ماليةوتخصيصات خاصة ؛ قبول أو رفض الهبات والوصايات -

 ؛من فصل إلى آخر اإلعتماداتتحويل  -

 ؛في إطار النظم المعمول بها، وطرق تحصيلها لفائدة البلدية طريقة الوعاء الضريبيتحديد  -

 أو بيع أو مبادلة الممتلكات العقارية الخاصة للبلدية.اقتناء  -

وبإمكان وزير الداخلية ووزير المالية أن يفوضا صالحياتهما بهذا الخصوص إلى السلطات اإلدارية المحلية 

 بواسطة مقرر مشترك.

 ال تنفذ القرارات التالية إال بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها: :33المادة

 ؛قرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية وبالماليةمالمعاوضات في حدود مبلغ سيحدد ب -

 ؛تسمية الشوارع والمساحات والبناءات العمومية -

 ؛التنظيمات العامة للشوارع والبناء والصحة والوقائية في إطار القوانين المعمول بها -

 ؛ومية للبلديةالقرارات المتعلقة بالترتيب وبتحويل الممتلكات العم -

 .النظام الداخلي للبلدية -

يجوز للوزير المكلف بالداخلية أن يفوض إلى السلطات اإلدارية المحلية صالحية المصادقة على هذه 

 القرارات.

: تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها إذا وضعت لدى سلطة الوصاية، ولم تعترض عليها في 32المادة

 .33و 34يوما بالنسبة للقرارات المذكورة في المادتين  20جل إلى ظرف عشرين يوما، ويرفع هذا األ

 العنوان الثاني: العمدة ومساعدوه

 الفصل األول: البلدية

 : يتكون المجلس البلدي من العمدة ومساعديه.30لمادةا

: ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه مساعدا أو عدة مساعدين له في الثالثـين يومـا التـي 31المادة

ويتم االنتخـاب عـن  .وتقوم سلطة الوصاية باستدعاء المجلس البلدي النتخاب البلدية .تلي انتخاب البلدية

طريق االقتراع السري، ويرأس الجلسة في هذه المناسبة أكبر المستشارين سنا في البلـديات المقسـمة 

سوم المشار إليـه فـي يتم انتخاب المساعدين حسب الطرق المحددة في المر .على عدة دوائر انتخابية

 من هذا األمر القانوني. 0المادة 

: عدد المساعدين للعمدة هو واحد أو اثنـان أو ثالثـة أو أربعـة أو خمسـة، حسـب مـا إذا كـان 32المادة

 عضوا. 40أو  09أو  02أو  00أو  00أو  9المجلس يتكون من 
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فـي المرسـوم المشـار إليـه فـي  في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية يحدد عـدد المسـاعدين

 من هذا األمر القانوني. 0المادة 

: ينتخب العمدة فـي الـدورة األولـى مـن االقتـراع إذا حصـل علـى األغلبيـة المطلقـة 30)جديدة(المادة

وفي الدورة الثانية ال يتقدم إال المرشحان اللذان حصـال علـى أغلبيـة األصـوات  .ألعضاء المجلس البلدي

ويتم االنتخاب باألغلبية النسبية، وفي حالة تعادل األصوات يعتبر المترشـح األكبـر سـنا .ىفي الدورة األول

 منتخبا.

 ا. : ينتخب المساعدون في دورة واحدة حسب كثرة األصوات، وعدد األصـوات المحصـول عليهـ39المادة

فيما بعد في حالة التعادل عن طريـق السـن واألقدميـة فـي  اي يمكن تحديدهتيحدد ترتيب التعيينات ال

 المجلس البلدي.

في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية ينتخب مساعدو العمدة بطرق يحددها المرسـوم المشـار 

 من هذا األمر القانوني. 0إليه في المادة 

الشـؤون الجاريـة أحـد مسـاعديه  : في حالة غياب أو مانع فإن العمدة ينـوب عنـه فـي تسـيير21المادة

 حسب ترتيب التعيينات.

 : فترة انتداب العمدة ومساعديه هي نفس فترة انتداب المجلس.20المادة

ال .: يمكن وضع حد لوظائف العمدة ومساعديه عـن طريـق االسـتقالة، أو التعليـق أو الفصـل24المادة

الوزير المكلف بالداخلية، أو مضي شهر على  تنكون استقاالت العمدة ومساعديه نهائية إال بعد قبولها من

 إرسالها مجددا إلى وزير الداخلية بواسطة بريد مضمون.

يستطيع المجلس البلدي بتصويت أغلبية ثلثي أعضائه إقالـة العمـدة ومسـاعديه، إال أن هـذا التصـويت ال 

 عشر شهرا التي تلي انتخاب العمدة ومساعديه. اإلثنىيمكن أن يتم خالل 

عليق العمدة ومساعديه بعد االستماع إليهم ودعوتهم إلى إعطاء توضيحات كتابية حـول القضـايا يجوز ت

 المتهمين بها، وذلك بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية، وال تتجاوز مدة التعليق شهرين.

علـل يتم فصـل العمـدة ومسـاعديه بموجـب مرسـوم م،  تحقيقعلى إثر في حالة ارتكاب خطأ خطير و

 صادر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

فإن المجلس البلـدي يـتم  ،: عندما يتوقف العمدة ومساعدوه عن ممارسة أعمالهم ألي سبب 23المادة

 استدعاؤه من قبل سلطة الوصاية بهدف استبدالهم في ظرف خمسة عشر يوما.

شؤون البلدية مكتب يتـألف مـن مسـاعديه ورؤسـاء اللجـان، ومـن : يساعد العمدة في تسيير 22المادة

 األمين العام للبلدية حيث يوجد.
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إال أنه  .وظائف العمدة ومساعديه مجانية.: يجوز منح المستشارين تعويضا يوميا مدة الدورات 20المادة

يضـا عـن للمجلس البلدي أن يمنح العمدة ومساعديه الذين يمارسون وظـائفهم فـي كامـل وقـتهم تعو

يمـنح العمـدة تعـويض  وظائفهم، وذلك في حدود مسطرة يحددها قرار من الوزير المكلـف بالداخليـة.

 إنابة يحدد في نفس الظروف.

 الفصل الثاني: صالحيات العمدة

 العمدة هو الجهاز التنفيذي للبلدية، ويتخذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي. :21المادة

 دة البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وسلطة الوصاية.يسير العم

 يجوز للعمدة أن يفوض بقرار جزء من صالحياته لواحد أو أكثر من مساعديه، أو إلى أحد وكالء البلدية.

يمارس العمدة باسم الدولة، وتحت رقابة ممثلها الصالحيات المذكورة في القسم الثاني مـن  :22المادة

 هذا الفصل.

 عضو استحقاقي في جميع اللجان المحلية الخاصة بتعيين ممتلكات الدولة وبالرقابة االقتصادية.العمدة 

وبإمكانه أن يستعين بأمين عام للبلدية، معين بقـرار مـن  .: العمدة هو المسير للمصالح البلدية20المادة

 الوزير المكلف بالداخلية.

 القسم األول: العمدة جهاز تنفيذ للبلدية.

 العمدة هو ممثل للبلدية أمام القضاء وفي جميع التصرفات المدنية اإلدارية. :29المادة

 

 : العمدة هو المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي فهو:01المادة

 ؛يعد الميزانية وينفذها، وهو اآلمر بصرفها 

 ؛يعد الحساب اإلداري 

  والمعاوضــات، و الهبــات والوصــايا، والصــفقات يبــرم عقــود اإليجــار والبيــع والشــراء والقســمة

 ؛العمومية التي تسمح بها النصوص المعمول بها

  ؛يسهر على تنفيذ صفقات األشغال البلدية 

 ؛يعد الضرائب والرسوم والمستحقات البلدية 

 ؛يسير عمال البلدية 

 .يدير ممتلكات البلدية العامة والخاصة ويحافظ عليها 

 س التسلسلي لعمال البلدية، وهو الذي يعينهم في مناصبهم.: العمدة هو الرئي00المادة

أيام علـى وضـعها لـدى سـلطة الوصـاية، ( 01): تعتبر قرارات العمدة نافذة بعد مضي عشرة 04المادة

 ولم تعترض عليهاوذلك بخصوص الميادين التالية:

 ؛عقود اإليجار والبيع والشراء والقسمة والمعاوضة 

  ،؛وإبرام الصفقات العموميةوقبول الهبات والوصايا 
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 ؛اتبهموتعيين الموظفين وفصلهم، وتحديد ر 

 ؛إعداد الضرائب والرسوم والمستحقات 

 .قرارات العمدة في ميدان العمران طبقا للنصوص المعمول بها 

ا وتلغيها سلطة الوصاية في حالة انتهاكه .أما بقية القرارات فإنها تعتبر قابلة للتنفيذ فور نشرها أو إبالغها

 للقوانين.

 كل خالف ينجم بين العمدة وأغلبية المجلس البلدي يرفع إلى سلطة الوصاية فتبت فيه. :03المادة

 القسم الثاني: العمدة وكيل الدولة

بتنفيـذ وتطبيـق القـوانين الممثلـة للدولةتحت رقابـة السـلطة اإلداريـة المحليـة  ،يقوم العمدة :02المادة

وهو مكلف خاصـة بنشـر  .القرارات والتعليمات الصادرة عن السلطات العلياوالنظم، وبصفة عامة جميع 

 ية، ويصدق على التوقيعات، وهو ضابط شرطة قضائية.روإبالغ العقود والقرارات اإلدا

 

والعمـدة مسـؤول عـن مصـلحة الحالـة المدنيـة فـي  .العمدة ومساعدوه ضباط حالة مدنيـة :00المادة

 البلدية.

يملك سلطة الشرطة البلدية ويضمن تحت إشراف السـلطة اإلداريـة المحليـة الممثلـة : العمدة 01المادة

 للدولة سالمة النظام واألمن العاموالصحة والسكينة واألخالق العامة داخل تراب البلدية.

 ال يجوز للعمدة أن يحد من حريات المواطنين إال في حدود ما يلزم لتحقيق هذه األهداف.

مصـالح الدولـة المكلفـة بالشـرطة علـى تنفيـذ قـرارات السـلطات البلديـة خاصـة منهـا : تسهر 02المادة

وفي الحاالت المسـتعجلة فإنـه بإمكـان العمـدة أن يطلـب مسـاعدة مصـالح  .المتعلقة بالشرطة البلدية

 ويعلم ممثل الدولة المحلي بذلك فورا.. الدولة المكلفة بالشرطة

للدولة قابلة للتنفيذ فور إعالنها، أو إبالغها، ويجب أن ترسل فورا : قرارات العمدة بوصفه وكيال 00المادة

وبإمكـان ممثـل الدولـة أن  .إلى السلطة اإلدارية المحلية التي يمكن أن تلغيها أو تغيرها فـي كـل وقـت

 يحل محل العمدة إذا اقتضت الظروف ذلك.

 العنوان الثالث: النظام المالي للبلدية

تحدد ميزانية البلدية في كل سنة مالية جميع موارد البلدية ومصروفاتها، وترخص فيها، ويجب  :09المادة

 أن تكون متعادلة للتصويت عليها.

 تحدد قوائم الميزانية، وطرق تقديمها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية وبالمالية.

إال  .في الواحد والثالثين من دجمبر مـن نفـس السـنةفاتح يناير وتنتهي  منتبدأ السنة المالية  :11المادة

يوما، يسمح بها فقط لتسديد المصروفات التي تم االلتـزام بهـا قبـل إنهـاء  20أن فترة تكميلية مقدارها 

 السنة المالية.
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 الفصل األول: إعداد الميزانية والمصادقة والتصويت عليها

 المجلس البلدي أثناء آخر دورة عادية من السنة. : يعد العمدة مشروع الميزانية فيناقشه10المادة

 ويتم التصويت على مشروع الميزانية فصال فصال، ومادة مادة.

: يحال مشروع الميزانية الذي صادق عليه مجلس البلدية إلى سلطات الوصاية في أجـل آخـره 14المادة

 ويجب أن يكون مصحوبا بالوثائق التالية: .نوفمبر للمصادقة عليه 31

 ؛تقرير يحلل ويقدم كافة مميزات الميزانية الجديدة 

 .جميع المستندات المؤيدة الضرورية 

: يعرض مشروع الميزانية الذي صادق عليه المجلـس البلـدي علـى السـلطة اإلداريـة المحليـة 13المادة

با برأيهـا الممثلة للدولة التي تلزم بإحالته عن طريق السلم اإلداري إلى الوزير المكلف بالداخليـة مصـحو

 ومالحظاتها.

يـرخص الـوزير ، : فيما إذا لم تتم المصادقة على الميزانية البلديـة قبـل فـاتح ينـاير لسـبب مـا 12المادة

عتمـادات إلالمكلف بالداخلية في تنفيـذ المصـروفات علـى أسـاس واحـد مـن اثنـي عشـر مؤقـت مـن ا

والمسـتحقات حسـب التعريفـات  المصوت عليها خالل السنة المنصرمة، وفي تحصيل الضرائب والرسوم

 المحددة في السنة المالية الماضية.

 عرض فصال فصال، ومادة مادة، كما تعرض الميزانية البلدية.وهذا الترخيص يُ

دجمبر السابق للـدورة الماليـة فـإن سـلطة  30: في حالة ما إذا لم يصادق على الميزانية قبل 10المادة

، فـإذا لـم تسـتجب فـإن سـلطة في ظرف عشرين يومـا نية المذكورةد الميزاعالوصاية تأمر البلدية أن ت

 الوصاية تحل محلها وتقر الميزانية البلدية.

: في حالة إهمال بعض النفقات الواجبة كليا أو جزئيا، تأمر سلطة الوصاية البلدية بـأن تسـوي 11المادة

تقـوم بـالتغييرات  هذه الوضعية، وإذا لـم تسـتجب فـي ظـرف عشـرين يومـا فـإن لسـلطة الوصـاية أن

 الضرورية، وتقر ميزانية البلدية.

 الفصل الثاني: الموارد والتكاليف

 القسم األول: موارد البلدية

تتغذى ميزانية البلدية من العوائد والضرائب والرسوم والدخول والهبات والوصايا والمساعدات  :12المادة

 خدمات.الالمالية والمستحقات مقابل 

يقر ضرائب إضافية على أصل الضرائب الوطنية المذكورة في القانون المالي، وذلـك للمجلس البلدي أن 

وتؤسـس هـذه الضـرائب اإلضـافية، وتحصـل فـي نفـس ظـروف  .في ظروف يحددها القانون المالي

 تأسيس وتحصيل الضرائب الوطنية القائمة عليها.
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واإليرادات العادية هـي الضـرائب  .ادية: تتكون موارد البلدية من إيرادات عادية وإيرادات غير ع10المادة

واإليرادات غيـر ذات ،اإلضافية، ومسترجعات الضرائب الوطنية المحصلة في تراب البلدية والرسوم البلدية

 .وإيرادات الخدمات وعوائدأمالك البلديةالطابع الضريبي،

 واإليرادات غير العادية هي القروض والمساعدات والعائدات المختلفة.

 الثاني: نفقات البلديةالقسم 

 تتألف نفقات البلدية من نفقات التسيير ونفقات التجهيز. :19المادة

 

 في ظروف تحدد بمرسوم الحق. البلدي تساهم البلديات في تمويل صندوق للتضامن :21المادة

ومصروفات : تتكون مصروفات التسيير من الحقوق الواجب أداؤها ومصروفات اإلدارة البلدية، 20المادة

 .األمن، ومصروفات المصالح البلدية، والمصروفات المختلفة

 أما مصروفات التجهيز فهي: 

 ؛الدراسات واإلنجازات المتعلقة بالتجهيزات الجماعية المدرسية منها والصحية والحضرية 

 إنماء البلدية. فيالدراسات واإلنجازات المتعلقة بكل مشروع محلي من شأنه أن يساعد 

مـن هـذا األمـر  14القائمة النموذجية لمختلف النفقات حسب الطرق المنصوص عليها في المـادة تحدد 

 القانوني.

: تعتبر إجبارية من بـين مصـاريف التسـيير، المصـروفات المتعلقـة بتسـديد الـديون المسـتحقة 24المادة

والحقـوق المحصـلة ومصروفات تسيير اإلدارة البلدية ومصـاريف جبايـة الضـرائب والمـداخيل والرسـوم 

 من هذا األمر القانوني. 21لصالح البلدية وكذا المساهمات في الصندوق المشار إليه في المادة 

المخصصة لمصروفات التجهيز تبقى مقبولة دون زمن محدد بشرط أن يتم اعتماد  اإلعتمادات: 23المادة

 وع تأجيل اعتمادي سالف.من دجمبر بشرط أن تكون موض 30المصروفات ويبدأ تنفيذ األعمال قبل 

 الفصل الثالث: التنفيذ والرقابة

إقرارها مع احتـرام  ا: ال يمكن أن يتم تغيير الميزانية خالل السنة إال بنفس اإلجراء الذي تم به22المادة

القائمة النموذجية، ويمكن أن يتم التحويل من مادة إلى مادة داخل نفس الفصل بقرار من العمـدة.كل 

عتمادات من فصل إلى فصل يجب أن تتم الموافقة عليـه مـن طـرف المجلـس البلـدي، وكـذا تحويل لإل

 مصادقة سلطة الوصاية.

 

المحاسبة اإلدارية للمـداخيل والنفقـات،  –اآلمر بالصرف في الميزاية البلدية  –دة م: يمسك الع20المادة

السـابقة للـدورة المخصصـة  ويعد الحساب اإلداري الذي يقدمه لمداوالت المجلـس البلـدي فـي الـدورة

 للميزانية، ويصادق على الحساب بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية وبالمالية.
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: يتم تحويل فائض حساب التسيير إلى مداخيل السنة المالية التالية، وتتم الموافقـة علـى هـذا 21المادة

 وبالمالية.الحساب بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية 

هـي تلـك المحـددة فـي األمـر  البلـديات علـى: قواعد المحاسـبة العموميـة المطبقـة جديدة()22المادة

 المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية. 0909يناير  43الصادر بتاريخ  104.09القانوني رقم 

طبقة على ميزانيـة الدولـة، وتـتم يخضع تنفيذ الميزانية البلدية للرقابة المالية وفقا للقواعد الم :20المادة

 هذه الرقابة طبقا لإلجراءات المحددة بالنصوص المعمول بها.

الماليـة، ويقـوم هـذا من طـرف وزيـر  .ويعين لبلدية لمحصل  محاسب بالقيام بوظيفة يكلف :29المادة

 المحاسب بإعداد حساب التسيير الذي يقدمه إلى المجلس البلدي.

عقد الصـفقات المتعلقـة بالخـدمات واألشـغال العموميـة واللـوازم لحسـاب البلديـة ت: )جديدة(01المادة

المتضـمن نظـام  0993ينـاير  01الصـادر بتـارخ  00.93المرسـوم  المنصوص عليها في حسب الشروط

 .الصفقات العمومية

مـن وتنشأ لجنة بلدية للصفقات العمومية يرأسها العمـدة، وتضـم مستشـارين يعينهمـا المجلـس واثنـين 

 المحلية.االدارية وهذان األخيران تعينهما السلطات  .أعوان الدولة

 .المنحتعفى البلدية من حقوق التسجيل المترتبة على تحويل الملكية العائدة لها من الهبات و :00المادة

 الرابع: أمالك البلدية الباب

 ."دومين خاص"عام و "دومين"تنقسم أمالك البلدية إلى  :04لمادةا

 : يتكون "الدومين" العام من:03المادة

 األمالك العقارية المخصصة لمرفق عام بلدي مثل: .0

o ؛الشوارع البلدية 

o ؛مباني مدارس األمومة، والمدارس األساسية 

o ؛المستوصفات 

o ؛المقابر 

o ؛األٍسواق 

o ؛الحدائق والمنتزهات 

o ؛مباني الخدمات البلدية 

o  المخصصة لها.التجهيزات الرياضية والثقافية والدينية 

 أمالك ملحقة "بالدومين" العام بمداوالت المجلس البلدي. .4

"الدومين" العام ال يباع وال يتقادم وال يرهن وال يترتب عليه أي حق عيني.وكـل ملكيـة تتصـل  :02المادة

 "بالدومين" العام غير قابلة لالستالب ما لم تكن ينتمي تخصيصها لمرفق بلدي.

 يمكن للبلدية اكتساب وبيع وتبادل األمالك الملحقة "بدومينها" الخاص. :00المادة
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ارية وغير العقارية التـي ال تـدخل ضـمن قيتكون "دومين" البلدية الخاص من كل األمالك الع :01المادة

 ها" العام.ين"دوم

وع تعود فائدتـه يمكن أن يتم نزع الملكية للمصلحة العامة لفائدة البلدية، وذلك لتحقيق مشر :02المادة

 على البلدية.

 ويقدم طلب نزع الملكية للسلطات اإلدارية المختصة من طرف العمدة بعد موافقة المجلس البلدي.

 الخامس: ترتيبات خاصة مطبقة على إنشاء البلديات. الباب

 : تنتهي مدة انتداب المستشارين بالبلدية عند أول تجديد عام الحق.00المادة

 

محددة لألمالك المنقولة، والخدمات المحولة بـين السـلطات الممثلـة للجماعـات  اتفاقيةتبرم  :09المادة

ويجب أن تتم هذه االتفاقية في أجل أقصاه نهاية الفصل الموالي النتخابـات  .العمومية المعنية والعمدة

 المجلس البلدي.

تتم الموافقة على أول ميزانية بلدية في أجل أقصاه نهايـة الـدورة العاديـة المواليـة لتحويـل  :91المادة

 األمالك والخدمات.

 السادس: سلطة الوصاية الباب

يمارس الوزير المكلف بالداخلية الوصاية على البلديات، ويمكنه أن يفـوض بعـض صـالحياته  :90المادة

 إلى سلطة إدارية محلية.

 

للعمدة أو أي شخص معني أن يرفـع دعـاوى ضـد قـرارات سـلطة الوصـاية طبقـا للشـروط  :94المادة

 المحددة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية واإلدارية.

 العنوان السابع: النظام االنتخابي

 الفصل األول: الشروط المطلوبة في الناخب

سـري )ال تنطبـق واقتراع عام مباشر حرب المجلس البلدي لمدة خمس سنوات بواسطة ختني :93المادة

 مقتضيات هذه المادة إال على التجديد العام المقبل(.

( سنة كاملة، ويتمتع 00كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ من العمر ) يعتبر ناخبا:)جديدة( 92المادة

وقادر على إثبـات مـدة على الئحة انتخابية في دائرة انتخابية  مسجاليكون بحقوقه المدنية والسياسية، و

 .( أشهر1إقامة في البلدية أقلها ستة )

علـى مـوظفي ووكـالء الدولـة المحـولين إلـى البلديـة خـالل األشـهر السـتة هذا الشرط إال طبق ال ي و 

 األخيرة.

 : يعتبر مقيما كل شخص دفع رسما أو ضريبة متعلقة بالملكية أو السكن منذ سنتين.90المادة

 ن يسجل على الئحة االنتخابات:: ال يمكن أ91المادة
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 ؛األشخاص المحكوم عليهم بجريمة .0

األشخاص المحكوم عليهم في جنح بأكثر من ثالثة  أشهر من السـجن منفـذا أو المحكـوم علـيهم  .4

 ؛بعقوبة تزيد على ستة  أشهر موقوفة

 ؛المفلسون الذين لم يستعيدوا اعتبارهم .3

 العقلية.األشخاص الذين ال يتمتعون بجميع قواهم  .2

 الفصل الثاني: اللوائح االنتخابية.

 القسم األول: وضع اللوائح االنتخابية

، وذلـك ةتعد الالئحة االنتخابية لجنة من أربعة أعضاء يرأسها الحاكم الـذي تنتمـي إليـه البلديـ :92المادة

ين وتضـم اللجنـة قاضـيا يعـين بقـرار مشـترك مـن الـوزيرين المكلفـ .على أساس إحصاء إداري حديث

مـن الالئحــة  بالداخليـة وبالعــدل، ويعـين األعضــاء األربعـة بقــرار مـن الوالي.وتوضــع النسـخة األصــلية

 رية المقاطعة.اوضع نسخ من هذه الالئحة لدى سكرترية الوالية، كما تااالنتخابية لدى سكرت

يسجل على الالئحة االنتخابية للبلدية كل شخص توفرت فيه شروط اإلقامة المنصوص عليهـا  :90المادة

 .السابقتين 90و 92في المادتين 

للناخب الحق قانونا في التسجيل على الالئحة االنتخابية إذا توفرت فيه الشروط الـواردة فـي  :99المادة

 اجعة الالئحة االنتخابية.من هذا األمر القانوني في نهاية وضع أو مر 92المادة 

دجمبـر، وتنشـأ  30أكتوبر إلى  0: تراجع الالئحة االنتخابية كل سنة، وتمتد فترة مراجعتها من 011المادة

 في كل بلدية لجنة إدارية مكلفة بمراجعة الالئحة االنتخابية.

ومستشـار  تتكون هذه اللجنة من قاض كرئيس، ومـن السـلطة اإلداريـة المحليـة والعمـدة :010المادة

 بلدي.

يعين القاضي بقرار من الوزيرين المكلفين بالداخلية وبالعـدل، ويعـين المستشـار مـن طـرف المجلـس 

مـن  41وتنظر هذه اللجنة في طلبات التسجيل في الالئحة، أو الشطب منها، وتنشر قراراتها في . البلدي

 ية المختصة.ص معني أمام السلطات القضائخيناير، وهي قابلة للطعن من طرف أي ش

يمكن افتتـاح موجب مقرر صادر عن وزير الداخلية، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك  وب:)جديدة( 014المادة

، اللجنـة اإلداريـة  تبـتواستثنائية ال يمكن أن تتجاوز ثالثة أشهروذلك قبل تـاريخ اإلقتـراع .فترة مراجعة 

ثالثـين تغلـق المراجعـة  .طلبـات التسـجيل و الشـطب فـي، 010و 011المنصوص عليها فـي المـادتين 

حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  طعن فيهاللجنة ويمكن أن يٌنشر قرارتاوتٌ يوماقبل اإلقتراع .

 يوما كآخر أجل قبل االنتخابات. 41. ويجب أن تتخذ هذه القرارات 010

يشطب من الالئحة االنتخابية كل ناخب توفي أو فقد صفة الناخب، أو تم تسجيله على الئحة  :013المادة

وتقدم االقتراحات بالشطب إلى اللجنة اإلدارية من طرف السلطة اإلدارية المحلية،  .انتخابية لبلدية أخرى

 أو العمدة، أو أي شخص آخر معني.
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ويجب علـى طالـب التسـجيل الـذي  .ن انتخابيتين: ال يمكن أن يسجل أي شخص على الئحتي012المادة

سبق تسجيله على الئحة انتخابية أن يحدد اسم البلدية التي سـبق تسـجيله فيهـا، وتخبـر البلديـة المعنيـة 

 البلدية التي سبق تسجيله فيها.

مـن هـذا األمـر القـانوني،  012: كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 010المادة

طبه خطأ من طرف اللجنة اإلدارية، أو لم يتم تسجيله، يمكن أن يسمح لـه باالنتخـاب بقـرار مـن وتم ش

رئيس محكمة المقاطعة، وذلك بعد نهاية فترة مراجعة الالئحة االنتخابية في أجـل أقصـاه عشـرة أيـام 

نـاء عليـه بتسـجيل قبل الدورة االنتخابية األولى.ويتم إشعار رئيس اللجنة اإلداريـة بهـذا القـرار، ويقـوم ب

 الناخب على الالئحة االنتخابية.

 القسم الثاني: البطاقات االنتخابية.

 : تعطى بطاقة ناخب لكل ناخب مسجل على الئحة انتخابية بعد تقديمه لبطاقة تعريفه.011دةالما

انتخابيـة  وتعد السلطة اإلدارية المختصة البطاقات االنتخابية في البلدية، ويلزم وجوبا أن تضم كل بطاقة

 ما يلي:

 ؛اسم الناخب ولقبه وتاريخ ومكان ميالده، باإلضافة إلى محل إقامته -

 ؛رقم تسجيل الناخب على الئحة االنتخابات في البلدية التي يصوت فيها -

 خانة تصل مكتب االنتخاب الذي يصوت فيه الناخب. -

توزع البطاقات االنتخابية على الناخبين بعناية اللجنة اإلدارية أو ممثليها على مستوى مكاتـب  :012المادة

داريـة وتعـاد إلـى اللجنـة اإل .( أيام قبل موعد االقتـراع0االنتخاب، ويجب أن ينتهي هذا التوزيع بخمسة )

تسليمها لذويها، حيث تبقى عند اللجنة تحت تصـرف المعنيـين إلـى يـوم  يتسنىبطاقات االنتخاب التي لم 

 االقتراع بدخول الغاية، وذلك إذا كانت البلدية هي المكتب األوحد.

فـإن البطاقـات تسـلم يـوم االقتـراع فـي المكتـب ، ات المكاتـب االنتخابيـة المتعـددة ذأما في البلـديات 

وفي كلتا الحالتين ال يجوز تسليم البطاقة إلى الناخب  .حابهااالنتخابي المعني، حيث تكون في متناول أص

محضر بهذه العملية يوقعه صاحب البطاقـة، ويؤشـره إذ ذاك يعد إال بعد االطالع على بطاقة التعريف، و

 أعضاء المكتب.

وتوضـع هـذه  .يحصي أعضاء المكتب البطاقات التي لم تسحب، ويشار إليها في محضر عملية االنتخـاب

البطاقات في غالف مختوم، ويحمل اإلشارة إلى عددها، ويؤشر أعضاء اللجنة  على الغالف، ثـم يـودع 

 لدى اللجنة اإلدارية.

الناخب المسجل على الئحة انتخابية، والذي ال يحمل بطاقته االنتخابية، إما ألنه فقدها، أو لم تسـلم إليـه 

 از بطاقة تعريفه الوطنية.االنتخاب، وذلك بعد إبربأصال يسمح له 
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 شيحالفصل الثالث: التر

من هـذا األمـر القـانوني كـل  91مراعاة أحكام المادة  يعتبر أهال لالنتخاب شريطة:ة()جديد010المادة

إال فـي دائـرة  أي مترشح وال يتقدم  .سنة كاملة 40مواطن موريتاني رجال كان أو امرأة، يبلغ من العمر 

 انتخابية  وعلى الئحة انتخابية واحدة.

 

ي أو قبلـي أو قـ: ال يجوز بأي حال من األحوال أن توضع لوائح المترشحين علـى أسـاس عر019المادة

 العتبارات خصوصية أو طائفية.

 حاالت عدم جواز االنتخاب مطلقا هي: :001المادة

 ؛األشخاص الذين ال يتمتعون بحقوقهم المدنية -

 ؛شخاص الذين حكم عليهم بتهمة الرشوة أو الغ  في االنتخاباأل -

 ؛األشخاص المفلسون و المعرضون لتصفية قضائية -

 ؛األشخاص المتجنسون منذ أقل من خمس سنوات -

 ؛األشخاص غير الموجودين في موضع قانوني تجاه خزينة الدولة -

 .أداء إحـدى وظـائفهم الشـرعيةالمستشارون البلديون الذين أعلنت استقالتهم إثر امتناعهم عن  -

 وفي هذه الحالة األخيرة تتم حالة عدم جواز االنتخاب مطلقا ثالث سنوات.

 : حاالت عدم جواز االنتخاب نسبيا هي:000المادة

 ؛وكالء القوات المسلحة واألمن الموجودون في الخدمة محليا -

 ؛البلديةالموظفون أصحاب السلطة العاملون في الوالية التي تنتمي إليها  -

 القضاة؛ -

لبلديـة، أو يمكـن أن تسـند إليـه فـي اكل شخص تقتضـي وظائفـه أن يكلـف بسـلطة الوصـاية  -

 بالتفويض.

 الموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بإقامة حسابات بلدية ومراقبتها. -

أعـاله تعتبـره  004و 000: كل مستشار تنطبق عليه إحدى الحاالت المشار إليها في المادتين 004المادة

 سلطة الوصاية مستقيال بالفعل.

الذين المترشـحينتقدم تصريحات الترشح من طرف األحـزاب السياسـة وتجمعـات  :)جديدة( 003المادة

هـذا التصـريح علـى أوراق  أنفسـهميجب أن يحرر المترشـحون ويقبلون أن يسجلوا على الالئحة نفسها.

 يضم ما يلي: وأنر السلطة اإلدارية المحلية، وبحض عادية وأن يوقعوه

 ؛لالئحة عطىالعنوان الم .0

 ؛عناوينهمو م رهاعمأو مبهالقأو ينالمترشح أسماء .4

 .المدعو وكيالاسم الممثل  .3
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 .تها يختلف عن لون اللوائح األخـرىتعميمالونا ألوراقها االنتخابية وملصقاتها و كل الئحة و يجب أن تختار

 الشعار الوطني. بحال من األحوالاأللوان والعالمات يجب أن ال تشابه و

: اللوائح المشكلة بهذه الطريقة تـودع لـدى الممثـل المحلـي للدولـة، ثـم تحـال إلـى اللجنـة 002المادة

صندوق الودائع واألمانات، وذلـك  ت فيكفاالالبعد دفع أدناه،  000اإلدارية المنصوص عليها في المادة 

قبـل فتـرة االقتـراع، ويسـلم وصـل اإليـداع بعـد دفـع  يـوم في الفترة ما بين اليوم السـتين والخمسـين

 الكفاالت.

وتسـلم اللجنـة يمسك سجل خاص لقيد جميع اللوائح المستلمة مع ذكر تاريخ اإلسـتالم ووقتـه المحـدد. 

يـتم إطـالع النـاخبين فـورا علـى أسـماء و .وصال نهائيا بهذا الشأن أدناه 000اإلدارية المعنية في المادة 

، وذلك عن طريق اإلعالنـات الملصـقة. وال يقبـل سـحب أي حصلوا على وصل نهائي  ن الذينيالمترشح

 .ترشح بعد اإليداع المذكور. إال أنه ، في حالة الوفاة، يلزم وكيل الالئحة بإكمالها قبل بداية اإلقتراع

السـلطة : يعين قرار مشترك بين وزيري الداخلية والعدل لجنة إدارية تضم قاضيين، وترأسـها 000المادة

من  يوما اإلدارية الجهوية، هذه اللجنة مكلفة بالتحقيق في شرعية لوائح المترشحين قبل اليوم األربعين

علـى  .وقرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة العليا في أجل أقصاه ثمانيـة أيـام .بدء االنتخاب

 ا نهائيا.توتبت المحكمة العليا ب .و تلغيهاأن تؤكد قرارات اللجنة أ ، المحكمة خالل هذه األيام الثمانية

 عند منتصف الليل.عشيته االقتراع وتختتم قبل يوما  00: تفتتح الحملة االنتخابية )جديدة( 001المادة

على صحة العمليات االنتخابية وحسن سيرها، وتشرف  000: تسهر اللجنة المعنية في المادة 002المادة

 عمليات الفرز، وتنقل النتائج إلى الوزير المكلف بالداخلية ليعلنها.على مكاتب التصويت، وعلى 

ى إلـى اللجنـة و: يحق لكل مفوض الئحة أن يدعي بطالن العمليـات االنتخابيـة، ويقـدم شـك000المادة

وتبت هذه اللجنة في ظرف ثمانية أيـام مـن يـوم  اإلدارية في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد إعالن النتائج.

 لموضوع.تعهدها با

قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن النهائي أمام المحكمة العليا التـي عليهـا أن تبـت فـي الموضـوع خـالل 

 ثالثين يوما من تاريخ اتصالها بالموضوع.

 الفصل الرابع: االقتراع

: يستدعى الناخبون بمرسوم يحدد تاريخ االقتراع و وقته، ويجب أن ينشر هذا المرسـوم فـي 009المادة

 .االنتخاب بدء قبل دية سبعين يوما على األقلالبل

يفتتح االقتراع أو يختـتم فـي األوقـات التـي يحـددها  .ال يتجاوز االقتراع يوما واحدا، ويكون يوم الجمعة

 مرسوم استدعاء الناخبين، ويتم الفرز فورا.

 ، وال تقبل الئحة ناقصة. اللوائحاالنتخاب باالقتراع على  تم: ي()جديدة041المادة
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( أوقيـة عـن كـل 01.111ف )الةآعلى كل الئحة أن تودع كفالة مالية قدرها عشـر: ()جديدة040المادة

( مـن األصـوات المعبـر %01وال ترد هذه الكفالة إال للوائح التي حصلت علـى عشـرة بالمائـة ) .مترشح

 عنها.

طريـق المـزج فـي  إتبـاع: يختار الناخب بحرية الئحـة دون تصـويت انتخـابي انتقـائي، ودون 044المادة

 التصويت.

اللوائح على أغلبيـة مطلقـة مـن األصـوات  إحدى: يكون االقتراع في دورة واحدة إذا حصلت 043المادة

توزيع المقاعد المطلوبة بعد حذف اللوائح التي حصلت علـى أقـل مـن عشـرة بالمائـة ويتم المعبر عنها.

 البـاقي  العامـل االنتخـابي، وإعطـاءيـل النسـبي مـع اسـتعمال تمث( من األصوات، وذلك حسـب ال01%)

 لالئحة المتفوقة.

تجري دورة انتخابية ثانية في حالة ما إذا لم تحصل أي مـن اللـوائح فـي الـدورة  األولـى علـى أغلبيـة و

وال يجوز أن تتقدم للدورة الثانية إال الالئحتان الحاصلتان على أكبر عدد من  .مطلقة من األصوات المعلنة

واحدة من الالئحتين على عدد من المقاعد يناسـب عـدد األصـوات الـذي حصـلت  كل األصوات، وتحصل

 نجاح المترشحين حسب تسلسل تسجيلهم في الالئحة.ويعلن  الباقي لالئحة المتفوقة. ويعطى عليه 

: سيحدد مرسوم طرق سير الحملة انتخابية، ويحـدد التنظـيم المـادي لالنتخابـات، وخصوصـا 042المادة

 بتشكيل مكاتب التصويت، وإبالغ النتائج.تعلق فيما ي

 العنوان الثامن: ترتيبات خاصة تطبق على التجمع الحضري لمدينة انواكشوط

 : تخضع مدينة انواكشوط لقواعد القانون المشترك باستثناء األحكام اآلتية:040المادة

 

مساعدون بعدد الدوائر شكل المجلس البلدي من سبعة وثالثين مستشارا ويعاون العمدة ت: ي041المادة

 االنتخابية.

: تنقسم مدينة انواكشوط إلى دوائر انتخابية تضبط حدودها وعددها حسب مقتضيات المـادة 042المادة

 ( من هذا األمر القانوني.0)

: لكل دائرة انتخابية مساعد ينتخب من طرف المجلـس البلـدي ضـمن المستشـارين البلـديين 040المادة

 ة، ويمارس بتفويض االختصاصات التي منحه إياها العمدة.التابعين لتلك الدائر

 : ال تنطبق أحكام هذا القانون إال على التجديد المقبل.049المادة

 نائيةالعنوان التاسع: ترتيبات ج

يل على الئحتين أو أكثر، أو يعمـل علـى تسـجيل جتسالكل شخص يطالب، أو يقوم بيعاقب : 031المادة

بصفات كاذبة، أو أخفى أثناء تسجيله عجزا ينص عليـه القـانون، بالسـجن مـن نفسه تحت اسم مزور أو 

 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين دون األخرى. 11111إلى  1111سنة وبغرامة من  ىشهر إل
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 ،: فيما عدا الحاالت الخاصة التي تنص عليها أحكام القوانين والمراسـيم المعمـول بهـا حاليـا030المادة

ون في لجنة إدارية أو بلدية سواء في مكاتب التصويت أو في مكاتب البلديات أو اإلدارات فإن كل من يك

المحلية، وسواء قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده، يعاقب إذا خرق أو حاول خرق سير التصويت، أو أخل أو 

متعمدا عـدم مراعـاة ، أو أعاق عمليات االقتراع أو حرف، أو حاول تحريف النتائج تزامهحاول اإلخالل بال

اإلجراءات ذات القوة التشريعية، والنصوص المعمول بها، أو مرتكبا أي نـوع مـن أنـواع الغـ ، يعاقـب 

أوقية وبحبس يتراوح بين شهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين  31111أوقية إلى  2411بغرامة ما بين 

 دون األخرى.

لمـدة سـنتين علـى األقـل وخمـس سـنوات علـى  وفضال عن ذلك قد يحرم الجاني من حقوقه المدنيـة

األكثر، وتضاعف العقوبة إذا كان المذنب موظفا في السلك اإلداري أو القضائي أو كان وكـيال أو مـأمورا 

 لدى الوالي، أو إدارة عمومية، أو كان مكلفا بوظيفة في مصلحة عمومية.

ور، أو شـهادات مـزورة علـى زم: يعاقب من يسجل نفسه، أو يحاول ذلك عن طريق تصريح 034المادة

عة، أو استعمل الوسائل نفسها بطريقة غير مشروعة كتسجيل مـواطن روالئحة انتخابية بصورة غير مش

أيـام إلـى سـنة،  1أو شطبه، أو محاولة ذلك يعاقب هو وشركاؤه في ارتكاب هـذه الجـنح بحـبس مـن 

األخرى وفضال عـن ذلـك يمكـن أن  أوقيةأو بإحدى هاتين العقوبتين دون 21111إلى  2111وبغرامة بـ

 يحرم المذنب من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين.

: كل من يحصل أو يحاول الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهبات والعطايا النقديـة أو 033المادة

العينية، أو بواسطة وعود، أو منح ترقية في وظيفة عموميـة أو خصوصـية، أو إعطـاء منـافع خصوصـية 

خرى للتأثير مباشرة أو بواسطة على تصويت ناخب فأكثر، أو عمل بالوسائل نفسها على منع، أو محاولة أ

 42111أشهر إلى سنتين وبغرامة من  3منع ناخب فأكثر إلى االمتناع عن التصويت، يعاقب بالحبس من 

 أوقية، أو إحدى هاتين العقوبتين دون األخرى. 421111إلى 

 0بالمنع من حق االنتخاب كما يمنع من شغل وظيفة أو منصب عموميين لمـدة  ويعاقب زيادة على ذلك

 سنوات على األقل، وعشر سنوات على األكثر.

 ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يقبل أو يلتمس هذه الهبات أو العطايا أو الوعود.

يحـاول التـأثير علـى كل من يسعى إلى دفع ناخب إلى االمتناع عـن التصـويت، أو يـؤثر، أو  :032المادة

تصويته بواسطة نداء أو عنف أو تهديـد، أو يرهـب الناخـب باحتمـال فقـدان وظيفتـه، أو تعرضـه هـو أو 

أوقية، أو  001111إلى  01111عائلته أو ثروته لضرر، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة من 

 بإحدى هاتين العقوبتين دون األخرى.

ون مكلفا أثناء االقتراع باستالم وإحصاء وفرز البطاقات الحاملـة ألصـوات : يعاقب كل من يك030المادة

ســنوات، وبغرامــة  0المــواطنين فيــنقص أو يزيــد أو يشــوه بطاقــات، يعاقــب بالســجن مــن ســنة إلــى 

 أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين دون األخرى. 001111إلى  00111من
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أو تحويل مجراه، أو دفع ناخب فأكثر على االمتنـاع : كل من يسعى إلى الخداع في التصويت 031المادة

 –عنه، وذلك باستخدام األنباء الكاذبة، أو اإلشاعات الملفقة، أو بأية طريقـة أخـرى مـن طـرق االحتيـال 

 أوقية. 01111إلى  0111يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة، وبغرامة من 

سة حق االنتخـاب، أو بحريـة التصـويت، : كل من يسعى إلى التشوي  أو يلحق الضرر بممار032المادة

( إلـى 1وذلك بأن يستخدم تجمعات، أو صخب أو تحركـات تهديديـة، يعاقـب بالسـجن مـن سـتة أشـهر )

 أوقية. 421111إلى  20111(، وبغرامة من 4سنتين )

وزيادة على ذلك يسلب حق التصويت، وحق االنتخاب لمدة خمس سنوات علـى األقـل، وعشـر سـنوات 

 على األكثر.

كل شخص يدفع بشكل مفاجئ في مكتب من مكاتب التصويت، أو يحاول ذلك بعنف  يعاقب:030المادة

إلـى  20111من أجل منع انتخاب معين يعاقب بالسجن مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات، وبغرامـة مـن 

أوقية، وتتحول العقوبة إلى السـجن إذا كـان بحـوزة المـذنب سـالح، أو كـان قـد تـم اإلخـالل  421111

 راع.باالقت

: يعاقب أعضاء مجموعـة انتخابيـة كـانوا أثنـاء انعقـاد االجتمـاع مـذنبين بارتكـاب إهانـة، أو 039المادة

ممارسة عنف، إما تجاه المكتب، أو أحد أعضائه، أو سعوا في تأخير أو منع العمليات االنتخابية بممارسة 

 أوقية. 022111 إلى 01111العنف أو التهديد يعاقب هؤالء من شهر إلى سنةوبغرامة من 

 24111 فإذا كان االقتراع قد تم اإلخالل به يكون السجن من سنة إلـى خمـس سـنوات، والغرامـة مـن

 أوقية. 311111إلى 

يعاقب مختطفو صندوق االقتـراع الحـاوي لألصـوات التـي أدلـي بهـا والتـي لـم تفـرز بعـد : 021المادة

 أوقية. 421111إلى  20111ة إلى خمس سنوات، وبغرامة من نبالسجن من س

فإذا كان االختطاف قد تم بعنف أثناء االجتماع تكون العقوبة بالسجن الجنائي من خمـس سـنوات إلـى 

 عشر سنوات.

اإلخالل باالقتراع سواء من أعضاء المكتب أو من وكالء السـلطة المعنيـين بحراسـة  يعاقب :020المادة

 مس سنوات إلى عشر سنوات.البطاقات التي لم تفرز بعد يعاقب بالسجن الجنائي من خ

يعاقب كل احتيال في تسليم أو وضع شهادة تسجيل أو شطب من اللوائح االنتخابية بـنفس  :024المادة

 .030العقوبات المنصوص عليها في المادة 

تسقط بالتقادم الدعوى العمومية المترتبة على مقتضـيات المـواد السـابقة طبقـا إلجـراءات : 023المادة

 ي.القانون الجنائ
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 العنوان العاشر: أحكام عامة

 ستحدد مراسيم ومقررات عند الضرورة طرق تطبيق هذا األمر القانوني. :022المادة

 تلغى كل األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر القانوني.: 020المادة

 ينشر هذا األمر القانوني في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للدولة.: 021المادة
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.2.III يتعلق بالقرارات اإلدارية للبلديات 0902نوفمبر  00/ و د ب م صادر بتاريخ  32تعميم رقم 

التي تعدونها )مقررات قرارات ....( تشمل هفوات خطيرة  القراراتلقد أتيح لي أن أسجل أن معظم 

 على مستوى الشكل واألصل وتالفيا لهذا الوضع المؤسف أتشرف بأن أذكركم بالمبادئ التالية: 

 . المفعول النصوص المؤشر عليها يجب أن تكون سارية -

 التأشيرات الزائدة أو التي ال قيمة لها قانونيا يجب تجنبها.  -

الزمن ،العقد الشرعي يجب أن يستجيب في آن واحد ألبعاد االختصاص الثالثة وهي: المادة  -

 والمكان. 

وعليه يتعين أن تكونوا دائما في مستوى تطور النصوص التشريعية والتنظيمية التي تختارون منها بدقة، 

ذه الحيطة   إن مثل ه. ولكل حالة، كلما من شأنه )فقط( أن يؤسس عقودكم في حدود اختصاصكم

 بكاتب عام.  قراراتيمكن االلتزام بها حيث إنكم تستعينون في تحرير هذه ال

 .هذا التعميم ستالمتقيد بهذا التعليمات وإفادتي باوأخيرا أطلب منكم ال
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.3.III الصادر  409.02يعل ويكمل األمر القانوني رقم  4110فبرائر 2صادر بتاريخ  42.4110قانون رقم

 03الصادر بتاريخ  032.01الذي يلغي ويحل محل األمر القانوني رقم  0902أكتوبر  41بتاريخ 

 المنشئ للبلديات 0901أغسطس 

األمر القانوني رقم من 043.040.003.014.23.30.31.0.3تعدل وتكمل أحكام المواد  المادة األولى:

 :على النحو التالي المنشئ للبلديات وذلك 0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409.02

لوزراء كل تجمع حضري أو ريفي يمكن أن يحول إلى بلدية بموجب مرسوم من مجلس ا :3المادة

 يحدد هذا المرسوم اسم البلدية ومقرها وحدودها الترابية. . باقتراح من وزير الداخلية

يمكن تجميع البلديات التي تنتمي إلى نفس الحيز الجغرافي في إطار بنية بلدية مشتركة وذلك بهدف 

 تحقيق أهداف مشتركة لصالح سكانها. 

 .سيحدد مرسوم إجراءات تطبيق هذه الترتيبات

تتجاوز الدورة العادية  نوال يمكنا، لصالبلدي وجوبا في دورة عادية كل فيجتمع المجلس  :8المادة

شر أيام عمل متتالية ويمكن أن تمدد هذه المدة بموجب مقرر صادر عن سلطة الوصاية بناء على ع

 طلب من العمدة. 

يمكن لسلطة ، إلحدى الدورات العادية اإلجباريةن استدعاء المجلس البلدي عوفي حالة امتناع العمدة 

 وتستدعي المجلس المذكور. هالوصاية أن تحل محل

ن استدعاء المجلس لدورتين متتاليتين فإنه يجوز لوزير الداخلية أن يعلق العمدة وإذا امتنع العمدة ع

 . وال يمكن أن يتجاوز هذا التعليق شهرين ربمقر

: ينتخب العمدة باالقتراع العام المباشر ويكون وجوبا رأس الالئحة المترشحة التي حصلت 36المادة

 على أغلبية األصوات.

وفي الثالثين يوما التي .أعضائه مساعدا أو عدة مساعدين لهينتخب المجلس البلدي من بين  :30المادة 

تلي انتخاب المستشارين البلديين تقوم سلطة الوصاية باستدعاء المجلس البلدي النتخابات المساعدين 

 ويرأس العمدة هذه الجلسة. 

لهم ألي سبب فإنه يتم استبدالهم حسب عندما يتوقف العمدة أو مساعدوه عن ممارسة أعما :23المادة 

 الشروط التالية: 

 ؛ليه في ترتيب الالئحة ذات األغلبيةييستبدل العمدة بالمستشار البلدي الذي  -

بالنسبة للمساعدين يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل سلطة الوصاية للقيام بإبدالهم في  -

 ( يوما الموالية النقطاع عملهم. 00الخمسة عشر )
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جعة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك وبموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية تفتح فترة لمرا :014المادة

وتبت اللجنة اإلدارية المنصوص ، جاوز ثالثة أشهروال يمكن لهذه الفترة أن تت. استثنائية للوائح االنتخابية

 وما كآخر أجل قبل االنتخابات. ويجب أن تنشر اللوائح االنتخابية عشرين ي 010و 011عليها في المادتين 

تقدم الترشحات باسم األحزاب السياسية المعترف بها قانونا كما تحرر تصريحات الترشيح  :003المادة

على أوراق عادية من قبل المترشحين أنفسهم بحضور السلطة اإلدارية المحلية وتتضمن التصريحات ما 

 يلي: 

 ؛العنوان المعطي لالئحة 

  ؛أسماء المترشحين وألقابهم وأعمالهم وعناوينهم 

 اسم وكيل الالئحة. 

ويجب أن تختار كل الالئحة لونا واحدا لطباعة بطاقاتها وملصقاتها وتعميماتها ويكون مختلفا عن لون 

وفي حالة ما إذا كان للحزب السياسي المعني عدة ألوان وشعارات فإنه يختار أكثرها . لوائح األخرىال

 ويجب أال تشابه األلوان والعالمات بحال من األحوال الشعار الوطني. شيوعا 

: على كل الئحة مترشحة لالنتخابات البلدية أن تودع كفالة مالية قدرها أربعة آالف 040المادة

من  %0للوائح التي حصلت على أكثر من إال (أوقية عن كل مترشح وال ترد هذه الكفالة 2.111)

 األصوات المعبر عنها. 

المطلقة من األصوات  يكون االقتراح في دورة واحدة إذا حصلت إحدى اللوائح على األغلبية :043المادة

وتوزع المقاعد المتنافس عليها وفقا للتمثيل النسبي باستعمال القاسم االنتخابي ومنح ، المعبر عنها

 المتبقي من المقاعد وفقا لنظام الباقي األكبر من األصوات لدى اللوائح. 

 وتجري دورة انتخابية ثانية في حالة ما إذا لم تحصل أي من اللوائح في الدور األول  على األغلبية

وال يجوز أن تتقدم إلى الدورة الثانية إال الالئحتان الحاصلتان على . وات المعبر عنهاالمطلقة من األص

أكبر من األصوات المعبر عنها ويعطي لكل الئحة عدد المقاعد المناسب لما حصلت عليه من األصوات 

حصلت ويمنح المقعد المتبقي عند االقتضاء لالئحة التي . عنها على أساس القاسم االنتخابي المعبر

 على الباقي األكبر من األصوات المعبر عنها. 

 ويعلن نجاح المترشحين حسب تسلسل تسجيلهم على اللوائح. 

ينشر هذا القانون وفق إجراءات االستعجال وفي الجريدة الرسمية وينفذ بوصفه قانونا : 4المادة

 للدولة.
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.4.III باإلدارة البلديةيتعلق  4114يوليو  01ودبم صادر بتاريخ / 114تعميم رقم 

تذكيركم بالضوابط والقواعد التي تحكم تسيير  -غداة تجديد المجالس البلدية -أرى من الضروري

 البلديات وكذا اإلجراءات الكفيلـة بضمان حكم محلي رشيد.

والسلطات اإلداريـة المكلفـة  4110ينبغى على السلطات البلدية الجديدة المنبثقـة عن انتخابات أكتوبر 

رقابـة على القرارات الصادرة عنها أن تعطى أهميـة خاصـة لهذه البلديات، من حيث السهر على بال

 أدائها الجيد والفعال وعلى الرفع المضطرد للموارد.

 وعليه فإنكم مطالبون بضرورة السهر على التطبيق الجيد للترتيبات المبينة أدناه:

 المجلس البلدي -0

 حول اختصاصات المجلس البلدي 0-0

 وهو الهيئة المداولـة حيث انه يبت من خالل مداوالته في الشؤون البلديـة، وفي هذا اإلطار فإنه: 

 ؛يدرس ويصوت ويصادق على الميزانية والحساب اإلداري وحساب التسيير -

 ؛يحدد نسب الضرائب المحليـة وتعريفات اإلتاوات وحقوق االمالك وعائدات الخدمات البلديـة -

 ؛والخطط التنمويـةيعد البرامج  -

 ؛يصنف األمالك العمومية للبلديـة وينزع تصنيفها -

 ؛ينشئ المرافق العمومية البلدية ويحدد إجراءات تسييرها -

 ؛يصادق على المخطط العمراني للبلدية  -

 ؛يقبل االقتطاعات العقاريـة المتنازل عنها من قبل الدولـة لصالح البلدية -

لغ في حدود سقف محدد بمقرر من وزيري الداخلة يرخص في المعامالت التي تصل إلى مب -

 ؛والمالية

 يقبل الهبات والوصايا وفق شروط محددة. -

 

 حول اللجان المتخصصة:  0-4

يشكل المجلس البلدي بمداوالت عدة لجان متخصصة ويعين أعضائها تدرس هذه اللجان كل المسائل 

 التي تدخل ضمن اختصاصها وتحضر مداوالت المجلس البلدي.

من األمر القانون  4تغطيـة جيدة لجميع االختصاصات المنوطـة بالبلدية وفقا للقانون) المادة  ولضمان

 ( يتعين إنشاء أربع لجان متخصصة.0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  02-409

  لجنة للشؤون الماليـة واإلداريـة يعهد إليها بالمسائل المتعلقـة بالميزانية والتسيير المالي

 ؛والشؤون القانونيةواألشخاص 

  لجنـة للتنميـة والتعاون يعهد إليها بالشؤون االقتصادية والمرافق التجاريـة والتعاون الثنائي

 ؛المتعدد األطراف
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  لجنـة للشؤون االجتماعية والثقافيـة والمساعدة االجتماعية، وتعنى على الخصوص بالشؤون

 ؛االجتماعية والتعليم والصحـة بصفـة عامـة الدينيـة والثقافيـة وبالشباب والرياضـة والمساعدة

  وتشكل باإلضافـة إلى ذلك لجنـة لإلستصالح الحضري في البلديات الحريـة خصوصا، تعنى

 بالطرق والشبكات واألشغال والوثائق العمرانية.

 

 سير عمل المجلس البلدي:  ل: حو 0-3

-02من األمر القانوني  0هر)المادةثالثـة أش كل يجب أن يجتمع المجلس البلدي مرة واحدة على األقل

 (.4110فبراير  12الصادر بتاريخ  100.  4110المعدل بالقانون  0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409

 . نسخ إلى سلطـة الوصايـة بغرض المصادقـة 2يعد العمدة جدول أعمال المجلس البلدي، ويحيله في 

دون أن تبدي سلطـة الوصايـة  األجلوبتجاوز هذا  ،أيام إلبداء مالحظتها 0وتتمتع هذه األخيرة ب 

 مالحظاتها تكون المصادقـة ضمنية.

أيام قبل موعد  3لس البلدي إلى المستشارين البلديين جتوجـه االستدعاءات المتعلقـة باجتماع الم

ويتضمن االستدعاء جدول األعمال والملفات المعروضـة فيه ليطلع عليها المستشارون، .االجتماع

 ة في جدول األعمال.جتداول المجلس البلدي حصرا بشأن المسائل المدروي

ر التصويت عليها نصف المستشارين على األقل، وإذا لم يتحقق ضال تكون المداوالت شرعيـة إال إذا ح

النصاب القانوني في المرة األولى يتم استدعاء جلسـة ثانية، ثم ثالثـة وفق نفس الشروط المتعلقـة 

 ول نفس جدول األعمال.باألجل، وح

وتكون المداوالت شرعيـة في االجتماع الثاني إذا حضرها ثلث المستشارين في حين ال يشترط أي 

 نصاب محدد إلنعقاد الجلسـة الثالثة.

يحدد النظام الداخلي قواعد سير عمل المجلس البلدي، وعلى هذا األخير أن يصادق على نظامه 

 لتي تلى تنصيب المجلس.( الستين يوما ا11الداخلي خالل)

يحرر محضر يتضمن نقاشات وقرارات المجلس البلدي ويضمن في سجل يوضع لهذا الغرض يمسكه 

 أمين عام البلدية، وتتم المصادقـة على هذا المحضر في الجلسـة المواليـة للمجلس البلدي.

 المكتب البلدي  -4

المكتب البلدي إضافـة إلى العمدة شكل تيقوم العمدة ومساعدوه باإلدارة الجماعية للبلدية وي

 ومساعديه  من رؤساء اللجان البلدية المتخصصة وكذا األمين العام للبلدية.

 حول التسيير الجماعي للبلدية:  -4-0
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تطبيقا لمبدأ التسيير الجماعي للمرافق البلدية، ينبغي إشراك رؤساء اللجان المتخصصـة في تسيير 

اجتماعات دوريـة) أسبوعيـة أو شهريـة على األقل( للبلدية أو المكتب الشؤون البلدية من خالل تنظيم 

 البلدي.

 حول تفويض الصالحيات:  -4-4

 يجوز للعمدة تفويض بعض صالحياتهم لمساعديهم أو لألمين العام.

يتم التفويض بمقرر من العمدة ويمكن إلغاؤه في أي وقت ، وبهذا يكون العمدة قد أشرك مساعديه 

 ته دون أن يترتب على ذلك تداخل في الصالحيات.في مسؤوليا

 حول العمدة كمسؤول عن الجهاز التنفيذي للبلدية 4-3

ويمارس إضافـة إلى صالحياته الخاصـة  .يمارس العمدة وظيفته التنفيذية تحت رقابـة المجلس البلدي

 به، الصالحيات المسندة إليه من قبل المجلس البلدي، وعلى هذا األساس فإنه: 

من األمر  29يمثل البلدية أمام العدالـة وفي كل ما يتعلق بالمعامالت المدنية واإلداريـة) المادة  -

 ؛(409 -02القانون 

 ( وال سيما: 409 -02من األمر القانون  01يعد وينفذ مداوالت المجلس البلدي) المادة -

 ؛إعداد وتقديم الميزانية للمدلس البلدي 

 كل من المجلس البلدي وسلطـة الوصايـة عليها، باعتباره آمر  تنفيذ الميزانية، بعد مصادقـة

 ؛بالصرف

  اإلداريحإعداد الحساب 

  يقوم بإبرام عقود اإليجار والبيع والتقاسم والمعامالت، وقبول الهبات والوصايا، وإبرام الصفقات

 ؛العمومية المرخصـة من لدن المجلس البلدي

  ؛البلديةالسهر على حسن تنفيذ صفقات األشغال 

 ؛إعداد الضرائب والرسوم واإلتاوات البلدية 

  ؛اكتتاب العمال البلديين والتعيين في مختلف الوظائف 

 ؛حفظ وإدارة أمالك البلدية الخاصـة 

 .وهو الرئيس التسلسلي لكافـة عمال البلدية 

 

 حول العمدة كوكيل للدولة:  2-4 -

المهام لحساب الدولة وتحت رقابة السلطـة بعض  -بدون الرجوع إلى المجلس البلدي -يمارس العمدة

 اإلدارية ذات االختصاص ويتعلق األمر على وجـه الخصوص ب:

 ؛نشر وتبليغ القرارات اإلدارية وتصديق اإلمضاءات -

 ؛العمدة ضابط شرطة قضائية -
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يمارس سلطـة الشرطـة البلدية، وعلى هذا األساس، فإنه يضمن النظام العام) مكافحـة تسيب  -

الحيوانات، اإلحتالل المفرط لألماكن العامـة، احتالل الطرق... إلخ(، والصحـة ) سالمـة 

األسواق والنظافـة...( والسكنيـة العامـة) مكافحـة المكبرات الصوتية، التجمعات غير المرخص 

 بها... إلخ( واألخالق العامـة.

لشرطـة التابعـة للدولة، والتي توضع تحت وللقيام بمهمته، يتوفر العمدة على العمال البلديين وقوات ا

 تصرفه إذا هو قدم طلبا بذلك إلى الحاكم.

أن يحل محل العمدة في  -إذا اقتضت الظروف ذلك -العمدة ضابط حالـة المدنية ويمكن لممثل الدولة

 (.409-02من األمر القانون  00مزاولـة هذه المهام ) المادة 

من العمدة مجهودا شخصيا كبيرا  خاصـة إنعاش الفريق البلديوتتطلب مزاولـة المهام البلديـة و

 .وحضورا شبه دائم في البلدية

 حول األمين العام : 4-0

يمارس األمين العام سلطـة العمـة مهمـة تسيير المصالح البلديـة تمنح البلديـة لألمين العام عالوة 

 صليـة على أن تقل على المبالغ التالية: شهريـة تتناسب مع إيرادات لتسيير المسجلـة في الميزانية األ

ميزانية تفوق  الفئة

مليون  041

 أوقية 

ميزانية تتراوح 

 041و  41بين 

 مليون أوقية

ميزانية تتراوح 

 41و  0بين 

 مليون أوقية

ميزانية تترواح 

 0و 0بين 

 مليون أوقية

ميزانية تقل 

مليون  0عن 

 أوقية

 - 04.111 31.111 21.111 21.111 أ

 0.111 01.111 41.111 31.111  ب

 3.111 0.111 00.111   ج

 4.111 2.111    د

يمكن للعمدة أن يفوض توقيعه إلى األمين العام، وذلك بمقرر يحدد بشكل حصري، المسائل موضع 

 التفويض.

 حول العالوات التي يجوز للبلدية منحها 4-1

يجيز دفع عالوة تمثيل  409 -02األمر القانوني من  20ال أن المادة .إوظائف العمدة ومساعدوه مجانية 

سنويـة وعالوة وظيفة شهرية للعمدة وعالوة وظيفـة شهرية للمساعدين شريطـة تفرغهم لممارسـة 

 وظائفهم البلدية، ويمكن أن يتقاضي المستشارون البلديون عالوات عن الدورات.

حدود ما تنص عليه النظم المعمول بها )  يد مبالغ العالوات بمداولـة من المجلس البلدي فيدويتم تح

 (.4114يناير  9/و د. ب. م الصادر بتاريخ 119المقرر ت 
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الموارد المحصلـة 

المسجلـة في الميزانية 

 األصلية

عالوة التمثيل 

 للعمد) باألوقية 

عالوة الوظيفة 

 للعمد ) باألوقية(

عالوة الوظيفة 

للمساعدين 

 باألوقية 

عالوة الدورات 

للمستشارين 

 باألوقية

 01.111.111أكثر من 

 أوقية 

0.011.111 11.111 30.111 1.111 

إلى  40.111.110من 

 أوقية 01.111.111

911.111 21.111 40.111 2.111 

 01.111.1110من 

  40.111.111إلى 

201.111 40.111 00.111 3.111 

إلى  4.011.110من 

 أوقية 01.111.111

421.111 00.111 01.111 4.111 

إلى  011.111

 أوقية 4.011.111

001.111 01.111 2.111 0.011 

 0.111 3.111 0.111 11.111 أوقية  011.111أل من 

 وال يمكن أن يزيد عدد مساعدي العمدة الذين يمكنهم الحصول على عالوة وظيفـة عن: 

 أوقية. 01.111.111ثالثـة بالنسبة للبلديات التي تفوق إيراداتها العادية  -

 01.111.111أوقية و  01.111.111اثنان بالنسبـة للبلديات التي تتراوح إيراداتها العادية ما بين  -

 أوقية.

 أوقية. 01.111.111واحد بالنسبـة للبلديات التي تقل إيراداتها العادية عن  -

عمدة البلديات يمكن للمجلس البلدي أن يمنح سكنا وظيفيا للعمدة ويمكنه ذلك أيضا بالنسبـة لنواب ال

مليون أوقية وذلك شريطـة تفرغهم، وعدم استفادتهم من سكن  01التي تزيد إيراداتها العادية  عن 

وال يمكن أن يتجاوز مبلغ اإليجار مبلغ عالوة الوظيفـة  .للدولـة، يخضع السكن لعقد إيجار باسم البلدية

من مبلغ إيجار  %11مكن أن يتجاوز جار بالنسبـة للمساعدين فال ييالمخصصة للعمدة أما مبلغ اإل

 العمدة، تقتصر مدة منح السكن على مدة االنتداب وال يمكن أن تتجاوزها.

 قرارات البلدية والرقابـة عليها:  -3

 تتكون قرارات البلدية من مداوالت المجلس وقرارات العمدة.

وتقيد في سجل مداوالت يتم ترقيم مداوالت المجلس البلدي في سلسلـة سنوية مرتبـة حسب تاريخها، 

يتضمن نتائج التصويت وتوقيعات المستشارين البلديين، يجب أن يحمل سجل المداوالت مسبقا ختم 

 وتوقيع سلطـة الوصايـة.



 VAINCRE 54بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

يتخذ العمدة قراراته بموجب مقرر وترقم المقررات بالتسلسل سنويا وتوثق حسب الترتيب الزمني، 

 سجل منفصل. ويقيد تاريخ ورقم وموضوع هذه المقررات في

تحال المداوالت والمقررات إلى السلطـة اإلداريـة في أربع نسخ تحتفظ البلديـة بالنسخـة الرابعـة بعد 

 حملها لطابع السلطات اإلداريـة وتاريخ اإليداع وذلك لمراقبـة آجال المصادقـة.

المداوالت  وتكون .أيام من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس البلدي 0وتحال المداوالت خالل 

 والمقررات نافذة بعد إجراء الرقابـة عليها من قبل السلطـة اإلداريـة وإبالغها للمعنيين.

تتفاوت آجال المصادقـة وإجراءات الرقابـة على القرارات البلديـة حسب طبيعة الموضوع وطبيعة 

 القرارات المحالة.

تخضع للمصادقـة المشتركـة  : ةالمداوالت المتعلقـة بالقروض المبرمـة والضمانات الممنوحـ -

( وتتمتع سلطـة الوصايـة 409 -02من األمر القانوني  34لوزيري الداخليـة والمالية ) المادة 

 يوما ابتداء  من تاريخ اإليداع لإلعتراض وبتجاوز هذا األجل تكون المصادقـة ضمنيـة. 20بأجل 

األصلية، الميزانية التكميليـة، القرارات المعدلة( بالنسبـة للمداوالت المتعلقـة بالميزانية ) الميزانية  -

والمداوالت المتعلقـة بقواعد الوعاء الضريبي وقواعد ومبالغ تحصيل الضرائب البلدية والحقوق 

والتعريفات وقبول الهبات والوصايا الخاضعـة للشروط والمقتنيات والبيع والمبادالت العقاريـة 

ات وبلديات مجموعـة انواكشوط الحضريـة فتخضع للمصادقـة التي اتخذتها بلديات عواصم الوالي

ممارسـة .( 409 -02من األمر القانوني رقم  34المشتركـة لوزيري الداخلية والمالية ) المادة 

، وتتمتع سلطـة (هذه الرقابـة سيتم تفويضها إلى الوالة) مقرر مشترك لوزيري الداخلية والمالية

ء من تاريخ اإليداع لالعتراض، ويتجاوز هذا األجل، تكون يوما ابتدا 20الوصايـة بأجل 

 المصادقـة ضمنية. 

وتخضع المداوالت المتعلقـة بتسميـة الشوارع والساحات والبنايات وتنظيم الطرق والبناء  -

والوقايـة الصحيـة والتصنيف ونزع التصنيف وتخصيص الدومين العام البلدي والنظام الداخلي 

( وتفوض 409 -02من األمر القانوني  33قـة وزير الداخليـة )المادة للمجلس البلدي لمصاد

 41الرقابـة على البلديات الريفيـة بشأن المداوالت إلى الوالي وتتمتع سلطـة الوصايـة بأجل 

 يوما ابتداء من تاريخ اإليداع إلبداء اعتراضها وبتجاوز هذا األجل تكون المصادقـة ضمنية.

المتعلقـة بعقود اإليجار والبيع واالقتناء وقبول الهبات والوصايا وإبرام وتخضع المقررات  -

الصفقات العمومية وتعيين وفصل العمال ونظام تعويضاتهم والضرائب البلديـة والحقوق 

أيام إلبالغ  01واإلتاوات والعمران لمصادقة السلطـة اإلدارية. ولدى هذه األخيرة أجل 

 تكون المصادقـة ضمنية.معارضتها وبتجاوز هذا األجل 

 أما القرارات األخرى فتعتبر نافذة بمجرد نشرها أو إبالغها للمعني بها. -

وبالنسبـة لقرارات العمدة عندما يتصرف بصفته وكيال للدولـة فتعتبر نافذة فور إحالتها إلى 

المحليـة أن تلغي وللسلطـة اإلداريـة .السلطـة اإلدارية المحليـة ونشرها أو إبالغها للمعني بها 

 أو تعدل في أي وقت هذه القرارات وتحل محل العمدة في اتخاذها.

 المالية البلدية:  -2
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تسير البلديات وفقا لنظام الفصل بين اآلمر بالصرف والمحاسب ويعتبر العمدة هو اآلمر بالصرف 

بتحصيل اإليرادات  بالنسبـة للميزانية المصادق عليها من قبل المجلس البلدي، وبصفته تلك فإنه يأمر

وبتنفيذ مصاريف البلدية  وينفذ المحصل البلدي) أمين الخزينـة الجهوي أو المحصل( هو اآلخر بعض 

إجراءات الرقابـة القانونية أوامر التسديد وأوامر اإليرادات الصادرة عن اآلمر بالصرف ويحفظ أموال 

 البلدية.

 حول ميزانية البلدية:  -2-0

يقـة التي تجيز للهيئة التنفيذية تحصيل اإليرادات وتنفيذ المصاريف وتعد الميزانية لسنة تعتبر ميزانية الوث

دجمبر ) مبدأ سنوية الميزانية( وتشمل جميع اإليرادات  30مدينة واحدة تمتد من فاتح يناير حتى 

اريف والنفقات الخاصـة بالسنة المالية المذكورة ) مبدأ الشمولية( دون تخصيص موارد محددة لمص

 معينـة) مبدأ عدم تعارض المداخيل والنفقات العمومية( ضمن وثيقـة وحيدة) مبدأ الوحدة(.

تصنف اإليرادات والمصاريف حسب نوعيتها وتوزع الميزانية إلى فصول ومواد وفقرات وتشمل المواد 

 يز.فقرات في حين تشمل فصول مواد وتتشكل الميزانية من قسمين هما قسم التسيير وقسم التجه

 حول الميزانية األصليـة:  -2-0-0

 اإلعتماداتتتوازن الميزانية قسما وتكمل إيرادات قسم االستثمار أثناء إعداد الميزانية األصليـة 

المقتطعـة من قسم التسيير وتشكل هذه االقتطاعات التمويل الذاتي المرصود من قبل البلديـة 

اقتطاع من إيرادات التسيير( كما تخصص  000): وتخصص إيرادات في قسم االستثمار وفقا للبند 

 اقتطاع لمصاريف االستثمار(. 00): مصاريف بنفس المبلغ في قسم التسيير تحت البند

خاصـة فيما يتعلق بالئحـة العمال التي ، تكمل الميزانية األصلية بمالحق تفصيليـة حول أهم التوقيعات 

 شغلها خالل السنـة المالية.تضم جميع الوظائف المشغولـة أو التي ينبغي 

نسبـة المساهمـة العقاريـة وتعريفة الرسم لوترفق الميزانية بمداوالت من المجلس البلدي المحددة 

 تاوات وعوائد الخدمات وكذا الغرامات.البلدي ورسم السكن والمساهمـة البلديـة وحقوق األمالك واإل

فصال  اإلعتماداتبنود الميزانية ويتم عن طريق بين مختلف  اإلعتماداتيوزع تصويت المجلس البلدي 

بين مختلف البنود المخصصـة لها وفق تصويت  اإلعتماداتإذا قرر المجلس تغير  ،فصال أو مادة مادة

 المجلس البلدي، من خالل قرارات معدلـة مصوت عليها من قبل المجلس البلدي.

 يكون هنالك قرار تعديلي: 

المتوقعـة أصال وبين اإليرادات المنفذة بحيث يكون هناك  اداتاإليركلما كان هناك فرق بين  -

 ؛عجزا

كلما كان فرق بين توقعات المصارف األصليـة والمصاريف المنفذة بحيث يكون عجز في  -

 المتاحـة. اإلعتمادات



 VAINCRE 56بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 مصاريف غير متوقعـة. 12:الجديدة إما من بنود تتوفر على فوائض أو على الفصل  اإلعتماداتوتقتطع 

حول الميزانية التكميليـة: -2-0-4  

تكمل الميزانية األًصلية بميزاينة تكميليـة تمثل النتائج السابقـة وال تعتبر الميزانية التكميليـة إلزامية بل 

 يمكن أن تدرج النتائج السابقـة بالميزانية األصليـة الموالية.

نتائج االستثمار المضافـة(. 000)وتحسب في البند المالي: . تضاف نتائج قسم التجهيز إلى قسم التجهيز 

نتائج تنفيذ الميزانية 04)في حين تضاف نتائج قسم التسيير إلى قسم التسيير وتحسب في البند المالي: 

 السابقة(.

 ويجب أن تكون جميع وثائق الميزانية متوازنـة في إيرادتها ومصاريفها قسما قسما.

 الميزانيةحول شروط توازن  -2-0-3

يسهر العمدة بوصفه مسؤوال عن إعداد الميزانية األصلية والميزانية التكميليـة والقرارات التعديليـة على 

 أن تفي االقتراحات المتعلقـة بالميزانية بشروط التوازن التالية: 

 اإلعتماداتالتقدير الصادق دون نقص أو زيادة أو تقليص في اإليرادات والمصاريف ووضع  -

 ؛ ورية لمواجهـة أي عجز محتمل تمت مالحظته خالل السنـة الماليـة المنصرمـةالضر

المصاريف اإللزامية بحكم القانون أو المترتبـة على التزامات تعاقديـة خالل  إعتماداتوضع  -

 ؛فترات التسيير السابقـة) عقد عمل، تسديد قروض، عقد توريد(

 ؛المتوقعة لموارد ذاتيـةتمويل مصاريف التمويل والمصاريف غير  -

تقدير اإليرادات على أساس النتائج المحققـة في آخر حساب إداري معروف أما المصاريف   -

 فتقدر تبعا لتقدير اإليرادات.

ديد القيم الثابتـة وغير حالنفقات المخصصـة في االستثمار المسجلـة في الميزانية يجب أن تضمن ت

 ات المتحركـة، والمنقوالت( للبلدية.الثابتـة ) الطرق المباني، التجهيز

وبعد تقدير اإليرادات والنفقات يجب أن يتحقق التوازن من خالل: زيادة نسب الضرائب المحليـة 

 والحقوق المتعلقـة بأمالك البلدية والتعريفات وعوائد الخدمات أو بتقليص النفقات.

 حول تحمل المصاريف اإللزاميـة:  -2-0-2

يف اإللزامية المترتبة على التزامات سابقـة، يلزم البلدية الوفاء بها) عقد عمل يجب أن تسجل المصار

األولوية ويتعلق األمر خصوصا لها حول اإلمداد بالمياه والكهرباء...( إلخ. أو ألتزامات شرعيـة وأن تمنح 

 ب: 
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بالنسبـة من مجموعات اإليرادات العادية  %0تحويالت لحساب صندوق التضامن البلدي تبلغ -

ماليين أوقية و  0من الموازنات التي تتراوح ما بين  %4ماليين أوقية،  0للموازنات التي تقل عن 

 ؛مليون أوقيـة 41بالنسبـة للموازنات التي تزيد على  %3مليون أوقيـة، و  41

باء االجتماعية لكافـة ‘أعباء العمال الناتجـة عن جمع المرتبات األساسيـة والمكافئة واأل -

 المبرمجـة. ةالعمال، وتسجل المبالغ المرتبـة على التوظيف المؤقت لمدة الخدم

 حول رقابـة الوصايـة:  -2-4

بمقتضى القوانين يجب أن يصادق المجلس البلدي على الميزانية األصليـة ويحيلها إلى سلطـة الوصايـة 

زانية مرفقـة بتقرير تعريفي بها على أن تكون المي .الماليـة المنصرمـة ةمن نوفمبر من السنـ 31قبل 

 (.409-02من األمر القانوني  14) المادة التبريريةوبالمستندات 

 تنصب رقابـة الوصايـة على ما يلي: 

 ؛شرعيـة تصويت المجلس البلدي -

 ؛شرعيـة الضرائب والرسوم -

 ؛الدقـة في الحساب -

 المصداقيـة والتوازن في الميزانية. -

يوما  20تصادق سلطـة الوصايـة على الميزانية البلديـة ولديها أجل ، فاء الشروط اآلنفـة الذكر يعند است

بيد أنه  .من تاريخ إحالتها إليها من قبل السلطـة البلدية وبتجاوز هذا األجل تكون المصادقـة ضمنيـة

 يمكن لسلطـة الوصايـة أن تقرر تلقائيا الميزانية في الحاالت التالية:

يوما بتنبيه سلطـة  41دجمبر ولم تستجب خالل  30لم تصوت البلدية على ميزانيها قبل إذا  -

 ؛الوصايـة بشأن إعداد الميزانية

يوما  41إذا لم تتضمن الميزانية المصادق عليها المصاريف اإللزامية ولم تستجب البلدية خالل ألـ  -

و  10يل تلك المصارف) المواد لتنبيه سلطـة الوصايـة بشأن إدخال التعديالت الضرورية لتسج

(.يجب على عمدة البلدية المعنية تنفيذ الميزانية التي 409 -02من األمر القانوني رقم  11

 ؛تقررها سلطـة الوصايـة وفق هذه الشروط

يناير فإنه ينبغي على الوزير المكلف  0إذا لم تتم المصادقـة على الميزانية المصوت عليها قبل  -

من الميزانية المنصرمـة وبتحصيل  04على  0ص بتنفيذ النفقات على أساس بالداخليـة أن يرخ

 الضرائب والرسوم والتعريفات بالنسب المحددة في الميزانية المنصرمـة.

 حول تنفيذ الميزانية:  -2-3

يفتح العمدة في اليوم األول من السنـة الماليـة سجل للإليرادات وسجل للنفقات يخصصان صفحـة 

 مالي ويقيد على كل صفحـة المبلغ المالي المرصود للميزانية . لكل اقتطاع

 إيرادات الميزانية:  -2-3-0
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 (4( والتحصيل)0مراحل تنفيذ اإليرادات: اإلصدار)

يأمر العمدة بتنفيذ اإليراد المالي من خالل إصدار سند إيراد ويسق إصدار السند القبض الفعلي   -0

وبالنسبـة لإليرادات النقدية المدفوعـة مباشرة  .لتصفيـة قبل القبضبالنسبـة لجميع اإليرادات القابلـة ل

يتم إصدار سند تسويـة إيراد بشأنها بعد قبض المبالغ المعينـة بأمر العمدة لتصفيـة  ،لوكيل البلدية

ويتم إصدار .بوضـة نقدا قبل إصدار سندات اإليرادات قالحقوق أو بالتحقيق من لوائح دفع اإليرادات الم

 ندات باسم المدين أو بالنسبـة للتسديدات نقدا باسم وكيل التحصيل الذي يتولى الجباية.الس

جمل السندات حسب الترتيب التصاعدي ألرقامها في قواعد اإلحالـة الخاصـة بها ويجري إصدارها في تُ

 قيد في سجل اإليرادات.نسختين كما تُ

وذلك من أول يناير وينتهي هذا الترقيم  0ليا يبدأ من رقم سندات اإليرادات وقواعد اإلصدار ترقيما تسلستُ

 بنهايـة السنـة المالية وتوقع من قبل العمدة قبل تسليمها إلى المحصل البلدي.

تسلم سندات تسويـة اإليرادات المدفوعـة نقدا لوكالء التحصيل إلى المحصل البلدي إضافــة إلى المبالغ 

 وكذا لوائح الدفع.

يرادات وقوائم اإلحالـة يقوم المحصل البلدي بالتأكد من مشروعيـة عمليـة عند تسلم سندات اإل -4

الجبايـة كما يقوم بعد تقبله أو رفضه لهذه السندات بإعادة النسخ المؤشرة من القوائم إلى اآلمر 

 بالصرف.

 يتم التحصيل من قبل المحصل البلدي أو تحت رقابته من قبل وكالء التحصيل البلديين.

وكالء التحصيل البلديون اإليرادات المدفوعـة نقدا وكذا اإليرادات المحصلـة بمقتضى السندات يقبض 

الموكلـة من قبل المحصل البلدي: أي سندات اإليرادات الصادرة عن العمدة بموجب قوائم المساهمات 

 العقاريـة.

المدفوعـة نقدا وبراءة بالنسبـة يسلم وكالء التحصيل البلديون براءة أو وصال أو طابعا لقاء اإليرادات 

لإليرادات على السند ويقيدون على سند التحصيل أو قائمـة المساهمـة العقاريـة المبلغ المقبوض ورقم 

 البراءة المسلمـة وتاريخ القبض.

يسجل وكيل التحصيل حسب الترتيب الزمني على الئحـة دفع المبالغ المقبوضـة وتعد الئحـة الدفع في 

احب إحداهما الدفع إلى المحصل البلدي بينما يحتفظ وكيل التحصيل باألخرى التي تعتبر نسختين تص

 بمثابـة دفتر للصندوق.

يطلب وكيل التحصيل من اآلمر بالصرف إصدار سند تسويـة اإليرادات ليستلمـه الوكيل مع المبالغ 

اتر المخالصات واألوصال ويزود المحصل البلدي وكالء التحصيل بدف ،المقبوضـة إلى المحصل البلدي

 وبالطوابع ويسلمهم براءة عن المبالغ المقبوضـة.
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يبلغ المحصل البلدي العمدة بالمبالغ المقبوضـة بدون سندات إيراد ويصدر العمدة سندات اإليرادات 

 المعنيـة التي تعتبر ضروريـة لإلقتطاع النهائي لإليراد ويحيلها إلى المحصل البلدي.

 المصاريف:  حول تنفيذ -2-3-4

 تمر مسطرة المصاريف بالمراحل التالية: 

 ؛اإللتزام  -0

 ؛التصفيـة  -4

 ؛األمر بالصرف -3

 .التسديد  -2

 

 يتكون اإللتزام بالصرف من التزام محاسبي والتزام قانوني:  -0

  ؛الضروريـة لتسديد النفقـة اإلعتماداتاإللتزام المحاسبي يتمثل في رصد 

  الذي تنشئ أو تؤكد البلديـة بمقتضاه على حسابها التزاما اإللتزام القانوني يتمثل في اإلجراء

ويترتب عليه عبـء معين ويتجسد هذا االلتزام في طلبيـة موجهـة لمورد أو صفقـة أو كشف 

 راتب، وبصورة عامـة في أي إجراء تترتب عنه إلزامية التسديد.

االلتزام في سجل النفقات وترقم يتحقق العمدة قبل إصدار الطلبيـة من االعتماد المتوفر وتسجيل 

 دجمبر. 30يناير وينتهي في  0االلتزامات بالنسبـة لكل اقتطاع ترقيما تسلسليا يبدأ من 

 تتضمن الطلبيات والصفقات وقرارات اإلعانـة إجباريا البيانات التاليـة: 

ة المستفيد، االقتطاع ر بالصرف، تحديد السنـة المالية وتاريخ اإلصدار تسميـمرقما تسلسليا، تسميه اآل

 المالي للنفقـة، رقم اإللتزام، موضوع النفقـة ، مبلغ النفقـة مرجع الفاتورة أو العرض.

يناير وتخضع  0اعتبارا من  0كما يجب أن ترقم  هذه الوثيقـة ترقيما تسلسليا موحدا ومتواصال يبدأ ب

 ي يختص وحده باإللتزام بنفقات البلدية.الطلبيات والصفقات وقرارات اإلعانـة لتوقيع العمدة المخول الذ

تهدف التصفيـة إلى التثبت من الوجود القانوني والمادي للدين وحصر مبلغ النفقـة، وفي هذا  -4

اإلطار يتسلم ويضع على الفاتورة عبارة) أيد بأداء الخدمـة( وبعد ذلك يحدد المبلغ المطلوب 

ن األحوال أن يفوق مبلغ الحوالة مبلغ سداده ويأمره بتحرير حوالـة سداد وال يمكن بحال م

 .اإللتزام

األمر بالصرف هو اإلجراء الذي يصدر بموجبه العمدة األمر للمحصل البلدي لسداد الدين   -3

 وتصدر حوالـة باسم المدين توقعها العمدة قبل إحالتها إلى المحصل البلدي للسداد.

قائمـة إحالـة للحواالت من نسختين وتقيد  تجمل الحواالت حسب الترتيب التصاعدي ألرقام السندات في

 في سجل النفقات.
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من  00يناير وتنتهي في  0يتم ترقيم الحواالت وكذا قوائم اإلحالـة ترقيما تسلسليا متواصال ابتداء من 

 فبراير من السنـة المالية المواليـة) نهايـة اليوم التكميلي(.

 حوالـة.يتم السداد من قبل المحصل البلدي عند تقديم ال -2

يتحقق المحصل البلدي من وجود أموال كافيـة ومن مشروعيـة اإلنفاق من خاللتوقيع األمر بالصرف، 

توفر االعتمادات ودقـة اإلسناد وصحـة الدين ومطابقـة المبلغ المأمور بصرفـه مع مبلغ اإللتزام ومن 

 نفقات المعنية.الطابع اإلبرائي للتسديد ومن تطبيق القوانين والنظم المطبقـة على ال

 وعند نهايـة العمليـة هناك حالتان يمكن مواجهتهما: 

 الحالة األولى : الحوالة تستجيب لشروط الرقابة، فعندئذ يقوم المحصل البلدي بالتسديد؛ -

الثانيـة: الحوالـة ال تستجيب لشروط الرقابـة عندئـذ ترفض وتعاد إلى العمدة مع  ةالحالـ -

 الرفض. ريريـة ومذكرةبالسندات الت

وفي حالـة الرفض يمكن لآلمر بالصرف إما أن يقوم بسحب النفقـة أو يجري التسويـة المطلوبـة على 

 أن يمارس حقـه في التسخير كتابيا وعلى مسؤوليته الكاملـة.

يلقى التسخير بالمسؤوليات الماليـة على العمدة ويخلى مسؤوليـة المحصل البلدي وفقا للشروط 

 من نظام المحاسبـة العموميـة. 0المادة المنصوص عليها في

 حول عمليات نهايـة السنـة المالية:  -2-3-3

 عمليات اإليرادات:  -0

فإنه يجب على المحصل البلدي أن ، وفي هذا الصدد .تلحق اإليرادات بالسنـة المالية المدفوعـة خاللها 

التحصيل التي تم إنجازها قبل أن دجمبر جميع البيانات المتعلقـة بعمليات  30يرسل إلى العمدة قبل 

تسوى بسندات إيرادات ويقوم العمدة بتسويـة جميع اإليرادات المقبوضـة بسندات إيرادات التسويـة 

 دجمبر. 30المؤرخـة إلى غايـة 

فبراير قائمـة بسندات اإليرادات  00على المحصل البلدي أن يرسل إلى العمدة قبل ،ومن جهـة أخرى 

دجمبر وبناء على طلب من المحصل البلدي فإن المبالغ الميؤوس من  30جبايتها قبل التي لم تتم 

جبايتها يمكن أن تعتبر غير ذات قيمـة بناء على مداولـة من المجلس البلدي وأن يتم بذلك إلغاؤها، أما 

تسجل في الميزانيـة المبالغ المتبقيـة فتتابع جبايتها خالل السنـة المالية الجديدة وتقدر مبالغها الماليـة و

 التكمليـة.

 عمليات الصرف:  -4

من فبراير  00م تكميلي( ابتداء من فاتح يناير وحتى ودجمبر ب ) ي 30يتم تمديد اليوم المحاسبي إلى 

 دجمبر. 30لتنفيذ أوامر الصرف بالنسبـة لعمليات الملتزم بها قبل الـ 
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دجمبر وقبل اختتام  30وم التكميلي تؤرخ ب وفي هذه الحالـة بالذات فإن الحواالت المنفذة خالل الي

السنـة الماليـة موازنـة قسمي التسيير والتجهيز بإجراء اقتطاع من قسم التسيير بمقدار العجز المالحظ 

اقتطاع  -00):  على مستوى قسم التجهيز ولتنفيذ هذه العمليـة بإصدار حوالـة ترتيب وفقا لإلقتطاع

اقتطاع من إيرادات التسيير بالمبلغ  -000):  د إيراد ترتيبي وفقا لإلقتطاعلنفقات اإلستثمار(. وبإصدار سن

 الضروري لموازنـة قسم التجهيز.

 حول الحساب اإلداري وحساب التسيير:  -3

 الحساب اإلداري: يرسم

توقعات اإليرادات واعتمادات النفقات المرخصـة والمسجلـة بالميزانية األصليـة والميزانيات  .0

 ؛والقرارات التعديليـةالتكميليـة 

 ؛اإليرادات والنفقات المنفذة والمقتطعـة من كل بند مالي  .4

 نتائج التنفيذ.  .3

ويتم حساب نتائج السنة الماليـة التي ينبغي تنفيذها من خالل الفرق بين المبالغ المقبوضـة والحواالت 

لى أن توضع النتيجـة في الصادرة عن اآلمر بالصرف والتي يتم التكفل بها من قبل المحصل البلدي ع

 حساب  التسيير بالنسبـة للمحصل البلدي.

يدير المجلس البلدي كال من الحساب اإلداري المعد من قبل العمدة وحساب التسيير المعد من قبل 

 المحصل البلدي وال يمكن إدخال أي نتيجـة في الميزانيـة التكميليـة إال بعد المصادقـة عليها.

 رادات وصناديق السلف: حول صنادق اإلي 2-2

 تشكل صناديق اإليرادات وصناديق السلف استثناء على مبدأ الفصل بين اآلمرين بالصرف والمحاسبين.

يخضع وكيل التحصيل للسلطـة الرئاسيـة للعمدة من جهـة ولرقابـة المحصل البلدي من جهـة أخرى. 

بمداولـة من المجلس البلدي ويحدد مقرر يتطلب إنشاء الصندوق ترخيصا مسبقا من وزير الماليـة وينشأ 

صادر عن العمدة طبيعـة المداخيل التي ينبغي قبضها أو المصاريف والنفقات التي ينبغي تسديدها كما 

 يحدد الحد األقصى للمبالغ المقدم وعالوة المسؤوليـة.

صيل بتصفيـة ويقوم وكيل التح،يعين وكيل التحصيل بمقرر من العمدة بعد موافقـة المحصل البلدي 

وقبض اإليرادات والحقوق المقبوضـة مباشرة ويقوم كذلك بقبض سندات اإليرادات واألوراد الموكلـة 

إليه من قبل المحصل البلدي أما وكيل صندوق السلف فيسدد جميع مصاريف التسيير في البلديات 

أ الصندوق في الحاالت البعيدة عن مقر المحصل البلدي أو النفقات المرخصـة وفقا للمقرر الذي أنش

 األخرى.

 يعمل الصندوق بسلفـة دائمـة تخضع للمراقبـة عند كل تجديد.

بموجب  هاوتجدر اإلشارة إلى أن صناديق اإليرادات بالنسبـة لبلديات عواصم المقاطعات تم ترخيص

 . 0990مايو 01 /و.م الصادر بتاريخ001المقرر رقم 
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الضرائب المحليـة: -0  

من مسؤليات  10/4110التعديالت التي أدخلت على التشريع الجبائي بمقتضى قانون الماليـة لقد زادت 

 البلديات كما بسطت من إجراءات إعداد المساهمـة العقاريـة والرسم البلدي وضريبـة السكن.

 :وبالفعل فإن إعداد المساهمـة العقارية وكذا ضريبة السكن والمساهمـة البلدية والرسم البلدي

 تفويضها بحكم القانون إلى األمناء العامين في البلديات التي ال توجد فيها مصالح للضرائب.. تم 

  وفي البلديات األخرى بتفويض من وزير الماليـة بناء على طلب من العدة تترك المرونـة التى

أدخلت على نظام تحديد تعرفـة الضريبة للعمدة سلطـة تقديريـة فيما يخص التوفيق بين 

جيات التمويلية للخدمات والتجهيزات البلديـة من جهـة ومستوى الضغط الضريبي المقبوض الحا

أو الممكن تحمـله من قبل المكلفين من جهـة أخرى، وعلى العمدة إذ ذاك اإلحاطـة الكليـة 

 بقواعد إعداد الضرائب البلديـة.

 حول المساهمـة العقارية: -0-0

نويـة يدفعها المالك الحقيقيون أو الظاهريون للمباني الموجودة تشكل المساهمـة العقاريـة ضريبـة س

. المالك الظاهريون هم أولئك الذين يشغلون النحالت التي ال يعرف مالكها على التراب البلدي

 .الحقيقيون.

يقوم األمين العام بتنظيم إحصاء يفضي إلى إعداد سجل المكلفين بالمساهمـة العقاريـة ومن ثم إلى 

ويذكر أن قيمـة إيجار المبني هي  .مبالغ قيم اإليجار وبالتالي مبالغ المساهمـة العقاريـة ذاتهاتقييد 

القاعدة التي توضع على أساسها المساهمـة العقاريـة. أما قيمـة اإليجار فهي قيمـة الكراء للمبني وفقا 

ل اللجنـة البلديـة للضرائب يحدد هذا المبلغ لكل فئـة من فئات المباني من قب .لظروف السوق المحليـة

ويكون موضوع مقرر صادر عن العمدة ويشكل أساس التقييم لتحديد قيمـة اإليجار الحقيقيـة للمباني 

 التي يتم إحصاؤها.

وعندما ال يمكن .في البلديـة المذكورة ها وتحدد اللجنـة البلديـة للضرائب فئات لمباني حسب مواصفات

الفئات المحددة من لدن اللجنة البلدية للضرائب فإن اإليجار يحسب تصنيف مبنى معين ضمن فئة من 

 من قيمـة شراء المبنى. %02باستعمال نسبـة 

جديدة من ق. ع.ض(،  231يترأس العمدة أو أحد مساعديه المنتدبين اللجنـة البلديـة للضرائب) المادة 

يـة ومستشارين بلديين يعينهما وتتضمن ممثال عن إدارة الضرائب وممثال عن سلطـة الوصايـة المحل

 المجلس البلدي وممثلين للسكان تعيينهم سلطـة الوصاية المحلية.

ويقوم ممثل إدارة الضرائب بدور السكرتاريا، ويمثل األمين العام للبلدية إدارة الضرائب في البلديات 

سلطـة الوصايـة المحليـة  يقوم العمدة باستدعاء اللجنـة للتشاور مع .التي ال توجد فيها مصالح للضرائب

 وممثل إدارة الضرائب.
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والحد  %3 األدنىتحدد تعرفـة الضريبـة بمداولـة من المجلس البلدي في حدود القانون ويبلغ الحد 

 جديدة من ق.ع.ض(. 234) المادة %01األدنى 

اإليجار وتتكون الضريبـة من النسبـة المصدق عليها من قبل المجلس البلدي المطبق عليها قيمـة 

تقيد الضريبـة وقيمـة اإليجار والنسبـة المطبقـة في إخطار بالضريبـة يتم  %41الصافيـة بعد نزع 

 إصداره باسم المكلف وعلى عنوانـه وتدرج الضريبـة في قائمـة يتم إصدارها في نسختين: 

بل تسليمها إلى في الجبايـة ويضفي صفـة النفاذ على قائمـة المكلفين ق ءويحدد العمدة تاريخ البد

 بهدف القيام بجبايتها. التحصيل البلديالمحصل البلدي الذي يتكفل بها ويعطيها لوكيل 

يمكن إصدار عدة قوائم خالل سنـة واحدة يتم ترقيمها بشكل منفصل تسلم إخطارات الضرائب إلى 

 المكلفين قبل تاريخ نفاذها من قبل وكيل التحصيل البلدي.

مبلغ الضريبـة ويسلم براءة ويؤشر على الورد بالمبلغ المسدد كما يسجل تاريخ وهذا األخير يقوم بقبض 

بعند انقضاء شهرين على تاريخ نفاذ  %01التسديد ورقم البراءة المسلمـة ويزداد مبلغ الضريبـة بنسبـة 

من ق.ع.ض(. على المكلفين أن يصرحوا لألمين العام بالمباني الجديدة أو  294الجبايـة )المادة 

فبراير من كل سنـة. ويترتب على االمتناع عن  40لتعديالت التي طرأت على المباني القديمـة قبل ا

جديدة من ق.ع.ض(. يجري األمين  234أوقية ) المادة  41.111إلى  0111التصريح غرامـة جبائية من 

 العام التعديالت المناسبـة على السجالت الضريبيـة على ضوء البيانات المصرح بها.

 حول ضريبـة السكن والمساهمـة البلدية:  -0-4

تتكامل ضريبـة السكن والمساهمـة البلديـة، ففي حين تطبق ضريبـة السكن على ساكني المساكن 

التي تتوفر على أساس صلبة تطبق المساهمـة البلديـة على المساكن األخرى غير المستقرة وغير 

 المؤسسـة.

ي لهاتين الضريبتين بالتزامن مع إحصاء المساهمـة العقاريـة بغيـة ينظم األمين العام اإلحصاء الضريب

تحديد الئحـة المكلفين وتعتبر ضريبـة السكن والمساهمـة البلديـة ضرائب سنويـة يدفعها ساكنوا 

 المحالت الدائمون أو الظرفيون الموجودة على التراب البلدي.

أو الحي على أن ال تتجاوز مبلغا سنويا تحدد تعرفـة الضريبـة حسب التصنيف الفئوي للمبني  -0

 .أوقيـة. تصنف فئات المباني وتحدد التعرفـة الضريبيـة بمداولـة من المجلس البلدي 00.111قدره 

تكون معايير التصنيف موضوعيـة وسهلـة التحديد: عدد الغرف، طبيعة السقف، التموين بالماء، 

معتمدة نموا تدريجيا للضرائب والرسوم بحيث تتناسب المجاري، الكهرباء، ينبغي أن تضمن المعايير ال

إذ لم يسدد المكلف المعني رسوم السكن، .التعرفـة مع مستوى الرفاه وحجم السكن ونوعيـة الحي 

مع وضع عبارة نافذة بمقتضى ترتيبات  %01يصدر العمدة سند إيرادات بالرسوم المذكورة بزيادة 

 ويسلم سند اإليرادات إلى المحصل البلدي بهدف جبايـة. 104-09من األمر القانوني  442المادة 

 الرسم البلدي:  -0-3
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وهي ضريبـة شهريـة على األنشطـة التي تمارس على التراب البلدي ويسمح التزامن بين اإلحصاء 

الجبائي الذي يقوم به األمين العام وإحصاء المساهمـة العقاريـة بإنشاء سجل للمكلفين بالرسم 

تفاوت نسبـة الرسم بحسب فئـة ودرجـة أهميـة النشاط كما أن تقليص عدد الفئات يمكن أن البلدي، وت

أوقية  111أوقيـة و  01يساعد على تسيير أفضل لهذه التعرفـة، التي ينبغي أن تتراوح شهريا ما بين 

 ويجب أن تضمن المعايير المعتمدة تطورا تدريجيا للرسم.

 قا لفئة ودرجـة نشاطها على سجل المكلفين.ل مكلف المحددة وفكتقيد مساهمـة 

يتم التحصيل من قبل وكالء تحصيل اإليرادات البلدية وإذا لم يسدد مكلف معين المبلغ الشهري للرسوم 

مع وضع عبارة نافذ بمقتضى ترتيبات  %01البلدي يصدر العمدة سند إيراد بالرسم المذكور مزيدا ب 

ويسلم اإليرادات للمحصل البلدي بغيـة تحصيلـه وتجب مراجعة  104-09من األمر القانوني  442المادة 

السجل البلدي بالدوام لألخذ في الحسبان النشاطات التي لم تعد موجودة والنشاطات المستخدمـة 

 والتعديالت التي ينبغي إجراؤها على أصناف وفئات النشاط الخاضعـة للضريبة.

 حول المطالبـة الضريبية 0-2

جديدة من  021و  00ة للعمدة) المواد يات من اآلن فصاعدا بخصوص الضرائب البلدتوجـه المطالب

 ق.ع.ض( وتتشكل  المطالبات من نوعين هما:

 ؛المطالبات النزاعية والمطالبات الوالئيـة -

بخصوص المطالبات النزاعية: فإن المكلف يعترض على الضريبـة أو يطالب بتصحيح مبلغها  -

تتضمن المطالبـة السبب ونسخـة من الكشف الضريبي أو من البراءة من  وفي هذه الحالـة ينبغي أن

الضريبـة المعترض عليها وكذا توقيع صاحب المطالبـة، ويجب أن تكون المطالبـة فرديـة ويقدر العمدة 

وعندما يتضح أن المطالبـة مبررة يتخذ قرارا  .بشأنها ةمبررات المطالبـة ويجري التحقيقات الالزمـ

شهرا من نفاذية التحصيل أو من إبالغ سند  04الضريبـة، ويقدم المكلف المطالبـة في غضون بتخفيض 

 اإليراد.

أشهر للتحقيق بشأن الملف ويتم تصحيح سجل المكلفين وفقا للتخفيض الذي  1يمنح العمدة  -

 تم إقراره.

قدرته بخصوص المطالبات الوالئيـة فإن المكلف ال يعترض على الضريبـة لكنه يعلن عدم  -

وبعد إجراء التحقيق حول وضعيـة المكلف  .الماليـة على تسديدها وبالتالي يطالب بإلغائها كليا أو جزئيا

يقرر العمدة إلغاء هذه الضريبـة أو تخفيفها وال يترتب على اإللغاء المذكور تغيير في الوضعيـة 

 لضريبيـة المعنيـة فقط.الضريبيـة للمكلف في السجل الضريبي بل يقتصر تأثيرها على السنـة ا

تبلغ قرارات التخفيض إلى المحصل البلدي الذي بإمكانه أن يطالب بقبولها ضمن القيم الميؤوس من 

 تحصيلها، كما يبلغها إلى سلطـة الوصايـة التي تقوم برقابـة مشروعية القرارات.

لديـة منظمـة على شكل إن نجاح التسيير البلدي يتوقف إلى حد كبير على قدرتكم على إرساء إدارة ب

مرفق عام حقيقي، والحرص على متابعـة اهتمامات المواطنين، وفضال عن ذلك احترام المشروعيـة 
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في أدائها وعملها ذلك أن اإلدارة البلديـة تضطلع بمهمـة تنمويـة ترتبط أساسا بقدرتها على حشد 

 ها.الموارد) خاصـة الضريبيـة( الضروريـة ألداء المهام المنوطـة ب

وفي األخير فإن السلطات اإلداريـة معنية هي األخرى بالعمل على التطبيق الجيد للتوجيهات الواردة في 

هذا التعميم دون المساس بمبدأ االستقاللية البلدية المعترف به في نظامها الالمركزي كما أنه تقع عليها 

 مسؤوليـة كبيرة في مساعدة البلديات على تسيير شؤونها.

خير ألفت انتباهكم إلى العنايـة الخاصـة التي أوليها لهذا التعميم كما أطلب منكم موافاتي وفي األ

 بمراحل تنفيذه.
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.5.III 02يعدل بعض أحكام األمر القانوني رقم  4112سبتمبر  13صادر بتاريخ  00.4112قانون رقم-

 المنشئ للبلديات0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409

 

، 20، 12، 13، 09، 20، 20، 24، 34، 40، 42، 43، 44، 0، 0، 2، 3تعدل أحكام المواد  المادة األولي:

المنشئ للبلديات، والمعدل  0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409 -02من األمر القانوني رقم  90و  21

  وذلك على النحو التالي: 4110فبراير  2الصادر بتاريخ  42-4110بالقانون رقم 

كل تجمع حضري أو ريفي، يمكن أن يحول إلى بلديـة بموجب مرسوم يتخذه مجلس  )جديدة(:3المادة

ويحدد هذا المرسوم اسم البلديـة ومقرها وحدودها  .الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالالمركزيـة

 الترابية.

ع البلديات التي تنتمي إلى نفس الحيز الجغرافي في إطار بنيـة بلديـة مشتركـة وذلك بهدف يويمكن تجم

 تحقيق أهداف مشتركـة لصالح سكانها. 

 وسيحدد مرسوم إجراءات تطبيق هذا الحكم.

 

يتم إلغاء البلدية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزراء :)جديدة(2ةالماد

 المكلفين بالالمركزيـة واالستصالح الترابي والداخليـة.

يمكن تقسيم بلدية واحدة إلى عدة دوائر انتخابيـة بمقرر من الوزير المكلف :)جديدة(0المادة

 بالالمركزيـة. وسيحدد مرسوم الحق اإلجراءات التطبيقيـة لهذه المادة

يجتمع المجلس البلدي وجوبا في دورة عاديـة كل ثالثـة أشهر. وال يمكن أن تتجاوز  جديدة(:)0المادة

الدورة العاديـة عشرة أيام عمل متتاليـة. ويمكن أن تمدد هذه المدة بموجب مقرر صادر عن سلطـة 

 الوصايـة بناء على طلب من العمدة.

دورات العاديـة اإلجباريـة، يمكن وفي حالـة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس البلدي إلحدى ال

 لسلطـة الوصايـة أن تحل محله وتستدعى المجلس المذكور.

وإذا امتنع العمدة عن استدعاء المجلس لإلنعقاد لمدة دورتين عاديتين متتاليتين، فإنه يجوز للوزير 

 هرين.المكلف بالالمركزيـة أن يعلق العمدة بموجب مقرر. وال يمكن أن يتجاوز هذا التعليق ش

يمكن أن يحل المجلس البلدي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح جديدة(:)44المادة

 معلل من الوزير المكلف بالالمركزية.

تعجلـة، يمكن أن يعلق المجلس بمقرر من الوزير المكلف بالالمركزية وال يجوز أن سوفي الحاالت الم

 أدناه. 43المذكورة في الفقرة الثانية من المادة  تتجاوز مدة التعليق شهرين إال في الحالة

ويمكن أن ينطق بالحل العام للمجالس البلدية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفي هذه 

 أشهر. 1الحالـة، تجري انتخابات عامـة في أجل ال يتجاوز 
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ب االستقالـة أو الوفاة ) خمس( أعضائه على األقل، بسب 0/0إذا فقد المجلس البلدي جديدة(:)43المادة

 أو أي سبب آخر فإنه يكمل عن طريق انتخابات جزئيـة في أجل ستة أشهر من تاريخ شغور آخر مقعد.

وإذا فقد المجلس، لنفس األسباب، نصف أعضائه، فإن الوزير المكلف بالالمركزية يعلن تعليقه تلقائيا 

 حتى يستكمل.

لس لم يستجب لثالثـة استدعاءات متتاليـة ممتنعا عن يعتبر مستقيال كل عضو مج)جديدة(: 42المادة

حضور الجلسـة بدون عذر مقبول. ويالحظ الوزير المكلف بالالمركزية  هذه االستقالـة بمقرر . وال 

 ( سنوات.0يسمح للعضو المستقيل بالترشح لإلنتخابات البلديـة قبل مضي )

ه شؤون البلديـة. وهو يمارس على الخصوص يسير المجلس البلدي بواسطـة مداوالت)جديدة(:40المادة

 الصالحيات التالية: 

 صوت على ميزانية البلدية، ويدرس ويصادق على الحسابات اإلدارية وحساب التسيير؛ي 

  وتابعاتها؛ 10يحدد الموارد المالية للبلدية كما أوردتها المادة 

  تحقيق نشاطات التنميـة في يحدد كل سنـة، بالتشاور مع السلطات اإلداريـة المحليـة، شروط

 المجاالت التي تتطلب تنسيقا بين الدولـة والبلديـة:

 يقرر تصنيف وإعادة تصنيف الممتلكات العامـة للبلدية، وتخصيصها وإعادة تخصيصها؛ 

  يقرر إنشاء وتنظيم المصالح العموميـة للبلدية، وتسييرها عن طريق اإلدارة المباشرة، أو عن

  طريق عقود االمتياز؛

 ،ينشئ المناصب البلدية 

  ينظم عن طريق مداوالته ، المسائل الجبائيـة الداخلة في صالحياته، طبقا للمدونـة العامـة

 للضرائب؛

  يحدد المساهمات التي تخصصها البلديـة لألعمال الداخلـة في صالحيات الدولـة والمنفذة على

 تراب البلدية؛

 التي تمنحها الدولـة للبلديـة في الظروف  يصادق على دفتر شروط االقطاعات العقاريـة

 المحددة قانونا.

  يأذن للعمدة بإبرام صفقات أو بيع أو اقتناء باسم البلديـة، ضمن مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من

 الوزيرين المكلفين بالالمركزية والمالية؛

 .يأذن للعمدة في قبول الهدايا والهبات 

ة إال بعد المصادقـة المشتركـة عليها من ذيلي ناف لماال تصبح المداوالت المتضمنـة  جديدة(:)34المادة

 طرف كل من وزيري الالمركزيـة والمالية: 

 ؛ميزانية البلدية 

 ؛القروض المبرمـة والضمانات الممنوحة 

 ؛قبول أو رفض الهدايا والهبات المتضمنـة أعباء مالية وتخصيصات معينة 

  ؛من فصل إلى فصل آخر بالميزانيةتحويل االعتمادات 
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  تحديد، في إطار النظم والقوانين المعمول بها، طريقـة الوعاء الضريبي والتعريفات، وقواعد

 ؛تحصيل مختلف الرسوم واإلتاوات والحقوق لصالح البلدية

 .اقتناء أو نقل الملكيـة، أو مبادلـة الممتلكات العقاريـة الخاصـة بالبلديـة 

ين المكلفين بالالمركزيـة والماليـة أن يفوضا صالحيتهما بهذا الخصوص إلى السلطات وبإمكان الوزير

 اإلداريـة المحلية بموجب مقرر مشترك.

 ال تنفذ المداوالت التاليـة إال بعد مصادقـة الوزير المكلف بالالمركزيـة عليها:  جديدة(:)33المادة

 ؛المكلفين بالالمركزية والماليةالصفقات ضمن مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين  -

 ؛تسميـة الشوارع والمساحات والمباني العمومية -

 ؛النظم العامـة للشوارع والبناء والصحـة الوقائيـة، في إطار القوانين والنظم المعمول بها -

 ؛القرارات المتعلقـة بتصنيف وبإعادة تصنيف وبتخصيص الممتلكات العموميـة بها -

 البلدي.النظام الداخلي للمجلس  -

ويجوز للوزير المكلف بالالمركزيـة أن يفوض إلى السلطات اإلداريـة المحليـة صالحيـة المصادقـة على 

 هذه المداوالت.

يمكن وضع حد لوظائف العمدة ومساعديه عن طريق االستقالـة أو التعليق أو  :جديدة()24المادة

الفصل. وال تكون استقاالت العمدة ومساعديه نهائيـة إال بعد قبولها من طرف الوزير المكلف 

 بالالمركزيـة، أو عند التعذر، بعد انقضاء شهر على توجيه االستقالـة من جديد بواسطـة بريد مضمون.

ي( أعضائه، إقالـة العمدة ومساعديه غير أن هذ ث) ثل 3/4ع المجلس البلدي، بتصويت أغلبيـة كما يستطي

 التصويت ال يمكن أن يتم خالل اإلثنى عشر شهرا التي تلي انتخاب العمدة ومساعديه.

يجوز تعليق العمدة ومساعديه بموجب مقرر معلل من الوزير المكلف بالالمركزيـة، وذلك بعد و

إليهم ودعوتهم إلى إعطاء توضيحات كتابيـة حول القضايا المتهمين بها. وال  تتجاوز مدة االستماع 

 التعليق شهرين.

وفي حالة ارتكاب خطإ فادح يالحظ على إثر تحقيق، يتم فصل العمدة ومساعديه بموجب مرسوم 

 معلل صادر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالالمركزيـة.

ة الدورات. وظائف العمدة يجوز أن يتقاضي المستشارون تعويضا يوميا مد )جديدة(:20دةالما

ه مجانيـة، غير أن المجلس البلدي بإمكانه منح عالوة دورة في حدود مسطرة يحددها مقرر ومساعدي

ن من الوزير المكلف بالالمركزيـة. كما يحق للمجلس البلدي أن يمنح العمدة، ومساعديه الذين يمارسو

وظائفهم في كامل وقتهم، تعويضا عن وظائفهم، وذلك في حدود مسطرة يحددها مقرر من الوزير 

 المكلف بالالمركزية.

 ويمنح العمدة تعويض إنابـة يحدد في نفس الظروف.
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العمدة هو المسير للمصالح البلدية، وبإمكانه أن يستعين بأمين عام للبلدية يعين  )جديدة(:20المادة

 زير المكلف بالالمركزيـة.بمقرر من الو

تحدد ميزانيـة البلديـة في كل سنـة ماليـة جميع موارد البلديـة ومصروفاتها  جديدة(:)09المادة

والتراخيص الممنوحـة بشأنها. ويجب أن تكون متوازنـة. وتحدد قوائم الميزانيـة وطرق تقديمها بموجب 

 الية.مقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالالمركزيـة والم

يعرض مشروع الميزانية الذي صادق عليه المجلس البلدي على السلطـة اإلداريـة  )جديدة(:13المادة

المحليـة التي تلزم بإحالته عن طريق السلم اإلداري إلى الوزير المكلف بالالمركزيـة، مصحوبا برأيها 

 ومالحظاتها.

ة قبل تاريخ فاتح يناير لسبب ما، فإن الوزير يبلدإذا لم تتم المصادقـة على الميزانية ال جديدة(:)12المادة

المكلف بالالمركزيـة يرخص في تنفيذ المصروفات، على أساس واحد من اثنى عشر مؤقت من 

المصوت عليها خالل السنـة الماضيـة، وتحصيل الضرائب والروم واإلتاوات حسب التعريفات  اإلعتمادات

المحددة في السنـة الماضيـة. وهذا الترخيص يعرض فصال فصال ومادة مادة بنفس الطريقـة التي 

 تعرض بها ميزانيـة البلدية.

الذي يمسك المحاسبـة اإلداريـة  العمدة هو اآلمر بالصرف لميزانية البلدية. وهو :)جديدة(20المادة

للمداخيل والنفقات. ويعد الحساب اإلداري الذي يقدمه لمداوالت المجلس البلدي في الدورة السابقـة 

 للدورة المخصصـة للميزانية.

 ويصادق على الحساب بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالالمركزيـة والمالية.

السنـة الماليـة المقبلـة، وتتم الموافقـة  ليمداخحساب التسيير إلى يتم تحويل فائض  جديدة(:)21المادة

 على هذا الحساب بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالالمركزيـة والماليـة.

يمارس الوزير المكلف بالالمركزيـة الوصايـة على البلديات. ويمكن أن يفوض بعض  جديدة(:) 90المادة

 حدى السلطات اإلداريـة المحلية.صالحياته في هذا الشأن إلى إ

تلغى جميع األحكام السابقـة المخالفـة لهذا القانون، خاصـة ترتيبات األمر القانوني : جديدة()4المادة

المنشئ للبلديات، والمشار إليها في المادة األولي من  0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409 -02رقم 

 هذا القانون.

 سينشر هذا القانون حسب إجراءات االستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة. :3المادة
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.6.III يتعلق بتنظيم األسواق البلدية 4110مارس  43/ و ل ا ت صادر بتاريخ 114تعميم رقم 

 إلى عمد بلديات انواكشوط

 

العمومية وجود تنظيم األسواق في انواكشوط ، فقد الحظت السلطات في إطار الجهود المبذولة ل

فوضى عارمة في استخدام المساحات والطرق العمومية مما ولد جوا من عدم األمن بالنسبة 

 لألشخاص والممتلكات.

 

هذه الوضعية الغير مقبولة تتطلب معالجتها الحد األدنى من ضبط األسواقمع ضرورة مراعاة القواعد 

 .األساسية الخاصة بالصحة والنظافة لتحقيق الصالح العام

 

وفي هذا اإلطار فقد تم تنصيب لجنة تحت رقابة والي انواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية وبعضوية 

 جميع عمد وحكام بلديات انواكشوط.

 

لهذا ، فإني ألزم جميع السلطات البلدية والمصالح المكلفة باألمن والصحة باتخاذ جميع ما يلزم من أجل 

أن األماكن التي تم إخالؤها لم يتم أخالؤها لم تعد إلى مواجهة هذه الوضعية، خصوصا التأكد من 

 وضعيتها السابقة.

 

لكنها ينبغي أن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة لضمان ،إن النتائج التي تم الحصول عليها مشجعة 

 متابعتها واستمراريتها.

 

ضرية بيد أن نجاحها وللتذكير،  فان هذه العملية تشكل دعما ملموسا للعمد في إطار مهام الشرطة الح

 يتطلب مستوى فعاال من التنسيق بين الفاعلين والهيئات المعنية.

 

لذلك فاني أطلب منكم ، على ضوء اقتراحات هذه اللجنة، إشراك جميع الهيئات المعترف بها من طرف  

نشاطات اتحادية التجارة وبالسهر على التنسيق فيما بينها باعتبارها شريكا رئيسيا في تنظيم وضبط ال

 التجارية.
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.7.III يتعلق بممارسة المسؤوليات البلدية 4110إبريل  3صادر بتاريخ / و ل ا ت 112تعميم رقم 

 إلى جميع:

 الوالة -

 الحكام -

 رؤساء المراكز اإلدارية -

 العمد -

وزارة الالمركزية واالستصالح  تعكفلمهمة الموكلة إليها فيما يتعلق بتحقيق التنمية المحلية،ابطالعها ال

 خصوصا:  اإلصالحاتمجموعة من على بي االتر

 إعداد مدونة المجموعات اإلقليمية؛  -

 إعداد قانون توجيهي حول االستصالح الترابي؛ -

 إصالح الجباية المحلية؛   -

 تحسين آليات تسيير الصندوق الجهوي للتنمية. -

وفي انتظار اكتمال هذه اإلصالحات، أرى أنه من الضروري تذكيركم بالمسؤوليات الملقاة على عاتق 

 العمدة بوصفه ممثال للسكان ووكيال للدولة. 

o :العمدة كجهاز تنفيذي 

يمارس السلطة التنفيذية ضمن دائرة االختصاص الترابي لبلديته وتحت رقابة  المجلس البلدي، وعلى    

( 409.02من األمر القانوني  01هذا األساس فإنه يعدو وينفذ مداوالت المجلس البلدي )المادة 

 وخصوصا ما يلي: 

 إعداد وتقديم الميزانية للمجلس البلدي؛ -

 ه آمرا للصرف؛تنفيذ الميزانية باعتبار -

 إعداد الحساب اإلداري؛ -

 إعداد الضرائب والرسوم واإلتاوات البلدية؛  -

 اكتتاب العمال البلديين والتعيين في مختلف الوظائف؛  -

 حفظ وإدارة أمالك الدومين العام والخاص للبلدية.  -

 العمدة كوكيل للدولة:   .0

لحساب الدولة وتحت رقابة السلطة يمارس العمدة، بدون الرجوع إلى المجلس البلدي، بعض المهام 

 اإلدارية. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بـ: 

 نشر وتبليغ القرارات اإلدارية وتصديق اإلمضاءات؛ 

 وظيفة ضابط شرطة قضائية وضابط حالة مدنية؛  يمارس 
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 سلطة الشرطة البلدية. وعلى هذا األساس، فإنه يضمن النظام العام والصحة والسكينة  يمارس

خالق العامة. وفي هذا اإلطار، ال ينبغي له تحت أي ظرف أن يلجأ إلى الوسائل الغير واأل

مشروعة للحصول على حقوق البلدية.  بل على العكس يجب عليه أن يسهر، بالتنسيق مع 

السلطة اإلدارية صاحبة االختصاص، على االحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها. لذلك 

يلجأ العمدة، رغم كونه ضابط شرطة قضائية، إلى بعض الممارسات الغير  فإنه من الخطأ أن

 قانونية . 

إن وجود هذه الممارسات يعتبر غير مقبول خصوصا أن العمدة مكلف باحترام القانون، كما أن 

 التوجهات العامة للدولة  تقضي، أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز دولة القانون. 

إن ممارسة العمدة لوظيفته المتعلقة بالفريق البلدي، ال تحتم فقط االستثمار الشخصي لمجهود العمدة 

 بل تتعداه إلى حضوره الدائم على مستوى بلديته. 

لذلك، وتطبيقا لمبدأ التسيير الجماعي، يلزم العمد بإشراك مساعديه ورؤساء اللجان المختصة بتسيير 

 ض صالحياته خالل الدورات الفصلية لمكتب البلدية.شؤون البلدية عبر تفويض بع

ويتم هذا التفويض بواسطة مقرر، ويمكن للعمدة أن يسترجع في أي وقت  الصالحيات التي قام 

 بتفويضها.

يجب على السلطات اإلدارية أن تسهر على سير عمل المجلس البلدي من خالل إلزام العمدة أو بعض 

 تم توكيلهم بصفة قانونية. مساعديه  بالحضور الفعلي الذين

 سير المجلس البلدي  .4

حتى يطلع بمهمته، يجب على العمدة أن يعتمد من جهة على المجلس البلدي ومن جهة أخرى على 

المصالح البلدية التي يسيرها لضمان التنفيذ الفعال لألنشطة التنموية في البلدية. وعلى هذا األساس، 

من  0لدي إلى االنعقاد على األقل مرة كل ثالثة أشهر )المادة يجب على العمدة أن يدعو المجلس الب

 (. 02-409األمر القانوني 

يعد العمدة مسبقا جدول األعمال ويبلغه إلى سلطة الوصاية التي لديها ثمانية أيام إلبداء مالحظاتها.  

 وعند انقضاء هذه المدة يعتبر جدول األعمال مصادق عليه ضمنيا. 

ستدعاءات وجوبا جدول األعمال، وأن يتم إبالغها للمستشارين في أجل اقله ثالثة ينبغي أن تحوي اال

 أيام  قبل الوقت المحدد. 

يحرر محضر يتضمن  نقاشات وقرارات النقاش البلدي ويُضمَن في سجل يوضع لهذا الغرض يوقع عليه 

 العمدة ويمسكه األمين العام.
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 الحساب اإلداري  -التسيير المالي للبلديات .3

يتم تسيير البلديات وفقا لنظام الفصل بين وظائف اآلمر بالصرف والمحاسب.  ويعتبر العمدة هو اآلمر  

 بالصرف بالنسبة لميزانية البلدية. وعلى هذا األساس، فإنه ينفذ إيرادات ونفقات البلدية.

لمالي يمارس المحصل البلدي وظيفة محاسب البلدية من جهة ، ومن جهة ثانية وظيفة المراقب ا

 لشرعية أوامر التسديد الصادرة عن اآلمر بالصرف.

المتضمن النظام  0909يناير  43الصادر بتاريخ  104.09من األمر القانوني رقم  410كما تنص المادة  

العام للمحاسبة العمومية على أن العمدة يعد في التاريخ المحدد في مقرر السجالت الحساب اإلداري 

 كل مادة من الميزانية افتتاح االعتمادات وتنفيذها تحصيال وصرفا. الذي يعرض لكل فصل و ل

الصادر  100من المقرر رقم ت  20يجب أن تتم هذه العملية في شهر مارس كآخر أجل طبقا للمادة 

. تنص هذه المادة على ما يلي: )يعرض الحساب اإلداري وحساب التسيير لمداوالت 0909بتاريخ 

ته المخصصة للميزانية في شهر إبريل قبل المصادقة على الميزانية المجلس البلدي أثناء دور

 التكميلية...(.

خالل الدورة الخاصة بالميزانية، يلزم العمد تحت طائلة العقوبات بإحالة حساباتهم اإلدارية إلى  

السلطات الجهوية التي يتعين عليها بدورها أن تحيلها بعد إبداء مالحظاتها إلى الوزير المكلف 

 يونيو من كل سنة. 31الالمركزية، في أجل أقصاه ب

وفيما يتعلق بالتسيير المالي فإن العمدة ال يمكن بأي حال من األحوال أن يمسك أموال البلدية فهذه 

الوظيفة من اختصاص المحصل البلدي الذي يستعين بخدمات وكالء اإليرادات الذين تم انتدابهم 

 لتحصيل الضرائب والرسوم .

 شرعية على قرارات البلديات:رقابة ال .2

طبقا لنصوص المعمول بها في مجال رقابة الشرعية، وفي انتظار المصادقة على مدونة المجموعات  

 اإلقليمية، ترمي ممارسة سلطة الوصاية إلى: 

 رقابة شرعية كل قرارات السلطات البلدية؛  -

 المحلي؛إسداء النصائح والمقترحات للبلديات بهدف تحقيق الحكم الرشيد  -

 34ممارسة حق اإللغاء واالستبدال وفقا للشروط التي ينص عليها القانون، وخصوصا المواد  -

 . 409.02من األمر القانوني  33و

إن وظيفة رقابة الشرعية التي تكرس على المستوى المحلي وجود دولة القانون وتعزز الالمركزية، 

السلطات اإلدارية من طرف هيئات الممركزة تابعة سيتم ممارستها من اآلن فصاعدا، وتحت رقابة 

 لقطاعنا ويتعلق األمر هنا بالمندوبيات الجهوية لالمركزية.
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من أجل إشراك أكبر لهذه الهيئات، وإعطاء قيمة حقيقية لعملية مراقبة شرعية مراقبة البلديات، سيتم 

أغسطس  40م الصادر بتاريخ  / و د ب900توسيع اللجنة الجهوية للوصاية كما يحددها التعميم رقم 

، لتشمل  المندوب الجهوي ورئيس مصلحة مراقبة الشرعية الذي يتولى مسك سكرتاريا هذه 4111

 اللجنة. 

 الصندوق الجهوي للتنمية:  .0

على الرغم من الزيادات المعتبرة في التحويالت المالية التي تمنحها الدولة للبلديات، فإن مستوى 

قى دون مستوى التطلعات. وانطالقا من هذه النتيجة سيباشر قطاعنا في أقرب االستثمارات البلدية يب

اآلجال إصالحات تهدف إلى تحديد آليات متكاملة لتمويل المجموعات اإلقليمية. و خالل السنة المالية 

 الحالية، سيتم منح الوسائل المالية للبلديات في إطار أكثر شمولية ستتم موافاتكم بآلياته في القريب

 العاجل.

وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة أن تنصب الجهود على تمويل األنشطة الزراعية طبقا لتوجيهات رئيس 

بما  4110تعبئة جميع المصادر المتوفرة من أجل إنجاح الحملة الزراعية لسنة بالجمهورية القاضية 

 يضمن تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

 مستوى البلديات  تعزيز المصادر البشرية على .1

قامت الحكومة مؤخرا بدمج عشرات الشبان العاطلين عن العمل في الحياة النشطة، بهدف دعم 

البلديات وقد تلقى هؤالء األطر تكوينا على التقنيات اإلدارية القاعدية مما سيعزز  من دون شك من 

 كفاءة البلديات. 

 دياتكم لالستفادة من خبراتهم بشكل أكبر.ويتعين عليكم بهذا الخصوص دمجهم سريعا في هياكل بل

تلكم هي أهم النقاط التي أردت أن ألفت انتباهكم إليها إلرساء حكم محلي رشيد بما يتماشى مع 

 أهدافنا التنموية.

 .أطلب منكم موافاتي باستالمكم لهذا التعميم الذي أولي تطبيقه عناية خاصة
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.IV مجموعة انواكشوط الحضرية وبلدياتها األعضاء 
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.1.VI يقضي بإنشاء تسع بلديات مكان بلدية  4110يونيو  40صادر بتاريخ / و أ 121.4110مرسوم رقم

 انواكشوط

 

تنشأ ضمن تجمع انواكشوط الحضري مكان بلدية نواكشوط كما أوجدها المرسوم رقم  المادة األولى:

 تسع بلديات تسمى على التوالي: 0901الصادر بتاريخ  01-012

 بلدية عرفات؛ -

 بلدية دار النعيم؛ -

 بلدية الميناء ؛ -

 بلدية لكصر؛  -

 بلدية الرياض؛ -

 بلدية السبخه؛  -

 بلدية تفرغ زينه؛ -

 بلدية تيارت؛ -

 بلدية توجنين.  -

 

: تطابق حدود مقرات البلديات المنشأة في المادة األولى أعاله حدود مقرات مقاطعات والية 4المادة

 49الصادر بتاريخ  042-91نواكشوط التي تحمل نفس األسماء، كما تحددها ترتيبات المرسوم رقم 

 .0994دجمبر  49الصادر بتاريخ  120-94معدال  بالمرسوم رقم  0991دجمبر 

 

: ستتم إقامة الهيئات البلدية المحددة في المادة األولى أعاله في إطار التجديد األول العام 3المادة

للمجالس البلدية الذي سيتم الحقا بعد توقيع هذا المرسوم، وتعتبر بلدية انواكشوط محلولة فور إقامة 

 الهيئات البلدية للبلديات الجديد.

حيات وحقوق والتزامات بلدية نواكشوط إلى البلديات التسع المنشأة وعند هذا التاريخ، ستتحول صال

 بمقتضى هذا المرسوم. ويتم تحديد قواعد تصفية بلدية نواكشوط بمرسوم، عند اإلقتضاء .

 

الصادر بتاريخ  012-01تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة خاصة ترتيبات المرسوم رقم  :2المادة

 ئ لبلدية انواكشوط .المنش 0901أكتوبر  14

 

 يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصالت بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة.  :0المادة 
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. 2.VI يتضمن إنشاء مجموعة انواكشوط الحضرية 4110يوليو  09صادر بتاريخ   00. 4110قانون رقم 

 

تنشأ مؤسسة عمومية للتعاون البلدي البيني تسمى مجموعة نواكشوط الحضرية تحدد المادة األولى: 

 ترتيبات هذا القانون قواعد تنظيمها وسيرها. 

تنطبق على مجموعة نواكشوط الحضرية جميع ترتيبات القوانين والنظم المطبقة على البلديات غير 

 المخالفة لترتيبات هذا القانون. 

 مجموعة نواكشوط الحضريةالفصل األول: حدود 

: تضم مجموعة نواكشوط الحضرية البلديات الواقعة داخل والية نواكشوط كما هي منشأة 4المادة

 .4110يونيو  40الصادر بتاريخ  4110-121ومحددة بمقتضى المرسوم رقم 

 وبهذه الصفة فهي تضم البلديات التالية: 

 ؛بلدية عرفات -

 ؛بلدية دار النعيم -

 بلدية الميناء؛ -

 صر؛بلدية لك -

 ؛بلدية الرياض -

 ؛بلدية السبخه -

 ؛بلدية تفرغ زينه -

 ؛بلدية تيارت -

 .بلدية توجنين -

تعتبر مجموعة نواكشوط الحضرية فضاء تضامن وتنسيق يمكن البلديات األعضاء من تصور وتنفيذ 

 مجموعة من المشاريع المشتركة في مجال التنمية واالستصالح الترابي. 

 تعتبر مجموعة نواكشوط الحضريةالفصل الثاني: صالحيات 

تتمتع مجموعة نواكشوط الحضرية بالصالحية الكاملة التي تخولها نيابة عن البلديات األعضاء،  :3المادة

، 0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409.02الصالحيات المخولة لهذه األخيرة بمقتضى األمر القانوني رقم 

 وذلك في المجاالت التالية : 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية: في مجال. 0
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 وصيانة وتسيير مناطق أنشطة الصناعة والتجارة و الخدمات والصناعة التقليدية  ةتهيئ

 والسياحة ذات النفع الجماعي؛

  أنشطة التنمية االقتصادية ومكافحة الفقر، التي تتجاوز بطبيعتها أو بحجمها صالحيات

 ؛البلديات األعضاء

  إنشاء وصيانة وتسيير وإنعاش التجهيزات وشبكات التجهيزات أو المؤسسات الثقافية

التربوية والرياضية عندما تكون ذات نفع عام على  -الثقافية واالجتماعية -واالجتماعية

 المجموعة. 

 في مجال تهيئة الفضاء الجماعي والسياسة العمرانية الجماعية:  .4

  الحضرية. مخططات احتالل المجال والفرز وغيرها من الوثائق المخطط التوجيهي للتهيئة

 ؛العمرانية. المحميات العقارية ذات النفع الجماعي

 تنظيم النقل الحضري، إنشاء وتهيئة وصيانة الطرق الحضرية, وضع إشارات المرور، ب

 ؛الموقف العمومية والعنونة

 .برامج التهيئة الحضرية وإعادة  سياسة اإلسكان ذات النفع الجماعي. برامج السكن المحلي

 ؛الهيكلة الحضرية ذات النفع الجماعي

  .الوقاية من الجريمة 

 في مجال تسيير المرافق ذات النفع الجماعي :.3

 ؛المصالح واألسواق والمالعب الرياضية ذات النفع الجماعي ومصالح اإلطفاء والنجدة 

 ؛التموين بالماء واإلضاءة العمومية 

 مقابرإنشاء وصيانة ال. 

 في مجال أنشطة حماية البيئة، عندما تكون ذات نفع جماعي. .2

 ؛مكافحة التلوث 

 مكافحة المزعجات الضوئية؛ 

 الوسط البيئي )الحزام الرملي بالشاطئ( حماية. 

وعندما يؤدي تفسير أو تطبيق ترتيبات هذه المدة إلى نزاعات بين المجموعة والبلديات األعضاء، فإن 

 أدناه.  43وزير الداخلية يسوي هذه النزاعات طبقا ألحكام المادة 
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ها : يمكن للمجموعة الحضرية أن تمارس باالتفاق مع السلطات المختصة في الدولة ولحساب2المادة

 هذه األخيرة. ها التي تعهد إليها ببعض الصالحيات 

 ويمكن للبلديات األعضاء أن تحول إلى مجموعة نواكشوط الحضرية بعض صالحياتها.

 كما يمكن لمجموعة نواكشوط الحضرية أن تحول إلى البلديات األعضاء بعض صالحياتها كليا أو جزئيا. 

الية من هذا القانون محل البلديات تحل مجموعة نواكشوط الحضرية لممارسة صالحياتها الت :0المادة

 التي تتألف منها. 

ويقضي تحويل الصالحيات تخويل الرئيس ومجلس المجموعة جميع االختصاصات المخولة بمقتضى 

 ا. ممدة والمجلس البلدي على التوالي أو المفروضة عليهتعالمالقوانين والنظم 

لمنقولة و العقارات التي كانت ملكا لبلدية : توزع بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء األمالك ا1المادة

 21-4110انواكشوط بين مجموعة نواكشوط الحضرية والبلديات المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 

 .4110يونيو  40الصادر بتاريخ 

لس الوزراء توزيع المديونية و االلتزامات بين مجموعة نواكشوط ج: يحدد مرسوم متخذ في م2المادة

 .4110يونيو  40الصادر بتاريخ  21-4110ت المنشأة بمقتضى المرسوم رقم الحضرية والبلديا

تحول إلى مجموعة نواكشوط الحضرية الضمانات واإلعالنات الممنوحة لصالح البلديات ألجل  :0المادة

 إنجاز عمل موضع تحويل. 

 يحول عمال البلديات إلى مجموعة نواكشوط الحضرية تبعا للصالحيات المخولة لهذه األخيرة.  :9المادة

 الفصل الثالث:مجلس مجموعة نواكشوط الحضرية.

مندوبا عن البلديات األعضاء من  32يدير مجموعة نواكشوط الحضرية مجلس يتألف من  :01المادة

موعة نواكشوط الحضرية بتسيير القضايا الداخلية يكلف مجلس مج.بينهم إجباريا عمد هذه البلديات 

 ضمن صالحيات المجموعة. 

يحدد مقرر من وزير الداخلية توزيع المقاعد داخل مجلس المجموعة، وذلك حسب األهمية الديمغرافية 

للبلديات المعنية. ويجب أن يتم انتخاب مندوبي البلديات، حسب تشكيلة كل مجلس بلدي، بشكل يجعل 

 س المجموعة تعكس تشكلة المجالس البلدية. تشكلة مجل

 يتم تنصيب مجلس المجموعة خالل الثمانية أيام الموالية لتعيين مندوبي البلديات على ابعد تقدير. 
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وعة هي نفس التعارضات المحددة بالنسبة م: التعارضات المطبقة على أعضاء مجلس المج00المادة

 409.02من األمر القانوني  رقم  004إلى  010لالنتخابات في المجلس البلدي بمقتضى المواد من 

 معدال.  0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ 

ينتهي انتداب مستشاري المجموعة عند تنصيب مجلس المجموعة الموالي للتجديد العام للمجلس 

 البلدية. 

ن مهام الرئيس حتى انتخاب رئيس مجلس المجموعة من تنصيب المجلس يتولى العضو األستبارا اع

 الحضرية. 

وفي حالة شغور منصب من مناصب مستشاري المجموعة لوفاة أو استقالة أو ألي سبب آخر فإنه يتم 

 تعويض المنصب الشاغر خالل أجل شهرين. 

 

 : يضم مكتب مجلس المجموعة رئيسا وثالثة نواب للرئيس. 04المادة

 ينتخب مجلس المجموعة رئيسه وفقا للشروط التالية: 

تستدعى سلطة الوصاية المجلس النتخاب المكتب خالل الثالثين يوما الموالية النتخاب أعضاء مجلس 

 مجموعة نواكشوط الحضرية .

 .ب المجلس باالقتراع السرينتخايتم ا

لمجلس رئيس المجموعة من بين عمد البلديات األعضاء بناء على اقتراح الحزب الحاصل على ينتخب ا

أكبر عدد من المقاعد في انتخاب المجالس البلدية في بلديات تجمع نواكشوط الحضري على اإلجمال. 

نتخاب يتم االنتخاب باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس وفي الشوط الثاني يتم اال ،وفي الشوط الثاني

 باألغلبية النسبية. 

يتم انتخاب نواب الرئيس على الترتيب من قبل المجلس وضمنه، بناء على ترشحات تقدمها األحزاب 

الممثلة في مجلس مجموعة نواكشوط في شوط واحد واقتراعات منفصلة، وبأغلبية األصوات وفي 

 حالة األعمار يعتبر منتخبا. فإن المرشح األسن أو األقدم في المجلس في  ،حالة تساوي األصوات

 23يتم بقوة القانون فور انتخاب رئيس المجموعة الحضرية استبداله كعمدة بلدية.طبقا لترتيبات المادة 

الصادر  42-4110معدال بالقانون رقم 0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409.02من األمر القانوني رقم 

 .4110فبراير  2بتاريخ 

 

يخلف رئيس المجموعة في حالة غيابه أو حصول مانع يحول دون توليه أحد نوابه حسب  :03المادة

 ترتيب انتخابهم. 

وفي هذه الحالة يتولى الخلف تسيير الشؤون اإلدارية ويتخذ عند الضرورة اإلجراءات المناسبة لضمان 

 استمرارية المرفق العمومي.

 

 جلس المجموعة في نفس الوقت.ينتهي انتداب أعضاء المكتب وأعضاء م :02المادة
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المدنية.  يتولى رئيس المجموعة تنفيذ قرارات المجلس ويمثل المجموعة في إجراءات الحياة :00المادة

 وبإمكانه أن يفوض تحت مسؤوليته، جزء من وظائفه إلى نوابه.

 0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409.02تنطبق ترتيبات الباب األول من األمر القانوني رقم : 01المادة

معدال، غير المخالفة لترتيبات هذا القانون على سير مجلس المجموعة وتنفيذ ومتابعةمداوالته فضال عن 

 ممارسة الوصاية على هذه المداوالت.

 الفصل الرابع: النظام المالي لمجموعة انواكشوط الحضرية

تطبق على مجموعة نواكشوط الحضرية، مع مراعاة ترتيبات هذا القانون، ترتيبات الباب  :02المادة

 . 0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409.02الثالث من األمر القانوني رقم 

 : تضم إيرادات ميزانية مجموعة نواكشوط الحضرية:00المادة

أو المحصلة لحسابها كما يحددها ناتج الضرائب أو الرسوم المحصلة من قبل الجماعات المحلية  .0

 ؛سم البلديرالقانون العام للضرائب. باستثناء رسم السكن وال

 ؛منح الدولة والجماعات المحلية .4

 ؛عوائد أمالك المجموعة الحضرية من منقوالت وعقارات .3

 ؛ناتج رسوم مقابل الخدمات المقدمة من قبل المجموعة الحضرية .2

مرتبطة بالخدمات المقدمة باإلشراف أو التنازل أو التأجير. ناتج اإلتاوات والحقوق المختلفة ال .0

 ؛من قبل المجموعة الحضرية  إضافة إلى مساهماتها في المقاوالت

 ؛ناتج المنح والهبات .1

 ؛ناتج القروض .2

 .وأية إيرادات أخرى ينص عليها القانون .0

من هذه المادة بين المجموعة  0وسيتم عند الحاجة توزيع ناتج الضرائب والرسوم الواردة تحت رقم 

والبلديات األعضاء وذلك بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية وبهذا الصدد فستتم 

 على الخصوص مراعاة. 

 ؛أعاله 3ادة الصالحيات المخولة للمجموعة الحضرية تطبيقا لترتيبات الم -

 .ضرورة التوازن المالي لمختلف البلديات األعضاء  -

 

 تضم أعباء مجموعة  نواكشوط الحضرية نفقات التسيير ونفقات التجهيز.  :09المادة 

تدرج إجباريا ضمن ميزانية المجموعة النفقات التي يفرضها القانون على البلديات األعضاء وذلك عندما 

 تتعلق هذه النفقات بالخدمات في نطاق اختصاصها. 

يمكن لمجلس المجموعة أن يمنح معونة مالية للبلديات  المنتمية إلى المجموعة الحضرية  :41المادة

ا بصفة عضوية المجموعة هير جراء األعباء أو االلتزامات المفروضة عليالتي قد تتعرض لعجز مالي خط

. 



 VAINCRE 82بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 الفصل الخامس: مدة مجموعة نواكشوط الحضرية

: تنشأ مجموعة نواكشوط الحضرية بدون تحديد للمدة ما لم تحل بمرسوم متخذ في مجلس 40المادة

 الوزراء، بناء على تقرير من وزير الداخلية. 

 .كما يحدد شروط تصفية المجموعة مرسوم الحل سبيبيتم ت

 يةئالفصل السادس: : ترتيبات انتقالية ونها

 :  : بصفة انتقالية وألجل إقامة أول مجلس مجموعة انواكشوط الحضرية44المادة

 ؛يتم انتخاب مندوبي البلديات في الثالثة أيام الموالية لتنصيب مجالس البلدية األعضاء -

الحضرية بناء على استدعاء من سلطة الوصاية في يتم تنصيب مجلس مجموعة نواكشوط  -

 ؛الثالثة أيام الموالية النتخاب مندوبي البلديات

يتم انتخاب مكتب مجموعة نواكشوط الحضرية في الثمانية أيام الموالية لتنصيب مجلس  -

 ؛المجموعة، تحت رئاسة أيسن عمد البلديات األعضاء

ط المنصوص عليها أعاله فإن وظائف وفي انتظار تنصيب هيئات المجموعة ضمن الشرو -

مجلس المجوعة تتم ممارستها من قبل جمعية عمد البلديات التسع األعضاء. بينما يمارس 

 العضو األسن في هذه الجمعية ووظائف رئيس المجموعة. 

 

يتخذ وزير الداخلية عند االقتضاء باالشتراك مع الوزراء المختصين، اإلجراءات الضرورية  :43المادة

لتطبيق ترتيبات هذا القانون السيما منها تلك الكفيلة بتسوية المنازعات التي قد تحدث بين المجموعة 

 لى الخصوص : وفي هذا اإلطار وعأعاله.  9إلى  3والبلديات األعضاء خاصة بمناسبة تطبيق المواد من 

سيحدد مقرر من وزير الداخلية توزيع الصالحيات والحقوق والواجبات المتعلقة على التوالي  -

بالمجموعة وبالبلديات األعضاء تبعا للصالحيات والحقوق والواجبات المحولة إلى هذه البلديات 

ا لبلدية بصفتها تابعة سابق 4110يونيو  40الصادر بتاريخ  121.4110بمقتضى المرسوم رقم 

 ؛نواكشوط

سيحدد مقرر مشترك من وزيري الداخلية والمالية إجراءات تنفيذ ميزانية بلدية نواكشوط، برسم  -

الصادر بتاريخ  121.4110، كما حولها إلى البلديات األعضاء المرسوم رقم 4110السنة المالية 

 .، مع مراعاة تأسيس مجموعة نواكشوط الحضرية4110يونيو  40

 

 سيتم بمرسوم توضيح ترتيبات هذا القانون كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  :42المادة

: يلغي هذا القانون الترتيبات السابقة المخالفة خاصة ترتيبات الباب الثامن من األمر القانوني 40المادة

 .0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  02.409رقم 

وفي الجريدة الرسمية وينفذ بوصفه : يتم نشر هذا القانون حسب إجراءات االستعجال 41المادة

 لدولة. القانون
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.3.VIيتضمن توزيع عوائد   4110دجمبر  4صادر بتاريخ و د ب م/ و م  002ت رر مشترك رقم مق

الضرائب والرسوم الواردة في المدونة العامة للضرائب بين مجموعة نواكشوط الحضرية والبلديات 

 األعضاء

 

 

 0، الفقرة  00يرمي هذا المقرر إلى توزيع عوائد الضرائب والرسوم الواردة في المادة  المادة األولى:

القاضي بإنشاء مجموع انواكشوط الحضرية  4110يوليو  09الصادر بتاريخ  00-4110من القانون 

 والبلديات التسع األعضاء. 

 

ضرائب والرسوم التالية كما تتكون إيرادات ميزانية مجموعة نواكشوط الحضرية من عوائد ال:4المادة

 هي واردة في المدونة العامة للضرائب ) م. ع.ض( 

 والمواد الموالية من ) م. ع. ض(؛  242المساهمة العقارية )المادة  -

 .  من ) م. ع. ض(.4والمواد الموالية من البند  221ضريبة المهنة )المادة  -

 

تتكون إيرادات ميزانية مجموعة انواكشوط الحضرية من عوائد الرائب والرسوم التالية كما هي  :3مادةال

 واردة في المدونة العامة للضرائب ) م. ع. ض( :

 والمواد الموالية من ) م. ع. ض(؛ 232رسوم السكن )المادة  -

 والمواد  الموالية من ) م. ع. ض(. 213الرسوم البلدية )المادة  -

  وال سيما :

 الرسم على األفران؛ -

 الرسم على المخابز؛ -

 الرسم على الخردوات؛ -

 الرسم على مواد البناء؛ -

 الرسم على الصيدليات؛ -

 الرسوم على بيع المحروقات والزيوت -

 الرسوم على وكاالت السفر -

 ....الخ 

 

 11الصادر بتاريخ  12-91يتم توزيع عائد الطن المفرغ كما هو وارد في األمر القانوني رقم  :2المادة

 بين مجموعة نواكشوط الحضرية والبلديات التسع األعضاء، حسب النسب التالية:  0991فبراير 

 ؛ %11ميزانية مجموعة انواكشوط الحضرية:  -

 .%21البلديات األعضاء:  -

يات األعضاء تطبيقا لترتيبات الفقرة أعاله، بين هذه البلديات وفقا لصيغة توزيع يوزع  المبلغ العائد للبلد

 تحدد بمقرر مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية بمراعاة موارد وأعباء كل بلدية.

تعدل هذه الترتيبات عند االقتضاء حسب المداخيل الضريبية لكل من مجموعة انواكشوط الحضرية 

 اء .والبلديات األعض
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 ت، أعاله 2،3،4الواردة في المواد دون مساس باإليرادات : 0المادة

 تكون إيرادات مجموعة نواكشوط الحضرية والبلديات األعضاء على التوالي من:

 مساعدات الدولة والمجموعات المحلية؛ -

 مداخيل األمالك المنقولة وغير المنقولة؛ -

 عوائد الرسوم لقاء خدمات؛ -

عوائد اإلتاوات والحقوق المختلفة المترتبة على الخدمات المنجزة أصالة أو الممنوحة بامتياز أو  -

 المؤجرة و االشتراكات في المقاوالت؛ 

 عوائد الهبات والوصايا؛  -

 عوائد القروض؛ -

 وأية إيرادات أخرى منصوص عليها في القانون.  -

 

العامة ووالي نواكشوط ورئيس مجموعة نواكشوط  يكلف المدير العام للضرائب وأمين الخزينة :1المادة

الحضرية وعمد بلديات تجمع نواكشوط، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر المشترك الذي سينشر في 

 الجريدة الرسمية. 
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.4.VIيحدد إجراءات تنفيذ  4110دجمبر  14/ و د ب م / و م الصادر بتاريخ  000مقرر مشترك رقم ت

كما أحيلت إلى البلديات األعضاء في مجموعة نواكشوط  4110بلدية نواكشوط للسنة المالية  ميزانية

 الحضرية والبلديات األعضاء

 

 09الصادر بتاريخ  00-4110من القانون  43يرمي هذا المقرر تطبيقا لترتيبات المادة المادة األولى: 

حديد إجراءات تنفيذ ميزانية بلدية القاضي بإنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية إلى ت 4110يوليو 

، كما أحيلت إلى البلديات األعضاء، وبالنظر إلى إنشاء مجموعة نواكشوط 4110نواكشوط للسنة المالية 

 الحضرية.

 

لبلدية  4110ينفذ رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية اعتبارا من تاريخ استالمه لمهامه، ميزانية  :4المادة

 نواكشوط بمداخيلها ومصاريفها.

 

يأمر رئيس المجموعة الحضرية وفقا للمخصصات المالية المقررة، بتسديد المصاريف المترتبة  :3لمادةا

وعمد البلديات األعضاء وذلك ضمن الشروط  على العالوات النظامية المستحقة لرئيس ونواب رئيس

 التالية: 

 يتقاضى رئيس المجموعة العالوات واالمتيازات المعترف بها سابقا لعمدة بلدية نواكشوط؛ -

يتقاضى نواب رئيس المجموعة وعمد البلديات األعضاء العالوات واالمتيازات المعترف بها سابقا  -

 لمساعدي عمدة بلدية نواكشوط. 

 

يأمر رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية بتسديد المصاريف المترتبة على األعضاء المتعلقة  :2المادة

بعمال بلدية نواكشوط المحالين إلى البلديات التسع األعضاء إلى مجموعة نواكشوط الحضرية، وذلك 

 طبقا للمخصصات المالية المقررة. 

 

، إلى مجلس 4110يقدم حساب بلدية نواكشوط اإلداري وحساب تسييرها، للسنة المالية  :0المادة

 مجموعة نواكشوط الحضرية.

 

 إلى حسابات مجموعة نواكشوط الحضرية. 4110تنضاف نتائج السنة المالية  :1المادة 

 

تها الحضرية يكلف مدير الخزينة العامة والمراقب المالي و والي انواكشوط ورئيس مجموع :2المادة

 وعمد البلديات األعضاء ،كل في ما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية .
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.5.VI يحدد إجراءات تحمل ديون تجمع  4110دجمبر  00صادر بتاريخ / و أ004.4110مرسوم رقم

 4110انواكشوط كما هي مثبتة لدى اختتام السنة المالية 

 

يتم نقل ديون والتزامات البلديات المنشأة مكان بلدية انواكشوط بموجب المرسوم رقم المادة األولى: 

والمجمعة في إطار مجموعة نواكشوط الحضرية طبقا للقانون رقم  4110يونيو  40بتاريخ  121.4110

إلى مجموعة  4110كما هي مثبتة لدى اختتام حسابات السنة المالية  4110يوليو  09بتاريخ  00.4110

 .نواكشوط الحضرية

 

يتم نقل الديون المستحقة للبلديات المذكورة في المادة األولى أعاله و المثبتة لدى اختتام  :4المادة

 إلى مجموعة انواكشوط الحضرية.  4110حسابات السنة المالية 

 

ثقة منها أو مجموعة نواكشوط : تتم تصفية الديون المتقابلة لصالح أو على الدولة أو الهيئات المنب3المادة

 الحضرية في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة و مجموعة نواكشوط الحضرية.

 وتراعي االتفاقية المنصوص عليها في الفقرة أعاله خصوصا : 

موارد مجموعة نواكشوط الحضرية واختصاصاتها والواجبات المترتبة عليها بموجب المادة األولى  -

 أعاله؛

 على التوازن المالي لمجموعة نواكشوط الحضرية.ضرورة الحفاظ  -

 

تحل مجموعة نواكشوط الحضرية محل البلديات المذكورة في المادة األولى أعاله فيما  : 2المادة

 يخص القضايا العالقة قضائيا عند تنصيب أول مجلس للمجموعة. 

 

يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصالت وزير المالية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي  :0المادة

 سينشر في الجريدة الرسمية. 
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.6.VI يتضمن توزيع األمالك المنقولة  4110دجمبر  00بتاريخ صادر / و أ003.4110مرسوم رقم

 مجموعة نواكشوط الحضرية والبلديات األعضاءوالعقارات التابعة لبلدية انواكشوط سابقا بين 

 

 

 09بتاريخ  00.4110من القانون رقم  1: يقضي هذا المرسوم تطبيقا لترتيبات المادة المادة األولى

المتضمن إنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية، بتوزيع األمالك المنقولة والعقارات التي كانت  4110يوليو 

. 4110البلديات المنشأة مكان بلدية انواكشوط بموجب المرسوم رقم  ملكا لبلدية انواكشوط سابقا بين

 و مجموعة نواكشوط الحضرية. 4110يونيو  40الصادر بتاريخ  121

 

أدناه تبقى العقارات واألمالك المنقولة والمكملة أو الملحقة  0،2،3: مع مراعاة ترتيبات المواد 4المادة

ضمن حدودها الترابية. وهكذا تعود إلى البلديات ذات االختصاص، أو التابعة، ملكا للبلدية التي تأويها 

 تبعا لموقعها الجغرافي. 

 مباني البلدية؛  -

 التجهيزات الدينية الرياضية والثقافية ذات النفع البلدي والسيما المساجد والمالعب دور الشباب؛ -

 مدارس األمومة والدارس األساسية؛ -

 لطفولة؛ المستوصفات ومراكز حماية األمومة وا -

 األسواق ومرابد المواشي والمسالخ البلدية؛  -

 الحنفيات العمومية؛  -

 المراحيض العمومية.  -

سيالحظ مقرر من وزير الداخلية والبريد والمواصالت طبيعة وماهية األمالك المنقولة والعقارات 

العادية العائدة إلى مختلف البلديات األعضاء في مجموعة نواكشوط الحضرية تطبيقا لترتيبات هذا 

 المرسوم. 

 

الك المكملة أو الملحقة أو التابعة إستثناء من ترتيبات المادة الثانية أعاله تعود العقارات واألم :3المادة

المحددة في ما يلي والمخصصة لمرفق ذي نفع جماعي كملك تام إلى مجموعة نواكشوط الحضرية. 

 ويتعلق األمر ب :

 مقر بلدية انواكشوط السابقة؛  -

 المرآب البلدي لبلدية انواكشوط السابقة؛  -

 حديقة الحيوانات التابعة لبلدية نواكشوط السابقة؛  -

شآت الدينية  والثقافية  والمغاني والحدائق والفسحات العمومية ذات النفع الجماعي المن -

 المعترف به بمقرر من وزير الداخلية؛

 حظيرة الحجز المركزية التابعة لبلدية انواكشوط السابقة؛ -

 مضخات المياه باستثناء تلك العائدة منها للشركة الوطنية للمياه والكهرباِء؛  -

 ذات نفع جماعي معترف به طبقا للقوانين والنظم المعمول بها. وأية أمالك أخرى -

سيالحظ مقرر من وزير الداخلية والبريد والمواصالت طبيعة وماهية األمالك المنقولة والعقارات العائدة 

 إلى مجموعة نواكشوط الحضرية تطبيقا لترتيبات هذا المرسوم.
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يتم توزيع المعدات المعلوماتية والسيارات واآلليات بين مجموعة نواكشوط الحضرية والبلديات  :2المادة

 األعضاء بمقرر من وزير الداخلية.

وفي هذا اإلطار ستتم مراعاة ضرورة توفر كل من مجموعة نواكشوط الحضرية والبلديات األعضاء 

 من هذه الجهات. على التجهيزات الالزمة لحسن المرافق التي تتكفل بها كل

 

 : ستكمل أو تحدد عند االقتضاء ترتيبات هذا المرسوم بمقرر من وزير الداخلية. 0المادة

 

يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصالت وزير المالية كل في ما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي  :1المادة

 سينشر في الجريدة الرسمية.
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.7.VI يقضي بتوزيع عائد الضريبة  4114أكتوبر  02صادر بتاريخ ب م/ و  م  /و د0090مقرر مشترك رقم

 على الطن المفرغ بين بلديات نواكشوط

 

 يتم توزيع عائد الضريبة عليالطن المفرغ بين بلديات نواكشوط حسب النسب التالية: المادة األولى: 

 يوزع بالتساوي بين البلديات التسع؛  %01مبلغ جزافي قدره  -

يوزع بين البلديات حسب سكان كل بلدية وفقا آلخر إحصاء عام للسكان  %31مبلغ قدره  -

 والمساكن؛ 

يوزع بين البلديات بما يتناسب عكسيا مع نسبة تحصيل الرسم البلدي بالنسبة  %41مبلغ قدره  -

 دجمبر من كل سنة مالية.  30للساكن الواحد عند 

 

 لبلديات التسع كما يلي: فياكان تحصيل الرسم البلدي  4110في 

 

 

 

  

  

 ناتج الرسم البلدي  البلدية 

 480 435 11 توجنين 

  500 927 3 تيارت

 268 141 28 تفرغ زينه

  060 256 19 السبخة

  300 780 الرياض 

 200 402 4 لكصر 

 000 866 8 الميناء 

 500 446 3 عرفات 

 000 739 1 دار النعيم

 308 994 82 المجموع 
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بموجب المادة األولى المذكورة أعاله تحصل كـل بلديـة علـى النسـبة المحـددة فـي الجـدول : 4المادة

 التالي:

 

مبلغ جزافـي  البلدية 

01%  

مبلــغ يتناســب 

 حجــــممــــع 

 السكان

 31%   

ـــغ يتناســـب  مبل

ــــع  ــــيا م عكس

القدرة الضريبية 

 حسب الساكن 

41% 

مجمــــوع  المجموع 

 النسب

 %9.22 92.20 1.0 30.31 00.01 توجنين 

 %0.09 09.00 9.32 42.00 00.01 تيارت

 %2.21 22.12 1.02 41.10 00.01 تفرغ زينه

 %00.40 004.00 2.22 29.00 00.01 السبخة

 %00.31 003.01 93.10 32.90 00.01 الرياض 

 %0.31 01.01 0.41 09.22 00.01 لكصر 

 %01.2 011.91 01.91 21.22 00.01 الميناء 

 %03.19 031.93 34.00 23.41 00.01 عرفات 

 %04.01 040.14 32.31 30.02 00.01 دار النعيم

 %011 0111 411 311 00.01 المجموع 

 

يتم تحصيل عائد الطن المفـرغ بواسـطة صـندوق إيـرادات ينشـأ خصيصـا لهـذا الغـرض لـدى  :3المادة

مجموعة انواكشوط الحضرية المستفيدة الرئيسية من هذه الضريبة .تدفع المبالغ التي تم تحصـيلها إلـى 

لدى الخزينـة فـي  %21لصالحها ويدفع  %11محصل مجموعة انواكشوط الحضرية ، الذي يقتطع نسبة 

التوزيع .وعند نهاية كل شهر تقوم الخزينة بإصدار جدول التوزيع علـى أسـاس النسـب المحـددة حساب 

 ، وبتحويل المبالغ العائدة لكل بلدية في حسابها.4في المادة 

 

يكلف مدير الخزينة ووالي ورئيس مجموعاتها الحضرية، وعمد بلديات انواكشوط ، كل فيما  :2المادة

 الذي سينشر في الجريدة الرسمية.يعنيه  بتنفيذ هذا المقرر 
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.8.VI حدد توزيع المقاعد في مجلس ي 4110نوفمبر  00صادر بتاريخ / و د ب م  013مقرر رقم

، مجموعة نواكشوط الحضرية بين البلديات األعضاء وإجراءات انتخاب مناديب البلديات في هذا المجلس

 4111ديسمبر  40بتاريخ / و د ب م الصادر  2120مقرر رقم  معدل بال

 

من أجل توزيع مقاعد مجموعة نواكشوط الحضرية حسب األهمية الديمغرافية للبلديات المادة األولى: 

يوليو  09الصادر بتاريخ  4110-100من القانون رقم  2الفقرة  01المعنية كما تنص على ذلك المادة 

مناديب كل بلدية لدى مجلس  يحدد عدد ، القاضي بإنشاء مجموعة انواكشوط الحضرية 4110

 المجموعة كما يلي: 

 سكان البلدية          Xالعدد اإلجمالي للمقاعد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = عدد مناديب البلدية

 سكان انواكشوط               

 

 في هذه المعادلة:

ـ سكان نواكشوط وسكان البلدية يحددون بالرجوع للنتائج الرسمية آلخر إحصاء لسكان 

 نواكشوط؛ 

 4110-100من القانون رقم  0الفقرة  01طبقا للمادة  32ـ العدد اإلجمالي للمقاعد هو 

 ؛ 4110يوليو  09الصادر بتاريخ 

 ـ يوزع باقي المقاعد على البلديات حسب قاعدة الباقي األكير .

 

تطبيقا للمعادلة المحددة أعاله في المادة األولى واعتبارا للنتائج الرسمية لإلحصاء العام  :4المادة

 فإن عدد مناديب كل بلدية يحدد كما يلي:  4110للسكان والمساكن المنشورة في سبتمبر 

 

 عدد المناديب السكان  البلدية 

 0              00.012 عرفات         

 2           12.111 دار النعيم      

 0   04.203 الميناء          

 3 21.420   لكصر

 2 20.401  الرياض 

 1 011.010   السبخه

 3 24123  تفرغ زينه 

 3                01.220 تيارت         

 2 24040  توجنين 

32مجموع المناديب  003.100 مجموع سكان أنواكشوط   

 

من  01إن عمد بلديات مدينة نواكشوط هم لزاما أعضاء في مجلس المجموعة. طبقا للمادة  :3المادة

فإن مناديب البلديات ينتخبون  4110يوليو  01الصادر بتاريخ 100.4110من القانون رقم  0الفقرة 

بحسب تشكيل كل مجلس بلدي، بطريقة تكون تشكلة مجلس المجموعة الحضرية تعكس تشكيل 

 الس البلدية. المج
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لذلك فإن المجالس البلدية تحدد، باإلجماع، إجراءات انتخاب تضمن احترام القواعد المنصوص عليها 

 في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة. 

 

في حالة تعذر اإلجماع، تقوم كل بلدية بانتخاب منادييها بواسطة اقتراع الالئحة بترشيح األحزاب 

بها، المترشحين المستقلين، مجموعات األحزاب أو المترشحين المستقلين الممثلة السياسية المعترف 

 في المجلس البلدي. 

 

وتوزع المقاعد بين اللوائح طبقا لنظام التمثيل النسبي مع استخدام قاعدة الباقي األكبر. وفي هذه 

 الحالة يكون العمدة وجوبا على رأس الالئحة المقترحة. 

 يسهر ممثل سلطة الوصاية، إبان الجلسة الخاصة باالنتخاب، على احترام أحكام هذه المادة. 

 

يكلف والي نواكشوط بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر طبقا لطريقة االستعجال وفي الجريدة  :2المادة

 الرسمية.
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.9.VI 4110.00القانون رقم  يعدل بعض أحكام 4112يوليو  41بتاريخ صادر  101.4112قانون 

 المتضمن إنشاء مجموعة انواكشوط الحضرية 4110يوليو  09الصادر بتاريخ 

 

 01الصادر بتاريخ  00 -4110من القانون رقم  43، و40، 00، 01، 3تعدل أحكام المواد  المادة األولى:

 142-4111م المتضمن إنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية، والمعدل باألمر القانوني رق 4110يوليو 

 ، وذلك على النحو التالي: 4111أغسطس 44الصادر بتاريخ 

 

عندما يؤدي تفسير أو تطبيق أحكام هذه المادة إلى نزاعات بين  )جديدة(الفقرة األخيرة:3المادة

المجموعة الحضرية والبلديات األعضاء، فإن الوزير المكلف بالالمركزية يسوي هذه النزاعات طبقا 

 أدناه.  43ألحكام المادة 

 

: يحدد مقرر من الوزير المكلف بالالمركزية توزيع المقاعد داخل مجلس 2الفقرة)جديدة(01المادة

 المجموعة الحضرية، وذلك حسب األهمية الديمغرافية للبلديات المعنية. 

 

سيتم عند الحاجة توزيع ناتج الضرائب والرسوم الواردة في الفقرة األولى  :4الفقرة )جديدة(00المادة

رية والبلديات األعضاء، وذلك بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين من هذه المادة بين المجموعة الحض

 بالالمركزية والمالية. 

 وفي هذا الصدد، ستتم على الخصوص ، مراعاة: 

 أعاله،  3الصالحيات المخولة للمجموعة الحضرية، تطبيقا ألحكام المادة  -

 ضرورة التوازن المالي لمختلف البلديات األعضاء. -

 

تنشأ مجموعة نواكشوط الحضرية بدون تحديد للمدة، ما لم تحل بمرسوم متخذ في )جديدة(: 40المادة

مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالالمركزية . يتم تسبيب مرسوم الحل، كما يحدد 

 شروط تصفية المجموعة.

 

عند االقتضاء باالشتراك مع الوزراء يتخذ الوزير المكلف بالالمركزية، : 4و 0)جديدة( الفقرتان 43المادة 

جراءات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون، السيما منها تلك الكفيلة بتسوية النزاعات المختصين، اإل

إلى  3التي قد تحدث بين المجموعة الحضرية والبلديات التي تشكلها، خاصة بمناسبة تطبيق المواد من 

المتضمن إنشاء مجموعة نواكشوط  4110يوليو  09ريخ الصادر بتا 00-4110من القانون رقم  9

 )جديدة(، الفقرة األخيرة، من القانون الحالي.  3الحضرية، والمادة 

 وفي هذا اإلطار، سيتم على وجه الخصوص: 

بمقرر من الوزير المكلف بالالمركزية تحديد طريقة توزيع الصالحيات والحقوق والواجبات  -

موعة الحضرية وبالبلديات األعضاء، تبعا للصالحيات والحقوق المتعلقة على التوالي بالمج

 40الصادر بتاريخ  121-4110والواجبات المحولة إلى هذه البلديات بمقتضى المرسوم، رقم 

 .، بصفتها تابعة سابقا لبلدية نواكشوط4110يونيو 
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 00-4110تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، خاصة ترتيبات القانون رقم  :4المادة

المتضمن إنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية، والمشار إليها في  4110يوليو  09الصادر بتاريخ 

 المادة األولى من هذا القانون. 
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.1.V يقضي بإنشاء خلية دعم البلديات 4110مايو  02/و د ب م صادر بتاريخ 109مقرر رقم 

 

 : تنشأ خلية دعم للبلديات على مستوى المديرية العامة للمجموعات اإلقليمية.المادة األولى

 

 تكلف خلية دعم البلديات بما يلي:  :4المادة

السياسة التعاقدية ما بين البلديات والدولة فـي إطـار برنـامج التنميـة الحضـرية وبرنـامج تنسيق  -

 ؛ الالمركزية والالتركيز في موريتانيا

 مع السياسات القطاعية للدولة. ، على مستوى البلديات ، برامج التنمية  وضع خطة النسجام -

ير المساعدة الفنيـة، متابعـة عقـود دعم البلديات على مستوى التنمية المؤسسية، التكوين، التأط -

 ؛ المدن ومراقبة الشرعية

 وضع قاعدة بيانات مالية للبلديات؛ -

القيام بالدراسات والتحليالت حول الالمركزية سـواء تعلـق األمـر بالتجـارب واألعمـال التـي تـم  -

 كبر . القيام بها على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي، للحصول منها على استفادة أ

 

أطر من فئة التصور لديهم التجربة الكافيـة، كمـا تضـم عمـال  2تتكون خلية دعم البلديات من  :3المادة

 دعم إداريين وفنيين حسب ما تقتضيه الحاجة. 

 

يكلف األمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصالت بتنفيـذ هـذا المقـرر الـذي سينشـر فـي  :2المادة

 الجريدة الرسمية. 
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.V.2 الجهوية يقضي بإنشاء وتسيير المندوبيات  4112دجمبر  30/ ول ا ت صادر بتاريخ  3310مقرر رقم

 الالمركزية واالستصالح الترابي لوزارة

 

تمثل المندوبيات الجهوية ،على المستوى اإلقليمي ، وزارة الالمركزية واالستصالح الترابي المادة األولى : 

اإلقليمي النشط. وفي هذا اإلطار، فإنها تمثل وحدة فنية وإدارية لجميع إدارات وبرامج وجهازها 

 الوزارة.

: يتمثل الدور األساسي للمندوبية الجهوية، تحت سلطة الوالي، في تنفيذ المهام اإلدارية والفنية 4المادة

ة على أساس توجهات ووظائف التنسيق واإلنعاش طبقا للتوجهات والبرامج المحددة من طرف الوزار

 الحكومة في ميادين الالمركزية واالستصالح الترابي.

وفي المقابل،  فإن المندوبية الجهوية  توزع على  الوزارة  جميع اإلقترحات الناتجة عن اإلطار المحلي  

والتي من شأنها أن تغني وتوجه  برنامج العمل العام للقطاع، وتساعد على تصور سياسة جديدة تأخذ 

 ين االعتبار اهتمامات السكان المحليين.بع

: تطلع المندوبيات الجهوية بمهمة أساسية تتمثل في الربط بين مجموع الهياكل اإلدارية للقطاع ، 3المادة

وتنسيق نشاطاته العامة على مستوى الوالية. وفي هذا اإلطار يسهر المندوب الجهوي للتنمية  خصوصا 

 على :

  جدوائية المشاريع على المستوى الجهوي؛تخطيط التنمية ودراسة  -

وضع خطة انسجام البرامج الجهوية في إطاراحترام اإلستراتيجية الوطنية لالستصالح الترابي  -

 ومخططاتها،

 جمع المعلومات األساسية المتعلقة باالستصالح الترابي وأنظمة المعلومات الجغرافية -

 مندوبيات الجهوية المصالح التالية : : باإلضافة إلى المندوب الجهوي،  تضم ال2المادة

 مصلحة رقابة المشروعية وتعزيز القدرات؛ -

 مصلحة التنمية المحلية؛ -

 مصلحة الخرائط واالستصالح الترابي. -

 : تكلف مصلحة مراقبة المشروعية بما يلي : 0المادة

 مراقبة قرارات المجموعات اإلقليمية؛ -

 اإلقليمية للتشريعات والنظم المعمول بها؛التأكد من مطابقة  قرارات المجموعات  -

 مساعدة المجموعات اإلقليمية فنيا وقانونيا -

 مسك سكرتارية اللجنة الجهوية للوصاية. -

 : تكلف مصلحة التنمية المحلية بما يلي :1المادة

 تنسيق جميع نشاطات القطاع الخاصة بالتنمية المحلية على المستوى الجهوي؛ -

 اع في مجال التنمية المحلية؛متابعة وتقييم نشاط القط -
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 تنظيم وتأطير مبادرات التنمية المحلية الموجودة وتشجيع خلق مبادرات جديدة ؛ -

 مساعدة المجموعات المحلية فنيا في مجال التنمية المحلية. -

 : تكلف مصلحة االستصالح الترابي والخرائط بما يلي:2المادة

 تنسيق نشاطات القطاع في هذا المجال؛ -

 عة وتقييم نشاطات القطاع في هذا المجال؛ضمان متاب -

مساعدة المجموعات اإلقليمية في إعداد وتنفيذ النشاطات المتعلقة باالستصالح الترابي و  -

 الخرائط ؛

التأكد من نشر وتعميم كل الوثائق المتعلقة باالستصالح الترابي والخرائط لدى المصالح الجهوية  -

 ومختلف فاعلي التنمية المحلية.

: يمكن تقسيم المصالح إلى أقسام وفروع ومكاتب بموجب مقرر من الوزير إذا اقتضت 0المادة

 الضرورة ذلك.

: يُعين المندوبون الجهويون ورؤساء المصالح بمقرر من وزير الالمركزية واالستصالح الترابي. 9المادة

 ويخضع هذا التعيين لشروط ولوج مناصب اإلدارة العمومية.

وب الجهوي برتبة مدير. كما يعتبر رؤساء مصالح المندوبيات برتبة رؤساء مصالح :يعتبر المند01المادة

 المركزية. اإلدارةفي 

 : تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر.00المادة

 ،: يكلف األمين العام لوزارة الالمركزية واالستصالح الترابي والمديرون  والوالة ، كل فيما يعنيه04المادة

 بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية .
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.V.3 يقضي بإنشاء لجنة وزارية مشتركة  4104أكتوبر  0صادر بتاريخ  / و أ  020.4104مرسوم رقم

 مكلفة بالالمركزية والتنمية المحلية

 

 تنشأ تحت رئاسية السيد الوزير األول لجنة وزارية مكلفة بالتنمية المحلية والالمركزية. المادة األولى:

 

 تضم اللجنة الوزارية كال من:  :4المادة

 وزير الداخلية والالمركزية؛  -

 وزير الشؤون االقتصادية والتنمية؛ -

 وزير المالية؛  -

 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي؛ -

 وزير المياه والصرف الصحي؛  -

 وزير الصحة؛ -

 الوزير المكلف بالتعليم األساسي؛ -

 الوزير المكلف بالتشغيل؛  -

 األمين العام للحكومة؛ -

 مدير ديوان الوزير األول. -

 

تسهر اللجنة على تصور وتنفيذ ومتابعة تقيـيم السياسـات الوطنيـة فـي مجـال التنميـة المحليـة  :3المادة

 والالمركزية وخاصة: 

o إبداء رأيها حول السياسات واالستراتيجيات في هذه المجاالت؛ 

o  اعتماد النصوص والقوانين والمراسيم المعروضة عل الحكومة من أجـل تجسـيد هـذه

 السياسات على أرض الواضع؛ 

o  التثبت من تناسق وحسن التوزيع الجغرافي والميداني لتـدخالت الدولـة لصـالح الهيئـات

 الالممركزة والالمركزية؛ 

o  تسهيل التشاور مع شركاء التنمية المتدخلين في القطاعات المعنية؛ 

o التقييم الدوري لمدى إنجاز السياسات الوطنية في مجال التنمية المحلية و الالمركزية؛ 

o  دراســة كــل اإلصــالحات التــي مــن شــأنها أن تطــور وتــنع  عمــل الســلطة العموميــة

المركزيـة وتوجيـه التوصـيات الضـرورية والفاعلين اآلخرين في مجال التنمية المحلية وال

 للحكومة في هذين المجالين.

 

تعهـد سـكرتارية اللجنـة الوزاريـة إلـى كـل مـن: الـوزير المكلـف بالالمركزيـة ووزيـر الشـؤون : 2المادة

 االقتصادية والتنمية.

 

يمكن للجنة الوزارية أن تضم قطاعات وزارية أخرى باقتراح من رئيس اللجنة حسب المواضـيع  :0المادة

 المثارة في جدول أعمالها. 

 

 تجتمع اللجنة الوزارية كل ثالثة أشهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها.  :1المادة
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شـار الـوزير األول المكلـف بالشـؤون اإلداريـة تستعين اللجنة الوزارية بلجنـة فنيـة يرأسـها مست :2المادة

 وتضم: 

 مدير عام المجموعات اإلقليمية؛ 

 مدير عام اإلدارة اإلقليمية؛ 

 ممثل عن وزير الشؤون االقتصادية والتنمية؛ 

 ممثل عن وزير المالية؛ 

 ممثل عن وزير الصحة؛ 

 ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم األساسي؛ 

 مدير االستصالح الترابي؛ 

سؤول عن الهيئة المكلفة بتحضير وتنفيـذ البرنـامج الـوطني المنـدمج لـدعم التنميـة المحليـة الم 

 والالمركزية وتشغيل الشباب؛ 

 .ممثل عن رابطة العمد الموريتانيين  

 

يمكن للجنة الفنية أن تستدعي لحضور اجتماعاتها الخاصة ببعض بنود جدول أعمالها أي  :0المادة

 شخص يتمتع بخبرة ترى اللجنة ضرورة االستعانة بها. 

 

يتكفل المدير العام للمجموعات اإلقليمية بـوزارة الداخليـة والالمركزيـة بسـكرتارية اللجنـة  :9المادة

 الفنية. 

 

تساعد اللجنة الفنية الوزارية و تسهر علـى تنفيـذ قراراتهـا، وفـي هـذا الخصـوص تكلـف  :01المادة

 اللجنة الفنية؛ 

  بدراسة األوراق والدراسات والنصوص المقدمة للجنة الوزارية؛ 

 تحضر الملخصات والتحاليل الضرورية العتماد الدراسات المقدمة للجنة الوزارية؛ 

 ة الوزارية؛ تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجن 

 رية ضرورة إسنادها للجنة الفنيةمتابعة جميع المسائل التي ترى اللجنة الوزا. 

 

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلـك باسـتدعاء مـن  :00المادة

 رئيسها.

 

تشكل اللجنة الفنية لجنة فرعية مكلفة بتحضير ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني المندمج لـدعم  :04المادة

 التنمية المحلية والالمركزية وتشغيل الشباب مكونة كما يلي: 

 الرئيس: المدير العام للمجموعات اإلقليمية -

 األعضاء:  -

  المدير العام للخزينة العامة والمحاسبة العمومية أو من ينوب عنه؛ 

  مدير متابعة وتقييم البرامج والمشاريع بوزارة الشؤون االقتصادية والتنمية؛ 
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  مــدير البرنــامج الــوطني إلعــادة هيكلــة أحيــاء الصــفيح وعصــرنة المــدن بــوزارة اإلســكان

 والعمران واالستصالح الترابي؛ 

  مدير التشغيل؛ 

  نائب اآلمر الوطني لصندوق التجهيز والتنمية أو من ينوب عنه؛ 

  مدير المراقبة البيئية؛ 

  ممثل عن وزير التنمية الريفية؛ 

  المسؤول عن الهيئة المكلفة بتحضير وتنفيذ البرنامج الوطني المندمج لدعم التنميـة المحليـة

 والالمركزية وتشغيل الشباب؛ 

 تانيين )عمدة عن بلديات عواصـم المقاطعـات غيـر عواصـم ممثلين عن رابطة العمد الموري

 الواليات وعمدة عن البلديات الريفية(؛

  ممثل عن كل ممول متدخل في البرنامج الوطني المندمج لدعم التنمية المحلية والالمركزية

 وتشغيل الشباب.

 

بعـة تنفيـذ البرنـامج تكلف اللجنة الفرعية بالسـهر علـى كـل الجوانـب المتعلقـة بتحضـير ومتا :03المادة

الوطني وتقديم التقارير حولها للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزاريـة مـن أجـل أخـذ آرائهـا وقراراتهـا 

 حول النقاط المعرضة عليها بالنسبة لتحضير وتنفيذ البرنامج الوطني. 

 

يتكفل المسؤول عن الهيئة المكلفة بتحضير وتنفيذ البرنـامج الـوطني المنـدمج لـدعم التنميـة  :02المادة

 المحلية والالمركزية وتشغيل الشباب بسكرتارية اللجنة. 

 

يوليو  42بتاريخ  100-91تلغى جميع الترتيبات المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المرسوم رقم : 00المادة

الـذي يلغـي  4101فبرايـر  0بتـاريخ  04.4104لالمركزية والمرسـوم رقـم المنشئ للجنة وزارية  0991

القاضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بمتابعة  4111يوليو  30بتاريخ  00.4111ويحل محل المرسوم رقم 

 برنامج التنمية الحضرية. 

 

وزير الشؤون االقتصادية والتنمية واألمـين العـام للحكومـة، ويكلف وزير الداخلية والالمركزية : 01المادة

كل فيما يعنيه بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي ينشـر حسـب الطـرق االسـتعجالية وفـي الجريـدة الرسـمية 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية. 
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.VI الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والالمركزية 
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.1.VI صالحيات وزير الداخلية والالمركزية حدد ي 4104مايو  40صادر بتاريخ / و أ  01.4104مرسوم رقم

 وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه

 

: يهدف هذا المرسـوم إلـى تحديـد صـالحيات وزيـر الداخليـة والالمركزيـة وتنظـيم اإلدارة المادة األولى

المحـدد  0993يونيـو  1الصـادر بتـاريخ   120.93ذلك تطبيقا لترتيبات المرسـوم رقـمالمركزية لقطاعه و

 لشروط تنظيم اإلدارات المركزية وإلجراءات سير ومتابعة الهياكل اإلدارية.

 

يطلع وزير الداخلية والالمركزية بمهمة عامة تتمثل في إعداد وتنفيذ ومتابعة سياسـة الحكومـة  :4المادة

 في مجال اإلدارة الترابية وأمن المواطنين وممتلكاتهم والالمركزية والتنمية المحلية. 

 وفي هذا اإلطار فهو يكلف على الخصوص بما يلي: 

 الضبطية العامة وحفظ واستتاب النظام العام؛   -

 ترقية الديمقراطية والمجتمع المدني وخاصة الجمعيات واألحزاب السياسية؛  -

 إعداد الملف االنتخابي؛  -

 اإلحصاء اإلداري؛  -

 المجموعات التقليدية؛  -

 مراقبة األسلحة والذخائر؛  -

 اإلدارة اإلقليمية؛  -

 الحماية المدنية؛  -

  الحالة المدنية؛ -

 إصدار شهادات الجنسية وبطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر العادية وجوازات العمل؛  -

إعداد مشاريع النصوص التشريعية العامـة والنصـوص التنظيميـة فـي مجـال اإلصـالح العقـاري  -

 بالتشاور مع الوزير المكلف بالمالية المكلف بمتابعتها؛ 

كافحـة اإلرهـاب والجريمـة المنظمـة والهجـرة تنسيق ومتابعة نشـاطات التعـاون فـي مجـال م -

 السرية؛ 

جنـب مـع  ىاإلسهام في تصور وتنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بعدم التمركز اإلداري جنبا إلـ -

 الالمركزية، وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى؛ 

 تطوير الحكم الرشيد المحلي؛  -

اإلقليميـة والسـكان والمصـالح غيـر الممركـزة  تطوير أنشطة التنمية المحلية لصـالح الجماعـات -

 للدولة. 

 

يمارس وزير الداخلية والالمركزية سلطة الوصاية اإلدارية على الوكالة الوطنية لسجل السـكان  :3المادة

(، والمجموعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية للتعـاون المشـترك بـين  ANRPTSوالوثائق المؤمنة ) 

لك التي ستنشأ الحقا. كما يمارس الوزير الوصاية على هياكل التنمية المحلية التابعة البلديات القائمة أو ت

( والبرنـامج األوربـي لـدعم هيئـات PNDHDله وخاصة البرنامج الوطني لنزع األلغام من أجل التنميـة )

 (.PERICLESالجماعات المحلية مصالحها )
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 تضم اإلدارة المركزية لوزارة الداخلية والالمركزية:  :2المادة

 ديوان الوزير؛  -

 األمانة العامة؛  -

 المديريات المركزية. -

 

I:ديوان الوزير. 

( مستشـارين فنيـين ومفتشـية داخليـة 9( مكلفين بمهـام وتسـعة )2يضم ديوان الوزير سبعة ) :0المادة

 ( ملحقين بالديوان وسكرتارية خاصة بالوزير. 3وثالثة )

 

يخضع المكلفون بمهام للسلطة المباشرة للوزير وهم مكلفون بجميع اإلصـالحات والدراسـات  :1المادة

 ر. والمهام المسندة إليهم من قبل الوزي

 

يخضـع المستشــارون الفنيـون للسـلطة المباشــرة للـوزير وهـم يعــدون الدراسـات ومــذكرات  :2المـادة

 االستشارة والمقترحات حول الملفات التي يسندها الوزير إليهم. 

يتم اختيار المستشارين الفنيين على أساس تخصصهم في المجاالت الخاصة من صالحيات وزير الداخلية 

 و الالمركزية. 

 مكلفون على وجه الخصوص بـ: وهم

 الشؤون القانونية؛  -

 األمن؛  -

 اإلدارة اإلقليمية؛  -

 الالمركزية والتنمية المحلية؛  -

 الشؤون العقارية؛  -

 الشؤون االقتصادية. -

 

من المرسوم رقم  1: تكلف المفتشية الداخلية، تحت سلطة الوزير ، بالمهام المحددة في المادة 0المادة

 . 0993يونيو  1الصادر بتاريخ  120.93

 وفي هذا اإلطار، فهي تطلع على الخصوص بالصالحيات التالية: 

التأكد من مدى نجاعة تسير نشاطات جميع المصالح التابعة للقطاع والهيآت الواقعة تحت  -

وصايته ومن مدى مطابقة تلك النشاطات مع القوانين والنظم الجاري بها العمل ومع السياسة 

 وخطط العمل الخاصة بالقطاع. 

وبين التقديرات واقتراح تقييم النتائج المحققة بالفعل وتحليل الفرق الحاصل بين هذه النتائج  -

 اإلجراءات الالزمة لتصحيح هذه الوضعية. 

 وهي تقوم بإبالغ الوزير باإلختالالت المالحظة. 

مفتشين برتبة مديرين  1يرأس المفتشية الداخلية مفت  عام وله رتبة مستشار فني للوزير يساعده 

 مركزيين ومن ضمنهم ضابط من الحرس الوطني وإطار سام من الشرطة. 
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يكلف الملحقون بالديوان بالمهام اإلدارية التي يسندها الوزير إليهم. ولهم رتبة مديرين  :9المادة

 مركزيين.

 

 تسير السكرتارية الخاصة للوزير الشؤون الخاصة بالوزير. :  01المادة 

 يرأس السكرتارية الخاصة بالوزير كاتب خاص يعينه الوزير بموجب مقرر وهو يتمتع بذات الرتبة

 واالمتيازات التي يتمتع بها رؤساء المصالح في اإلدارة المركزية.

 

II:األمانة العامة. 

 تتضمن األمانة العامة:  :00المادة

o األمين العام؛ 

o .المصالح الملحقة 

 األمين العام:  .0

تتمثل مهمة األمين العام، تحت سلطة الوزير ،وبتفويض منه، في تنفيذ المهـام المحـددة فـي  :04المادة

 وخاصة:  0993يونيو  1الصادر بتاريخ  120/93من المرسوم رقم  9المادة 

 إنعاش نشاطات القطاع وتنسيقها ورقابتها؛  -

 المتابعة اإلدارية للملفات والعالقات مع المصالح الخارجية؛ -

 نية القطاع ومراقبة تنفيذها؛ إعداد ميزا -

 تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف القطاع.  -

 

 .المصالح الملحقة باألمانة العامة: 4

 يتبع لألمين العام: : 03المادة

 ؛الملحقون  -

 ؛خلية حفظ وتسيير أرشيف اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات  -

 مصلحة الترجمة؛ -

 السكرتارية المركزية؛مصلحة  -

 مصلحة استقبال الجمهور. -

 

: تكلف خلية حفظ وتسيير أرشيف اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابـات بحفـظ وتسـيير أرشـيف 02المادة

 اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات. 

 يعين مسؤول الخلية بمرسوم وله رتبة مدير مركزي .

 

 جميع الوثائق أو العقود التي تفيد القطاع.تكلف مصلحة الترجمة بترجمة : 00المادة

 

 : تضطلع مصلحة السكرتارية المركزية بما يلي: 01المادة

 استقبال وتسجيل وتوزيع وتسيير البريد الوارد والصادر من وإلى القطاع؛  -

 الطباعة المعلوماتية وتكثير وحفظ الوثائق.  -

 وهي تضم قسمين: 
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 قسم البريد الوارد؛  -

 قسم البريد الصادر.  -

 

 : تكلف مصلحة االستقبال باستقبال الجمهور وإعالمه وتوجيهه. 02المادة

 

IIIالمديريات المركزية. 

: تضم المديريات المركزيـة هياكـل إداريـة متخصصـة وهياكـل مشـتركة وهياكـل قـوى األمـن 00المادة

 الداخلي والحماية المدنية. 

 الهياكل اإلدارية المتخصصة: 

 المديرية العامة لإلدارة اإلقليمية؛  -

 المديرية العامة للجماعات اإلقليمية؛  -

 المديرية العامة للشؤون السياسة والحريات العامة؛ -

 المديرية العامة لمصالح دعم المسار االنتخابي. -

 الهياكل اإلدارية المشتركة: 

 مديرية التعاون والدراسات والبرمجة؛  -

 واألرشيف؛مديرية التشريع والتوثيق  -

 مديرية االتصال؛  -

 مديرية الشؤون اإلدارية والمالية.  -

 هياكل قوى األمن الداخلي والحماية المدنية

 المديرية العامة لألمن الوطني؛ -

 قيادة أركان الحرس الوطني؛  -

 التجمع العام ألمن الطرق؛  -

 المديرية العامة للحماية المدنية؛  -

 أ.الهياكل اإلدارية المتخصصة

 . المديرية العامة لإلدارة اإلقليمية: 0

 : تكلف المديرية العامة لإلدارة اإلقليمية بما يلي: 09المادة

 تنسيق نشاطات الدوائر اإلدارية ورقابتها ومتابعتها؛  -

 الدراسات المتعلقة بإصالحات اإلدارة وإنشاء الدوائر اإلدارية؛  -

 اإلدارية اإلقليمية؛ التحقق من مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات  -

 ؛متابعة رجال السلطة -

 القضايا المتعلقة بالحدود،  -

 تنسيق المعلومات بين اإلدارات المركزية واإلدارات الالممركزة؛  -

 التكوين المستمر وتحسين خبرة السلطات اإلدارية اإلقليمية؛  -

ويرأس المديرية العامة مدير عام يساعده مدير مسـاعد وتضـم فضـال عـن مصـلحة السـكرتارية، ثـالث 

 مديريات هي: 

   مديرية الدوائر اإلدارية والشؤون القانونية 

  مديرية الحدود والشؤون العقارية 
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 .مديرية تحسين الخبر واالتصاالت اإلدارية 

 

 مديرية الدوائر اإلدارية والشؤون القانونية 0.0

 : تضطلع مديرية الدوائر اإلدارية والشؤون القانونية على الخصوص بالمهام التالية: 41المادة

 رقابة ومتابعة نشاط الدوائر اإلدارية؛ -

 استغالل التقارير والوثائق والمعلومات الواردة من الدوائر اإلدارية؛  -

 متابعة ملفات أشخاص القيادة؛ -

 اإلقليمية؛الدراسات المتعلقة بإصالح اإلدارة  -

 رقابة مشروعية القرارات التي تتخذها السلطات اإلدارية اإلقليمية؛ -

 متابعة النزاعات المتصلة بالقرارات التي تتخذها السلطات اإلدارية؛ -

 التوثيق القانوني واإلداري؛ -

 يرأس مديرية الدوائر اإلدارية والشؤون القانونية مدير وتضم مصلحتين هما: 

 ية؛مصلحة الدوائر اإلدار -

 مصلحة المشروعية -

 

 : تكلف مصلحة الدوائر اإلدارية بما يلي؛40المادة

 رقابة ومتابعة نشاط الدوائر اإلدارية؛   -

 استغالل التقرير والوثائق والمعلومات الواردة من الدوائر اإلدارية؛ -

 متابعة ملفات السلطة. -

 وهي تضم قسمين: 

 قسم الدوائر اإلدارية؛ -

 قسم رجال السلطة. -

 

 تتمتع مصلحة المشروعية بالصالحيات التالية::  44المادة

 رقابة مشروعية القرارات التي تتخذها السلطات اإلدارية؛ -

 معالجة القضايا القانونية المحالة إليها؛  -

 متابعة النزاعات المتصلة بالقرارات التي تتخذها السلطات اإلدارية اإلقليمية؛ -

 التوثيق القانوني واإلداري.  -

 وهي تضم قسمين: 

  قسم المشروعية والتوثيق؛ 

 قسم النزاعات. 

 

 مديرية الحدود والشؤون العقارية  0.4

 تكلف مديرية الحدود والشؤون العقارية بما يلي: : 43المادة

 معالجة ومتابعة القضايا المتعلقة بالحدود؛ -

 تسيير األرشيف والوثائق المتعلقة بقضايا الحدود؛  -

 مسك الوثائق القانونية العامة والمتخصصة في مجال الحدود؛  -
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 اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتجنب حوادث الحدود؛  -

 إحصاء الحوادث التي تقع في الحدود والقيام بمتابعتها؛  -

 تعميم النصوص المتعلقة باإلصالح العقاري؛  -

 متابعة تطبيق النصوص المتعلقة باإلصالح العقاري؛  -

 المنازعات العقارية.متابعة  -

 يرأس مديرية الحدود والشؤون العقارية مدير. 

 وهي تضم مصلحتين هما:

 مصلحة المسائل الحدودية؛  -

 مصلحة المسائل العقارية.  -

 

 تكلف مصلحة المسائل الحدودية بما يلي:: 42المادة

  معالجة ومتابعة القضايا المتعلقة بالحدود؛ 

  اقتراح السبل والحلول الكفيلة بتجنب الحوادث في الحدود 

  إحصاء الحوادث التي تحدث في الحدود والقيام بمتابعتها؛ 

 

 : تكلف مصلحة الشؤون العقارية بما يلي: 40المادة

 تعميم النصوص المتعلقة بالشؤون العقارية؛  -

 الدراسات المتعلقة باإلصالح العقاري؛ -

 متابعة تطبيق النصوص المتعلقة باإلصالح العقاري؛  -

 ناجمة عن تطبيق اإلصالح العقاري متابعة المنازعات  ال -

 

 مديرية تحسين الخبرة واالتصاالت اإلدارية  3.0

 تكلف مديرية تحسين الخبرة واالتصاالت اإلدارية بما يلي: : 41المادة

 تسيير شبكة االتصال اإلداري الخاصة بالقيادة؛  -

 إقامة وصيانة شبكة معلومات فاعلة تربط الصلة بين اإلدارات المركزية واإلدارات الالممركزة؛ -

 استغالل المعلومات الواردة وضبطها وإحالتها إلى اإلدارات المعينة؛ -

التنسيق مع شبكات المعلومـات اإلداريـة األخـرى بغيـة اسـتخراج معلمـات يوثـق بهـا وبأقصـى  -

 سرعة؛ 

 وتحسين خبرة السلطات اإلدارية اإلقليمية.التكوين المستمر  -

 يرأس مديرية تحسين الخبرة واالتصاالت اإلدارية مدير وهي تضم مصلحتين هما: 

 مصلحة تحسين الخبرة  -

 مصلحة االتصاالت اإلدارية  -

 

 تكلف مصلحة تحسين الخبرة بما يلي:  :42المادة

 إعداد برامج التكوين المستمر وتحسين خبرة السلطات اإلدارية اإلقليمية؛  -

 تنظيم ومتابعة تنفيذ ملتقيات ودورات تكوين وتحسين خبرة السلطات اإلدارية؛  -
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 : تكلف مصلحة االتصاالت اإلدارية بما يلي: 40المادة

 استغالل شبكة االتصال اإلداري للقيادة؛  -

 عالة تربط بين اإلدارات المركزية وبين اإلدارات الالممركزة؛ وضع وصيانة شبكة معلومات ف -

 استغالل المعلومات الواردة وضبطها وإحالتها إلى اإلدارات المعينة؛  -

 التنسيق مع شبكات االتصال اإلدارية األخرى بغية استخراج معلومات يوثق بها وبأقصى سرعة.  -

 وهي تضم قسمين: 

  قسم االستغالل والنشر؛ 

  .قسم الصيانة 

 

 المديرية العامة للجماعات اإلقليمية:  .4

 تمارس المديرية العامة للجماعات اإلقليمية على وجه الخصوص الصالحيات التالية:  :49المادة

 إنعاش مسلسل الالمركزية، بهدف تحقيق تنمية محلية متوازنة؛  -

ليم، ومراجعة التقطيـع البلـدي والجهـوي وتطـوير الشـراكة اإدارة عملية التنظيم البلدي لكل اإلق -

 بين البلديات؛ 

المساهمة في تصور وتنفيذ السياسات الوطنية في مجال الالتمركز، بمواكبة الالمركزية بالتعاون  -

 مع القطاعات الوزارية األخرى؛

 وضع هياكل فنية لدعم الكيانات الترابية الالممركزة؛  -

 مراجعة وعصرنة اإلطار المؤسسي والقانوني لالمركزية؛  -

 ممارسة الوصاية على الجماعات اإلقليمية؛  -

 تسيير النزاعات المرتبطة بالجماعات اإلقليمية؛ -

 إصالح نظام تمويل الجماعات اإلقليمية؛  -

 توزيع المساعدات المالية الممنوحة من قبل الدولة للجماعات اإلقليمية؛ -

 اقدية بين الدولة والجماعات اإلقليمية؛ ترقية سياسية تع -

 جمع وتحليل ونشر المعلومات والمعطيات اإلحصائية أو المالية بالجماعات اإلقليمية؛ -

وضع سياسة للتكوين وتعزيز القدرات لصالح المنتخبين المحليـين وعمـال الجماعـات اإلقليميـة،  -

 ي التنمية المحلية؛ واإلرادات الوصية والمصالح الالممركزة للدولة والفاعلين ف

 وضع سياسة تنموية محلية؛  -

 ترقية التنمية المحلية، عبر البلديات وهيئاتها التشاورية، وكذا التنمية الجماعية؛  -

 ترقية ومتابعة إعداد خطط لتنمية الجماعات اإلقليمية؛  -

 متابعة تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع تنموية محلية؛  -

الجماعات اإلقليمية، فـي مجـال االستصـالح والخـدمات المقدمـة متابعة األنشطة التي تقوم بها  -

 للسكان، وترقية ممارسة هذه الجماعات لصالحياتها؛

جمع المعلومات ذات الصلة بمستوى الخـدمات المقدمـة للسـكان، ودعـم الجماعـات اإلقليميـة،  -

 وأصحاب الخدمات في مجال تسيير هذه الخدمات.

قليمية مدير عام يساعده مدير عـام مسـاعد، وتضـم باإلضـافة إلـى يرأس المديرية العامة للجماعات اإل

 قطب دعم الجماعات اإلقليمية. 

 :على المستوى المركزي
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  مديرية المشروعية؛ 

  مديرية المالية المحلية؛ 

  .مديرية التنمية المحلية ودعم القدرات 

 على المستوى الالممركز: 

  المحليةالمندوبيات الجهوية لالمركزية والتنمية. 

 

 : يشكل قطب دعم الجماعات اإلقليمية هيئة تنسيق خبرة مكلفة ب:31المادة

تقديم الدعم الفنـي الضـروري للمنتخبـين ووكـالء الجماعـات اإلقليميـة والمؤسسـات العموميـة  -

 للتعاون البلدي المشترك في مجال التنظيم والمالية وقيادة األشغال والهندسة االجتماعية؛ 

لجماعات اإلقليمية في مجال التنميـة المؤسسـية والتكـوين والتـأطير والمسـاعدة تقديم الدعم ل -

 الفنية ومتابعة العقود بين الدولة والجماعات اإلقليمية ومراقبة المشروعية. 

يقدم القطب، على المستوى المركزي، الدعم لهياكل المديرية العامة للجماعات اإلقليمية بواسـطة خليـة 

ل المسـتوى الالمركزيـة، فإنـه يقـدم الـدعم للمنـدوبيات الجهويـة مـن خـالل مراكـز دعم البلديات، أما ع

 المصادر.  

 

 مديرية المشروعية:0.4

: تتمثل مهاد مديرية المشروعية في تحديث التشـريعات والـنظم المعمـول بهـا، والسـهر علـى 30المادة

 لالمركزية. احترام المشروعية، واقتراح التعديالت الالزمة لتنفيذ أمثل لسياسة ا

 ( هي: 3ويرأس مديرية المشروعية مدير وتضم ثالث مصالح )

 مصلحة الدراسات،  -

 مصلحة رقابة المشروعية؛  -

 مصلحة النزاعات.  -

 

تكلف مصلحة الدراسات بتقديم كافة االستشارات القانونية المتعلقـة بالتشـريع المعمـول بـه،  :34المادة

وإعداد القواعـد القانونيـة ذات الصـلة بسـير عمـل وصـالحيات الجماعـات اإلقليميـة، وإعـداد الدراسـات 

 القانونية المتعلقة بالالمركزية.

 

خاصة عبـر اللجنـة الوطنيـة حترام التشريعات، تكلف مصلحة رقابة المشروعية بالسهر على ا : 33المادة

 كما تكلف بالتنسيق بين عمل مراقبي المشروعية بوصفهم أمناء اللجان الجهوية للوصاية. للوصاية، 

 

تكلف مصلحة النزاعات بصـياغة االستشـارات المناسـبة، ومتابعـة النزاعـات المتعلقـة بتأويـل  :32المادة

 اإلقليمية وشركائها العموميين والخصوصيين.  التشريعات فيما بين مختلف الجماعات

 

 مديرية المالية المحلية:  4.4

تتمثل مهام مديرية المالية المحلية في معالجة المسائل الخاصة بالمالية المحلية من جوانـب  :30المادة 

الجباية المحلية والمساعدات المالية المقدمة للجماعات اإلقليمية من قبـل الدولـة، والميزانيـات المحليـة، 

 والقروض.
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 ( مصالح هي: 3ويسير هذه المديرية مدير وتضم ثالث )

 الذاتية؛مصلحة الموارد  -

 مصلحة صناديق المساعدات والتحويالت المالية للدولة؛  -

 مرصد المالية المحلية.  -

 

تكلف مصلحة الموارد الذاتيـة بـاقتراح اآلليـات الراميـة إلـى تنميـة المـوارد الذاتيـة للجماعـات  :31المادة

 اإلقليمية واإلشراف عليها ومواكبة تنفيذها. 

 

تكلف مصلحة صناديق المساعدات والتحويالت المالية بمتابعة تمويالت الجماعـات اإلقليميـة، :  32المادة

مهما كان مصدر هـذه التمـويالت، والمسـاهمة فـي وضـع نظـام جديـد لتمويـل اسـتثمارات الجماعـات 

اإلقليمية، مهما كـان مصـدر هـذه التمـويالت، والمسـاهمة فـي وضـع نظـام جديـد لتمويـل اسـتثمارات 

 ت اإلقليمية، كما تكلف المصلحة بممارسة الرقابة على الميزانية طبقا للتشريعات المعمول بها. الجماعا

 

 تتمثل مهمة مرصد المالية المحلية في:: 30المادة

جمع البيانات المالية، ووثائق الميزانية ووثـائق تسـيير الجماعـات اإلقليميـة وذلـك بالتعـاون مـع  -

 لعمومية؛ مصالح مديرية الخزينة والمحاسبة ا

 مسك قاعدة بيانات للمالية المحلية؛  -

 تسهيل معرفة وتقييم وصياغة مقترحات تعديل أو تطوير برامج الدعم الخاصة.  -

 

 مديرية التنمية المحلية وتعزيز القدرات: . 3.4

تتمثل مهمة مديرية التنمية المحلية وتعزيز القدرات في ترقية التنمية المحلية وصالحيات  :39المادة

 الجماعات المحلية، ودعم المقاربة التشاركية التصاعدية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال الالمركزية.

 ( هي: 2ويرأس مديرية التنمية المحلية وتعزيز القدرات مدير وتضم أربع مصالح )

 حة التخطيط التشاركي؛ مصل -

 المصلحة المكلفة بتطوير الخدمات العمومية المحلية؛  -

 مصلحة تعزيز القدرات؛  -

 مصلحة المنتخبين المحليين وعمال الجماعات اإلقليمية.  -

 

تكلــف مصــلحة التخطــيط التشــاركي بقيــادة وتطــوير الديمقراطيــة التشــاركية، عبــر تشــجيع  :21المــادة

التخطيط التشاركي على المستوى الجماعي والبلدي، ودعم الفاعلين في إقامة مشاريع التنميـة المحليـة 

 المقررة في إطار خطط التنمية المحلية، وكذلك في التوجيه والبحث عن التمويالت. 

 ( هما: 4قسمين) وتضم المصلحة

 قسم التخطيط البلدي والجماعي؛  -

 قسم إقامة المشاريع. -
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تكلــف المصــلحة المكلفــة بتطــوير الخــدمات العموميــة المحليــة بــالنهوض بتنميــة الخــدمات : 20المــادة

العمومية المحلية، بهـدف توسـيع الخـدمات المقدمـة لسـكان مـن طـرف المجموعـات، وتعزيـز التنميـة 

 كذلك بمتابعة ومسك أمالك الجماعات اإلقليمية.المحلية وهي مكلفة 

 ( هي: 3وتضم المصلحة المكلفة ثالثة أقسام )

 قسم عقود الدولة والجماعات اإلقليمية؛  -

 قسم تسيير الخدمات العمومية الداخلية؛  -

 قسم متابعة األمالك.  -

 

الوطنية لتكـوين  اتيجيةباإلسترتكلف مصلحة تعزيز القدرات بوضع ومتابعة األنشطة المرتبطة  :24المادة

الفاعلين في الالمركزية، والمساهمة في إنجـاز األنشـطة الضـرورية فـي مجـال تعزيـز قـدرات هـؤالء 

 الفاعلين، وإعداد ونشر األدوات التربوية لصالح الفاعلين في مجال الالمركزية. 

 ( هما: 4وتضم المصلحة قسمين )

 علين المحليين؛ اقسم تكوين الف -

 قسم األدوات التربوية.  -

 

تكلـف مصـلحة المنتخبـين المحليـين وعمـال الجماعـات اإلقليميـة بإعـداد النظـام األساسـي  :23المادة

للمنتخبين المحليين، ومتابعة تطبيقه، والمساهمة في تسهيل مهامهم لدى مختلف اإلدارات. ومن مهامهـا 

مجـال تكـوينهم وانتمـاءاتهم االجتماعيـة  أيضا أن تعد إحصائيات حول المنتخبين المحليـين، خاصـة فـي

والمهنية. كما تقوم بإعداد النظم األساسية والنصوص التنظيمية الخاصة بعمال الجماعات اإلقليمية وكـذا 

 إصدار إحصائيات حول التشغيل اإلقليمي. 

 ( هما: 4وتضم المصلحة قسمين )

 قسم المنتخبين المحليين؛  -

 قسم العمال اإلقليميين. -

 

تكلف المندوبيات الجهوية لالمركزية والتنمية المحليـة، تحـت سـلطة المـدير العـام للجماعـات : 22المادة

 اإلقليمية بما يلي: 

 التخطيط الجهوي ودراسة انعكاسات المشاريع الجهوية للتنمية المحلية؛  -

جـان تقديم االستشارات للجماعات اإلقليمية وممارسـة رقابـة المشـروعية وضـبط سـكرتارية الل -

 الجهوية للوصاية؛ 

 متابعة وسائل ومشاريع التنمية المحلية.  -

 

 المديرية العامة للشؤون السياسية والحريات العامة  .3

 تكلف المديرية العامة للشؤون السياسية والحريات العامة بما يلي:   :20المادة

 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛  -

 األحزاب السياسية، والحركات التابعة لها؛  -

 متابعة المجموعات التقليدية؛  -

 التوثيق؛  -
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 مؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة ونقل األموال؛  -

 رخص حمل األسلحة النارية والذخيرة؛  -

 قاعات األلعاب والمطاعم والمشروبات الكحولية؛  -

 مساعد. يرأس المديرية العام مدير عام يساعده مدير عام 

 وهي تضم ثالث مديريات: 

 مديرية الحريات العامة؛  -

 مديرية الدراسات والتوثيق؛  -

 مديرية الشؤون السياسية.  -

 

 تكلف مديرية الحريات العامة بما يلي:  :21المادة

 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛  -

ــاب والم - ــات األلع ــوال وقاع ــل األم ــة ونق ــركات الحراس ــر وش ــيم الح ــات التعل ــاعم مؤسس ط

 والمشروبات الكحولية؛ 

 المجموعات التقليدية.  -

 وتضم مصلحتين: 

 مصلحة المنظمات والمؤسسات؛ -

 مصلحة الجماعات التقليدية. -

 

تكلف مصلحة المنظمات والمؤسسات بتسيير المسائل المتعلقة بالجمعيات وبالمنظمـات غيـر  :22المادة

الحكومية و بمؤسسـات التعلـيم الحـر وشـركات الحراسـة ونقـل األمـوال وقاعـات األلعـاب والمطـاعم 

 والمشروبات الكحولية.

 وتضم قسمين: 

 قسم المنظمات وهو مكلف بالجمعيات وبالمنظمات غير الحكومية؛ -

سم المؤسسات وهو مكلف بمتابعة مؤسسات التعليم الحر وشركات الحراسـة ونقـل األمـوال ق -

 وقاعات األلعاب والمطاعم والمشروبات الكحولية. 

 

 تكلف مصلحة الجماعات التقليدية بتسيير المسائل المتعلقة بالجماعات التقليدية.  :20المادة

 

 تكلف مديرية الدراسات والتوثيق بما يلي:  : 29المادة

 معالجة المعلومات وتلخيصها؛  -

 مراقبة األسلحة النارية والذخائر. -

 وتضم مصلحتين: 

 مصلحة الدراسات؛  -

 مصلحة التوثيق.  -

 

 .تكلف مصلحة الدراسات بمعالجة المعلومات وبتلخيصها : 01المادة
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 .تكلف مصلحة التوثيق برقابة األسلحة النارية والذخائر :00المادة

 

 تكلف مديرية الشؤون السياسية بما يلي:  :  04المادة

 متابعة األحزاب السياسية والحركات التابعة لها.  -

 التحليل السياسي -

 وتضم مصلحتين: 

 مصلحة األحزاب السياسية والحركات التابعة لها؛  -

 مصلحة التحليل السياسي.  -

 

تكلف مصلحة األحزاب السياسية والحركات التابعة لها بمتابعة األحـزاب السياسـية والحركـات  :03المادة

 التابعة لها.

 

 تكلف مصلحة التخليل السياسي بالتحليل السياسي.  : 02المادة

 

 المديرية العامة لمصالح دعم المسار االنتخابي .2

تكلف المديرية العامة لمصالح المسار االنتخابي بإعداد الملف االنتخابي وتأمين الدعم الفني  : 00المادة

 للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات. 

 وفي هذا اإلطار فهي مكلفة بوجه الخصوص بما يلي: 

إعداد ومسك الملف االنتخابي وكذلك إعداد تزكية محتواه مـن طـرف اللجنـة الوطنيـة المسـتقلة  -

 لالنتخابات؛ 

 المؤازرة الفنية للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات من أجل اقتناء المعدات االنتخابية؛  -

مـات المرتبطـة المؤازرة الفنية للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات من أجل معالجة تدفق المعلو -

 بالجوانب األخرى للمسلسل االنتخابي؛ 

 إقامة وتسيير النظم المعلوماتية للوزارة وكذلك تحديد وتسيير خطط نشر المعلوماتية؛  -

 دراسة كل مشروع معلوماتي بعده القطاع؛  -

 إعداد البرامج المعلوماتية؛  -

 إعداد وتطوير خطط نشر المعلوماتية للوزارة؛  -

 جمع وحفظ ومعالجة وتحليل المعلومات التي من شأنها سالمة وشمولية الملف االنتخابي؛  -

تنظيم ومؤازرة تدقيقات الملف االنتخابي من طرف مفتشي اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابـات  -

 أو الشركاء الدوليين لموريتانيا؛ 

نتخابي تحت رقابة وإشراف  اللجنة الوطنية تعد المديرية العامة لمصالح دعم المسار االنتخابي الملف اإل

 المستقلة لإلنتخابات.

كما تساهم باالشتراك مع اللجنة المسـتقلة لالنتخابـات فـي تحريـر دفتـر الشـروط القتنـاء المسـتلزمات 

 االنتخابية وتحضر عند استالمها.
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 يساعده مدير عام مساعد.يدير المديرية العامة لمصالح دعم المسار االنتخابي مدير عام :  01المادة

 وهي تشمل ثالث مديريات: 

 مديرية النظم المعلوماتية؛  -

 مديرية اإلحصاء والملف االنتخابي؛ -

 مديرية المؤازرة االنتخابية -

 

 :  مديرية النظم المعلوماتية02المادة

 وهي مكلفة بما يلي : 

 دراسة أي مشروع معلوماتي يتخذه القطاع؛  -

 ؛ تطوير البرامج المعلوماتية -

 إعداد وتطوير خطط نشر المعلوماتية للوزارة؛  -

 العمل من أجل آلية الملفات االنتخابية؛  -

 صيانة األجهزة المعلوماتية لدى الوزارة؛  -

مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات من أجل العمل على آلية مركزة الترشحات والنتائج  -

 االنتحابية. 

 وهي تتكون من ثالث مصالح: 

 مصلحة تطوير المعلوماتية؛  -

 مصلحة الصيانة؛ -

 مصلحة المركز المعلومات االنتخابي؛  -

 

مصلحة تطوير المعلوماتية وهي مكلفة بتطوير البرامج وتحرير دفاتر الشروط من أجل اقتناء  :00المادة

 النظم المعلوماتية وتشمل قسمين: 

 قسم الدراسات المعلوماتية؛  -

 قسم تطوير البرامج المعلوماتية؛  -

 

 مصلحة الصيانة وهي مكلفة بصيانة الشبكة والمستلزمات المعلوماتية وتشمل قسمين:: 09المادة

 قسم الشبكات المعلوماتية؛  -

 قسم المستلزمات والنظم المعلوماتية؛  -

 

مصلحة المركز المعلوماتي  االنتخابي وهي مكلفة بإنشاء مركز معلوماتي انتخابي وبالسـير  : 11المادة

 الجيد للنظم االنتحابية وتشمل قسمين: 

 االنتخابي؛  SMSقسم بوابة الشبكة العنكبوتية ونظام  -

 قسم النظم االنتخابية. -

 

 مديرية اإلحصاء والملف االنتخابي : 10المادة

 وهي مكلفة بما يلي: 

 تنظيم ومتابعة اإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابي؛  -
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 إعداد الملف االنتخابي وكذلك تزكية محتواه من طرف اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات؛  -

 جمع وحفظ ومعالجة وتحليل المعلومات التي من شأنها سالمة وشمولية الملف االنتخابي؛  -

ن طرف مفتشي اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابـات تنظيم ومؤازرة تدقيقات الملف االنتخابي م -

 أو الشركاء الدوليين لموريتانيا. 

 وهي تشمل ثالثة مصالح: 

 مصلحة متابعة واستغالل اإلحصاء االنتخابي؛  -

 مصلحة اإلحصائيات ونشر الملف االنتخابي؛  -

 مصلحة التدقيق االنتخابي.  -

 

ء االنتخابي بمتابعـة اإلحصـاء ذي الطـابع االنتخـابي تكلف مصلحة متابعة واستغالل اإلحصا : 14المادة

 وترسيخ حفظ ومعالجة المعطيات المحصول عليها في إطار اإلحصاء ومراجعات الملف االنتخابي. 

 وتشمل ثالثة أقسام: 

 قسم مركزة واستقبال وشفرنة معطيات اإلحصاء االنتخابي؛  -

 قسم وحفظ ومعالجة المعطيات؛  -

 قسم متابعة اإلحصاء االنتخابي والمراجعات.  -

 

تكلف مصلحة اإلحصائيات ونشر الملف االنتخابي بإعداد اإلحصـائيات وتهيئـة المعطيـات التـي  :13المادة

 يتعين نشرها على الملف االنتخابي وتشمل قسمين : 

 قسم اإلحصائيات؛  -

 قسم نشر الملف االنتخابي.  -

 

تكلف مصلحة تدقيق الملف االنتخابي بإعداد تدقيقات الملف االنتخـابي وتزكيـة محتـواه مـن  : 12المادة

 طرف مفتشي اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات والشركاء الدوليين لموريتانيا. 

 وتشمل قسمين:  

 قسوة رقابة جودة المحتوى؛ -

 قسم تزكية الملف االنتخابي.  -

 

 االنتخابية: مديرية المؤازرة 10المادة

وهي مكلفة بمؤازرة اللجنـة الوطنيـة المسـتقلة فنيـا مـن أجـل معالجـة تـدفق المعلومـات ذات الصـلة 

 بالجوانب المرتبطة بالمسلسل االنتخابي. 

كما تساهم باالشتراك مع اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات في تحرير دفتر الشروط مـن أجـل اقتنـاء 

 استالمها.   المستلزمات االنتخابية وتحضر

 وهي تشمل ثالثة مصالح: 

 مصلحة المستلزمات االنتخابية؛  -

 مصلحة التقييم والبرمجة االنتخابية؛  -

 مصلحة الدعم لمركزة ومعالجات المعطيات االنتخابية. -
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تكلف مصلحة المستلزمات االنتخابية بدفتر  الشروط من أجل اقتناء المستلزمات االنتخابية  :11المادة

 ها. وحضور استالم

 وتشمل قسمين: 

 قسم التنسيق مع اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات من أجل اقتناء المستلزمات االنتخابية؛  -

 قسم متابعة توزيع المستلزمات -

 

تكلف مصلحة التقييم والبرمجة االنتحابية بمـؤازرة الجنـة الوطنيـة المسـتقلة لالنتخابـات مـن :  12المادة

 االنتخابات.أجل برمجة و تقييم 

 وهي تشمل قسمين: 

 قسم البرمجة االنتخابية؛  -

 قسم التقييم االنتخابي.  -

 

تكلف مصلحة الدعم لمركزة ومعالجات المعطيات االنتخابية بمؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة : 10المادة

 لالنتخابات من أجل العمل على آلية ومعالجة المعطيات االنتخابية. 

 وهي تشمل قسمين: 

 قسم النتائج االنتخابية لالقتراعات؛  -

 قسم متابعة الترشحات االنتخابية. -

 

 الهياكل اإلدارية المشتركة -ب

 مديرية التعاون والدراسات والبرمجة.0

 تمارس مديرية التعاون والدراسات والبرمجة على وجه الخصوص الصالحيات التالية:  :19المادة

 برمجة وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسة وأنشطة جميع هياكل الوزارة؛  -

 ترقية وتطوير تنسيق مختلف تدخالت شركاء التنمية الفنيين والماليين؛  -

متابعة وتطوير التعاون مع الشركاء المتـدخلين فـي مجـال أنشـطة الـوزارة وكـذلك تطـوير ومتابعـة    -

 التعاون الالمركزي. 

 اع في الهيئات الوزارية المشتركة المتعلقة بالنشاط الدولي. تلخيص مواقف القط  -

 تمثيل الوزارة في الهيئات والمفاوضات واالجتماعات الدولية؛  -

 اقتراح توجهات لسياسة حور القطاع في الخارج؛  -

قعة من إعداد وتنفيذ اتفاقات التعاون وكذلك التفاهمات اإلدارية واالتفاقات، كيفما كانت طبيعتها والمو -

 قبل الوزير في إطار صالحياته. 

 يرأس مديرية التعاون والدراسات والبرمجة مدير يساعده مدير مساعد

 تضم المديرية أربع مصالح هي: 

 مصلحة الدراسات والبرمجة؛  -

 مصلحة المتابعة والتقييم؛  -

 مصلحة التعاون؛  -

 مصلحة االتصال مع مجلس وزراء الداخلية العرب. -
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 تكلف مصلحة الدراسات والبرمجة ببرمجة أنشطة مصالح الوزارة وتضم قسمين:  :21المادة

 قسم الدراسات؛  -

 قسم البرمجة.  -

 

تكلف مصلحة المتابعة والتقييم بمتابعة وتقييم جميـع أنشـطة الـوزارة والهياكـل التابعـة لهـا :  20المادة

 وتضم قسمين: 

 قسم المتابعة؛  -

 قسم التقييم.  -

 

حة التعاون بالتنسيق مع الشركاء الفنيين والمـاليين المتـدخلين فـي مجـال نشـاط : تكلف مصل24المادة

( 4الوزارة وتنسيق برامج الدعم المنفذة وبتطوير التعـاون الالمركـزي وتضـم هـذه المصـلحة قسـمين )

 هما: 

 قسم تنسيق التعاون،  -

 قسم التعاون الالمركزي.  -

 

: تكلـف مصـلحة االتصـال مـع مجلـس وزراء داخليـة العـرب بمتابعـة القضـايا المتعلقـة بهـذه 23المادة

 المؤسسة.  وتضم هذه المصلحة قسمين هما: 

 قسم االتصال ؛ -

 قسم المتابعة وحفظ البيانات. -

 

 .مديرية التشريع والتوثيق واألرشيف. 4

 تكلف مديرية التسريع والتوثيق واألرشيف بما يلي:  :22المادة

 لمشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن القطاع؛ ا -

 متابعة مسطرة المصادقة على النصوص وإصدارها؛  -

 إعداد مجاميع وأدلة النصوص التشريعية والتنظيمية ؛  -

 جمع الوثائق الضرورية لحسن سير الوزارة؛  -

 تسيير وحفظ أرشيف القطاع على المستويين المركزي واإلقليمي؛  -

 تكوين قواعد معلومات للوثائق واألرشيف  -

وضع نظام لطباعة ونشر وتعميم النصـوص التشـريعية والتنظيميـة بالتعـاون مـع مديريـة نظـم  -

 المعلومات. 

 يرأسها مدير يساعده مدير مساعد وتضم أربيع مصالح:

 مصلحة التشريع؛  -

 التوثيق؛  مصلحة -

 مصلحة األرشيف؛  -

 مصلحة النشر.  -
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 تكلف مصلحة التشريع بما يلي:  :20المادة

 المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن القطاع؛  -

 متابعة مسطرة المصادقة على النصوص وإصدارها ؛  -

 إعداد مجاميع وأدلة النصوص التشريعية والتنظيمية.  -

 

 تكلف مصلحة التوثيق بما يلي: : 21المادة

 جمع الوثائق الضرورية لحسن سير الوزارة؛  -

 متابعة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدر عن الوزارة؛  -

 متابعة وتوزيع الجريدة الرسمية.  -

 وتضم قسمين: 

 قسم جمع الوثائق؛  -

 قسم الجريدة الرسمية.  -

 

 تكلف مصلحة األرشيف بما يلي:  :22المادة 

 أرشفة الوثائق على مستوى الوزارة -

 حفظ وصيانة وتصنيف الوثائق.  -

 وتضم قسمين: 

 قسمين األرشفة؛ -

 قسم الصيانة.  -

 

 تكلف مصلحة النشر بوضع نظام لطباعة ونشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية. :20المادة

 وهي تضم قسمين: 

 تضم التكثير  -

 النصوص. قسم تعميم -

 

 .مديرية االتصال :3

 تكلف مديرية االتصال بإعداد وتنفيذ استيراتيجية الوزارة في مجال االتصال. :29المادة 

 وهي مكلفة، على وجه الخصوص ب: 

 إعداد ونشر خطط القطاع في مجال االتصال؛  -

 إنتاج ونشر، في داخل وخارج القطاع، كل وثيقة اتصال أو إعالم.  -

 إلعالم وصياغتها، بناء على طلب من الوزير. إستقبال وثائق ا -

 يدير المديرية مدير يساعده مدير مساعد. -

 تتكون مديرية االتصال من مصلحتين. 

 مصلحة االتصال؛ -

 مصلحة التوثيق. -
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تكلف مصلحة االتصال بتنفيذ استيراتيجية القطاع في مجـال االتصـال ونشـرها عبـر القنـوات  :01لمادةا

 الرسمية المناسبة. 

 

تكلف مصلحة التوثيق بإنتاج وثائق اإلعالم للوزارة، كما تكلف باستقبال ونشر وثائق اإلعالم ،  :00المادة

 داخل وخارج البالد. وتعد أيضا لحساب الوزير ملخصات للوثائق والمقاالت ذات األهمية. 

 

 مديرية الشؤون اإلدارية والمالية:  .0

 : تكلف مديرية الشؤون اإلدارية والمالية بما يلي: 04المادة

إعداد ميزانية الوزارة ومسك المحاسبة المادية والمالية لألمالك الموضوعة تحت تصرف  -

 القطاع؛ 

 متابعة عمال الوزارة وتطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بهم؛  -

 قطاع؛ تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف ال -

 تسيير وصيانة العقارات واألثاث واللوازم التابعة للوزارة؛  -

 تكوين عمال اإلدارة المركزية والمصالح الالممركزة للوزارة؛  -

 يرأس المديرية مدير يساعده مدير مساعد.

 وتضم المديرية أربع مصالح: 

 مصلحة الشؤون اإلدارية واالجتماعية؛ -

 مصلحة اللوازم والصفقات؛ -

 مر بالصرف المنتدب للحرس الوطني؛مصلحة األ  -

 مصلحة المحاسبة. -

 

: تكلف مصلحة الشؤون اإلدارية واالجتماعية بتسيير وتكوين عمال اإلدارة المركزية والمصـالح 03المادة

 غير الممركزة التابعة للوزارة وكافة القضايا اإلدارية واالجتماعية األخرى وتضم قسمين. 

 قسم األشخاص،  -

 قسم التكوين.  -

 

 : تكلف مصلحة اللوازم والصفقات بما يلي: 02المادة

 المحاسبة المادية للمعدات المخصصة للوزارة؛  -

متابع عمليات الصفقات اإلدارية وتوفير التكوين من اللوازم والمعدات المكتبية لمختلـف مصـالح  -

 القطاع.

 وتضم قسمين: 

 قسم اللوازم؛ -

 قسم الصفقات.  -

 

لصـرف المنتدبـة للحـرس الـوطني بمراجعـة ودراسـة كافـة الوثـائق تكلف مصـلحة األمـر با :00المادة

 المحاسبية الصادرة عن قيادة أركان الحرس الوطني. 

 وتضم قسمين: 
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 قسم التعهدات؛  -

 قسم التصفية والمتابعة -

 

 تكلف مصلحة المحاسبة بالشؤون الميزانوية والمحاسبة .: 01المادة

 وتضم قسمين: 

 قسم الميزانية؛ -

 قسم الحسابات.  -

 

 ج. هياكل قوى األمن الداخلي والحماية المدنية: 

 .المديرية العامة لألمن الوطني0

 تكلف المديرية العامة لألمن الوطني بما يلي: : 02المادة

 حفظ واستتباب النظام العام بالتعاون مع هيئات األمن األخرى؛ -

 كشف مخالفة القوانين الجنائية وضبطها؛ -

 االستخبارات العامة؛  -

 مراقبة الحدود؛  -

 مراقبة األسلحة والذخائر؛  -

 السهر على احترام التشريعات الخاصة باالجتماعات والتظاهرات واالستعراضات العامة؛  -

 رقابة الهجرة واالستيطان؛ -

 وضع بطاقة التعريف الوطنية وتسييرها.  -

يرأس المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير عـام مسـاعد ينـوب عنـه فـي حالـة التغيـب أو اإلعاقـة 

 ويعين كل منهما بمرسوم. 

 يحدد تنظيم وسير عمل الميزانية العامة لألمن الوطني بمرسوم. 

 

 . قيادة أركان الحرس الوطني4

 ك الحرس الوطني. تكلف قيادة أركان الحرس الوطني بقيادة وإدارة سل :00المادة

ويعهد إلى الحرس الوطني بالتعاون مع قوات الشرطة واألمن األخرى بحفظ واستتاب النظام العام في 

 الدوائر اإلدارية. 

 يحدد تنظيم وسير عمل قيادة أركان الحرس الوطني بمرسوم. 

 

 . التجمع العام ألمن الطرق : 3

 ي: يكلف التجمع العام ألمن الطرق بما يل :09المادة

 الرقابة الحضرية للسيارات؛ 

  رقابة الطرق على التراب الوطني؛ 

 رقابة الحمولة بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالنقل؛ 

  رقابة النظم المتعلقة باألمن الطرقي؛ 

  ،مراقبة الوثائق المسلمة في مجال السـير والنقـل الطرقـي )رخصـة سـياقة، ضـريبة السـيارات

 التأمين الخ....(؛رخصة المعاينة الفنية، 
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 معاينة ومعاقبة المخالفات المتعلقة باألمن الطرقي؛ 

 تسيير السير الطرقي بغية تحسين األمن واإلنسانية؛ 

 رقابة وتحديد هوية الركاب؛ 

  المشاركة النشطة في جمع واستغالل ونشر المعلومات التي تهم األمن؛ 

  محاربة الهجرة السرية؛ 

  محاربة االتجار بالمخدرات؛ 

 حاربة اإلرهاب؛م 

 المشاركة بالتعاون مع القوات األخرى في حفظ النظام العام 

 يحدد تنظيم وسير عمل التجمع العام ألمن الطرق بمرسوم. 

 

 . المديرية العامة للحماية المدنية: 2

 تكلف المديرية العامة للحماية المدنية بما يلي:   :91المادة

  الدراسات التي تهدف إلى الوقاية من الظواهر أو الحوادث التي من شأنها أن تعرض المواطنين

 أو ممتلكاتهم للخطر؛ 

  وضع الوسائل الخاصة بالوقاية من هذه الظواهر أو الحوادث والتخفيف من أثارها؛ 

  تنسيق جهود الفاعلين العموميين والخصوصيين المشاركين في الحماية المدنية؛ 

 يم االعتمادات وإفادات المطابقة بناء على اقتراح من مدير الوقاية والرقابة؛ تسل 

  .متابعة تأطير واستخدام عمال الحماية المدنية 

يترأس المديرية العامة للحماية المدنية مدير عان يساعده مدير عان مساعد، ينوب عنه في حـال غيابـه 

 أو إعاقته و يعين كل منهما بمرسوم. 

تضم المديرية العامة للحماية المنية، باإلضافة إلى مصلحة السكرتاريا الملحقـة بالمـدير العـام مفتشـين 

 وأربع مديريات: 

 مديرية الوقاية والرقابة؛  -

 ؛اإلغاثةمديرية التخطيط وتنسيق  -

 مديرية اللوجستيك والبنى التحتية؛  -

 مديرية الوسائل العامة والعالقات الخارجية.  -

 ك: وهي تضم كذل

السرية المتخصصة, وتتكون من وحدات خاصة للتدخل وعلـى الخصـوص لإلنقـاذ ونـزع الركـام  -

 ومكافحة التلوث والوقاية من العدوى وإزالة األلغام؛ 

 مديريات جهوية في عواصم الواليات.  -

يعين قائد السرية والمديرون الجهويون للحماية المدنية بموجب مقرر من الـوزر المكلـف بالداخليـة بنـاء 

 على اقتراح من المدير العام. 

يساعد كل مدير جهوي مدير جهوي مساعد ورؤساء مراكز اإلنقاذ في المقاطعات ويعينون حسب نفـس 

 الشروط. 

 مديرية الوقاية والرقابة:  0.2

 : تكلف مديرية الوقاية والرقابة بما يلي:  90المادة
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إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجـال الوقايـة مـن األخطـار والحرائـق والـذعر فـي  -

المؤسسات التـي يرتادهـا الجمهـور، والمؤسسـات المصـنفة، والمبـاني ذات االرتفـاع الشـاهق 

 والمؤسسات األخرى المتخصصة. 

 لمطبقة في المؤسسات المذكورة أعاله؛ متابعة ورقابة معايير األمن ا -

 مسك قائمة وطنية بالمؤسسات التي يرتادها الجمهور والمؤسسات المصنفة؛  -

 منح التأشيرة المطلوبة للترخيص في البناء ولمخططات البناء؛ -

 التخطيط والرقابة على مصالح الوقاية؛  -

 تسليم التأشيرات المطلوبة لرخص البناء؛  -

 سن إجراءات السالمة في مجال رقابة وتخزين ونقل المنتجات والمواد الخطرة؛  -

 تصديق محاضر المعاينة الفنية للرقابة؛  -

 متابعة قرارات اللجنة الوطنية ألمن المؤسسات التي يرتادها الجمهور؛  -

 إعالم وتحسيس المواطنين حول مختلف المخاط والمسلكيات التي يتعين انتهاجها لمواجهتها. -

 يرأس مدير الوقاية والرقابة مدير وتضم ثالث مصالح: 

 مصلحة الوقاية والرقابة؛ 

 مصلحة األخطار الجسيمة؛ 

 .مصلحة اإلحصاءات واإلعالم 

 

 : تكلف مصلحة الوقاية والرقابة بما يلي: 94المادة

إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجـال الوقايـة مـن األخطـار والحرائـق والـذعر فـي  -

المؤسسات التـي يرتادهـا الجمهـور، والمؤسسـات المصـنفة، والمبـاني ذات االرتفـاع الشـاهق 

 والمؤسسات األخرى المتخصصة؛ 

 منح التأشيرة المطلوبة للترخيص في البناء ولمخططات البناء؛  -

 المعاينة الفنية للرقابة. تصديق محاضر -

 

 : تطلع مصلحة األخطار الجسيمة بما يلي: 93المادة

  متابعة ورقابة معايير األمن المطبقة في المؤسسات المذكورة أعاله؛ 

 .مسك قائمة وطنية بالمؤسسات التي يرتادها الجمهور والمؤسسات المصنفة 

 

تكلــف مصـلحة اإلحصــاءات واإلعــالم بإحصـائيات وبمتابعــة قــرارات اللجنـة الوطنيــة ألمــن :  92المـادة

 المؤسسات التي يرتادها الجمهور. 

 

 مديرية التخطيط وتنسيق اإلغاثات 4.2

 تكلف مديرية التخطيط وتنسيق اإلغاثة بما يلي:  :90المادة

 وضع الوسائل الوطنية وتنسيق سياسة الدفاع المدني؛  -

 بيانية لألخطار ووضع برامج للوقاية وإعداد خطط لإلغاثة؛ وضع رسوم -

 تصميم كافة طرق وتقنيات الحماية التي يتعين تطبيقها على مستوى مراكز اإلغاثة؛  -

 الدراسة والتخطيط للتمرينات والمناورات في مركز اإلغاثة على المستوى الوطني؛  -
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 تطوير اإلغاثة الصحية؛ -

 . اإلبالغ واالتصاالت الميدانية -

 يرأس مديرية التخطيط وتنسيق اإلغاثات مدير. 

 وتضم أربع مصالح: 

  مصلحة التنسيق؛ 

  مصلحة التخطيط؛ 

  مصلحة اإلغاثة الصحية؛ 

 .مصلحة اإلبالغ واالتصاالت الميدانية 

 

 تكلف مصلحة التنسيق بوضع الوسائل الوطنية وتنسيق سياسة الدفاع المدني.  :91المادة

 

 تكلف مصلحة التخطيط بما يلي:  :92المادة

 وضع رسوم بيانية لألخطار وبرامج للوقاية وإعداد خطط لإلغاثة؛  -

 طبيقها على مستوى مراكز اإلغاثة.تصميم كافة طرق وتقنيات الحماية التي يتعين ت -

 

 تكلف مصلحة اإلغاثة الطبية بما يلي:  :90المادة

 الدراسة والتخطيط للتمرينات والمناورات في مركز اإلغاثة على المستوى الوطني؛  -

 تطوير اإلغاثة الصحية.  -

 

 تكلف مصلحة اإلبالغ واالتصاالت الميدانية باإلبالغ واالتصاالت الميدانية.  :99المادة

 

 مديرية اللوجستيك والبنى التحتية  3.2

 : تكلف مديرية اللوجستيك والبنى التحتية بما يلي: 011المادة

 تسيير الورشات والمآرب ومعدات االتصال؛  -

 تسيير المخزونات؛  -

 تسيير عمليات الممتلكات المنقولة والثابتة؛  -

 إعداد دراسات وبرامج التجهيز. -

 يرأس مديرية اللوجستيك والبنى التحتية مدير. وتضم مصلحتين. 

 مصلحة البنى التحتية؛  -

 مصلحة اللوجستيك.  -

-  

 : تكلف مصلحة البنى التحتية بما يلي: 010المادة

 تسيير عمليات صيانة الممتلكات المنقولة والثابتة؛  -

 إعداد دراسات وبرامج التجهيز. 

 

 : تكلف مصلحة اللوجستيك بما يلي: 014المادة

 تسيير الورشات والمآرب ومعدات االتصال؛  -
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 .المخزوناتتسيير  -

 

 مديرية الوسائل العامة والعالقات الخارجية:  2.2

 تكلف مديرية الوسائل العامة والعالقات الخارجية بما يلي:: 013المادة

 التسيير اإلداري للعمال؛  -

 تكوين عمال الحماية المدنية وأعوان األمن في المؤسسات العمومية والخصوصية؛  -

 إعداد الميزانية؛  -

 إعداد ومتابعة الصفقات؛  -

 العالقات الخارجية.  -

 يرأس مديرية الوسائل العامة والعالقات الخارجية مدير وتضم أربع مصالح. 

  مصلحة األشخاص والتكوين؛ 

  مصلحة الميزانية والصفقات العمومية؛ 

  مصلحة متابعة وتنسيق المصالح الجهوية؛ 

  .مصلحة العالقات الخارجية 

 

 صلحة األشخاص والتكوين بما يلي: : تكلف م012المادة

 التسيير اإلداري للعمال؛ -

 تكوين عمال الحماية المنية وأعوان األمن في المؤسسات العمومية والخصوصية.   -

 

 : تكلف مصلحة الميزانية والصفقات العمومية بإعداد الميزانية وتحضير الصفقات ومتابعتها.010المادة 

 

تكلف مصلحة المتابعة وتنسيق المصالح الجهويـة بتنسـيق عمـل كافـة المصـالح الجهويـة  : 011المادة 

 التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية. 

 

تكلف مصلحة العالقات الخارجية بمتابعة نشاطات المديريـة العامـة للحمايـة المدنيـة فـي : 012المادة 

 مجال العالقات الخارجية. 

IV-:ترتيبات نهائية 

ينشأ على مستوى وزارة الداخلية ، مجلس إداري مكلـف بمتابعـة تقـدم نشـاطات وبـرامج  :010مادة ال

القطاع، يرأس المجلس اإلداري الوزير، أو األمين العام بتفويض مـن الـوزير، وهـو يضـم األمـين العـام 

 شر يوما. والمكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمفت  العام والمديرين. وهو يجتمع كل خمسة ع

 يشارك في أشغال المجلس اإلداري رؤساء المؤسسات والهيآت الخاضعة للوصاية مرة كل ستة أشهر.

 

: ستحدد عند االقتضاء، ترتيبات هذا المرسوم بموجب مقرر يصدره وزير الداخلية والالمركزية 019المادة

 وخاصة فيما يتعلق بتنظيم األقسام إل مكاتب أو فروع. 

 

 4100.121غي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهـذا المرسـوم وخاصـة المرسـوم رقـم تل :001المادة

 المحدد لصالحيات وزير الداخلية والالمركزية ولتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه.  4100مايو  01بتاريخ 
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رسـمية يكلف وزير الداخلية والالمركزية بتنفيذ هذا المرسـوم الـذي سينشـر فـي الجريـدة ال :000المادة

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية. 
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.VIIليميةـــــــاإلدارة اإلق 
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.1.VII يتضمن تنظيم اإلدارية اإلقليمية 0991يناير  31صادر بتاريخ  91.12أمر قانوني رقم 

 

 يقسم التراب الوطني إلى واليات.المادة األولى: 

دائرة إقليمية من الدولة ال تتمتع بالشخصية المعنوية، يتم إنشاؤها ويحدد اسمها وحوزتها الوالية هي 

  .الترابية وحدودها وعاصمتها بموجب مرسوم

ويرأس الوالية مسؤول يحمل لقب الوالي يتم تعيينه بمرسوم وتحدد صالحياته بمرسوم ويحمل بذلة 

  . تحدد نوعيتها بمرسوم

الوالية من مقاطعة واحدة أو أكثر، المقاطعة دائرة إقليمية من الدولة ال تتمتع تتألف : 4المادة

بالشخصية المعنوية، يتم إنشاؤها ويحدد اسمها وحوزتها الترابية وحدودها وعاصمتها بموجب مرسوم 

ويرأس المقاطعة مسؤول يحمل لقب الحاكم يتم تعيينه بمرسوم وتحدد صالحياته بمرسوم ويحمل 

 نوعيتها بمرسوم. بذلة تحدد

  . ويخضع الحاكم لسلطة الوالي

تضم المقاطعة بلدية واحدة أو أكثر، ويتم تحديد نظام البلديات وكيفية تنظيمها باألمر القانون  :3المادة

 المنشئ للبلديات.

 يساعد الوالي في مهامه والي مساعد يعين وتحدد صالحياته بموجب مرسوم. :2المادة

  . لحاكم في مهامه حاكم مساعد يعين وتحدد صالحياته بمرسوميساعد ا :0ةالماد

تنشأ لدى الوالي لجنة تسمى اللجنة اإلدارية وجمعية تسمى جمعية الوالية للتنمية االقتصادية  :1المادة

  . واالجتماعية

تتألف اللجنة اإلدارية من الحكام ورؤساء المصالح والعمد التابعين للوالية ويترأسهاالوالي  :2المادة

  . وتحدد صالحياتها وطرق تسييرها بمرسوم

 تتألف جمعية الوالية للتنمية االقتصادية واالجتماعية من :: 0المادة

 الوالي : رئيسا؛ - 

 الحكام التابعين للوالية؛ -

 بالوالية؛ رؤساء المصالح -

 العمد التابعين للوالية؛ -

 ممثلي التكتالت االجتماعية المهنية؛ -
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 على أن تحدد الئحتهم سنويا من طرف اللجنة اإلدارية.

 تحد صالحيات جمعية الوالية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وطرق تسييرها بموجب مرسوم. :9المادة

 وقرارات الحقة اإلجراءات التطبيقية لهذا األمر القانوني. عند االقتضاء تحدد مراسيم :01المادة

ألغيت كل األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر القانوني وخصوصا األمر القانوني : 00المادة

 .  0902يناير 40الصادر بتاريخ  87.041واألمر القانوني رقم  0903يونيو  0الصادر بتاريخ  040.03رقم 

 .ينفذ هذا األمر القانوني باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية: 04المادة
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.2.VII يحدد صالحيات المسئولين  4100نوفمبر  01صادر بتاريخ   / و أ 404.4100مرسوم رقم

 ويتضمن الهيكل التنظيمي للدوائر اإلدارية

 الفصل األول: ترتيبات عامة

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد صالحيات و الهيكل التنظيمي للدوائر اإلدارية و المادة األولى: 

 تحديد صالحيات و إمتيازات المسؤولين اإلقليميين 

 يشمل الهيكل التنظيمي للوالية:: 4المادة

 والي مساعد؛ -

 مدير الديوان؛ -

 مستشار مكلف بالشؤون اإلدارية والقانونية؛ -

 مستشار مكلف بالشؤون االقتصادية و التنمية المحلية؛  -

 مستشار مكلف بالشؤون السياسية و االجتماعية؛ -

 ملحق إداري مكلف بالتشريفات؛ -

 مصلحة السكرتيريا المركزية؛ -

 مصلحة اللوازم والتصفية؛ -

 مصلحة األشخاص؛ -

 مصلحة الجنسية و الوثائق؛ -

 داري و االتصاالت.مصلحة شبكة االتصال اإل -

 يشمل الهيكل التنظيمي للمقاطعة:: 3المادة

 حاكم؛ -

 حاكم مساعد؛ -

 أمين عام؛ -

 مصلحة الشؤون القانونية واإلدارية و االجتماعية؛  -

 مصلحة المجموعات اإلقليمية والتنمية المحلية؛ -

 الفصل الثاني: الهيكل التنظيمي للوالية

للسلطة المركزية، يتمتع بسلطة الدولة على مستوى الوالية و يمثل كافة  الوالي بصفته ممثل :2المادة

 الوزراء. و يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية يرتدي زيا يحدد بمرسوم. 
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 ويقيم إلزاميا في عاصمة الوالية

يتلقى الوالي من وزير الداخلية ومن الوزراء اآلخرين التوجيهات و التعليمات حول السياسة  :0المادة

الوطنية. يحيل إلى السلطات الجهوية و المحلية وكذلك إلى المصالح غير المركزة للدولة التوجيهات و 

 التعليمات ويحدد، إذا تطلب األمر ذلك، الروح التي ينبغي أن تطبق من خاللها.

، في كل مرة، إما إلى وزير الداخلية أو إلى الوزير المعني عن كل التصرفات التي يقوم بها في إطار يبلغ

 ممارسة مهمته و التي تلزم الدولة، 

يقدم إلى وزير الداخلية و إلي الوزراء المعنيين كل المعلومات التكميلية و كذلك رأيه حول اقتراحات و 

 آراء القطاعات و المصالح الجهوية.

يقوم الوالي بتنفيذ و تطبيق القوانين و النظم وبصفة عامة كل قرارات و تعليمات الحكومة  :1المادة

يمارس هذه السلطة عن طريق نشر و تبليغ القرارات ومن خالل التعليمات التي يصدرها على كافة 

 المستويات الجهوية.

ترف له بها في القانون أو النظم يوجه يتخذ مقررات و قرارات تنظيمية أخرى في إطار الصالحيات المع

مباشرة نسخة من هذه القرارات إلى وزير الداخلية و إلى الوزراء المعنيين الذين بإمكانهم إلغاؤها أو 

 تعليق تنفيذها

إذا تطلب االستعجال ذلك، أن يأمر مباشرة باتخاذ أي إجراء تحفظي على المستويات بإمكانه كذلك، 

ين و النظم وذلك ألجل أن ال يعاق، على المستوى الجهوي، تنفيذ السياسة الجهوية، طبقا للقوان

 الحكومية. على أن يبلغ عن ذلك كما هو مبين أعاله.

 يكلف الوالي بكافة إجراءات حفظ و استتباب النظام في الوالية.: 2المادة

لمقاطعات األخرى، فانه عندما تتجاوز مشاكل حفظ النظام إطار مقاطعة واحدة أو يكون لها تأثير على ا

يقوم علي الخصوص بتوزيع الوسائل المدنية التي تتوفر عليها الوالية و يصدر كل التوجيهات المفيدة إلى 

 الحكام المعنيين

 يكلف كذلك بتقديم اقتراح إلى وزير الداخلية حول مكونات أي خطة لحماية كافة الوالية.

 الحياة المدنية و هو ضابط شرطة قضائية.يمثل الدولة أمام العدالة و في كل أعمال 

يتمتع الوالي بحق تسخير القوات المسلحة ضمن الشروط المحددة بالنصوص المعمول بها. و  :0المادة

 تستثنى والية انواكشوط من هذا اإلجراء.

يخضع الحكام و الموظفون ووكالء الدولة و المؤسسات العمومية العاملون في الوالية، : 9المادة

 ل المهام بين الحكام.لطة الوالي. و يحضر إلزاميا لتبادلس

يعطي تقييماته، في آخر المطاف على مستوى الوالية، حول كشوف تنقيط الموظفين و الوكالء 

 المذكورين في الفقرة األولى من هذه المادة و يحيلها للوزير المختص.
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قتة أو الذين هم في مهمة في الوالية، يسهر على التزام الوكالء الذين يخدمون بصفة دائمة أو مؤ

بقواعد االنضباط المفروضة، في إطار المصلحة العامة، على كافة وكالء المصالح العمومية أو 

 المؤسسات العمومية

بإمكان الوالي، بناء على مبادرة منه و دون مأمورية خاصة، القيام بكل التدقيقات التي يراها  :01المادة

 الضرورية من أجل أداء مهمته على أن يبلغ وزير الداخلية مباشرة عن ذلك. مفيدة و بكل الجوالت

 يمكنه مؤقتا أن يوقف عمل المحاسب أو المسير الذي يوجد في وضعية مالية غير سليمة.

بإمكانه كذلك أن يأمر بإجراء تحقيق عندما يالحظ تجاوزات في قضية تضر مصالح الدولة أو أي 

 خذ، بدون تأخير، اإلجراءات التحفظية الضرورية.مجموعة عمومية أخرى و يت

يتصل مباشرة بالوزير المعني بغية تعليق وظائف الموظف أو الوكيل الذي اقترف خطأ جسيما و ذلك 

 طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

صالح المدنية الجهوية ينسق الوالي و يراقب النشاط اإلداري واالقتصادي واالجتماعي لكل الم: 00المادة

 والمحلية، و يعطي دفعا لهذا النشاط.

 يجتمع دوريا برؤساء المصالح الموجودين في دائرته.

المناسبة، يعلق على التعليمات الواردة من السلطات المركزية و يتعرف على الصعوبات و بهذه 

 مختلف السلطات المختصة. المواجهة و يعطي تعليمات خاصة في إطار التعليمات العامة الواردة من

 يوجه تقريرا إلى وزير الداخلية وإلى الوزراء المعنيين.

وبغض النظر عن التقارير الخاصة المتعلقة باألمن والنظام العام، يلزم الوالي بتوجيه تقرير عام فصلي 

 و كذلك بتوجيه تقرير سنوي عن النشاطات إلى وزير الداخلية.

طة الوالي كل المراسالت الواردة من المصالح الفنية الجهوية أو الموجهة إليها ينبغي إلزاميا أن تمر بواس

 إال في حالة االستعجال القصوى.

 يبلغ الوالي عن كل مهمة أو جولة يقام بها في الوالية من طرف ممثلي المصالح المركزية.

مصالح الوالية ضمن الشروط  يفت  الوالي و يراقب استخدام اإلعتمادات المالية المحالة إلى :04المادة

 المحددة بالتعليمات المعمول بها.

 توجه إليه إلزاميا نسخة:

 إلبداء الرأي المسبق حول المشاريع و برامج النشاطات و األشغال؛ -أ

من أجل مراقبة و تفتي  كل الصفقات التي تنفذ في المؤسسة و البرامج التي يتعين إنجازها  -ب

 مباشرة.

 العون للمصالح الفنية الجهوية و المحلية في إطار ممارسة نشاطاتها.يلزم بمد يد 
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 يساعد الوالي في مهامه: :03المادة

 والي مساعد؛  -

 مدير ديوان؛ -

 مستشار مكلف بالشؤون اإلدارية و القانونية؛ -

 مستشار مكلف بالشؤون االقتصادية و التنمية المحلية؛ -

 ة و االجتماعية.مستشار مكلف بالشؤون السياسي -

يعين الوالي المساعد و مدير الديوان و المستشارون حسب نفس الصيغ والشروط التي يعين بها 

 الوالي. و يرتدون زيا يحدد بمرسوم.

 ينوب الوالي مساعد الوالي في حالة غيابه أو إعاقته.

لتفويض ينبغي أن يتخذ يمكن للوالي أن يفوض إلى مساعده التوقيع و يحدد نطاقه. قرار ا :02المادة

 شكل "مقرر".

 و يمكنه أن يفوض له على الخصوص، بقرار خاص، توقيعه كآمر صرف لميزانية الدولة الموجهة للوالية.

 يكتسي قرار التفويض هذا شكل "مقرر"

يكلف مدير ديوان الوالي، تحت سلطة الوالي، بالرقابة و التنسيق و متابعة نشاطات المصالح  :00المادة

 الملحقة بالوالية.

يكلف مستشارو الوالي بالملفات المحالة إليهم للدراسة من طرف الوالي حسب التخصص. و  :01المادة

 يعدون تقارير أو مذكرات فنية حول كل قضية يحيلها إليهم الوالي.

يستفيد المستشارون و مدير ديوان الوالي من نفس االمتيازات العينية و النقدية الممنوحة : 02مادةال

 للوالي المساعد.

 

 الفصل الثالث: المصالح الملحقة بالوالية

يكلف الملحق اإلداري للوالي بالتشريفات و تنظيم مقابالت الوالي و العالقة مع الصحافة  :00المادة

 والجمهور

تتولى مصلحة السكرتيريا المركزية استالم و تسجيل و توزيع وإرسال البريد الوارد و البريد  :09ةالماد

 الصادر عن الوالية.

 تقوم مصلحة اللوازم والتصفية بمتابعة تسيير الوسائل المالية ومستلزمات الوالية.: 41المادة 

 للوالية. تكلف مصلحة األشخاص بمتابعة تسيير المصادر البشرية:40المادة
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تكلف مصلحة الجنسية و الوثائق بمتابعة ومعالجة طلبات الجنسية. وتؤمن أيضا جمع وتنظيم : 44المادة

 وحفظ وثائق الوالية.

تكلف مصلحة االتصاالت اإلدارية باستغالل والمتابعة الفنية للشبكة االتصال اإلداري و تتولي  :43المادة

 اتصاالت الوالية.

 يعين رؤساء مصالح الوالية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية. :42المادة

 الفصل الرابع: الهيكل التنظيمي للمقاطعة

 135الحاكم هو مندوب الحكومة في المقاطعة.: 40المادة

في مهامه حاكم مساعد معين حسب نفس يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية. يساعده 

 الصيغ والشروط.

الحاكم المساعد الحاكم في حالة غيابه أو إعاقته. و يستفيد من نفس االمتيازات العينية و النقدية يخلف 

 التي يحصل عليها رئيس المركز اإلداري.

 يرتدي الحاكم و الحاكم المساعد زيا يحدد بمرسوم.

 و يقيمان إلزاميا في عاصمة المقاطعة.

جيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات الحكومية. و يبلغ، يتلقى الحاكم بواسطة الوالي التو: 41المادة

 في كل مرة، عن كل التصرفات التي يقوم بها في إطار ممارسة مهمته و التي تلزم الدولة.

 ترسل المراسالت الموجهة إلى ممثلي المصالح اإلدارية و الفنية بواسطة الحاكم.

المقاطعة إلى السلطات العليا بواسطة الحاكم  تحال كل التقارير عن نشاطات المصالح المدنية في

الذي بإمكانه تكملتها بمالحظاته الخاصة و يبلغ الوزراء المعنيين، بواسطة الوالي عن كل المالحظات 

 حول سير المصالح في دائرته.

ت يقوم الحاكم، تحت سلطة الوالي، بتنفيذ و تطبيق القوانين و النظم و بصفة عامة كل قرارا :42المادة

 و تعليمات السلطات العليا.

 كما يكلف على وجه الخصوص، بنشر و تبليغ القرارات اإلدارية.

 يمثل الدولة أمام القضاء و في تصرفات الحياة المدنية. وهو ضابط شرطة قضائية.

 الحاكم مسؤول عن حفظ النظام وعن األمن العمومي في دائرته.: 40المادة

طعة، يبلغ السلطات العليا و يأخذ اإلجراءات الضرورية من أجل استتباب و في حالة اضطرابات في المقا

 النظام.

يلزم الحاكم، بعد استتباب النظام، بإعداد تقرير و توجيهه إلى وزير الداخلية الذي يرفقه الوالي بتقرير 

 إحالة.
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الصحية.  يكلف الحاكم في المقاطعة بالشرطة الحضرية و الشرطة الريفية و الشرطة :49المادة

وبإمكانه اتخاذ مقررات أو أي قرارات تنظيمية أخرى في المجاالت التي تدخل في صالحياته و المعترف 

 له بها بموجب القانون والنظم.

توجه هذه المقررات و القرارات التنظيمية األخرى مباشرة إلى وزير الداخلية بواسطة الوالي الذي 

 رار النهائي لوزير الداخلية.بإمكانه تعليق تنفيذها في انتظار الق

توكل إلى الحاكم مهمة مراقبة و تنسيق اإلدارة العامة لنشاطات المصالح المدنية للدولة في  :31المادة

 دائرته و ذلك تحت سلطة الوالي.

 يقوم بتسيير المصالح العمومية التي ال يوجد لها ممثلون في المقاطعة.

ختلف المصالح و يعلق بمشاركتهم على التعليمات الواردة من يجتمع دوريا وحسب الضرورة، بممثلي م

 السلطات العليا و يطلع على الصعوبات المواجهة و يحل نزاعات االختصاص و يعطي توجيهاته.

 يوجه إلى وزير الداخلية بواسطة الوالي تقريرا مشفعا باقتراحاته عند االقتضاء.

 تقارير شهرية و تقرير سنوي. يوجه إلى وزير الداخلية كذلك بواسطة الوالي

 يلزم الحاكم بمد يد العون لممثلي المصالح العمومية في إطار مزاولة نشاطاتها. :30المادة

 وفي حالة التدخل في قضايا فنية و تنفيذ أشغال برنامج، يجب عليه أن يبلغ فورا السلطات المختصة.

 توجه إليه إلزاميا نسخة:

 مشاريع برامج و نشاطات أشغال؛ إلبداء الرأي المسبق حول -0

 من أجل تفتي  ومراقبة الصفقات التي يتعين إنجازها في مؤسسة أو برامج يتم إنجازها مباشرة. -4

 يراقب تسيير اإلعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف مصالح المقاطعة.

حظاته على كشوف يخضع لسلطة الحاكم رؤساء المراكز اإلدارية في المقاطعة. يسجل مال :34المادة

 تنقيط كافة الموظفين و وكالء الدولة العاملين بدائرته.

يسهر الحاكم على أن يلتزم الوكالء في الخدمة الدائمة أو في مهمة مؤقتة أو في جولة داخل 

 المقاطعة، بقواعد االنضباط المفروضة، في إطار الصالح العام، على كافة وكالء المصالح العمومية.

 همة أو جولة سيتم القيام بها في المقاطعة من طرف وكالء المصالح العمومية.يبلغ بكل م

 يكلف األمين العام للمقاطعة برقابة ومتابعة و تنسيق نشاطات المصالح الملحقة بالمقاطعة. :33المادة

ين في يستفيد األمين العام للمقاطعة من نفس االمتيازات العينية والنقدية الممنوحة للمديرين المساعد

 اإلدارات المركزية.
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تكلف مصلحة الشؤون القانونية واإلدارية واالجتماعية بمعالجة القضايا القانونية و اإلدارية  :32المادة

المحالة إليها من طرف الحاكم و بتسيير عمال المقاطعة وبكل قضية اجتماعية تدخل في صالحية 

 اعي و التي لها عالقة بالمصالح الفنية المتخصصة.المقاطعة، كما تكلف بكل القضايا ذات الطابع االجتم

تكلف مصلحة المجموعات اإلقليمية والتنمية المحلية بمعالجة كافة القضايا المتعلقة بإدارة  :30المادة

 المجموعات اإلقليمية وعلي الخصوص رقابة ومتابعة نشاطات البلديات التابعة للمقاطعة.

 ء مصالح المقاطعة بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية.يعين األمين العام ورؤسا: 31المادة

 الفصل الخامس: الهيكل التنظيمي للمركز اإلداري

 يعين رئيس المركز اإلداري بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية. :32المادة

 يرتدي رئيس المركز اإلداري زيا يحدد بمرسوم.

امه للسلطة الرئاسية ورقابة الحاكم الذي يوافيه عن القيام يخضع رئيس المركز اإلداري في مزاولة مه

 بمهمته وبالخصوص كلما كانت تترتب عن أعماله مسؤولية للدولة.

يوجه إلى الحاكم مراسالت وتقارير عن المهام وتقارير شهرية وتقرير سنوي عن و بهذا الصدد، 

 النشاطات.

أو مأمورية مهام توجه نسخة منها عن طريق يتلقى من الحاكم التعليمات في شكل مذكرات عمل 

 الوالي إلى وزير الداخلية.

 يحدد المجال الترابي للمركز اإلداري وعاصمته بمرسوم. :30المادة

باستثناء ترخيص ممنوح من الوالي، يقيم رئيس المركز اإلداري، إلزاميا، في عاصمة المركز : 39المادة

 اإلداري.

الحاكم اإلداري على األمن العمومي في مجال اختصاص مركزه و يشعريسهر رئيس المركز : 21المادة

 عندما يتعرض النظام العام لالضطراب أو يكون مهددا بذلك.

يقوم بإجراء التحريات األولية عندما يتم اقتراف مخالفات خطيرة أو في حالة تلبس بصفته ضابط 

 شرطة قضائية.

بيق القوانين و النظم في مجال اختصاص مركزه يسهر رئيس المركز اإلداري على تط: 20المادة

كمايسهر على تطبيق قرارات السلطة اإلدارية العليا التي بإمكانها أن تكلفه بالقيام بنشر هذه 

 بواسطة الملصقات أو بتبليغ القرارات الفردية إلى المعنيين.النصوص 

ه فورا بكل مخالفة للقوانين و النظم و يلزم رئيس المركز اإلداري بإشعار الحاكم الذي يتبع ل: 24المادة

 كذلك لقرارات السلطة اإلدارية و عن كل واقعة من شأنها عرقلة السير الحسن للمرافق اإلدارية.



 VAINCRE 038بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

يلزم رئيس المركز اإلداري بمد يد العون لممثلي السلطة اإلدارية والسلطة القضائية في إطار : 23المادة

الخصوص في تحصيل الضرائب أو الرسوم وتحصيل ديون مزاولة مهامهم و كذلك بالمساعدة على 

 الدولة أو المجموعات العمومية و تنفيذ القرارات القضائية عندما يطلب منه ذلك.

يمارس رئيس المركز اإلداري الرقابة على األشخاص و يحقق في هويتهم و كذلك على : 22المادة

 و يعد الئحة المجموعات في المركز اإلداري. المجموعات واألجانب. يتابع تحركات المجموعات واألجانب

تبقى إدارة المجموعات التي يتجاوز ترحالها المنتظم الحدود الترابية للدائرة التي يتبعون لها، خاضعة 

 خالل تحركاتها للسلطة اإلدارية لمكانهم األصلي.

صلية في دائرة سكنهم يمكن إحصاء السكان الذين اعتمدوا التقري نهائيا خارج دائرتهم اإلدارية األ

 بعد أخذ الرأي المشترك للسلطات اإلدارية المعنية و بقرار من وزير الداخلية.الجديد، 

 يعد رئيس المركز اإلداري الئحة األراضي العمومية و األراضي الزراعية والمسيرية.: 20المادة 

 لمقاطعة.يقدم المساعدة في إعداد دليل للخاليا القاعدية الممسوك على مستوى ا

يقدم رئيس المركز اإلداري المساعدة لممثلي المصالح الفنية في إطار تنفيذ المهام الخاصة : 21المادة

 بكل منهم.

 يساعد رئيس المركز اإلداري كاتب ووكيل مكلف باالتصاالت.: 22المادة

 اكم المختص.يعين الكاتب والوكيل المكلف باالتصاالت بمقرر من الوالي بناء على اقتراح من الح

 

 الفصل الخامس: ترتيبات نهائية و مختلفة

-01تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم وبالخصوص ترتيبات المرسوم رقم  :20المادة

المحدد لصالحيات والة الواليات ومنطقة انواكشوط ومساعديهم و  0901يوليو  00الصادر بتاريخ  011

 اإلدارية بصفتهم ممثلين للدولة. الحكام ورؤساء المراكز

يكلف وزير الداخلية والالمركزية ووزير المالية، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المرسوم الذي : 29المادة

 سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.3.VIII النظام الخاص ألسالك يتضمن  4102فبراير  2صادر بتاريخ / و أ  100.4102مرسوم رقم

 وزارةالداخلية يإداريي

 الباب األول: ترتيبات عامة

المتضمن  0993يناير  00الصادر بتاريخ  19-93من القانون رقم  30تطبيقا للمادة المادة األولى: 

النظام العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة، يحدد هذا المرسوم النظام الخاص بأسالك إداريي 

 وزارة الداخلية 

 تخضع أسالك إداريي وزارة الداخلية للوزير المكلف بالداخلية بصفته مسؤوال عن تسييرها.  :4المادة

إداريو وزارة الداخلية مؤهلون بحكم تخصصهم لشغل مناصب اإلدارة المركزية و اإلقليمية  :3المادة

 بوزارة الداخلية. 

المديرون العامون ووالة يعين األمين العام والمكلفون بمهام والمستشارون و المفت  العام و: 2المادة

وأكملوا تجربة ثالث سنوات على الواليات، من بين إداريي وزارة الداخلية ممن مارسوا وظائف حاكم 

 اإلقليمية بوزارة الداخلية و حصلوا على تقييم عام جيد.األقل داخل اإلدارة المركزية أو 

 من عدد الوظائف.  %01االستثناءات المتعلقة بالفقرة اآلنفة، ال يمكن أن تتعدي في جميع الحاالت 

ن والمديرون المركزيون والملحقون بالديوان يعين المفتشون و المديرون العامون المساعدو: 0المادة

و الوالة المساعدون و مديري ديوان و مستشاري الوالة و الحكام و مديري المصالح من بين إداريي 

وزارة الداخلية، ممن مارسوا وظائف رئيس مركز إداري و على تجربة ثالث سنوات على األقل داخل 

 اخلية و حصلوا على تقييم عام جيد. اإلدارة المركزية و اإلقليمية بوزارة الد

 من عدد الوظائف.  %01االستثناءات المتعلقة بالفقرة اآلنفة ، ال يمكن أن تتعدي في جميع الحاالت 

يعين المديرون المركزيون المساعدون و الحكام المساعدون و رؤساء المراكز اإلدارية من  :1المادة

جربة سنتين داخل اإلدارة المركزية أو اإلقليمية بوزارة الداخلية و بين إداريي وزارة الداخلية ممن أكملوا ت

 حصلوا على تقييم عام جيد. 

 من عدد الوظائف. %01االستثناءات المتعلقة بالفقرة اآلنفة ، ال يمكن أن تتعدي في جميع الحاالت 

در عن مجلس تتم التعيينات في الوظائف المذكورة في المواد اآلنفة بموجب مرسوم صا: 2المادة

 الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. 

يستفيد إداريو وزارة الداخلية المعنيين على مستوى اإلدارة المركزية و اإلدارة اإلقليمية، من  :0المادة

 تعويضات و امتيازات شهرية خاصة خالصة محددة في الجداول التالية: 
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 اإلدارة المركزية:  -0

 العالوة الشهرية الوظيفة

 211.111 األمين العام

 311.111 مكلف بمهمة

 311.111 مستشار فني

 311.111 المفت  العام

 401.111 مدير عام

 411.111 مدير عام مساعد

 001.111 مدير مركزي

 001.111 مفت 

 001.111 ملحق ديوان

 011.111 مديري المصالح

 011.111 مدير مركزي مساعد

 

 اإلدارة اإلقليمية: -4

 مبلغ عالوة السلطة الوظيفة

 111.111 الوالي

 211.111 الوالي المساعد، مدير ديوان الوالي، مستشار الوالي والحاكم

 311.111 الحاكم المساعد ورئيس المركز اإلداري

 

تعيين الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم عن طريق دمجهم في سلك آخر أو إعارتهم في  : 9المادة

وظائف غير تلك المخصصة لمجالهم أو استفادتهم من وضعية خارج إطار أو وضعية إيداع يظل في 

دة االعتبار عدد الموظفين المنتمين لهذه األسالك، وأال تتجاوز باستثناء حالة تطبيق الفقرة "ب" من الما

من النظام األساسي للموظفين و الوكالء العقدويين للدولة نسبة الخارجين عن سلكهم، و في كل  00

 .%0حال، 

 الباب الثاني: أسالك اإلداريين واإلداريين المساعدين

 الفصل األول: التنظيم

 يتضمن سلك إداريي وزارة الداخلية ثالث درجات من بينها درجة خاصة : 01المادة

 يتضمن سلك اإلداريين المساعدين في وزارة الداخلية ثالث درجات من بينها درجة خاصة.  :00المادة

 رتب.  01رتبة و الدرجة الخاصة من  04رتبة و الدرجة األولى من  03تتألف الدرجة الثانية من : 04المادة

 يتم الولوج إلى السلك عن طريق الدرجة الثانية. 
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لمرسوم نسبة توزيع أفراد السلك بين الدرجة الثانية والدرجة األولى ويحدد في الباب األول من هذا ا

 والدرجة الخاصة عند االقتضاء، وكذلك عالمة الراتب.

يلزم اإلداريون و اإلداريون المساعدون في وزارة الداخلية بتدريبات لتحسين الخبرة و/ أو : 03المادة

 التكوين في تخصصهم.

أو التكوينات على مواضيع مخصوصة و نصف سنوية إذا اقتضى تطور  و يمكن أن تكون هذه التدريبات

 تخصص الموظف أن يقوم بتحسين كفاءته المهنية. 

و تدرج هذه التدريبات أو التكوينات في خطة تكوينية ألشخاص كل سلك يعددها و يحددها الوزير 

المكلف بالداخلية حسب الشروط المنصوص عليها في ميدان التكوين المستمر للموظفين و الوكالء 

 العقدويين للدولة. 

 الفصل الثاني: االكتتاب

يفتح الولوج إلى سلك إداريي وزارة الداخلية  طبقا ألحكام النظام العام للموظفين والوكالء  :02المادة

العقدويين للدولة مع شروط الحصول على شهادات مدرسية أو جامعة أو مهنية وتجربة مهنية مسبقا 

 طبقا لترتيبات الجدول التالي: 

 السلك

 اإلداري

 الترسيم االكتتاب

 الخارجي 

 

 

بعد الحصول على  الداخلي

 الشهادة المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهل المطلوب

شهادة السلك الثاني من 

التعليم العالي في القانون أو 

االقتصاد أو اإلدارة أو العلوم 

االجتماعية محصول عليه بعد 

التعليم الثانوي الباكلوريا من 

مع تكوين متخصص من 

المدرسة الوطنية لإلدارة و 

 الصحافة و القضاء.

حد السن القانونية لالكتتاب 

 سنة  31

 ............................. 

 

شهادة السلك الثاني على 

األقل من التعليم العالي في 

القانون أو االقتصاد أو اإلدارة 

أو العلوم االجتماعية محصول 

عليها بعد الباكلوريا من التعليم 

 الثانوي.

الولوج إلى السلك عن طريق 

المسابقة الداخلية بعدها 

متابعة تكوين في المدرسة 

الوطنية لإلدارة و الصحافة و 

القضاء أو أي مؤسسة أخرى 

 تعترف بها الدولة.

إال  ال يترشح للمسابقة

المرسمين من مستوى الوكالء 

من األسالك البينية أو  3أ 

اإلدارية أو ما يماثلها ممن لهم 

 سنوات على األقل.  0أقدميه 

 

 

............................ 

 

مسابقة مهنية بعد التسجيل 

في الئحة الكفاءة طبقا 

 من النظام العام  00للمادة 

من الوظائف  %0في حدود 
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حد السن القانونية لالكتتاب 

 سنة 21

 

 

 

سابقة عليها أو المللتنافس 

المهنية المنصوص عليها في 

 أعاله.  09المادة 

....................... 

 

 

 

....................... 

 

بعد تدريب ناجح لمدة 

سنتين في منصب 

 شغل.

 اإلداريون 

 المساعدون

 المؤهل المطلوب:

شهادة السلك األول من 

التعليم األول من التعليم 

العالي على األقل في القانون 

أو االقتصاد أو اإلدارة أو 

العلوم االجتماعية، بعد 

التعليم الثانوي الباكلوريا من 

مع تكوين متخصص من 

المدرسة الوطنية لإلدارة و 

 الصحافة و القضاء.

 

حد السن القانونية لالكتتاب 

 سنة 32

.......................... 

شهادة السلك األول من 

التعليم العالي على األقل في 

ارة القانون أو االقتصاد أو اإلد

االجتماعية، بعد أو العلوم 

 وريا من التعليم الثانوي.الباكل

 

هذا السن القانونية لالكتتاب: 

 سنة. 21

الولوج إلى السلك عن طريق 

مسابقة داخلية بعده التكوين 

في المدرسة الوطنية لإلدارة 

و الصحافة و القضاء أو 

مؤسسة أخرى تعترف بها أي 

 الدولة .

وال يترشح للمسابقة إال 

المرسمين من مستوى الوكالء 

ب من الشعب و األسالك البينة 

أو اإلدارية أو ما ماثلها، ممن 

سنوات علي  0لهم أقدمية 

 األقل 

 

 

............................ 

مسابقة مهنية يتم التسجيل 

على الئحة الكفاءة طبقا 

من النظام العام و   00للمادة 

من المناصب  %0في حدود 

 المتنافس عليها.

و المسابقة المهنية المنصوص أ

 أعاله.  09عليها في المادة 

 

بعد الحصول على 

 الشهادة المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................... 

بعد تدريب ناجح لمدة 

سنتين في منصب 

 شغل

 

 التأديب وترتيبات خاصة -الفصل الثالث : التقدم

يتم تقدم الرتبة داخل الدرجة بواسطة األقدمية فقط، في كل سنتين إال إذا قرر الوزير التابع :00المادة

له الموظف تجميد التقدم بالنسبة له حسب اإلجراء المنصوص عليه في النظام العام للموظفين و 

 الوكالء العقدويين للدولة في ميدان العقوبات التأديبية. 

ة إلى أخرى طبقا ألحكام النظام العام للموظفين و الوكالء العقدويين يتم التقدم من درج: 01المادة

 للدولة ونصوصه التطبيقية كما يلي: 
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االختيار فقط في حالة االنتقال إلى الدرجة العليا مباشرة عن طريق التسجيل في الجدول السنوي  -0

للتقدم المعد بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية متساوية التمثيل المختصة، حسب الكفاءة المهنية للوكالء 

 ؛ الذين استكملوا أقدمية سنة على األقل في الرتبة السادسة في الدرجة الثانية

عن طريق التسجيل في الجدول السنوي للتقدم المعد بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية متساوية التمثيل  -4

المختصة، بعد انتقاء يتم عن طريق اختبار مهني للوكالء الذين حصلوا على أقدمية سنة على األقل في 

 الرتبة الثالثة من الدرجة الثانية. 

اإلدارة المركزية ليحصل على ترقية إلى الدرجة األولى، أن يجب على وكيل موظف في : 02المادة

 يكمل سنتين متتابعتين في المراكز اإلقليمية إال إذا أعفاه الوزير من ذلك نظرا لمصلحة اإلدارة.

التقدم في الدرجة الخاصة مقصور على المرسمين من السلك الذين تتوفر فيهم الشروط : 00المادة

 التالية: 

   سنوات في الدرجة األولى من السلك؛ أقدميه أربح 

  الولوج إلى الدرجة األولى دون التعرض ألي عقوبة تأديبية؛ 

 -  الحصول على معلومات استثنائية على أثر تكوين لمدة تسعة أشهر على األقل طوال المسار

 المهني وله عالقة بميدان تخصص السلك.

 اختبار مهني. و يتم ولوج السلك الخاص عن طريق انتقاء بواسطة 

و يتم التعيين في الدرجة الخاصة مع احترام العدد المخصص لكل درجة، و عند االقتضاء، حسب شغور 

 المناصب الذي يحدث طوال السنة. 

من النظام العام للموظفين و الوكالء العقدويين للدولة و لهذا  00تطبيقا للفترة ج من المادة  :09المادة

على األكثر من المناصب المتنافس عليها أو  %0قية الداخلية التي تتعلق ب النظام الخاص تكون التر

موضع اختبار مهني، مخصصة للموظفين المسجلين على الئحة الكفاءة بهدف انتقائهم للترقية داخل 

 السلك األعلى الذي يلي سلكهم مباشرة. 

 تتوفر فيهم الشروط التالية: يسجل في الئحة الكفاءة المذكورة في الفقرة أعاله الموظفون الذين 

  الحصول على الرتبة الرابعة من الدرجة الثانية منذ سنة على األقل؛ 

  عدم التعرض ألي عقوبة تأديبية في المجموعة الثانية خالل سنواتهم العشر األخيرة في

 الخدمة؛ 

  للسنوات الخمس األخيرة في الخدمة.  01/41الحصول على معدل عالمات إدارية أكثر من 

يكون نشاط اإلداريين واإلداريين المساعدين و طريقة عملهم و أيا كانت وظائفهم موضعا  :41المادة

لتقييم سنوي عام يقوم به وزير الداخلية طبقا للتقييم الذي يقوم به رئيسهم التسلسلي المباشر و يدخل 

 تسند للموظف. هذا التقييم في العالمة السنوية التي 

تطبق األحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام للوظيفة  :40المادة

 العمومية على اإلداريين و اإلداريين المساعدين في وزارة الداخلية. 
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لوضعيات يوضعوا في إحدى ايمكن لإلداريين و اإلداريين المساعدين في وزارة الداخلية أن : 44المادة

 العمومية.  المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة 

التعيين باستثناء عقوبة إداريي السلطة إلى السلطة التي تملك ترجع السلطة التأديبية تجاه : 43المادة

 اإلنذار و التوبيخ فإنها تعود إلى وزير الداخلية.  

 

 الباب الثالث: ترتيبات انتقالية ونهائية

بتاريخ  142-14يحتفظ بسلك إداريي الجمهورية اإلسالمية الموريتانية المنظم بالمرسوم رقم : 42المادة

 كسلك على طريق االختفاء.  0914يناير  02

يكون التكوين األصلي ألسك ك اإلداريين واإلداريين المساعدين في وزارة الداخلية من بين :40المادة

األشخاص المعينين عند تاريخ سريان هذا المرسوم، من بين أسالك اإلدارة العامة المنظمين بالمرسوم 

عادة والذين عينوا بصفة منتظمة في المناصب المخصصة   0919نوفمبر  42بتاريخ  301-19رقم 

 المذكورة في هذا المرسوم و يتم تصنيفهم طبقا للجدول التالي:لألسالك 

 

 السلك الجديد وفئاته النصوص المنظمة له السلك القديم الفئة

 

 

 أ

 إداري مدني

 

 

 ملحق إدارة عامة

 

 301-19المرسوم رقم 

 0919نوفمبر  42بتاريخ 

 

 نفس المرسوم

 0إداري من فئة   أ

 

 

 3إداري مساعد أ

 

الوكالء العقدويين للدولة الذين يشغلون مناصب إدارية أو فنية تؤدي إلى عالمات قياسية :41المادة

والمطابقة لسلك من الموظفين،  0922ابريل  4بتاريخ  120-22لرواتب فئة "أ" بمفهوم القانون 

يناير  00الصادر بتاريخ  93.19من القانون رقم  034يصنفون في األسالك الجديدة طبقا لترتيبات المادة 

 ال المتضمن النظام األساسي للموظفين و الوكالء العقدويين للدولة. 0993

الجديدة مع احترام الحقوق يتم تصنيف اإلداريين و اإلداريين المساعدين في الدرجة و الرتبة : 42المادة

 المكتسبة.

داريين المساعدين من طرف السلطة تتم إعادة تحويل األسالك الجديدة لإلداريين و اإل :40المادة

المختصة بعد استشارة لجنة فنية مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية و الوظيفة العمومية و 

 المالية.

 1و 0من أجل إيجاد اآلليات الضرورية لوضع ترتيبات دائمة و ذلك باستثناء ترتيبات المواد  :49المادة

ذين يشغلون الوظائف المخصصة إلداريي وزارة الداخلية و الذين ال تتوفر األنفة الذكر األشخاص ال 2و
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لديهم الشروط المحددة في هذا المرسوم يمكن تثبتهم أو تعيينهم بصفة استثنائية في وظائف من 

 نفس المستوي.

 شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم.  04تطبق هذه االستثناءات لمدة ال تتجاوز 

الموظفون المصنفون في الفئة "أ" و المنضمين لألسالك اإلدارية طبق أحكام القانون رقم  : 31المادة

المتضمن النظام األساسي للموظفين و الوكالء العقدويين  0993يناير  00الصادر بتاريخ  93.119

رة للدولة و كذلك النصوص المطبقة له و الذين يشغلون الوظائف الخاصة بموظفي أسالك إداريي وزا

الداخلية ألقدمية ال تقل عن ستة سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم، يمكن بطلب منهم محول من 

أعاله، إدماجهم في احد  31القطاع األصلي و بعد رأي اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 

 أسك ك إداريي وزارة الداخلية المناسب لوضعيتهم السابقة.

 هذا اإلدماج يجب أن يتم في آجال ال تتعدى ستة أشهر. 

تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم، و خاصة ترتيبات المرسوم رقم : 30المادة 

المتضمن للنظام الخاص بإداريي وزارة الداخلية في ما يتعلق  4112مارس  42بتاريخ  4112-101

 الحالي. باألسالك التي ينظمها المرسوم

يكلف وزير الداخلية والالمركزية ووزير المالية ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة : 34المادة 

اإلدارة، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 الموريتانية.
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.VIIIايــةـــــــــــــالــوص 
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.1.VIII يتضمن تفويض بعض سلطات الوصاية  0991مايو  1/ و د ب م صادر بتاريخ  129ت مقرر رقم

 للوالة والحكام

 

يمارس الحكام والوالة باسم الوزير المكلف بالداخليـة وبتفـويض منـه سـلطات الوصـاية المادة األولى: 

البلدي والعمدة باسـتثناء تلـك األعمـال الـواردة فـي الخاصة بالمصادقة واإللغاء بشأن أعمال المجلس 

 . 0902أكتوبر  41بتاريخ  409-02من األمر القانوني رقم  32و 30المادتين 

 

يطلع الوالة والحكام وزير الداخلية كلما مارسوا أعماال تتعلق بسلطات الوصاية المفوضة إليهم  :4المادة

 على هذه األعمال. 

 

 تلغى كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا المقرر.  :3المادة

 

 يكلف الوالة والحكام بتطبيق هذا المقرر. :2المادة
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.2.VIII يتضمن تفويض الوالة  0991سبتمبر  1/ ود ب م/ و م صادر بتاريخ  020مقرر مشترك رقم

 سلطات الوصاية فيما يتعلق بالمصادقة على ميزانيات البلدية الريفية

 

 

ا مـيمارس الوالة باسم وزير الداخلية والبريـد والمواصـالت ووزيـر الماليـة وبتفـويض منه المادة األولى:

 اختصاصات المصادقة على ميزانيات البلديات الريفية.

 

رض لجنة الوصاية المحلية التي تحدد تشكيلتها على النحو التالي: مساعد غيرأس الوالي لهذا ال :4المادة

 الوالي ، المحصل الجهوي، رئيس مفتشية الضرائب. 

 

 يكلف الوالة بتنفيذ هذا المقرر. :3المادة
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.3.VIII يقضي  بتفويض الوالة  0991دجمبر  42/ود ب م/ و ت و صادر بتاريخ  401مقرر مشترك رقم

 صالحية تعيين المعلمين كأمناء عامين للبلديات الريفية

 

 

يمارس الوالة باسم وزير الداخلية والبريد والمواصالت ووزير التهذيب الوطني وبتفويض  المادة األولى:

 منهما صالحيات تعيين األمناء العاملين للبلديات الريفية.

 

األشخاص المعلمين الموجودين في الوالية بوصفهم أمناء عامين للبلديات الريفية يتم تعيين  :4المادة 

 بقرار من الوالي وبناء على اقتراح من المدير الجهوي للتعليم األساسي. 

 

يحصل المعلمون المعينون أمناء عامين للبلديات الريفية على عالوة تتحملها البلدية وتحدد  :3المادة

 بمقرر مشترك من وزير الداخلية والبريد والمواصالت ووزير المالية. 

 

 يكلف الوالة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية :2المادة
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.4.VIIIيتضمن تفويض بعض سلطات الوصاية 4114يناير  0و د ب م صادر بتاريخ /  0121رر رقم مق 

 

يمـارس الـوالة باسـم وبتفـويض مـن وزيـر الداخليـة سـلطة المصـادقة علـى مـداوالت  المادة األولى:

باستثناء المـداوالت المتعلقـة  409.02من األمر القانوني رقم  33المجالس البلدية المحددة في المادة 

ده بنزع تسجيل ممتلكات الدومين العام للبلدية، وتلك المتعلقة بالمبادالت التي تفـوق مبلغـا سـيتم تحديـ

 بموجب مقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية. 

 

يمارس الحكام باسم وبتفويض من وزير الداخلية سلطة المصـادقة علـى مـداوالت المجـالس  :4المادة

 41الصـادر بتـاريخ  409.02من األمر القانوني رقـم  23,30,00,00,00,9,0البلدية المحددة في المواد 

 .0902أكتوبر 

 

أيام التي تلي المصـادقة عليهـا مـن  0تحال المداوالت إلى السلطة اإلدارية المحلية في ظرف  :3مادةال

 طرف المجلس البلدي.

 

يبلغ الوالة والحكام وزير الداخلية بالمداوالت التي أحيلت إليهم لغرض المصـادقة ومـا اتخـذوه  :2المادة

 من قرارات بالمصادقة عليها أو رفضها.

 

 1/ و د ب م الصادر بتاريخ 129ى كافة األحكام السابقة المخالفة وخصوصا المقرر رقم ت تلغ :0المادة

 .0991مايو 

 

 يكلف الوالة والحكام، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية. :1المادة
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.5.VIIIيتضمن تفويض بعض  4114أغسطس  0و د ب م/ و م صادر بتاريخ 020 تمقرر مشترك رقم

 سلطات الوصاية

 

يمارس الوالة باسم وبتفويض من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية سلطة المصادقة  المادة األولى:

من األمر القانوني رقم  34على مداوالت المجالس البلدية المتعلقة بالمسائل المحددة في المادة 

 باستثناء المداوالت المتعلقة بالقروض المبرمة والضمانات الممنوحة.  409.02

 

 نى من هذا التفويض بلديات عواصم الواليات وبلديات مجموعة نواكشوط الحضرية. تستث :4المادة

 

يتم تشكيل لجنة فنية لدى الوالي للمصادقة على مشاريع الميزانيات والمداوالت المذكورة  :3المادة

أعاله، وفي كل الحاالت فإنه يجب أخذ رأي المحصل البلدي المختص قبل المصادقة على الميزانية 

 لية والتكميلية والقرارات المعدلة لها. األص

 

يبلغ الوالة كال من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية بالمداوالت التي أحيلت إليهم لغرض   :2المادة

 المصادقة، وما اتخذوه من قرارات بالمصادقة عليها أو رفضها. 

 

د. ب. م/ و.م الصادر ./ و 020رقم ت تلغي كافة األحكام السابقة المخالفة وخصوصا المقرر  :0المادة

 . 0991سبتمبر  1بتاريخ 

 

 يكلف الوالة والحكام، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية. :1المادة
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.6.VIII يتعلق بممارسة وظيفة سلطة  4111أغسطس  40/ و د ب م صادر بتاريخ 900تعميم رقم

 على مستوى البلدياتالوصاية والمشورة 

 

لى جميع الوالةإ  

مع إقتراب تجديد المجالس البلدية ، أرى أنه من الضروري تذكيركم بالقواعد التي تحكم تسيير ممارسة 

 .اإلجراءات الكفيلـة بضمان حكم محلي رشيدوكذا سلطة الوصاية على البلديات ، 

أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409.02طبقا للترتيبات المعمول بها خصوصا تلك المنبثقة من األمر القانوني 

يناير سنة  0الصادر بتاريخ  0121والمقرر رقم  0991سبتمبر  1الصادر بتاريخ  020والمقرر رقم   0909

 ية على البلديات إلى:، ترمي ممارسة سلطة الوصا4114

وعلى ضوء هذه الرقابة  يتم  .رقابة مشروعية جميع القرارات التي تتخذها السلطات البلدية -

 إتخاذ إجراءات المصادقة والمالحظة واإللغاء ؛

تقديم المقترحات والنصائح للبلديات حتى تتمكن من االطالع بدورها على أحسن وجه في إطار  -

 إحترام القوانين المعمول ؛

 34ممارسة حق اإللغاء واالستبدال وفقا للشروط التي ينص عليها القانون وخصوصا المادتين  -

 .409.02من األمر القانوني  33و

ذ في الوقت الراهن أنماطا في أغلبها، على المستوى الجهوي وتأختُمارس وظيفة سلطة الوصاية ،

قانون وترقية الالمركزية بشكل أكثر تشكل الضمانة الحقيقية لوجود دولة المختلفة،ومع ذلك فإنها 

 تجانسا. لهذا، فأنه يتعين عليكم إعطاءها األهمية الالزمة.

ولتسهيل هذه المهمة وإعطاء معنى أكبر لرقابة مشروعية قرارات البلديات، اطلب منكم ممارسة سلطة 

 الوصاية على المستوى الجهوي بشكل أكثر جماعية على غرار اللجنة الوطنية للوصاية.

لهذا، اطلب منكم إنشاء لجنة وصاية جهوية على مستوى كل والية برئاسة الوالي وبعضوية أحد الوالة 

المساعدين ) الوالي المساعد المكلف بالشؤون البلدية في حالة حضوره(، والمدير الجهوي للخزينة، 

الترابي، باإلضافة والمدير الجهوي للضرائب، وحاكم المقاطعة التي تقع البلدية ضمن دائرة اختصاصه 

 إلى المكلف برقابة الشرعية وتقديم المشورة للبلديات في الواليات التي يوجد بها.

تعهد سكرتاريا هذه اللجنة إلى المكلف بالشرعية وتقديم المشورة للبلديات، وفي حالة غيابه ، إلى 

 الوالي المساعد.

 المالحظة أو اإللغاء.تبت هذه اللجنة في قرارات العمد، بالمصادقة أو الرفض مع 

المالحظة واإللغاء لقرارات مع وفي هذا الصدد، يقوم سكرتير هذه اللجنة بإعداد مذكرات المصادقة 

 المجموعات اإلقليمية ضمن اآلجال القانونية.

بعد اتخاذ هذه القرارات ، تعهد اللجنة الجهوية للوصاية إلى المكلف برقابة الشرعية ، وفي حالة غيابه 

 سكرتير اللجنة مايلي:إلى 
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إقتراح التعديالت الودية التي يتعين إجراؤها على القرارات الغير شرعية على ضوء مالحظات  -

 اللجنة ،

 وأخيرا، عند غياب هذه التعديالت، تقوم اللجنة بإبالغ الوالي الذي يقوم بإلغاء هذه القرارات. -

وفي حالة غيابه سكرتير اللجنة، يقوم بإعداد ومما يجدر التنويه إليه هنا أن المكلف برقابة الشرعية، 

مذكرات تقديم للملفات التي يتعين المصادقة عليها من طرف اللجنة المركزية للوصاية في بلديات 

 عواصم الواليات.

باإلضافة إلى معاونتكم ، يقوم مسؤولوا رقابة الشرعية وإبداء المشورة بوظيفة أساسية تتمثل في 

إقتراب تنظيم االنتخابات يتعين عليكم السهر على أن تستمر البلديات في أداء مساعدة البلديات. ومع 

 مهامها ، بالتنسيق مع الحكام ورؤساء المراكز اإلدارية واألمناء العامين للبلديات والمحصلين البلديين. 

ة والطالعهم بمهامهم على أكمل وجه ، يمكن أن يستفيد مسؤولوا رقابة الشرعية من توجيهات إدار

 مراقبة المشروعية والدراسة والتوثيق على مستوى المديرية العامة للمجموعات المحلية.

إن ممارسة هذه الوظيفة تتطلب القيام بزيارات منتظمة للمقاطعات والمراكز اإلدارية ، لذا يتعين عليكم 

بزيارات ميدانية إتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية حتى يتسنى لمراقبي الشرعية وإبداء المشورة القيام 

 للبلديات عندما تقتضي الضرورة ذلك.

أطلب منكم إبالغي باستالمكم لهذا التعميم،  وأن تسهروا على أن تقوم لجنة الوصاية، التي سيتم 

 إنشاؤها، بإحالة تقرير نشاطاتها إلى المديرية العامة للمجموعات المحلية عند نهاية كل فصل من السنة.
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.7.VIII يعدل ويغير بعض ترتيبات  4104إبريل  00/ و د ل/ و م صادربتاريخ 223مشترك رقم مقرر

فيما يخص ميزانيات البلديات  -المحدد 0909يناير  41/ودبم / و م الصادر بتاريخ  100المقرررقم ت 

لمبادئ قانون الميزانية وطرق اإلعداد والتصويت والمدونة وإجراءات المصادقة والتعديل وظروف 

 فيذ والرقابةالتن

 

 41/ و د ب. م./و.م الصادر بتاريخ 100-: يتم تعديل وتغيير بعض ترتيبات المقرر رقم تالمادة األولى

 طبقا لما يلي:  0909يناير 

 

: يتضمن هذا المقرر إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة الفنية المركزية للوصاية و تتلخص )جديدة(30المادة

وزيرين المكلفين بالالمركزية وبالمالية في ممارسة الوصاية الواردة مهام هذه اللجنة في مساعدة ال

 المنشئ للبلديات. 0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  02-409من األمر القانوني رقم:  34في المادة 

 

ألمين العام لوزارة الداخلية والالمركزية حيث يوجد فيها ايترأس هذه اللجنة الفنية  )جديدة(:39المادة

 مقر اللجنة. 

 وتضم في عضويتها كال من: 

o ؛المستشار الفني المكلف بالشؤون االقتصادية في وزارة الداخلية والالمركزية 

o ؛المدير العام للمجموعات اإلقليمية أو من يمثله 

o ؛المدير العام للميزانية أو من يمثله 

o  ؛العام للخزينة و المحاسبة العمومية أو من يمثلهالمدير 

o ؛المدير العام للضرائب أو من يمثله 

o ؛مدير االستصالح الترابي والعمل الجهوي أو من يمثله 

o  .المراقب المالي أو من يمثله 

 

تبدي اللجنة الفنية المركزية للوصاية رأيها حول مداوالت المجموعات اإلقليمية )بلديات  )جديدة(:21المادة

رية( التي تتطلب المصادقة المشتركة من ضنواكشوط ومجموعة نواكشوط الحبلديات عواصم الواليات، 

 الوزيرين المكلفين بالالمركزية و المالية، كما يعتبر رأي اللجنة ذات طابع استشاري.

 

تنحصر صالحيات اللجنة الفنية المركزية للوصاية في دراسة وتفحص مشاريع ميزانيات )جديدة(:20المادة

المجموعات اإلقليمية )الميزانيات األصلية والميزانيات التكميلية أو القرارات التعديلية( و الحسابات اإلدارية 

الصادرة عن هذه المجموعات وحسابات التسيير باألرقام وجميع المداوالت ذات الطابع المالي 

 اإلقليمية. 

 تتعلق دراسة تلك الوثائق باحترام ما يلي: 

 تاريخ اإلصدار وشكل ومضمون الوثيقة كما تحدده التشريعات والنظم؛  

 الترتيبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها. 

 

كما يمكنها، ،شهر في دوراتها العاديةل ثالثة أتجتمع اللجنة الفنية المركزية للوصاية مرتين في ك: 4المادة

 عند الحاجة، أن تجتمع في دورات استثنائية بطلب من الرئيس. 
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يستفيد أعضاء هذه اللجنة ومقرريها من عالوة تحفيزية للدورات بمبلغ جزافي قدره مائة ألف  :3المادة

( لكل عضو أو مقرر وعن كل ستة أشهر، يتم خصمها من مبلغ الصندوق الجهوي 011.111أوقية )

 ." 99-4-3-4-14-00-23-4-4110للتنمية المخصص للمتابعة والتقييم: البند " 

 

يتولى مديرا المالية المحلية في اإلدارة العامة للمجموعات اإلقليمية وفي اإلدارة العامة : 2المادة

للخزينة والمحاسبة العمومية سكرتيرية اللجنة الفنية ويقومان بدراسة الوثائق المقدمة للمصادقة 

 المشتركة من طرف الوصاية المركزية. 

 

، 30،39بات السابقة خصوصا منها المخالفة للمواد: يلغي هذا المقرر ويحل محل كافة الترتي :0المادة

 -المحدد 0909يناير  41/ و. د. ب. م./ و.م الصادر بتاريخ 010 -من المقرر المشترك رقم: ت 20، و21

لمبادئ قانون الميزانية وطرق اإلعداد والتصويت والمدونة وإجراءات  -فيما يخص ميزانيات البلديات

 تنفيذ والرقابة.المصادقة والتعديل وظروف ال

 

يكلف األمينان العامان لوزارة الداخلية والالمركزية ولوزارة المالية، كل فيما يخصه بتنفيـذ هـذا  :1المادة

 المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.VIVالصندوق الجهوي للتنمية 
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.1.VIV  يقضي بإنشاء الصندوق الجهوي  4100فبرائر 02صادر بتاريخ / و أ 09-4100مرسوم رقم

 للتنمية وتحديد إجراءات تنفيذه

 

يتم إنشاء صندوق دعم لتمويل تنمية المجموعات الالمركزية يسمى الصندوق الجهوي المادة األولى: 

 للتنمية )ص.ج.ت(.

التحويالت المالية من الدولة إلى البلديات بغية تحسين يهدف صندوق التنمية الجهوي إلى دعم : 4المادة

الموارد الموضوعة تحت تصرفها وتطوير نفاذ السكان إلى الخدمات األساسية تطبيقا إلعالن سياسة 

 .4101ابريل  44الالمركزية والتنمية المعتمدة من طرف الحكومة في 

في حدود نسبة مئوية من الميزانية الوطنية يدرج الصندوق الجهوي للتنمية في قانون المالية : 3المادة

على أن تحدد كل سنة في مجلس الوزراء بناء على تقرير مشترك من الوزيرين المكلفين بالالمركزية 

 والمالية.

لصالح البلديات، وتوزع على النحو التالي:  %90يتم توزيع الصندوق الجهوي للتنمية كالتالي: : 2المادة

من هذا الصندوق للمتابعة  %4كاعتماد تسيير. بينما تخصص  %31لدي، وكاعتماد استثماري ب 10%

والتقييم ودعم القدرات في مجال اإلشراف والتسيير، وخاصة عمليات التدقيق الفنية والتحقق من 

المشاريع المنجزة في إطار هذا الصندوق، والتكاليف المتعلقة بتسيير اللجنة الوطنية المكلفة بالمتابعة 

 والتقويم.

تمنح إعتمادات التسيير أساسا لبلديات عواصم الواليات ويتم تكييفها سنويا حسب اإليرادات : 0المادة

العادية المحققة من طرفها بغية تشجيع جباية الموارد الذاتية على أساس أهداف عقود المدن الموقعة 

ر المكلف بالمالية كل سنة مع هذه البلديات .وسيحدد مقرر مشترك من الوزير المكلف بالالمركزية والوزي

 اإلجراءات الفنية لهذا الترتيب والجزء المخصص لكل واحدة من البلديات المستفيدة.

 يعتمد توزيع إعتمادات الصندوق الجهوي للتنمية ،من بين أمور أخري، على المعايير التالية: : 1المادة

ج( المنشآت الموجودة بمعدل ،)%41، )ب( نسبة الفقر بمعدل %01)أ( العنصر الديمغرافي بمعدل 

 بالتساوي بين جميع البلديات بغية تحقيق عدالة متكافئة. %01ويوزع جزء جزافي بنسبة  00%

تتم المصادقةعلى جدول التوزيع العام إلعتمادات الصندوق الجهوي للتنمية المحولة للبلديات : 2المادة

 30لماليةعلى أن يتم إصدار هذا المقرر في بين الوزير المكلف بالالمركزية ووزيرا بموجب مقرر مشترك

 يناير من كل سنة جبائية كآخر أجل.

يتم منح إعتمادات صندوق التنمية الجهوي لكل بلدية وفق المساطر المعمول بها، وتصدر : 0المادة

البلدية على أساس هذا المنح مداولة تدرج اعتماد الصندوق الجهوي للتنمية ضمن الميزانية البلدية مع 

 حترام المبالغ المدرجة في بند التسيير وبند االستثمار.ا

يتم وضع اإلعتمادات تحت تصرف البلديات كل ستة أشهر وبشكل مسبق على أن يتم ذلك : 9المادة

يونيو بالنسبة للنصف الثاني كآخر  31مارس كآخر أجل وفي  31بالنسبة العتماد نصف السنة األولى في 

 أجل.
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الفنية الوطنية بمتابعة وتقييم استخدام إعتمادات صندوق التنمية الجهوي تقوم اللجنة : 01المادة

 بالتعاون مع خاليا التقييم الجهوية التابعة لوزارة الشؤون االقتصادية والتنمية.

ويرأس اللجنة الفنية الوطنية المدير العام للمجموعات اإلقليمية وتضم ممثلين اثنين عن وزارة المالية 

وممثال عن وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية وممثال عن الوزارة المكلفة باالستصالح الترابي، وممثال 

 ابطة العمد الموريتانيين، ومنسق برنامج التنمية الحضرية.رعن مكتب 

تعد اللجنة الوطنية خالل النصف األول من كل سنة تقريرا عاما مصحوبا بتقربر مالي عن : 00المادة

استخدام اعتمادات الصندوق وانعكاسات المشاريع المنجزة على السكان المستفيدين. وتصدر اللجنة 

ة الجهوي على توصيات واقتراحات حول جميع المسائل المتعلقة بالتسيير السنوي لموارد صندوق التنمي

 أن يكون هذا التقرير موضع بيان في مجلس الوزراء.

تعد اللجنة الفنية الوطنية قاعدة بيانات مالية حول صندوق التنمية الجهوي وتقوم بتفتيشات : 04المادة

 وتدقيقات سنوية.

اءات ستحدد مقررات خصوصية مشتركة من الوزير المكلف بالالمركزية ووزير المالية اإلجر: 03المادة

العملية لسير وتنظيم اللجنة الفنية الوطنية وعند الضرورة معايير وتوزيع واستخدام االعتمادات ومتابعة 

 وتقييم صندوق التنمية الجهوي.

 تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.: 02المادة

المرسوم الذي سينشر  عنيه بتنفيذ هذاكل فيما ي يكلف وزير الداخلية والالمركزية ووزير المالية: 00المادة

 في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.2. VIV يحدد معايير توزيع واستخدام  4100ابريل  1/ و د ل/ و م صادر بتاريخ  094مقرر مشترك رقم

 مخصصات المتابعة والتقييم للصندوق الجهوي للتنمية

 

بإنشاء القاضي 4100فبرائر 00الصادر بتاريخ  09-4100رقم عمال بأحكام المرسوم لمادة األولى: ا

الصندوق الجهوي للتنمية )ص.ج.ت( والمحدد إلجراءات تنفيذه، فإن اللجنة الوطنية الفنية )ل.ف.و( 

المكلفة بمتابعة وتقييم استعمال مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، تتوفر على ميزانية سنوية تساوي 

 من هذا الصندوق. 4%

يتم تخصيص ميزانية سنوية، حسب مختلف المصاريف المترتبة على اللجنة الفنية الوطنية وعلى : 4المادة

 أساس النسب المئوية التالية:

                        41بعثات التفتي  والتدقيق% 

                              40دعم تعزيز القدرات% 

 00التقييم                         تقارير المتابعة و% 

                      41تسيير اللجنة الفنية الوطنية% 

                                      41دراسات أخرى% 

يمكن أن يكون توزيع الميزانية موضوع تعديالت سنوية محددة بموجب مقرر مشترك بين  :3المادة

 الوزيرين المكلفين بالالمركزية وبالمالية.

يكون استخدام مخصصات اللجنة الفنية الوطنية موضوع تقرير مالي سنوي يعده رئيس اللجنة. : 2المادة

 كزية والمالية.ويرسل هذا التقرير إلى الوزيرين المكلفين بالالمر

سيتم فتح حساب سلفة في دفاتر الخزينة العامة، لتسهيل تنفيذ العمليات ذات الصلة. وتعين : 0المادة

اللجنة الوطنية الفنية من بين أعضائها مسؤوال عن تسيير هذا الحساب بالخزينة العامة وهو اآلمر 

 بالصرف.

مركزية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يكلف األمينان العامان لوزارتي المالية والال :1المادة

 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.3. VIV يحدد إجراءات تنظيم وتسيير  4100ابريل  1/ ود ل/ وم صادر بتاريخ 093مقرر مشترك رقم

 اللجنة الفنية الوطنية

 

إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة الفنية الوطنية )ل.ف.و(  يهدف هذا المقرر إلى تحديدالمادة األولى: 

الصادر  4100.09من المرسوم رقم  03و 00 ،01المكلفة بالمتابعة والتقييم كما أنشئت بموجب المواد 

 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية )ص.ج.ت( والمحدد إلجراءات تنفيذه. 4100فبراير  02بتاريخ 

 الفنية الوطنية المدير العام للجماعات المحلية وتشمل األعضاء التالية:يرأس اللجنة : 4المادة

 . وزارة المالية:0

 ؛ممثل المديرية العامة للميزانية 

 .ممثل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العامة 

 . وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية:4

 .ممثل مديرية برمجة االستثمارات العمومية 

 العمران واإلسكان واالستصالح الترابي:. وزارة 3

 .ممثل مديرية االستصالح الترابي والعمل الجهوي 

 . رابطة العمد الموريتانيين:2

 .ممثل مكتب الرابطة 

 . برنامج التنمية الحضرية:0

 .منسق برنامج التنمية الحضرية 

الفنية الوطنية إضافة أية أشخاص باإلضافة إلى األعضاء المعينين أعاله، يستطيع رئيس اللجنة : 3المادة

 يتوفرون على خبرات مؤكدة بشأن أية نقطة من جدول أعمال اللجنة الفنية الوطنية.

 تكلف اللجنة الفنية الوطنية بما يلي:: 2المادة

 . ضمان متابعة وتقييم استخدام إعتمادات الصندوق الجهوي للتنمية. وفي هذا النطاق تكلف بما يلي:0

 ت التفتي  ومراجعة الحسابات السنوية؛القيام بعمليا 

  استقبال وجمع التقارير السنوية عن حالة تنفيذ الصندوق الجهوي للتنمية والتي تعدها مصالح

 الواليات؛

 .إنشاء وتسيير قاعدة بيانات مالية حول الصندوق الجهوي للتنمية 

ادات الصندوق الجهوي للتنمية . تزويد القطاعات المعنية باآلراء الفنية حول التوزيع السنوي إلعتم4

 وإعداد الجدول العام لذلك التوزيع.
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. إصدار آراء استشارية موجهة إلى الحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بتسيير واستخدام إعتمادات 3

 الصندوق الجهوي للتنمية، وخاصة:

  المشاريع المنجزة إعداد التقرير العام والمالي حول استخدام الصندوق الجهوي للتنمية وتأثير

 على السكان المستفيدين وذلك خالل النصف األول من كل سنة.

تعطى اللجنة الوطنية الفنية رأيها للحكومة في إطار بيان مقدم إلى مجلس الوزراء، يصاحب تقديم 

 التقرير العام والمالي السنوي.

 . المشاركة في تعزيز قدرات المنتخبين ووكالء التجمعات اإلقليمية.2

. إعطاء رأي للحكومة بشأن المبادئ التوجيهية لفرض الضرائب المحلية وجباية الضرائب والرسوم 0

المحلية، وبصورة عامة، التحويل المالي إلى التجمعات اإلقليمية، وخاصة إنشاء آليات دائمة لتمويل 

 التنمية المحلية.

لتدابير الالزمة فيما يتعلق باإلدارات وللقيام بذلك، تستطيع اللجنة الوطنية مباشرة إجراء الدراسات وا

 المعنية والتجمعات اإلقليمية.

تجتمع اللجنة الفنية الوطنية مرة واحدة في كل فصل في دورة عادية وفي دورة غير عادية : 0المادة

 كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

 ي:تتمثل األهداف الرئيسية لكل دورة من الدورات الفصلية فيما يل

 الدورة األولى

. إعداد إشعار لوضع الجدول العام السنوي لتوزيع اعتمادات الصندوق الجهوي للتنمية من أجل 0

 المصادقة عليه بواسطة مقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالالمركزية وبالمالية.

 . إعداد التقرير العام والمالي.4

 الدورة الثانية

 عام والمالي.. استكمال واعتماد التقرير ال3

 . إعداد البيان الذي يقدم إلى مجلس الوزراء.2

 الدورة الثالثة

 . برمجة وتنظيم بعثات التفتي  والتدقيق.0

. إطالق الدراسات ذات الصلة الكفيلة بإنارة الحكومة حول إشكالية تمويل التجمعات اإلقليمية  وتعزيز 1

 قدراتها المالية.

 الدورة الرابعة

 حصيلة بعثات التفتي  والتدقيق.. إعداد تقرير 2
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. إعداد التقرير اإلحصائي السنوي على أساس المعلومات التي تم جمعها في قاعدة البيانات التي 0

 أنشأتها اللجنة الفنية الوطنية.

من الصندوق الجهوي للتنمية لتنفيذ مختلف  %4تتوفر اللجنة الوطنية الفنية على مبلغ قدره : 1المادة

 ة إليها.المهام الموكل

 ويحدد مقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالالمركزية وبالمالية إجراءات استخدام هذا المبلغ.

ستتم المصادقة على نظام داخلي يحدد طريقة التنظيم الداخلي للجنة الفنية الوطنية وذلك : 2المادة

 خالل االجتماع األول لتلك اللجنة.

زارتين المكلفتين بالمالية وبالالمركزية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا يكلف األمينان العامان للو: 0المادة

 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.سقرر الذي مال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 VAINCRE 063بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

.4.VIV تعلق بحسين تسيير الصندوق الجهوي م 4100أكتوبر  09بتاريخ  صادر / ودل02تعميم رقم

 للتنمية

 إلى 

 الوالةجميع 

 جميع الحكام

 جميع رؤساء المراكز اإلدارية

 جميع العمد

تهدف الحكومة من خالل تبنيها إلصالحات جوهرية إلى تطوير أساليب ممارسة الحكم والمقاربات 

التنموية وخاصة من خالل مواصلة مسار الالمركزية والتشبث بدفع التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية 

 المحلية.

نقاط اختالل في تسيير  4119ويبرز التقرير العام والمالي عن تنفيذ صندوق التنمية الجهوي خالل سنة 

 هذا الصندوق.

هناك ميل كبير إلى تجزئة االستثمار من خالل تعدد المشاريع الصغيرة )مبلغ اإلستثمار المتوسط  .0

 ؛لكل مشروع غاية في الضعف(

تبرنا الحجم المتواضع لإلعتمادات المتوفرة بالقيمة قصور في قدرة السحب أحيانا إذا ما اع .4

 ؛المطلقة

ارتفاع في جزء االستثمار المخصص لتجهيزات النقل ولوازم البلديات في بعض الواليات وذلك  .3

 اعتبارا كذلك لضعف حجم اإلعتمادات.

قامت الوزارة بالبدء في عدة إصالحات من أهمها تصور إقامة آلية تمويل جديدة ، ففي هذا السياق

للمجموعات المحلية. وتتمثل المرحلة األولى في إعادة هيكلة صندوق التنمية الجهوي بشكل معمق مما 

القاضي بإنشاء صندوق  4100فبراير  2بتاريخ  109-4100عبرت عنه المصادقة على المرسوم رقم 

 ة الجهوي والمحدد لطرق تنفيذه.التنمي

 ويحدد هذا المرسوم:

  ترسيم صندوق التنمية الجهوي بإدراجه ضمن قانون المالية بحدود نسبة منوية من الميزانية

 ؛الوطنية تحدد سنويا من طرف مجس الوزراء

  أن على %90إلى  91اعتماد توزيع جيد لصندوق التنمية الجهوي لصالح البلديات )بالزيادة من

( أما %10إلى  00)بالزيادة من الباقية مخصصة للتقييم والمتابعة( وخاصة االستثمار %4ظل ت

 .%31إلى  30التسيير فقد شهد نقصا من 

  مارس بالسبة  31االلتزام بوضع اإلعتمادات تحت التصرف على قسطين في أجل ال يتعدى

 يونيو بالنسبة لقسط النصف الثاني.  31لقسط النصف األول و 
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  إنشاء لجنة فنية وطنية يرأسها المدير العام للمجموعات المحلية مكلفة بمتابعة وتقييم استخدام

اإلعتمادات على أن تشفع عملها بتحرير تقرير سنوي عام ومالي يقدم كبيان فى مجلس 

 الوزراء. 

تجابة لالقتراحات والتوصيات المبسوطة في التقرير وتزامنا مع ذلك ولمواكبة اإلجراءات الجديدة واس

المذكور تنوي الوزارة تطبيق عدة إجراءات تهدف إلى تحسين تسيير صندوق التنمية الجهوي من أجل 

 تخصيص أفضل للموارد ومن أجل شفافية أكبر في التسيير وجماعية فعالة في اتخاذ القرار.

 هي كالتالي: 4100ن السنة المالية وهذه اإلجراءات المطلوب تطبيقها ابتداء م

أن تكون برمجة النشاطات االستثمارية الممولة من صندوق التنمية الجهوي موضع مداولة من  -0

 المجلس البلدي، 

مارس  31يتعين على العمد إعداد تقرير استخدام إعتمادات التجهيز لصندوق التنمية الجهوي قبل  - 2

مالية المنصرمة ويوجد هذا التقرير في قسيمة "البلديات" المرفقة في من السنة الجارية عن السنة ال

 .0الملحق

ويكلف الحاكم بالنسبة لبلديات مقاطعته بتذكير العمد بالتزاماتهم في هذا الصدد وبجمع وتأشير التقارير 

 وإحالتها إلى الوالية التي يتبع لها. 

لتنمية المحلية بإعداد التقرير الجهوي عن الوالية وتكلف مصالح الوالية مدعومة بمندوب الالمركزية وا

 . 4حسب الشكلية المرفقة بالملحق 

ويقوم الوالي بتوقيع وإحالة هذا التقرير إلى وزارة الداخلية والالمركزية ا اإلدارة العامة للمجموعات 

 .0من المداوالت المذكورة في الرقمفبراير كأخر أجل مرفقا بنسخ 40المحلية في 

يونيو( من إعتمادات صندوق التنمية الجهوي للسنة الجارية مرهونا  31ويظل تسديد القسط الثاني ) - 3

 بتطبيق الترتيبات اآلنفة الذكر.

ويلزم إقرار صيانة التجهيزات البلدية في إطار الميزانية األصلية على أن تلتزم البلديات من خالل  -2

كحد أدنى من إيرادات التسيير واالستثمار تحقيقا لهذا  %01مداولة سنوية بتخصيص مبلغ ال يقل عن 

 الغرض.

 وتكون هذه العمليات موضع تقرير سنوي خاص بهدف تسهيل المتابعة والتقييم.

وبغية تفادي تجزئة االستثمار وتعدد المشاريع الصغيرة تحدد البلديات اعتمادا على الخطة التنموية  -0

ي األفضلية لعدد محدود من المشاريع ذات التأثير على طسنوية تع إن وجدت، خطة استثماريةالبلدية، 

 المستوى اإلقليمي البلدي وتوفر الخدمة ألكبر عدد.

وبالنسبة للبلديات التي يالحظ لديها نقص في سحب إعتمادات التجهيز فإنها تعد تقريرا في نهاية  -1

السيولة لدى محصل البلدية، االلتزامات  السنة المالية تبين فيه أساب التقصير أيا كان مصدرها )نقص

التي لم يتم التعهد بها حتى نهاية السنة، ملخص عن اإلعتمادات بغية جمعها مع تلك التي ستخصص 

 (الخفي السنة المالية الموالية تحقيقا لمشروع أوسع...



 VAINCRE 065بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

وخاصة التعميم  هذا التعميم دعما للتعميمات السابقة المتعلقة بتسيير صندوق التنمية الجهوي ويأتي

وستكون خطط التقارير بالنسبة للبلديات والواليات متوفرة .4110يوليو  43ت بتاريخ  الو / 1111رقم 

لدى اإلدارة العامة للمجموعات  WEBبشكل الكتروني يتضمن الصيغ المحاسبية على أساس الويب 

 المحلية. 

الصندوق بالنسبة للتنمية المحلية ومكافحة الفقر وبالنظر إلى األهمية التي يكتسيها حسن تسيير هذا 

واستشرافا لوضع آلية جديدة لتمويل المجموعات المحلية اإلقليمية فإني أولي أهمية قصوى لتطبيق 

 .اإلجراءات الواردة في هذا التعميم الذي أطلب منكم موافاتنا باستالمكم إياه
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.X المشترك البلديصندوق التضامن 
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.1.X يقضي بإنشاء صندوق التضامن  0909سبتمبر  02صادر بتاريخ ر ل ع خ و / 104.09مرسوم رقم

 المشتركالبلدي

 

المنشى للبلديات، ينشأ  409.02من األمر القانوني رقم  21تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:

 .المشترك صندوق للتضامن البلدي

من خالل دفع نسبة  المشترك جميع البلديات ملزمه بأن تساهم في صندوق التضامن البلدي: 4المادة

من اإليرادات العادية المتحققة. ينبغي أن يتم دفع هذه المساهمة خالل الشهر الذي يلي إصدار البيان 

 الشهري لحالة اإليرادات.

  : من خالل المشترك تتم تغذية صندوق التضامن البلدي

 اإليرادات العادية المتأتية من مساهمات البلديات؛ -

 الهبات والوصايا واإلعانات المختلفة. -

تحدد النسبة التي يتم دفعها من اإليرادات المتحققة. وتحدد النسبة حسب حجم موازنات : 3المادة

 البلديات كما يلي :

 ماليين؛ 0من اإليرادات العادية للميزانيات التي تقل أو تساوي  0% -

 مليون؛ 41ماليين وتقل عن  0من اإليرادات العادية للميزانيات التي تفوق  4% -

 مليون. 41من اإليرادات العادية للميزانيات التي تفوق  3% -

تشكل هذه المساهمة نفقة إجبارية يجب إدراجها في ميزانية البلدية. وفي حالة عدم تسجيلها : 2المادة

من األمر القانوني  11تقوم السلطة اإلدارية صاحبة االختصاص، تطبيقا للمادة أو إدراجها بشكل ناقص 

يوما، بتسجيل النفقة بعد تقليص إحدى النفقات  41المذكور أعاله، وبعد توجيه إنذار لم يثمر خالل 

االختيارية. وفي حالة إدراجها وعدم األمر بصرفها حسبما هو مبين في المادة السابقة، تقوم هذه 

يوما، بمباشرة األمر بالصرف مع إلزام المحصل البلدي  41طة، وبعد توجيه إنذار لم يثمر خالل السل

 بتنفيذ النفقة حال توفر المبالغ المالية الضرورية لتغطيتها.

 للنفقات التالية: المشترك تخصص المبالغ المدرجة في صندوق التضامن البلدي: 0المادة

 ات التي تعاني من عجز مالي؛المساهمة في دعم ميزانية البلدي -

 مكافحة الكوارث واألخطار؛ -

 المساهمة في تمويل برامج التجهيزات البلدية المشتركة؛ -

 تحمل بعض النفقات المرتبطة بالتعاون البلدي المشترك. -

 يتم اقتراح النفقات التي سيتم اقتطاعها من صندوق التضامن البلدي من طرف وزير الداخلية.: 1المادة
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من خالل إنشاء حساب اعتماد خاص وفقا للمادة  المشترك يتم تسيير صندوق التضامن البلدي: 2مادةال

 المذكورة أدناه. 0

 0920يناير  09الصادر بتاريخ  100.20، من القانون 2، الفقرة 00تطبيقا ألحكام المادة : 0المادة

فبراير  2الصادر بتاريخ  100.02انون المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالق

حسب اإليرادات  المشترك ، ينشأ حساب اعتماد خاص يتضمن عمليات صندوق التضامن البلدي0902

 والنفقات.

 ".المشترك  صندوق التضامن البلدي 20-000يتم تسجيل هذا الحساب على البند: " 

في "المشترك  صندوق التضامن البلدي 20-000" يتم تنفيذ عمليات حساب االعتماد الخاص : 9المادة

الصادر  100.20من القانون  01نفس الظروف التي يتم فيها تنفيذ ميزانية الدولة طبقا ألحكام المادة 

 .0920يناير  09بتاريخ 

يطبق النظام العام للمحاسبة العمومية بدون تقييد على جميع عمليات حساب االعتماد : 01المادة

 المذكورة أعاله. 0المنشأ بموجب المادة 

 20-000" المذكورتان أعاله طبيعة اإليرادات المحمولة على الحساب  3و 4تحدد المادتان : 00المادة

 ."المشترك صندوق التضامن البلدي

 20-000على الحساب " المذكورتان أعاله طبيعة النفقات المحمولة  3و 4تحدد المادتان : 04المادة

 ".المشترك صندوق التضامن البلدي

 تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.: 03المادة 

يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصالت ووزير االقتصاد والمالية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا : 02المادة

 المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية.
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.2.X يتعلق بمساهمة البلديات في صندوق التضامن  0993مايو  41بتاريخ  صادر / ودبم 01تعميم رقم

 البلدي

 

المتضمن إنشاء  0909سبتمبر  02الصادر بتاريخ  042.09من المرسوم  4وفقا لمقتضيات المادة 

للتضامن وحساب اعتماد خاص يتضمن عملياته. فإن جميع البلديات ملزمة بأن مشترك صندوق بلدي 

وق من خالل دفع نسبة من اإليرادات العادية المتحققة. وتحدد النسبة حسب تساهم في هذا الصند

 :حجم موازنات البلديات

 ماليين؛ 0من اإليرادات العادية للميزانيات التي تقل أو تساوي  0% -

 مليون؛ 41ماليين وتقل عن  0من اإليرادات العادية بالنسبة للميزانيات التي تفوق  4% -

 مليون. 41لعادية للميزانيات التي تزيد على من اإليرادات ا 3% -

 من المرسوم المذكور أعاله(. 2تشكل هذه المساهمة إنفاقا إجباريا )المادة 

وقد أتيح لي أن أالحظ مع ذلك أن مساهمة البلديات في هذا الصندوق قد تناقصت بشكل ملحوظ حيث 

إلى  0990سنة  421.904ومن  0990سنة  421.904إلى  0991سنة  9.401.400انتقلت من 

 .0994في  211.111

إن مثل هذه الوضعية ال تشكل فحسب عائقا كبيرا أمام تسيير البلديات التي يجب أن تستفيد من خدمات 

هذا الصندوق، وإنما تمثل خرقا واضحا للقوانين والنظم المعمول بها. لهذا الغرض، فإني أدعوكم إلى 

 لفائدةلخاضعين لسلطتكم يسددون هذا الواجب المستحق اتخاذ اإلجراءات المناسبة لجعل العمد ا

صندوق التضامن البلدي وذلك تفاديا لعرقلة أنشطة البلديات التي تطمح إلى االستفادة من دعم هذا 

وإنما أيضا بمتأخرات صندوق التضامن  0993الصندوق. وال تتعلق هذه اإلجراءات فقط بمساهمات 

 .البلدي

 تتخذونها تطبيقا لهذه التعليمات.سرير إلي في أقرب اآلجال باإلجراءات التي وأخيرا أطلب منكم رفع تق 
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.XI الجـــــــــباية المحـــــــــــلية 
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.1.XI يقضي بإنشاء نظام ضريبي للبلديات 0991فبراير  1صادر بتاريخ  12.91أمر قانوني رقم 

 

، 0902يناير  2الصادر بتاريخ  113.02غى ترتيبات المادة الرابعة من األمر القانوني رقم تلادة األولى:الم

ب المنشأ ئمن القانون العام للضرا، 02، 00، 01، 02، 00، 09، 11، 10 ،04،03المتعلقة بالمواد 

 .0904مايو  42الصادر بتاريخ  111.04بموجب األمر القانوني رقم 

المتعلق 0901يناير 03الصادر بتاريخ 111.01من األمر القانوني رقم  3المادة  تلغى ترتيبات :4المادة

  .بئبالفصل األول من الباب الثاني من القانون العام للضرا

المتضمن للقانون  0904مايو  42الصادر بتاريخ  111.04تعدل ترتيبات األمر القانوني رقم  :3المادة

  :حقة كما يليالالعام للضرائب ونصوصه المعدلة ال

 ائب.من القانون العام للضر 000غى ترتيبات الفقرة السادسة من المادة تل: 000المادة

  : من القانون العامللضرائب وتبدل بما يلي 009ى ترتيبات المادة تلغ: 009المادة

لمباني المشيدة على األساس الضريبي كما هو محدد بموجب ى العتحسب المساهمة العقارية 

  : حسب المعدالت التالية001لمادةا

 كها.العلى المباني المخصصة للسكن األساسي والمشغولة من طرف م 3% -

 ؛على المباني المؤجرة3% -

 ؛على المباني الشاغرة00% -

المباني  ،كهاالك المخصصة للسكن األساسي لمتلرى )مقرات سكن غير خعلى المباني األ9% -

 خ..(ال مهني إلمالمخصصة الستع يالمشغولة بصفة مجانية، المبان

  .دنىوقية األأولحساب الضريبة يجبر األساس الضريبي إلى المائة 

 .مكررة من القانون العام للضرائب 041ى ترتيبات المادة تلغمكررة:041المادة

المتعلقة 0902 ايرين 0بتاريخ  ادرالص114.02رقم يمن األمر القانون 39ى ترتيبات المادة تلغ:2المادة

 .مكررة 049ة ادلك المذب الثاني من القانون العامللضرائب وكامكرر من الب 4بالفصل 

ع الزراعية المخصصة لزراعة البقول وزراعة الحبوب طتفرض مساهمة عقارية على الق :0المادة

ل الباب زء األوجالرة وزراعة الزهور، التي تكمل القسم الرابع، ترتيبات الكتاب األول ثمواألشجار الم

 ي.الثان
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 الفصل األول : من القانون العام للضرائب

 سم الرابعقال

 

ارية على القطع الزراعية المخصصة لزراعة البقول وزراعة الحبوب واألشجار المثمرة قالمساهمة الع

 ر.والزهو

 مكررة ثالثا : 049المادة 

وبالتالزم مع المصادقة على الميزانية األصلية، فرض تخول البلديات بواسطة مداوالت المجلس البلدي 

مساهمة عقارية على القطع الزراعية المخصصة لزراعة البقول وزراعة الحبوب واألشجار المثمرة 

 .والزهور

 .تستحق المساهمة العقارية هذه على مستغلي األراضي الزراعية الخاضعة للضريبة

سنة عن طريق مداوالت المجلس البلدي وال يمكنه أن يحدد المبلغ السنوي لهذه المساهمة في كل 

 .أوقية للهكتار الواحد من األراضي المستغلة 011يتجاوز 

تفرض المساهمة العقارية على األراضي الزراعية عن طريق اإلحصاء السنوي. يمكن للمدير العام 

العقارية وذلك في  للضرائب أن يفوض للكتاب العاملين لهذه البلديات سلطة إحصاء وفرض المساهمة

 .توجد فيها مصالح للضرائبال البلديات التي 

ويجب على الكتاب العامين الذين يستفيدون من تفويض من هذا النوع تقديم الئحة المكلفين 

سبتمبر من كل سنة، وتصحح  31المحصيين والضريبة المفروضة عليهم للمدير العام للضرائب وذلك في 

 السجل الضريبي. األغالط والمنسيات عن طريق

يجب أن تسدد المساهمة العقارية على األراضي الزراعية مباشرة أثناء عمليات اإلحصاء. وعلى هذا 

األساس، يقوم الوكيل المكلف بالتحصيل والذي يرافق الوكيل المكلف باإلحصاء، بتسلم تذكرة بيانية 

 منزوع من دفتر بكعوب. لمبلغ الرسم المطلوب، أو وضع سند تسديد مباشرة يقوم مقام إيصال

تطبق حالة خاصة من التحصيل على المكلفين الذين لم يسددوا مشاركاتهم حسب الشروط السابقة 

مباشرة.  %01يجب أداء المشاركات الناتجة عن عفوية تبلغ  .وينفذ هذا اإلجراء من طرف العمدة

 لواردة في هذا القانون.وتحصل هذه المشاركات حسب الطرق والضمانات والتأمينات واالمتيازات ا

ند تحصيل يقيد في األجزاء الحاالت الخاصة للتحصيل إصدار س تقتضي تسوية التحصيالت وتنفيذ

 والفصول والمواد في مدونة ميزانية البلديات وذلك حسب طبيعة المنتوج. 

 42بتاريخ الصادر 111.04رقم  ينونلقاحقة من األمر االيرة الغالترتيبات والنصوص المتلغى : 1الماد

، وتحل محلها الترتيبات المتضمن للقانون العام للضرائب والمتعلقة بمساهمة ضريبة المهنة0904مايو 

 التالية:

 :النشاطات الخاضعة للضريبةاألشخاص و -0
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مهنيا بدون يزاولون نشاطا لذين ا نة، على األشخاص الطبيعيين واالعتباريينستستحق ضريبة المهنة كل 

إعفاء ضريبي على  الصناعية والتجارية أوتى ولو كانوا يستفيدون من إعفاء ضريبي على األرباح راتب ح

 .األرباح غير التجارية

 اإلعفاءات: -4

  : من ضريبة المهنة يعفى: 030المادة

و  2روط الواردة في المادتين شتجيبون للساء الناقلين الذين ينيعيون، باستثاألشخاص الطب -

جزافي مع مراعاة عدم اختيارهم لنظام الربح لمجال تطبيق النظام ا تحددانللتين ا 49

 ؛تجاريةلعلى األرباح الصناعية وا ي المبسط للضرائبالحقيق

 الدولة ومصالحها بما في ذلك مفوضية األمن الغذائي؛ -

 الجماعات الترابية؛ -

 ؛والمنظمات الخيرية التي تقوم بالمساعدة المنظمات اإلنسانية -

 .ومية لتوزيع المياهت العمالمؤسسا -

 تعرفة ضريبة المهنة: -0

  .ق ثابت ومن حق نسبىحكون ضريبة المهنة من تت: 034المادة

يقوم الثابت على أساس رقم األعمال اإلجمالي المسجل في السنة الفارطة وفي : 033المادة

 : التالي )المبلغ باألوقية(االختصاص الترابي للبلديات المعنية.وبُحسب الحق الثابت طبقا للجدول 

 مبلغ الحق الثابت  رقم األعمال الترتيب

 011.111 111.111.111 أعلى من أو يساوي 0

 201.111 111.111.111إلى  011.111.111من  4

 211.111 011.111.111إلى  211.111.111من  3

 311.111 211.111.111إلى 311.111.111من 2

 311.111 311.111.111إلى 411.111.111من 0

 411.111 411.111.111إلى 041.111.111من 1

 021.111 041.111.111إلى 11.111.111من 2

 011.111 11.111.111إلى 31.111.111من 0

 01.111 31.111.111إلى 00.111.111من 9

 11.111 00.111.111إلى 9.111.111من 01

 01.111 9.111.111إلى 1.111.111من 00

 21.111 1.111.111إلى 3.111.111من 04

 40.111    3.111.111     أقل من 03

 

وعند تطبيق الجدول السابق، ال يعتبر أرقام األعمال الناتجة عن مبيعات السقط للمنتجات البترولية إال 

  .من مبلغها %40في حدود 
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والمخازن، والحوانيت،  يجار المكاتبإمن قيمة %0يفرض حق الضريبة النسبية بمعدل  :032المادة

ت المباني أو المحلالمستودعات، الورشات، مساحات اإليداع المواني ، ا ،السقائف ،المصانع المحترفات

األخرى التي تستخدم في القيام بمهن خاضعة للضريبة بما في ذلك جميع أنواع المنشآت الخاضعة 

ويسري مفعول هذا الحق . لمستخدمة للسكنثناء المباني اتشيدة باسمللضريبة العقارية على المباني ال

 .تى على المباني المشغولة بصفة مجانيةح

 .002طبقا لتعريفات المادة  320تحدد قيمة اإليجار الواردة في المادة : 030المادة

 .ر من ربع حق الضريبة الثابتةبحال من األحوال أن يكون حق الضريبة النسبية أك بأي ال يمكن

 :بئمكان فرض الضرا -0

 : سسات الثانويةؤب على المئطرق فرض الضرا

و محل مهني، أو أتستحق ضريبة المهنة في كل بلدية يكون المدين فيها حاصال على منشآت  :031المادة

 .032ي عنصر قد تم ذكره في المادة أمكتب أو ورشة أو 

هذه الحالة، إبالغ المدير العام للضرائب  عتباريين الموجودين فيو اإلأيجب على األشخاص الطبيعيين 

فبراير  40ية وذلك في دلكل بل بيبمبلغ رقم األعمال المحقق في السنة الفارطة داخل االختصاص الترا

 .جلأمن كل سنة كآخر 

 032ة ادلعناصر األخرى الواردة في المات والمكاتب والورشاتخضع المنشآت والمباني المهنية و

ية، لضريبة نسبية منفصلة ال يمكن ألي دل كل بلخسسة الرئيسية الموجودة داؤعن الم يافالمتميزة جغرا

 ة.أوقي31.111ل عن تقن أ032لمادة اة بموجب دى الشروط المحدعلسة سمشاركة مؤ

مهنية  يبما في حوزتهم من منشآت ومبان ،يجب على المكلفين تسليم الئحة شاملة لمصلحة الضرائب

مع تحديد موقعها الجغرافي  032العناصر األخرى المذكورة في المادة  كلومكاتب وورشات وكذ

  .سم( وتخصصهاقرقم ال، )الحي

و ألمنشآت والمباني المهنية والمكاتب اإذا كان المكلفون عاجزين عن البرهنة بصفة ال تقبل الجدل على 

بسيطة وثانوية  كل فعال مؤسساتتشإنما  032رى الواردة في المادة خالورشات والعناصر األ

كات متميزة رفتعتبر األعمال المحققة في جميع األحوال، كأنها مرتبطة بش ،لمؤسساتهم الرئيسية

  .للحق الثابت والحق النسبي ،وخاضعة كل فيما يعنيها

و في مبان منفصلة ألعمليات التي يقوم بها خاضع لضريبة المهنة في مبانيه الخاصة اتؤدي : 032المادة

 ن.إلى فرض ضريبة المهنة المؤسسة باسم أو أسماء الموكلي ثل،الغير حيث يكون هو مجرد مملحساب 

 األشخاص الذين يمارسون نشاطا في غضون السنة: -4

 غالإبب ،لمهنيةاع للضريبة خضطا يانة نشسون غضسون في اريمألشخاص الذين يطلب ا :030المادة

ام يلقاحقة، واللالثالثةااأليام  الللك خذلنشاط كتابيا باسة ارن ممالموجودة في مكاب ائلح الضرامص

ر مصلحة تقدل الذي امعتبعا لرقم األالمفروضة لضريبة دارة وتحداشلحقوق المطلوبة مبا يددبتس

ن مبلغ أما يظهر دسمبر وعندي30ط والنشارسة اية مماوم األول من بدين اليه بيقية تحقانب إمكائلضرا
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لحقوق اا بتحصيل إمقائيا، تلب ائلضراوم مصلحة تق.المحققعمال لرقم األلمفروضة تبعا اكة ارلمشا

وفي السنة الموالية، تحسب ضريبة المهنة تبعا .دةائلتي تكون ضريبة زالحقوق ايف فو بتخأة افياإلض

  .السنة الماضية المستكملة لفترة أثنى عشر شهرا يلرقم األعمال المحقق فعليا ف

 : فرض الضرائب -0

ر يناير، بإحصاء الدائنين المكلفين بمساهمة اللشهنة، خسيقوم وكالء الضرائب في كل  :039المادة

تقوم مصلحة الضرائب فور اختتام .الضرائب أسيسضريبة المهنة وجمع العناصر التي تمكن من ت

تنفذ وتحصل حسب الشروط الواردة في سالتي  ،عمليات اإلحصاء بسن األدوار األصلية لضريبة المهنة

 .حقة لهاالوالمواد ال 210لمادة ا

 : الناقلون -4

ص والبضائع خاشألعتباريون الذين يمارسون النقل البري ليطالب األشخاص الطبيعيون واإل :021المادة

وكذلك أصحاب السيارات النفعية ذات حمولة تزيد على طنين، بتمديد مشاركة ضريبة المهنة )الحق بما 

  : سب الجداول التاليةحفي ذلك النسبي( عن كل سيارة مستخدمة 

 )الوحدات باألوقية(نواكشوط وانواذيبو ما عدا مدنداخاللتؤمن النقل بصفة مقتصرة  التي سياراتال -0

 المشاركة طبيعة السيارة

 40.111 سياراتسياحيةذاتأماكنقاعدة،تقلعنعشرة. -0

 01.111 سياراتمهماكاننوعهاتزيدعليتسعةأماكنقاعدة -4

 0.111 سياراتنفعيةبحمولةنفعيةتساويأوتقلعنثمانيةأطنان-3

 01.111 سياراتنفعيةبحمولةنفعيةتتراوحمابينثمانيةإلياثنيعشرطنا-2

 40.111 سياراتنفعيةبحمولةتزيدعلياثنيعشرطنا-0

 )الوحدات باألوقية( :سيارات تؤمن النقل بصفة مقتصرة على مدن نواكشوط وانواذيبو -4

 المشاركة طبيعة السيارة                      )الوحدات باألوقية(

 01.111 سياراتسياحيةذاتأماكنقاعدةتقلعنعشرة. -0

 41.111 سياراتمهماكاننوعهاتزيدعليتسعةأماكنقاعدة -4

 0.111 سياراتنفعيةبحمولةنفعيةتساويأوتقلعنثمانيةأطنان-3

 01.111 سياراتنفعيةبحمولةنفعيةتتراوحمابينثمانيةإلياثنيعشرطنا.-2

 30.111 سياراتنفعيةبحمولةتزيدعلياثنيعشرطنا-0

 :باألوقية()الوحدات السيارات التي تؤمن النقل الحضري -3

 المشاركة طبيعة السيارة                      )الوحدات باألوقية(

 01.111 سياراتسياحيةذاتأماكنقاعدة،تقلعنعشرة. -0

 41.111 سياراتمهماكاننوعهاتزيدعليتسعةأماكنقاعدة -4

 21.111 سياراتنفعيةبحمولةنفعيةتساويأوتقلعنثمانيةأطنان-3

 20.111 سياراتنفعيةبحمولةنفعيةتتراوحمابينثمانيةإلياثنيعشرطنا.-2

 011.111 سياراتنفعيةبحمولةتزيدعلياثنيعشرطنا-0

 

 سند نة بواسطةيت ذات الماكنفس الوقت مع ضريبة السيارا ياركات الضريبة المهنية فشديد ميتم تس

 .مقدم تسلمه مصلحة الضرائب تسديد
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عليه من  إيصال لكل سيارة مؤشرالحصول من محاسبي الخزينة على م في يطالب الناقلون بسعي منه

تقديم اإليصال عند كل طلب من  ة. يجبطرف مصلحة الضرائب وبه قيد السيارة وعدد األماكن القاعد

تصاص خرين على تحرير محضر ادالوكالء القا المهمة وكذلك جميعوكالء الضرائب المكلفين قانونا بهذه 

 المرور.ة الشرطة عن حرك

على  على مساهمات ضريبة المهنة المستحقة 011الواردة في المادة  %011و %01تطبق عقوبات 

 .الناقلين

اعتماد حساب تقييد مؤقت من خالل :يدرج حاصل الضريبة المهنية للنقل الحضري مكررة021المادة

بموجب  حسب الشروط المحددة ويوزع لصالح البلديات، الواردة في مدونة حسابات الخزينةيرادات إلل

 .مقرر مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية

 :ةضريبة المهن دلى تسديعالبرهنة 

يشكل اإليصال المسلم من طرف وكيل الخزينة، برهنة على تسديد الضريبة المهنية بالنسبة : 020المادة 

 للسنة الجارية.

 الضرائب وضباط ووكالء الشرطة القضائية.ويجب تقديمه عند كل طلب من وكالء 

يلزم الخاضعون للضريبة المهنية الذين ال تمكنهم البرهنة على جباية ضرائبهم بتسديد مساهمة السنة 

 الكاملة بدون مساس بحق فرض غرامة جبائية تساوي مبلغ الحق الثابت والحق النسبي المطلوب.

كمل تحت القسم الثاني ترتيبات الكتاب األول الجزء األول تم وضع نظام للرسوم البلدية التي ت: 2المادة

الباب الثاني الفصل الثاني من القانون العام للضرائب حيث تقنن ترتيبات حق الرخصة تحت القسم 

 الثالث.

 القسم الثاني: الرسوم البلدية

 مجال التطبيق: -0

ل تطبيق الضرائب على األرباح يخضع األشخاص الطبيعيون الذين تدخل نشاطاتهم في مجا: 024المادة

والذين يستجيبون للشروط التي تقتضيها  4و 0الصناعية والتجارية، كما هو محدد بموجب المادتين 

لإلستفادة من النظام الجزافي، والذين تم اختيارهم في النظام الحقيقي المبسط ألحد  49المادة 

 لرئيسي.وذلك حسب طبيعة نشاطهم ا 022الرسوم المقررة في المادة 

 التعرفة: -4

تحدد التعريفات الشهرية للرسوم البلدية تبعا لطبيعة المهنة أو النشاط الممارس بصفة : 023المادة

 رئيسية.تتغير التعرفة داخل كل  مهنة أو نشاط حسب أهمية األعمال القابلة للتحقيق أساسا.

انطالقا من أهمية ما عندهم من  022يتم ترتيب المدينين في إحدى درجات الجدول الوارد في المادة 

 مبان ومخزونات ومعدات وعمال وزبناء وكذلك انطالقا من قدرتهم اإلسهامية.
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 التعرفة الشهرية للرسوم:

 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى طبيعة النشاطات

    التجارة -0

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 التغذية العامة -

 211إلى  411 4.111إلى  211 2.011إلى  4.111 الفواكه والخضروات -

 011إلى  011 0.011إلى  011 3.111إلى  0.011 بيع األسماك -

 011إلى  011 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 تجفيف األسماك -

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 جزار )مجزر وحانوت( -

 211إلى  411 4.111إلى  211 2.011إلى  4.111 جزار عارض )السوق( -

 011إلى  011 0.011إلى  011 4.111إلى  0.111 محلة لشي اللحم -

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 المخابز -

 011إلى  011 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 األفران -

 011إلى  011 - -  - - كشك خبز -

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 دكاكين الحلوى -

 التعرفة الشهرية للرسوم:

 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى طبيعة النشاطات

 011إلى  011 0.011إلى  011 3.111إلى  0.011 بيع اللبن

 011إلى  01 0.111إلى  011 2.011إلى  4.111 بيع الماء

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 مطعم بمشرب

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 الثياب األلبسة النعل

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 أدوات المنازل التجهيزات المنزلية

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 الخردوات

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 أدوات البناء

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 قطع غيار سيارات ذات محرك

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 صيدليات

 011إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 نظاراتي

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 مكتبات وراقات

 011إلى  011 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 الجرائد

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 محل إصالح الساعات ومحل الحلي

 011إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 األدوات التذكارية والصناعة التقليدية

 011إلى  411 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 محل األشرطة )كشك أغاني(

 011إلى  01 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 الفحم والخشب

بيع أدوات ومنتجات مختلفة في 

 حانوت

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111

بيع أدوات ومنتجات مختلفة )في 

 الطرقات والممرات(

 011إلى  01 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111

 011إلى  01 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 الباعة المتجولون

 ـــ 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 بيع الوقود والزيوت

 0111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 تجارة أخرى لم تذكر

 

 للضريبة:أصحاب الخدمات والحرفيون الخاضعون  -4
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  4.111إلى  0.111 2.111إلى  4.111 الوسطاء والعمالء

  3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 وكاالت تأجير العقارات

  3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 مستغلوا سيارات تعليم السياقة

  3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 تأجير السيارات ذات المحركات

  3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 وكاالت سفريات

  3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 دور السينما

 0.111إلى 011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 تأجير أشرطة الفيديو

 0.111إلى 011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 محالت التصوير

 

 الثالثةالفئة  الفئة الثانية الفئة األولى طبيعة النشاطات

 0.111إلى  001 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 الحالقة

 0.111إلى  001 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 غاسلو الثياب

 1.000إلى  411 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 الصباغون

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 الخياطون

 011إلى  011 3.111إلى  011 4.111إلى  0.111 مستغلو آالت الخياطة

 0.111إلى  311 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 اسكافيون

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 الفنادق

 111.0إلى  113 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 ورشات إصالح السيارات ذات المحرك

وصيانة السيارات التشحيم والتفريغ الغسل 

 ذات المحركات

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111

 011إلى  011 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 إصالح العجالت

ورشات إصالح أجهزة الكهرباء المنزلية 

 واألجهزة المختلفة

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111

 011إلى  011 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 والخيولعربات تجرها الحمير 

 0.111إلى  411 0.011إلى  0.111 3.111إلى  0.011 مطاحن

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 منجرة معدنية ولحام

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 مناجر الخشب

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 مناجر الخشب

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 محلت بيع الحلي والصياغة

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 صانعو الحشايا

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 أدوات قلع التراب )والحصي إلخ(

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 واألجرمصانع اللبن 

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 حرفيون وعاملون بالمقطوعية )البناء(

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 كراء اليد العاملة

 0.111إلى  011 0.011إلى  0.111 3.111إلى  0.011 زوارق المحيط

 0.111إلى  011 0.011إلى  0.111 3.111إلى  0.011 زوارق نهر بسيط

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 أصحاب خدمات آخرون لم يتم ذكرهم

 0.111إلى  011 3.111إلى  0.111 1.111إلى  3.111 حرفيون آخرون لم يتم ذكرهم

 

  : بئمكان فرض الضرا -0
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 خاص المذكورين في المادةب البلدية في كل بلدية يكون فيها األشئستحق الضراتٌ : 020المادة

 ب.للضرائيمارسون مهنة أو نشاطا يخضع  024

فإن كل حانوت ومخزن  صختصافة من االتلو نشاط في أمكنة مخأقام شخص بممارسة مهنة إن 

 يزة.خرى يخضع لضريبة متمأت الوورشة ومح

 

  : بئيس الضراتأس -4

البلدية حسب طبيعة المهنة أو ح الكاملة للمطالبين بالرسوم أو ئزم البلديات بوضع اللواتل:021المادة

 ة.شهر يناير من كل سن خاللاط وذلك شالن

 الضرائب الشهرية. أثناء القيام بعمليات تحصيل ترحل اللوائح بانتظام وبصفة تدريجية

ينين في دالمالذي يتم من خالل ترتيب الشهري  تفرض الضرائب من طرف البلديات عن طريق اإلحصاء

 .023دة ثة للجدول تبعا للمعايير المحددة في الماالإحدى الفئات الث

 

 تسديد الضرائب: -0

 اإلحصاء الشهري. اء عملياتنثأديد الرسوم البلدية بصفة مباشرة سيجب ت :022المادة

تمثيلية لمبلغ الرسم المستحق،  لفلمكايل الذي يرافق الوكيل صوألجل ذلك، يقوم الوكيل المكلف بالتح

  .دي إلى بكعوبؤأو وضع سند تسديد مباشر ي

فيذها من طرف العمدة، نوط السابقة، يتم ترشاركاتهم تبعا للشمدوا يخضع المدينون الذين لم يسد

والضمانات واألمن  ب اإلجراءاتسحمباشرة ويتم تحصيلها  %01تستحق المشاركات الناتجة عن عقوبة 

 نون.واإلمتيازات الواردة في هذا القا

الفصول  ءجزاار سند إيرادات يقيد في أدصفيذ حاالت التحصيل الخاصة إلى إنت وتالتؤدي تسوية التحصي

 عة المنتوج.ب طبيسوالمواد المفتوحة في مدونة ميزانية البلدية ح

 

 : د الرسوميسدتعلى  البرهنة -0

على تسديد  لمكلف بالتحصيل، البرهنةلمسلم من طرف الوكيل ااو اإليصال أتشكل المذكرة  :020المادة

 الخزينة وضباط ووكالء وكالء كل طلب منالرسوم الشهرية يجب تقديم المذكرات واإليصاالت عند 

 ها.الحراسة القضائية لمعداتهم وبضائعهم التي يتحملون تكلفت ، تحت عقوبة الحجز أوئيةالشرطة القضا

 

المتضمن للقانون  0904مايو  42الصادر بتاريخ   111.04تلغى ترتيبات األمر القانوني رقم : 0المادة

العام للضرائب والنصوص المعدلة الالحقة المتعلقة بالضريبة على الحيوانات، وتحل محلها الترتيبات 

 التالية:

تانيا مهما كان المنشأ وذلك خالل تفرض ضريبة سنوية على الحيوانات المحصية في موري: 022المادة

 السنة التي تفرض فيها الضرائب.

الماشية  على تستحق الضريبة بالنسبة لسنة كاملة على كل مالك أو حائز أو واضع يد: 020المادة

 .029المذكورة في المادة 

 :يلتحدد تعرفة الضريبة على الحيوانات كما ي :029المادة
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 أوقية لكل حيوان 011البقر :  -

 أوقية لكل حيوان11الخيول :  -

 أوقية لكل حيوان 001اإلبل :  -

 قية لكل حيوانأو 01الحمير :  -

 أوقية لكل حيوان41الغنم والماعز :  -

للضريبة  عةوسيحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء طرق إحصاء الحيوانات الخاض :001المادة

 ا.وطرق جبايته

 ي:من القانون العام للضرائب كما يل 424من المادة  ير ترتيبات الفقرة األولىغت :9المادة

 ة"س البلديالالمج"تصبح :  ط"جمعيات جهوية وجمعية منطقة نواكشو"بدال من : 

المتضمن للقانون  0904مايو  42الصادر بتاريخ  111.04تلغى ترتيبات األمر القانوني رقم :01المادة

  : وتحلمحلها الترتيبات التاليةضريبة السكن العام للضرائب المتعلقة ب

  : المباني الخاضعة للضريبة -0

 تستحق ضريبة السكن على :: 242المادة

 جميع المباني المخصصة للسكن؛ -

الخاصة  ىات، والتجمعات والمنظمات األخريمستعملة من قبل الشركات والجمعجميع المباني ال -

 .ال تخضع لضريبة المهنة يوالت

  : ال تخضع للضريبةالمباني التي 2-

نسبي  قو حرفي والتي تخضع لحأو تجاري أو صناعي أالمباني المخصصة الستعمال مهني  -

 ؛لضريبة المهنة

المباني المستعملة لممارسة نشاطات المدينين الخاضعين للرسوم البلدية المقررة في  -

 والحقاتها؛ 142ادالمو

 ة؛غالالت الزراعيالمباني المستخدمة لإلست -

 قامة العامة للشعائر الدينية؛المحالت المخصصة لإل -

 المباني المخصصة لسكن تالمذة المدارس والمدارس الداخلية؛ -

 ؛المباني المستعملة للمستشفيات والمراكز الصحية، باستثناء المباني المخصصة لسكن العمال -

 .مكاتب الموظفين العموميين -

 لسكن العمال، خاضعة للضريبة.تظل أجزاء المباني المعدودة سابقا، والمخصصة 

 األشخاص الخاضعون للضريبة -0

 : 240المادة 
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إذا كان ال  خضع لهذه األخيرة وحتىأداء الضريبة إذا كان بحوزته سكن ي ،على كل شخص مهما كان -0

  . يسكنه

 مبانييين الذين يسكنون في والعسكر يينندل المالعمان واطنيلى جميع الموكما يتم فرض الضريبة ع

 مخصصة إلسكان العمال. ه المبانيهذلعمومية إذا كانت اسسة ؤية أو المدبلأو اللوالية اولة أو دال

 

  : يعفى من هذه الضريبة ما يلي - 4

 ؛الطابع اإلداريالبلديات والمؤسسات العمومية ذات ات والدولة والوالي -

التي يقطنون فيها  يةدعن البلن لجنسية أجنبية ليالحام يينسابلومدالسفراء وبعض الوكالء ال -

الدبلوماسيين د للسفراء والوكالء ائالفو سونها تعطي نفثلول التي يمدال رسميا وفي حالة أن

 الموريتانيين؛

ءوعال هذه المنظمات المنظمات اإلنسانية والخيرية والعونية في حين يخضع للضريبة أعضا -

  .الذين توجد بحوزتهم مبان مخصصة إلسكان العمال

 :قيمة الضريبة 3-

ويتم  ضع عليها الضريبة.لتي تواو المبانيليها يإتمنتي تالرجة دلالضريبة حسب ار مبلغ ديق :249المادة 

  : ث درجاتالتصنيف المباني إلى ث

 ،حة الحديثة )مكان النظافةل الرائدوات غير تقليدية وتتمتع بوساالدرجة األولى: مبان مبنية من أ -

 (؛حمام أو قاعة استحمام

 اخلة في بنائها؛رجة الثانية:مبان تتمتع بوسائل راحة متوسطة مهما كانت األدوات الدالد -

 على أساس وذلك مهما رجة الثالثة: مبان عديمة وسائل الراحة )ماء وكهرباء( لكنها ترتكزدال -

  . هائكانت األدوات الداخلة في بنا

 الزم مع المصادقة علىالبلدي وبالت يتم ضبط مبلغ الرسوم سنويا عن طريق مداولة المجلس -0

  : الميزانية األصلية وفي الحدود المبينة في الجدول التالي

 بلديتا انواكشوط وانواذيبو -أ

 الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الدرجة األولى المباني( درجات المباني)طبيعة

 0.111إلى  3.111 01.111إلى  0.111 00.111إلى  01.111 عمارة بطابق

 3.111إلى  4.111 1.111إلى  3.111 04.111إلى  1.111 عمارة بدون طابق

خرى تزيد على أشقق ومساكن 

 غرف 3

 4.111إلى  0.011 2.111إلى  4.111 0.111إلى  2.111

خرى تتكون من أق ومساكن قش

 ث غرفالغرفتن أو ث

 0.011إلى  0.111 3.111إلى  0.011 1.111إلى  3.111

 0.111إلى  011 4.111إلى  0.111 3.111إلى  4.111 محل من غرفة

 بلديات أخرى -ب
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 4.011إلى  0.011 0.111إلى  4.011 2.011إلى  0.111 عمارة بطابق

 0.011إلى  0.111 3.111إلى  0.011 1.111إلى  3.111 عمارة بدون طابق

شقق ومساكن أخرى تزيد 

 على ثالث غرف

 0.111إلى  201 4.111إلى  0.111 2.111إلى  4.111

خرى تتكون أق ومساكن قش

 ث غرفالمن غرفتن أو ث

 201إلى  011 0.011إلى  201 3.111إلى  0.011

 011إلى  401 0.111إلى  011 0.011إلى  0.111 محل من غرفة

 

و قسم من البلدية له يأو حأاول تحديد مشاركات خاصة بكل محل يمكن للبلديات في إطار هذه الجد

  . فة عن غيرهتلمميزات مخ

  : الضريبةمكان  4-

تفرض ضريبة السكن على األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين في البلديات التي توجد فيها  :231المادة 

  . التي بحوزتهم أو التي ينتفعون منها يالمبان

 

  : بئالضرا يدسدتس ويأست -0

في  يتؤسس ضريبة السكن عن طريق اإلحصاء السنوي الذي يتم في أثنائه ترتيب المبان :230المادة

  . إحدى درجات الجدول تبعا للمميزات

يات دالعامين للبل ابضريبة السكن للكت سللضرائب تفويض سلطة إحصاء وتأسييمكن للمدير العام 

 .التي ال توجد فيها مصالح للضرائب

سبتمبر 31ن ذلك التفويض إبالغ المدير العام للضرائب في مالذين يستفيدون الكتاب العامين  يجب على

 .يين والضريبة التي يكلفون بهاصحة المكلفين المحمن كل سنة، بالئ

  .السجلحظة عن طرق يتم تصحيح األخطاء أو المنسيات المال

 االستحقاق: -1

 ع به.تستحق الضريبة بالنسبة لسنة كاملة على كل محل يوجد فيه شخص أو ينتف :234المادة

 

 التسديد: -2

اء عمليات اإلحصاء ولذلك يقوم الوكيل المكلف نيجب تسديد ضريبة السكن مباشرة أث :233المادة

بالتحصيل الذي يرافق الوكيل المكلف باإلحصاء بتسليم مذكرة تمثيلية لمبلغ الضريبة المستحقة أو وضع 

 .يصال ملخص من دفتر بكعوبإسند تسديد مباشر يؤدي إلى تسليم 

ينفذها  لة خاصة من التحصيلا مشاركتهم حسب الشروط السابقة لحايخضع المدينون الذين لم يسددو

 العمدة.

وتحصل حسب الطرق والضمانات  %01تستحق فورا المشاركات والغرامات الناتجة عن عقوبة 

 واإلمتيازات الواردة في هذا القانون.
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وتؤدي تسوية التحصيالت وتنفيذ الحاالت الخاصة للتحصيل إلى إصدار سند إيرادات يقيد على األجزاء 

 المفتوحة في مدونة ميزانية البلدية حسب طبيعة المنتوج.والفصول والمواد 

يتم تأسيس مساهمة بلدية تكمل في القسم الثاني ترتيبات الكتاب األول الجزء الثاني من : 00المادة

 القانون العام للضرائب

 القسم الثاني : مساهمة البلدية

وذلك  مداوالت المجلس البلدي يقعن طر يةعلى فرض مساهمه البلد ةدرقال تايللبلد : 232ةالماد

 ية.األصل يةزانيعلى الم قةم مع المصادتالزبال

 

اليخضعون  غم كونهم سكانا عاديينبلدية على أرباب األسر الذين رلتستحق المساهمة ا :230المادة

 .00لضريبة السكن كما هو وارد في المادة 

المجلس البلدي أن تتجاوز  مداوالتلغ السنوي لهذه المساهمة المحددة عن طريق ال يمكن للمب

.تؤسس المساهمة وتجبى وتحصل فيها في نفس الظروف التي تؤسس وتحصل فيها ضريبة وقيةأ 311

 .السكن

المتضمن القانون  0904مايو  42الصادر بتاريخ  111.04تلغى ترتيبات األمر القانوني رقم  :04المادة

رية والمقننة تحت المواد حة الناالعام للضرائب المتعلقة بالضريبة على األسل

 .من القانون العام للضرائب 220،221،239،230،232،231

المتضمن للقانون  0904مايو  42الصادر بتاريخ  111.04تلغى ترتيبات األمر القانوني رقم  :03المادة

من القانون  222والمقننة تحت المادة  على حقوق التسجيل على البيع العام للضرائب المتعلقة بالضريبة

  . العام للضرائب

المتضمن للقانون 0904مايو  42بتاريخ الصادر 111.04تلغى ترتيبات األمر القانوني رقم  :02المادة

العام للضرائب المتعلقة بضريبة إزالة أقذار البيوت الوسخة، والمقننة تحت المواد 

  . من القانون العام للضرائب200,201,229,220,222,221,220

المتضمن للقانون  0904مايو  42الصادر بتاريخ 111.04مر القانونى رقتعدل ترتيبات األم :00المادة

 .213,214,210والنصوص الالحقة المعدلة له ويحل محلها مايلي  العام للضرائب

  : وتحل محلها الترتيبات التالية213، 214، 210تلغى ترتيبات المواد 

 ر ضريبي.ة بواسطة دوثلتحصل الضرائب المباشرة والضرائب المما :210المادة

لمدير العام الذي يمكنه تفويض سلطاتهل يتم تنفيذ جداول التصفية اإلسمية بمقرر صادر عن وزير المالية

 .للضرائب

 أو سددتئبوالرسوم المسددة تلقائيا قة بالضراليصادق المدير العام للضرائب على جداول التسوية المتع

 .بصفة مسبقة
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م البلدية من طرف العمد وتؤدي الحاالت الخاصة المتعلقة بتحصيل الضرائب و الرسوول وداتنفذ الج

 إلى إصدار سندات لإليرادات.

يحدد األمين العام للخزينة تاريخ البدء في تحصيل جداول الضرائب الخاصة بالدولة كما : 214المادة

 ائب والرسوم البلدية.يحدد العمد هذا التاريخ بالنسبة للضر

 تحول أدوار التصفية إلى األمين العام للخزينة مصحوبة بكشوفات ضريبية.: 213المادة

بصفة ويقوم األمين العام للخزينة بعد المراجعة بإرسالها إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحول 

المحاسبين المكلفين لى إ مباشرة جداول التصفية وحاالت التحصيل الخاصة المنفذة من طرف العمدة

 . سندات اإليراداتببالتحصيل مدعومة 

  : مكررة 222و 222المادة

على  يبةالمشيدة والضر الكالمساهمة العقارية على األم"تصبح "، اريةقالع بدل عبارات "الضريبة

 ".اإليرادات العقارية

العقارية  مةالمشيدة والمساه مالكستحول الترتيبات المتعلقة بالمساهمة العقارية على األ :01المادة

وزراعة الزهور  رةعلى القطع الزراعية المخصصة لزراعة البقول والزراعة الموسمية واألشجار المثم

م إلى ضرائب ورسو تومساهمة ضريبة المهنة والرسوم البلدية وحق الرخص والرسم على الحيوانا

وذلك عند اإلصدار المقبل  ئببلدية في الجزء األول والثاني من الكتاب األول من القانون العام للضرا

 .للقانون العام للضرائب

 .ف الموادتللمخ ييير في الترقيم الحالغيرافق إصدار القانون العام للضرائب ت ويمكن أن

الصاد بتاريخ 409.02األمر القانوني رقم  من 12ترتيبات الفقرة الثانية من المادة  تلغى: 02المادة

 المنشئ للبلديات. 0902أكتوبر  41

 تصدير السمك المؤسسة من طرف بلدياومع ذلك تبقى الرسوم على الحمولة المفرغة وعلى ت

  . يبو كما هي عليه وذلك بصفة انتقاليةذنواكشوط ونوا

 .ينفذ هذا األمر القانوني باعتباره قانونا للدولة :00المادة 
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.2.XI يحدد طرق توزيع منتوج 0991يوليو  40صادر بتاريخ   / و د ب م / و م021رقم ت مشترك مقرر

 ضريبة النقل الحضري بين المدن

 

باألمر  أالمنشمكررة من النظام العام للضرائب  021تطبيقا للترتيبات الواردة في المادة المادة األولى: 

المنشئ للجباية البلدية، فإن منتوج ضريبة النقل الحضري بين  0991فبراير  1بتاريخ  12.91القانوني 

 المدن يوزع لصالح البلديات طبقا للطرق المحددة في هذا المقرر.

الملحق لهذا تصنف البلديات كلها ضمن الفئات الثالثة )األولى والثانية والثالثة( المبينة في : 4المادة

 المقرر.

 ؛(09الفئة األولى: وتتضمن تسع عشرة بلدية ) -

 ؛(22الفئة الثانية: وتتضمن أربعا وأربعين بلدية ) -

 (.020الفئة الثالثة: وتشمل مائة وخمسة وأربعين بلدية ) -

في حالة ما إذا أجري تغيير مهم في االعتبارات المعتمدة في تصنيف البلديات من فئة إلى : 3المادة

أخرى فإن تشكيل كل من هذه الفئات قابل للمراجعة السنوية بمقرر مشترك من وزيري الداخلية 

 والمالية.

تحدد نسب المنتوج العام من ضريبة النقل الحضري المخصصة لكل من الفئات اآلنفة الذكر : 2المادة

 على النحو التالي:

 ؛(%01الفئة األولى: خمسون في المائة ) -

 ؛(%31ثون في المائة )الفئة الثانية: ثال -

 (.%41الفئة الثالثة: عشرون في المائة ) -

ة والمالية في الداخلي ييقسم منتوج ضريبة النقل الحضري بين المدن بقرار مشترك من وزير: 0المادة

وفي حالة ما إذا تمركزت عائدات هذه الضريبة بعد هذا التاريخ فإن الباقي يوزع مايو من كل سنة.  30

 أغسطس من نفس السنة. 30من جديد في 

بتنفيذ  ، كل حسب اختصاصهالعمومية ومدير الجماعات المحلية، يكلف مدير الخزينة والمحاسبة : 1المادة

 هذا المقرر. 
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.1.XII يقضي بإنشاء اعتماد خاص  0902ابريل  49صادر بتاريخ / ر ل ع خ و  110. 02مرسوم رقم

 بعمليات تصفية المجموعات اإلقليمية التي تم إلغاؤها

 

 0920يناير  09الصادر بتاريخ  100.20، من القانون  2، الفقرة 00طبقا ألحكام المادة المادة األولى: 

بعمليات    المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية المعدل، ينشأ حساب اعتماد خاص

 اإليرادات والنفقات الناتجة عمن تصفيات المجموعة اإلقليمية التي تم إلغاؤها.

 . ». تصفية الواليات التي تم إلغاؤها 20.000«  يسجل حساب االعتماد تحت البند :

، يتم إعداد 0920يناير  09الصادر بتاريخ  100.20من القانون 01طبقا ألحكام المادة : 4المادة

في نفس الظروف  ». تصفية الواليات التي تم إلغاؤها 20.000« تنفيذ عمليات الحساب وترخيص و

 الخاصة بالميزانية العامة للدولة.

يطبق النظام العام لمحاسبة العمومية بدون تقييدعلى عمليات الحساب المنشأ بموجب المادة : 3المادة 

 األولى من هذا المرسوم.

 مما يلي: ». تصفية الواليات التي تم إلغاؤها 20.000« : تتكون إيراداتالحساب2المادة

 الفائض المسجل في الصندوق عند اختتام العمليات المالية؛ -

 المبالغ المدفوعة من طرف البلدية لصالح الواليات مقابل خدماتها؛ -

 باقي التحصيل؛ -

 المساهمات؛ -

 اإليرادات المختلفة. -

 مما يلي: »واليات التي تم إلغاؤها. تصفية ال 20.000« تتكون نفقاتالحساب: 0المادة

 ؛عند اختتام العمليات الماليةالنفقات التي تم األمر بصرفها ولم تسدد -

 ؛عند اختتام العمليات الماليةنفقات االستثمار المسجلة في ميزانية الوالية ولم يتم التعهد بها  -

والمالية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا  د: يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصالت ووزير االقتصا: 1المادة

  إجراءات االستعجال وفي الجريدة الرسمية. قالمرسوم الذي سينشر وف
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.2.XII يحدد طرق إعداد ورقابة  0902مايو  2صادر بتاريخ / و د ب م / و م  130مقرر مشترك رقم ت

 وتنفيذ ميزانية البلديات

 

يتم تصنيف وتخصيص إيرادات ونفقات ميزانيات البلديات، حسب نموذج مصطلحات  المادة األولى:

 .0902يناير  41الصادر بتاريخ  100الميزانية المحدد بالمقرر المشترك رقم ت 

من ايرادتها  %4ينشأ صندوق تضامن بلدي يتم تغذيته عن طريق مساهمات البلديات بنسبة  :4المادة

 العادية.

تخصص مبالغ صندوق التضامن البلدي ،حسب الحاجة، لمكافحة الكوارث واألخطار .كما يمكن  :3المادة

 منح جزء منها لبعض البلديات التي تعاني من عجز مالي في تسييراداراتها.

تحدد عالوات الدورات التي يمكن منحها إلى المستشارين البلديين والعمد ومساعديهم،  :2المادة

، والمقرر 4111دجمبر  42الصادر بتاريخ    411التوالي بموجب المقرر رقم ت وعالوات التمثيل على 

 .0901دجمبر  42الصادر بتاريخ  419، والمقرر رقم ت  0901دجمبر  42الصادر بتاريخ  410رقم ت 

يتم منح عالوات شهرية للمحصل البلدي بصفته مسؤوال عن تسيير ميزانيات البلديات. وال يمكن  :0المادة

 عدى هذه العالوات المبالغ المبينة أدناه :أن تت

 0111انواكشوط، أنواذيبو .....................................................................  -

 2111كيفه، كيهيدي، روصو، ازويرات .......................................................  -

 3111ك، أطار، أكجوجت ........................ النعمة،لعيون، سيلبابي، تجكجه، أال -

بمداولة من المجلس البلدي يتم منح عالوة مردودية، خالل السنة المالية، لفائدة عمال  :1المادة

 المصالح الفنية والجهوية للدولة الذين يتدخلون  في العمليات المتعلقة بميزانية البلديات .

 43الصادر بتاريخ  004.20مبالغ التي تم تحديدها المرسوم رقم وال يمكن أن تتعدى هذه العالوات ال

 المحدد إلجراءات منح عالوات المردودية لبعض عمال المصالح المالية. 0920ابريل 

تنشأ لجنة وصاية مكلفة بمساعدة وزير الداخلية في ممارسة سلطة الوصاية على البلديات  :2المادة

 .0901أغسطس  03الصادر بتاريخ  032.01انوني رقم من األمر الق 29طبقا ألحكام المادة 

 : تضم لجنة الوصاية كال من :0المادة

 األمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصالت، رئيسا؛ -

 مدير الوصاية بوزارة الداخلية والبريد والمواصالت؛ -

 المراقب المالي؛ -

 مدير الخزينة العامة. -

تبدي لجنة  الوصاية رأيها حول مشاريع الميزانيات والحسابات اإلدارية للبلديات قبل المصادقة  :9المادة

 . تجتمع اللجنة بطلب من الوزارتين المذكورتين وباستدعاء من رئيسها.يعتبر استشارياعليها. وهذا الرأي 
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يكلف األمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصالت واألمين العام لوزارة المالية ،كل فيما  :01المادة

 يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر وفق طرق االستعجال وفي الجريدة الرسمية .
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.3.XIIالقانون ، يتضمن مبادئ 0909يناير  01صادر بتاريخ / و د ب م / و م  100 مشرك رقم ت مقرر

المالي بالنسبة للميزانيات البلدية وكذلك إجراءات تحضيرها والتصويت عليها، ومدونة المصطلحات 

 المستعملة فيها، وطرق المصادقة عليها وتعديلها وظروف اإلنجاز والرقابة

 

يم يهدف هذا المقرر إلى تحديد مبادئ الميزانية وكذلك مدونة المصطلحات وإجراءات تقد المادةاألولى:

 الميزانية البلدية وتنفيذها.

 الجزء األول: المبادئ األساسية

 الفصل األول: مبادئ قانون الميزانية

 يصادق على الميزانية بشكل متوازن. :4المادة

ويقابل التقدير الصادق للموارد والوسائل، تسجيل تحديدي لألعباء اإللزامية أوال، ولألعباء األخرى بعد 

 ذلك.

 

رار عيب الصدق في تقدير الموارد من خالل التأكد من شرطين موجبين لإلبطال، بشكل يتم إق :3المادة

 منفصل، وذلك  للقيام بأي صرف وهذان الشرطان هما: 

 ؛وجود مخزون نقدي -

 وجود اعتمادات مالية مقررة. -

 وتستلزم وجود وسائل المخزون النقدي أسبقية المداخيل على المصروفات.

 

 يصادق على الميزانية البلدية كل سنة لسنة مدنية واحدة. :2المادة

 30وتخصص الفترة التكميلية من خمسة وأربعين يوما بصورة استثنائية، لتسديد النفقات المقررة قبل 

 دجمبر من السنة المالية المعينة.

 

واإلضافات إلى  يصادق على الميزانية البلدية في وثيقة واحدة وتشكل الميزانيات التكميلية :0المادة

 حدة الميزانية.ة تعديالت محدودة في إطار مبدإ والميزانية األصلي

 

رسم جميع المداخيل والمصاريف في هذه الميزانية كاملة، بدون أية الميزانية البلدية عامة.تٌ :1المادة

 إمكانية الختزال بعضها في بعض.

 

 تصرف جميع المداخيل في الميزانية البلدية لتسديد جميع النفقات. :2المادة

 م تخصيص موارد محددة لمصاريف معينة االستثنائين التاليين:دويتضمن مبدأ ع

 ؛صناديق العون -

 إعادة تشكيل اعتمادات الميزانية. -

 

في إنجاز أي مشروع مول أو أي مانح آخر متعني صناديق العون، المشاركة المالية أو المادية ل :0المادة

 بلدي.
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يقام بإعادة تشكيل اعتمادات الميزانية عندما يحول، بغير حق إلى أحد الفصول، مصروف ذو  :9المادة

 طبيعة مخالفة لعنوانه.

 

 : تقديم الميزانية البلديةنيالفصل الثا

 القسم األول: مدونة مصطلحات الميزانية

 (.0توجد مدونة مصطلحات الميزانية البلدية المحددة بمقتضى هذا القرار في الملحق رقم ) :01المادة

 

ب مدونة مصطلحات الميزانية البلدية المصاريف حسب المعايير اإلدارية والمنهجية تتر :00المادة

 الضرورية إلعداد الميزانية والمصادقة عليها وإنجازها ورقابتها.

 

 يزانيةالقسم الثاني: بنية الم

 يجب أن تبرز الميزانية البلدية في مخطط توضيحي الموازنة المالية المعتمدة. :04المادة

 

يصادق على المداخيل والمصاريف من طرف المجلس البلدي وتتم هذه المصادقة فصال  :03المادة

 فصال ومادة ومادة.

 

 تشكل الفصول وحدات الجزء. :02المادة

 وتتضمن المداخيل جزأين.

 ؛المداخيل العادية: الجزء األول  -

 المداخيل االستثنائية.: الجزء الثاني  -

 تتضمن المصاريف جزأين كذلك:

 ؛الجزء األول مصاريف التسيير -

 .الجزء الثاني: مصاريف التجهيز -

 

 .يشكل تتابع أرقام الجزء والفصل والمادة القسم والفقرة في حالة وجودهما رمز الميزانية :00المادة

لذي يوضع بالطريقة نفسها اويسهل رمز الميزانية .وبا، رمز لكل عملية ميزانية حسب طبيعتها وجويوضع 

 المصاريف إنجاز المحاسبة ورقابة الميزانية البلدية.ولجميع المداخيل 

 

 الفصل الثالث: اإلضافات إلى الميزانية األصلية

 القسم األول: الميزانية التكميلية

ميزانية تمكن الميزانية التكميلية من إلحاق العمليات غير المحددة بعد، أثناء المصادقة على  :01المادة

 ة بهذه الميزانية.أصلية في سنة مالية معين

 وتتضمن الميزانية التكميلية على وجه الخصوص ما يلي: 

 ؛تخصيص فائض تسيير السنة المالية الفارطة -

ق والمقابلة قبل الواحد والثالثين من دجمبر السابتأجيل اعتمادات التجهيز المقرر صرفها  -

على أن يكون تأجيل االعتماد المذكور موضوعا لمقرر صادر عن العمدة . ألشغال بدا إنجازها

يقدم حالة العمليات المعينة ويقضي بالتعهد ،ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية التالية،
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العمليات الجديدة التي لم يتم شرحها ،ميزانية تكميليةفي أقرب ، باسترجاع اعتمادات الميزانية

وال يمكن على أية حال إدخال أية نفقة جديدة . األصلية ألسباب قانونية أو ماديةفي الميزانية 

 دون مقابل في الموارد.

حالة عدم اعتماد وفي  .وتحتفظ البلدية بحق االختيار بين اللجوء إلى اعتماد ميزانية تكميلية وعدمه

يسترجع فائض التسيير وجوباإما في الميزانية األصلية التالية وإما بواسطة إضافة ظرفية ، ميزانية تكميلية

وتكون إحاالت اعتمادات التجهيز والعمليات الجديدة موضوعا لإلضافة الظرفية في السنة المالية 

 الجارية.

 

دها والمصادقة عليها وإقرارها حسب تخضع الميزانية التكميلية للقواعد نفسها، ويتم إعدا :02المادة

 اإلجراءات نفسها الخاصة بالميزانية األصلية.

 

يعد العمدة الميزانية التكميلية، بعد التأكد من مطابقة حسابه اإلداري لحساب أرقام المحصل  :00المادة

 لتكميلية.البلدي.ويجب إقرار هاتين الوثيقتين من طرف المجلس البلدي قبل المصادقة على الميزانية ا

 

يداول المجلس البلدي حول مشروع الميزانية التكميلية ويصادق عليه أثناء دورته العادية  :09المادة

 لشهر ابريل.

 

يقوم العمدة بالتعجيل الالزم القرار مشروع الميزانية التكميلية المصادق عليه من طرف :41المادة

 يونيو. 31المجلس البلدي ومن طرف سلطة الوصاية قبل 

 

تنضاف االعتمادات المفتوحة في الميزانية التكميلية إلى االعتمادات المفتوحة في الميزانية  :40المادة

 األصلية.

 

 القسم الثاني: اإلضافات الظرفية

في حالة زيادة الموارد البلدية )هبات، وصايا...( خارج فترات إعداد الميزانية التكميلية أو  :44المادة

الصادر بتاريخ  409.02من األمر القانوني رقم  22األصلية، تراعي البلدية األحكام المقررة في المادة 

 .0902اكتوبر  41

 

بناء  ،ويصدر العمدةنفسها. يتم دمج الهبات العينية وأموال المساعدة المادية وفق اإلجراءات  :43المادة

 ، على مداولة المجلس البلدي القاضية بقبول العطية المعينة والمصادق عليها من طرف سلطة الوصاية

ة الهبة أو  سند إيراد وسند صرف بمبلغ مماثل ويحيله إلى المحصل البلدي ويساوي هذا المبلغ قيم

 المعدات المحصول عليها.

 

 القسم الثالث: التعديالت الداخلية

من األمر القانوني  22يمكن أن تتم التعديالت الداخلية وفقا لألحكام المقررة في المادة  :42المادة

المذكور أعاله.ويمكن تحويل اعتماد من مادة إلى مادة أخرى من الفصل نفسه بواسطة مقرر صادر 

 .عن العمدة
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سلطة ويرخص بتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل بمداولة من المجلس البلدي تعرض لمصادقة 

 الوصاية.

 الفصل الرابع: المتعارضات

غية بقوة تعتبر ال، القانوني المذكور أعالهمن األمر  30تطبيقا لألحكام المقررة في المادة  :40المادة

القانون المداوالت التي يشارك فيها أعضاء من المجلس البلدي معنيون إما بصفتهم الخاصة وإما 

 موضوع تلك المداوالت.بصفتهم موكلين عن القضية التي كانت 

من  1وترتيبا على ما سبق يمنع الجمع بين وظائف عضو في الهيئة البلدية بالمعنى المحدد في المادة 

 األمر القانوني نفسه ومزاولة عمل يعوض عنه بصورة منتظمة في إطار الميزانية البلدية.

 

ترفق الالئحة الكاملة للعمال الذين  يتقاضون أجورا على أساس عمل دائم مقرر في  :41المادة

الميزانية البلدية وجوبا، بمشروع الميزانية المصادق عليه والمعروض لإلقرار المشترك لكل من وزير 

 المالية.وزير الداخلية و

 

 41و40في المادتين  سيعرض كل تعليق للدفع معلل بعدم احترام األحكام المعادة :42المادة

 الواردتين أعاله على تحكيم سلطات الوصاية بواسطة السلم اإلداري.

ويجب أن تتضمن الملفات المتبادلة لكل من العمدة والمحصل البلدي جميع العناصر التي من شأنها أن 

 مالية.ن مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة اإلقتصاد والمتساعد على إنجاز الدراسات من طرف كل 

 

توضع على نسخ من األمر القانوني المذكور أعاله 21تطبيقا لألحكام المقررة في المادة  :40المادة

مرا بصرف الميزانية البلدية سلطاته لمساعديه آالتي يفوض بمقتضاها العمدة باعتباره ،المقررات

 والموجهة للمحصل البلدي، شكليات توقيع ورقم كل واحد من المفوضين.

 

تنجم عن تنفيذ أوامر التحصيل والصرف الصادرة عن أشخاص ال يستفيدون من االعتماد  :49المادة

بصفتهم مفوضين تحميل المحصل البلدي المسؤولية الشخصية والمالية ودون أن يحول ذلك دون 

 العقوبات األخرى اإلدارية والجنائية.

 

 الجزء الثاني: إعداد الميزانية البلدية وإقرارها

 ل األول : إعداد الميزانيةالفص

ا الفصل الظروف التي ينسق فيها العمدة إعداد الميزانية ويضع إجرءات المساعدات ذيحدد ه:31المادة

 التي قد يطلبها.

 

عداد مشروع الميزانية على أساس التعاون التام بين البلدية والمصالح اإلدارية البلدية ايتم  :30المادة

مشروع الميزانية بعد تحليل تقديرات الميزانية الجارية، وإنجازاتها وكذلك والمصالح المالية.ويوضع 

 الميزانية السابقة ونتائج الحسابات اإلدارية وحسابات التسيير في السنوات المالية الفارطة.

 

يلزم المحصل البلدي، المحاسب الرئيسي للبلدية بالمساعدة في أعمال إعداد الميزانية  :34المادة

 الميزانية التكميلية واإلضافات الظرفية، عندما يطلب منه العمدة ذلك.األصلية و
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 وتشمل مشاركة المحاسب هذه إعداد الميزانية األصلية والميزانية التكميلية واإلضافات المنتظمة.

 

 الفصل الثالث: إقرار الميزانية

المجلس البلدي الذي يقره أثناء مداوالت على يعرض مشروع الميزانية األصلية للسنة التالية  :33المادة

 دورته العادية األخيرة من السنة الجارية.

 

تداول خاللها جلسات المجلس البلدي التي تٌفي يشارك المحصل البلدي بصوت استشاري  :32المادة 

في  وتمكن استشارته من طرف أي عض، مستشارا ماليا للجماعات المحلية يا الميزانية.وباعتبارهاقض

 وهو ملزم في هذه الحالة بإبداء رأي موضوعي.، الجمعية المداولة 

 

 الجزء الثالث: المصادقة على الميزانية البلدية

من األمر القانوني المذكور أعاله، يحال مشروع  11و 31تطبيقا لألحكام المشتركة للمادتين :30المادة

ن قبل الثالثين من نوفمبر كآخر أجل إلزامي، إلى الميزانية في الثمانية أيام التي تلي إقراره، ومهما كا

 السلطة اإلدارية والمحلية.

 وتحيل هذه األخيرة مشروع الميزانية مرفوقا بآرائها ومالحظاتها إلى الوزارة المكلفة بالداخيلة.

 

تأتي المصادقة المشتركة من وزارة الداخلية ووزارة المالية بمقرر مشترك يصدر في ظرف  :31المادة 

 يوما اعتبارا من إيداع المشروع بمقر سلطة الوصاية. 20

 

يترتب على عدم احترام اآلجال القصوى المحددة إليداع مشروع الميزانية إلزام البلدية  :32المادة

 .{المؤقتة 04لى ع 0نسب }بتطبيق النظام المعروف ب 

 

 34لمؤازرة كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية في مزاولة الوصاية المقررة في المادة  :30المادة

 لجنة وصاية. تنشأ من األمر القانوني المذكور أعاله

 

 تشكل لجنة الوصاية كما يلي:  :39المادة 

 .الرئيس: األمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصالتـ 

 األعضاء: ـ 

 ؛مستشار وزير الداخلية المكلفة بالمالية -

 ؛مدير الجماعات المحلية  -

 ؛مدير اإلعداد الترابي والعمل الجهوي -

 ؛مدير الخزينة والمحاسبة العمومية -

 ؛مدير الميزانية والمحاسبات -

 ؛مدير الضرائب -

 .المراقب المالي -
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تعطي هذه اللجنة رأيها بخصوص كل المداوالت التي تستدعي المصادقة المشتركة لكل من  :21المادة 

 الوزارتين المكلفتين بالداخلية والمالية ويصدر هذا الرأي بصورة استشارية فقط.

 

ية والمداوالت المعدلة تنحصر اختصاصات لجنة الوصاية في دراسة مشاريع الميزانيات البلد :20المادة

 أو التي لها أثر مالي والحسابات اإلدارية وحسابات التسيير.،للميزانية

 وتتعلق الدراسة بما يلي: 

 ؛تواريخ التقديم المحددة في التشريع والنظم -

 الترتيبات المالية المقررة في األمر القانوني المنشئ للبلديات وفي هذا المقرر. -

 

 الجزء الرابع: إنجاز الميزانية البلدية ورقابتها

 اآلمر من طرفالفصل األول: 

شكلية توقيع لدى ، يودع العمدة الذي يمثل السلطة التنفيذية للبلدية اعتبارا من تعيينه  :24المادة

 المحصل البلدي.

 

في حالة تفويض بعض سلطاته يسهر العمدة، على تطبيق الترتيبات المذكورة في المادة  :23المادة

 الواردة أعاله. 40

 

ال تقبل أوامر التحصيل أو الصرف الصادرة عن طرف غير مفوض وغير معتمد بصورة  :22المادة

 شرعية من طرف المحصل البلدي.

 

يمسك العمدة أثناء السنة المالية الحساب اإلداري الذي يرمى إلى عرض أوامر سندات : 20المادة

 التحصيل والصرف حسب مدونة المصطلحات المعمول بها.

 

فبراير من السنة التالية لنهاية السنة المالية يختم العمدة  01الفترة التكميلية أي في  في نهاية :21المادة

 المحاسبة اإلدارية ويضع الحساب اإلداري للسنة المالية الفارطة.

 

يجب أن يتضمن الحساب اإلداري عمودا يعرض تقديرات ميزانية السنة بهدف التمكين من  :22المادة

 اس إلى الترخيصات المصادق عليها.تقدير نسب اإلنجاز بالقي

 

يعرض الحساب اإلداري وحساب التسيير لمداوالت المجلس البلدي أثناء دورته المخصصة  :20المادة

للميزانية في شهر أبريل قبل المصادقة على الميزانية التكميلية.وفي غياب الميزانية التكميلية تطبق 

 للبلديات. من األمر القانوني المنشئ 20دة اترتيبات الم

 

يتم تحديد البقايا الواجبة التحصيل وتلك الواجبة التسديد فقط في حساب التسيير الموضوع  :29المادة

 من طرف المحصل البلدي.
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 المحصل البلديمن طرفالفصل الثاني: 

 القسم األول: المحصل البلدي، المحاسب الرئيسي

هو محاسب الخزينة العامل في عاصمة الوالية أو سي للبلدية يالمحصل البلدي المحاسب الرئ :01المادة

 المقاطعة مقر البلدية أو التي تتبع لها إداريا.

 

وتعرض هذه الوثيقة  . يلزم المحصل البلدي بصفته تلك بوضع حساب تسيير لكل سنة مالية :00المادة

 الوحيدة مستويين حساب التسيير باألرقام وحساب التسيير بالوثائق.

 

يوما التي قد تسدد خاللها  20يوضع حساب التسيير باألرقام في نهاية الفترة التكميلية من  :04المادة

دجمبر السابق.ويمكن ختم جزء المداخيل من حساب التسيير باألرقام اعتبارا  30التعهدات بالصرف قبل 

 من تسجيل آخر يوم محاسبي من شهر دجمبر.

 

فائض المالي الحاصل من الفرق بين تحقيق المداخيل يتضمن حساب التسيير باألرقام ال :03المادة

وتنفيذ المصاريف.ويحال هذا التقرير إلى العمدة بهدف تقديمه لمصادقة المجلس البلدي أثناء دورة 

 إبريل التي قد تقوم خاللها الجمعية المداولة بإقرار الميزانية التكميلية.

 

السابقة مضافة إليه القضايا الواجبة التحصيل  الخزينة  المذكور في  المادة ضيشكل فائ :02المادة

اوي وجوبا للفائض الحاصل في الحساب مسومنقوصة منه القضايا الواجبة الصرف، فائض التسيير ال

 اإلداري.

 

يتشكل حساب التسيير بالوثائق من حساب التسيير باألرقام مضافة إليه جميع مبررات إنجاز :00المادة

 حسب رمز الميزانية وحسب التسلسل الزمني داخل هذا الرمز.المداخيل والمصاريف مرتبة 

 

سيحدد توجيه صادر عن وزارة المالية وضع حساب إجراءات التسيير بالوثائق وكذلك تواريخ : 01المادة

 التقديم لألمين العام للخزينة للدراسة قبل اإليداع للحكم لدى الغرفة المالية بالمحكمة العليا.

 

دي، باستثناء أي على البلديات يعتبر المحصل البل بمقتضى قواعد المحاسبة العمومية المطبقة :02المادة

شخص آخر المحاسب الرئيسي، الماسك الوحيد والمسير لألموال والسندات والقيم المملوكة من طرف 

 الجماعة.

إلى علم  وفي حالة ما إذا وصل . الشخصية والمالية على هذا األساسويمكن تقدير مسؤوليته 

ين المكلفين بالداخلية يكون ملزما بإبالغ كل من الوزير المحصل البلدي، وقوع خروج عن هذه القاعدة

والمالية عن طريق تقرير يتم إرساله بواسطة السلم اإلداري وتوجه نسخة من التقرير المذكور إلى 

 العمدة لإلطالع.

 

صل البلدي صفة المسير الفعلي وتتم يأخذ أي شخص تدخل في الوظائف الخاصة للمح :00المادة

 متابعته ومعاقبته على هذا األساس تطبيقا للتشريع المعمول به.
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يمسك المحصل البلدي محاسبات األمالك والقيم طبقا لمقتضيات التوجيه الوزاري المشترك  :09المادة

 .0900فبراير  2الصادر عن وزارتي الداخلية والمالية بتاريخ  00-0

 

 سيحدد توجيه مشترك تواريخ مقرر نهاية التسيير وأشكاله ومراحله. :11المادة

 

 القسم الثاني: المحصل البلدي، المراقب البلدي

يعين المحصل البلدي بصفته مراقبا ماليا للبلدية ويتصرف باسم المراقب المالي الوطني  :10المادة

الظروف التي يرسل إليه فيها المحصل ويحدد المراقب المالي الذي يوجد مقره بالعاصمة، . ولحسابه

 البلدي تقارير عن نشاطاته.

 

تتعلق اختصاصات المحصل البلدي بصفته مراقبا ماليا بالدراسة المسبقة لتقارير الصرف  :14المادة

 وأوامر الصرف.

 

 يحدد مضمون رقابة الصرف كما يلي:  :13المادة 

 ؛وجود أموال كافية -

 ؛الصرفطبيعة االعتماد في الميزانية بصورة صحيحة حسب  -

 ؛وجود اعتمادات الميزانية في الفصل المعني -

 ؛صحة حسابات التقدير -

 مطابقة تقرير الصرف لتصويت المجلس البلدي. -

وإذا وافق تقرير الصرف هذه الشروط يقوم المحصل البلدي بوضع تأشيرته على الوثائق المعروضة 

 كس يلغي مشروع تقرير الصرف بواسطة مذكرة إلغاء معللة.عليه وفي حالة الع

 

لصرف موضوع أمر بالصرف ما لم يؤشر عليه المحصل البلدي بار اقرال يمكن أن يكون أي :12المادة

 بصفته مفوضا من طرف المراقب المالي.

 ويتحقق من مطابقة األمر بالصرف للتقرير المؤشر عليه أثناء استقبال حواالت التسديد.

 

الرقابة الالزمة بمقتضى ، ميدان الصرففي في نهاية معاينته يمارس المحصل البلدي :10المادة

 القواعد العامة والخاصة للمحاسبة العمومية المطبقة على البلديات.

 

 الجزء الخامس: العالوات ومكافآت المردودية

 الفصل األول: عالوات التسيير

تمنح للمحصل البلدي عالوة تسيير مخصصة للتعويض عن المخاطر المتعرض لها أثناء  :11المادة

 التسيير وتحريك األموال والقيم المملوكة من طرف البلدية وحفظها.

 

على أساس نشاطاته بصفته مستشارا ماليا لدى تمنح هذه العالوة كذلك للمحصل البلدي  :12المادة

 .البلدية
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 ابتداء من مزاولة مهامه إلى غاية انتهائها.شهريا التسيير للمحصل البلدي تدفع عالوة : 10المادة

 

 كما يلي على تقديرات الميزانية: ييحدد المستوى األعلى لعالوة التسيير الشهر :19المادة

 ؛أوقية 1111و: المحصلون البلديون بنواكشوط ونواذيب -

 ؛أوقية 0.111: مليون أوقية  41المحصلون البلديون الذين ينجزون ميزانية تزيد على  -

 ؛أوقية : 2.111مليون أوقية  41 و 0المحصلون البلديون الذين ينجزن ميزانية تتراوح بين -

 ؛أوقية 3.111: ماليين أوقية  0 و4 المحصلون البلديون الذين ينجزون ميزانية تتراوح بين -

 ؛أوقية 4.111 : مليون أوقية 4و  0ديون الذين ينجزون ميزانية تتراوح بين المحصلون البل -

 أوقية. 0.111 :المحصلون الذين ينجزون ميزانية تقل عن مليون أوقية -

 

يحدد المجلس البلدي سنويا أثناء التصويت على الميزانية المبلغ الشهري لعالوة التسيير :21المادة

 المخصصة للمحصل البلدي.

 

 الثاني: مكافآت المردوديةالفصل 

لمردودية لكل الوكالء الحائزين على كل الرتب والتابعين لوزارة االقتصاد اتمنح مكافأة  :20المادة

 والمالية الذين يساهمون في وضع المداخيل المالية وتصفيتها وتحصيلها.

 

وحسب المعايير نفسها ط نفسها ويمنح مبلغ هذه المكافأة سنويا في شهر دجمبر وفقا للشر :24المادة

 المقررة بالنسبة للدولة.

 

يعين قرار صادر عن البلدية إسميا الوكالء الذين بإمكانهم المطالبة باالستفادة من هذه  :23المادة

 المكافأة.

 

 ترتيبات مشتركة: الفصل الثالث 

مادات الميزانية تقرر المصاريف الخاصة بعالوة التسيير ومكافأة المردودية وتستقطع من اعت :22المادة

 المتعلقة بنفقات المرتبات والعالوات.

 

 ترتيبات ختامية:

 تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القرار. :20المادة 

 

المالية وعمد لوزارة األمين العاموالداخلية والبريد والمواصالت  ةوزارليكلف األمين العام  :21المادة

بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر حسب  ،كل فيما يخصه،البلديات ومدير الخزينة والمحاسبة العمومية 

 إجراءات االستعجال.
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.4.XII يتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية  0909يناير  43صادر بتاريخ  104.09أمر قانوني رقم

 )الجزء المتعلق بالبلديات(

 الجزء الرابع

 الجماعات المحلية

 الباب األول : اآلمرون بالصرف والمحاسبون

 الفصل األول : اآلمرون بالصرف

 

عمد البلديات هم اآلمرون بصرف الميزانيات البلدية ويستطيع اآلمرون بالصرف المذكورون  :401المادة

 عن العمل. لتغيب أو اإلعاقةافي الفقرة السابقة، تفويض مساعديهم سلطاتهم ألنابتهم في حاالت 

 

يصدر اآلمرون بالصرف أوامر التحصيل الرامية إلى تأمين صيانة ديون البلدية ويطلعون  :402المادة

 المحاسبين العموميين المكلفين بالجباية على أوامر التحصيل.

 

يرفعونها مدعومة بالقرارات الالزمة إلى المحاسبين ويصدر اآلمرون بالصرف أوامر الصرف  :400المادة

 العموميين المكلفين بالصرف.

 

 الفصل الثاني : المحاسبون

يعتبر محاسبو الخزينة المباشرون والعاملون في عواصم الواليات أو المقاطعات أو المراكز  :409المادة

اإلدارية أو من تتعلق بهم الجماعات المحلية محاسبين رئيسيين للبلديات ويجوز الجمع بين وظائف 

 محاسب رئيسي لعدة جماعات محلية.محاسب ثانوي للدولة و

ويحضر بصوت استشاري جلسات المجلس  "المحصل البلدي"ويطلق على المحاسب الرئيسي للبلدية 

 البلدي.

 

ينفذ المحصل البلدي جميع العمليات التحصيلية والصرفية في الميزانية البلدية، أما محاسبو  :441المادة

صين والمحاسبون الثانويون في الدائرة البلدية فباالمكان الخزينة المباشرون اآلخرون من غير المخت

 تكليفهم بجباية الضرائب المحلية.

 ويمركز المحصل البلدي عندئذ عمليات التحصيل لحساب الجماعة المحلية.

 

 العمليات : الباب الثاني

 الفصل األول: عمليات التحصيل

 القسم األول : الضرائب والمحاصيل الشبيهة

تصرف الضرائب والمحاصيل الشبيهة المخصصة للميزانية البلدية والمسموح بها قانونيا  :440المادة

وماليا، وتحصل وفق الظروف المقررة في القانون العام للضرائب والقوانين واألوامر القانونية والنظم 

 المعمول بها.
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 القسم الثاني: اإلتاوات

د المحددة بقرار من المجلس البلدي مع مصادقة تصرف اإلتاوات ومكافآت خدمة األفرا :444المادة

 سلطة الوصاية وتحصل وفق الظروف المنصوص عليها في القوانين واألوامر القانونية والنظم.

 

 القسم الثالث: ديون أخرى

أعاله  4و0تباشر مصالح البلدية تصفية ديون البلدية غير تلك المنصوص عليها في القسمين  :443المادة

تبعا لطبيعة الديون وعلى األسس التي تحدد بقرار من المجلس البلدي مصدق والمقررة في القوانين 

 واألوامر القانونية والنظم أو على أساس قرارات العدالة أو المعاهدات.

 

ويعتبر كل خطإ في التصفية مجحف بالدائن . ن يذكر كل أمر تحصيل أسس التصفيةيجب أ :442المادة

ويتضمن األمر أسس التصفية الجديدة وكذلك الدافع إلى . ى إصدار أمر إلغاء تخفيض للتحصيلباعثا عل

 إصداره.

 

 أوقية. 01ال يتم إصدار أوامر التحصيل الخاصة لديون يقل مبلغها األصلي عن  :440المادة 

 ويمكن مراجعة هذا الحد األدنى سنويا وفق ما هو وارد في قانون المالية.

 

يجري إشعار المدينين بأوامر التحصيل من طرف المحصلين البلدييين في الظروف نفسها  :441المادة

 التي تصدر فيها أوامر تحصيل ديون الدولة.

 

تصبح أوامر ، وفي الحالة األخيرة. التحصيل بصورة ودية أو باإلجبار تجري جباية أوامر :442المادة

التحصيل قابلة للتنفيذ من طرف عمدة البلدية ويطلق على أوامر التحصيل بعد اكتسابها الطابع التنفيذي 

 ."الكشوف النافذة "

 

يتابع المحصل البلدي تحصيل الكشوف النافذة طالما لم يعترض المدين أمام المحكمة  :440المادة

 مثل ما هو معتمد في مجال الضرائب المباشرة. العليا.وتجري المتابعة

 

 يعلن عن إعفاء الديون من قبل األمر بالصرف بناء على قرار من المجلس البلدي. :449المادة

 

يعلن عن اعتبار الديون الميؤوس من تحصيلها غير ذات قيمة من طرف اآلمر بالصرف بناء  :431المادة

 على قرار من المجلس البلدي.

 

تجبى بعض مواد الميزانية البلدية نقدا مقابل تسليم وصل ويساعد المحصل البلدي لهذا  :430المادة

 الغرض وكالء تحصيل.

 

 يحدد وزير المالية إجراءات تكوين وكاالت التحصيل وتسييرها.: 434المادة

الخاصة بمسك  ويعين العمدة بموافقة المحصل البلدي وكالء التحصيل ويقدم المحصل البلدي التعليمات

 سجالت التسييير في إطار التعليمات العامة الصادرة عن وزير المالية.
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 القسم الرابع: ترتيبات مشتركة

  42يستطيع المدينون الوفاء بديونهم بإحدى طرق التسديد المنصوص عليها في المادة  :433المادة

 أعاله، وذلك باستثناء االلتزامات المضمونة وكذلك تسليم القيم.

 

تماثل ظروف تسليم الوصل وإبراء ذمة المدين حيال البلدية تلك المحددة للدولة في  :432المادة

 الواردتين أعاله. 90و  91المادتين 

 الفصل الثاني: عمليات الصرف

 القسم األول : التعهد بالصرف

 وحده بالتعهد بصرف نفقات البلدية. ةيختص العمد :430المادة

 

وال يمكن القيام  .االعتمادات المسجلة في الميزانيةتحصر التعهدات بالصرف ضمن حدود  :431المادة

 بها إال إذا توفرت مسبقا الموارد الخاصة بتغطية المصاريف المترتبة عليها.

 

 تعرض التعهدات بالصرف في المحاسبة الممسوكة من طرف اآلمر بالصرف. :432المادة

 

من طرف ، بصورة موازية أعاله 432ات المنصوص عليها في المادة تمسك محاسبة التعهد :430المادة

 المراقب المالي وفق الشروط نفسها المحددة للدولة.

 

 القسم الثاني: التصفية

 تصفى مصاريف البلدية من طرف العمدة. :439المادة 

 

 القسم الثالث: األمر بالصرف

 يأمر العمدة بتسديد مصاريف البلدية وهو يصدر لهذا الغرض حواالت تسديد. :421المادة 

 

تخضع حواالت التسديد، مسبقا، لتأشيرة المراقب المالي وتعتبر الحواالت غير المؤشر عليها  :420المادة

 من قبل المراقب المالي غير مقبولة بالنسبة للمحاسبين.

 

 نة المحصل البلدي.توجه حواالت التسديد إلى خزي :424المادة

 

تحدد التواريخ القصوى إلصدار الحواالت وشكلها واإليضاحات التي يجب أن تحتويها بواسطة  :423المادة

 مقرر صادر عن وزير المالية.

 

 القسم الرابع: الدفع

 يقوم المحاسب المعين بدفع الحواالت. :422المادة
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 03و 04لمالية المنصوص عليها في المادتين في حالة عدم استجابة المصروف للرقابة ا : 420المادة

 الترتيبات الالزمة.واتخاذ الواردتين أعاله، يقوم المحصل البلدي بتعليق الدفع حتى يتم االمر بالصرف 

 وإذا لم يكن باإلمكان انجاز الالزم في ظرف يومين، يمكن للمحصل البلدي رفض المصروف.

 

اليستطيع المحصل البلدي القيام بالتسديد عن طريق إيداع المبالغ المستحقة األداء إال في  :421المادة

 30الحاالت والظروف المنصوص علهيا في القوانين واألوامر القانونية والنظم وفقا لمقتضيات المادة 

 من هذا األمر القانوني.

 

 لفصل الثالث: عمليات الخزينةا

 دية لدى الخزينة في حساب متميز وغير منتج لفوائد.تودع أموال البل :422المادة

 

إذا كانت أموال إحدى البلديات ناتجة عن فائض سنوات مالية سابقة أو تبرعات أو محصول  :420المادة

بيع أحد عناصر الممتلكات والسلفات غير المستخدمة مؤقتا، يمكن وضعها في حساب إيداع مؤجل لدى 

رر العمدة هذا اإليداع بناء على اقتراح من المحصل البلدي وبموافقة ويق .صندوق الودائع واألمانات

 مدير الخزينة والمحاسبة العمومية المكلف برقابة تسيير المحصل البلدي.

 

 الفصل الرابع عمليات أخرى

تعرض حسابات البلدية العمليات المتعلقة بمجموع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة  :429ةالماد

 األمالك المخصصة. كلذوك

 

يم عناصر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة يقتيجري أثناء اإلدراج ضمن المحاسبة،  :401المادة

 واألمالك المخصصة، وذلك حسب الحالة إما بسعر الشراء أو بالقيمة التجارية استثناء.

 وفي حالة قابلية هذه األموال لإلندراس تطبق عليها نسب اندثار سنوي.

 ويحدد مقرر صادر عن وزير المالية نسب االندثار وشروطه.

 

 الفصل الخامس: تبرير العمليات

توضح الئحة األوراق المبررة لعمليات التحصيل والصرف في مدونة عامة يضعها وزير  :400المادة

وفي حالة ضياع المبررات المسلمة للمحصل البلدي أو تلفها أوسرقتها يمكن لوزير المالية  .المالية

 بواسطة قرار الترخيص له بإبدالها.

 

 الباب الثالث: المحاسبة

 تتضمن محاسبة البلدية محاسبة عامة ومحاسبة خاصة للقيم والسندات. :404المادة

 الفصل األول: المحاسبة العامة

الموضوعة  ك المحاسبة العامة للبلدية من طرف المحصل البلدي وفقا لخطة المحاسبةتمس :403المادة

 ستوحي هذه المحاسبة من خطة المحاسبة العامة.تمن طرف وزير المالية و
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 الفصل الثاني: المحاسبة الخاصة

 تحدد قواعد المحاسبة المتعلقة بالقيم والسندات التي تملكها البلدية من طرف وزير المالية. :402المادة

 

 ضع المحاسبة الخاصة الجرد وتعرض قيمة السندات والقيم التي تنطبق عليها.ت:400المادة

 

ي يعرض سنويا حساب تسيير للقيم ذتمسك المحاسبة الخاصة من قبل المحصل البلدي، ال :401المادة

 والسندات يوضع وفقا للشروط المحددة من طرف وزير المالية.

 

 الفصل الثالث: النتائج السنوية وحسابات نهاية السنة

 نصف حسابات النتائج مجموع الفوائض المحققة من طرف البلدية أثناء كل تسيير. :402المادة

 

رامية إلى يحدد مقرر صادر عن وزير المالية الشروط واآلجال التي تنفذ فيها العمليات ال :400المادة

ويحدد وزير المالية أيضا بواسطة مقرر اآلجال المخصصة في نهاية السنة إلكمال . تحديد النتائج السنوية

 عداد حساب التسيير.إلسنة المنصرمة واختتام السجالت وتنفيذ عمليات الميزانية في ا

 

يوضع حساب البلدية كل سنة من طرف المحصل البلدي ويحدده وزير المالية بواسطة مقرر  :409المادة

 بنية حساب التسيير ومكوناته.

 

يؤشر على حساب التسيير من طرف األمر بالصرف الذي يصدق مطابقة مبلغ اوامر  :411المادة

 التحصيل وأوامر الصرف لسجالته.

 

يعد العمده في التاريخ المحدد في مقرر السجالت الحساب اإلداري الذي يعرض لكل  :410المادة

 فصل ولكل مادة في الميزانية افتتاح االعتمادات وتنفيذها تحصيال وصرفا.

وعن طريق دمج النتائج المتجمعة السابقة يظهر الحساب اإلداري للسنة المالية النتائج نفسها المتضمنة 

 موضوع من طرف المحصل البلدي.في حساب التسيير ال

 

يعرض حساب التسيير والحساب اإلداري متالزمين على المجلس البلدي من طرف العمدة : 414المادة

وذلك قبل انقضاء الشهر الثانيبعد اختتام السنة المالية.ويقر المجلس البلدي حساب التسيير والحساب 

 اإلداري.

 

اإلداري إلى وزارتي الوصاية المالية والوصاية اإلدارية ل حساب التسيير والحساب ايح :413المادة

 للمصادقة عليهما وفقا للشروط المحددة في المقرر المشترك الصادر عن وزير المالية ووزير الداخلية.

 

يوجه حساب التسيير مصحوبا باألوراق التبريرية قبل انقضاء الشهر السابع بعد اختتام السنة : 412المادة

مدير الخزينة والمحاسبة العمومية الذي يقوم، حسب أهمية الهيئة إما بوضعه تحت الدراسة المالية، إلى 
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 14المقررة في المادة  طقبل تحويله إلى المحكمة العليا وإما بالتصفية اإلدارية للحسابات وفقا للشرو

 من هذا األمر القانوني.

 

 الرقابة: الباب الرابع 

 بالصرف الفصل األول: رقابة تسيير اآلمرين

يخضع العمد بصفتهم آمرين بالصرف للميزانية البلدية لمعاينات المفتشية العامة للمالية  :410المادة

 والرقابة العامة للدولة وفقا للشروط التي تحددها القوانين واألوامر القانونية والنظم.

 

 04كورة في المادة يمارس محاسبو البلديات على عمليات اآلمرين بالصرف الرقابة المذ :411المادة

 أعاله.

 

 الفصل الثاني: رقابة تسيير المحاسبين

تؤمن الرقابة على تسيير محاسبي البلديات من قبل مدير الخزينة والمحاسبة العمومية  :412المادة

وهيئات الرقابة المختصة والمفتشية العامة للمالية والمحكمة العليا في الظروف نفسها المطبقة على 

 ممارسة وظائف محاسبي الدولة.

 

 .حلية األخرىالباب الخامس: ترتيبات عامة يمكن تطبيقها على الجماعات الم

الوارده  412إلى  401تنطبق الترتيبات المطبقة على البلديات والمحددة في المواد من  :410المادة

 أعاله على كل أشكال الجماعات المحلية األخرى الممكن إنشاؤها في إطار الالمركزية. 

 

تلك الجماعة المحلية تمنح صفة اآلمر بالصرف لميزانية الجماعة المحلية إما لرئيس مجلس  :419المادة

 وإما ألي شخص يعين في الوثيقة التأسيسية لتلك الجماعة.

 

تمارس وظيفة محصل الجماعة المحلية من طرف محاسب الخزينة المقيم في مقر الهيئة : 421المادة

 العمومية المحلية.

 

 الباب السادس: ترتيبات ختامية

 ذا األمر القانوني.تلغي كل الترتيبات السابقة المخالفة له :420المادة

 

 ينشرهذا األمر القانوني حسب إجراءات االستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة. :424المادة
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.5.XII التسيير البلدي بإصالحيتعلق  0994سبتمبر  1ودبم صادر بتاريخ  / 112تعميم رقم 

 إلى جميع العمد

 

تواجه جميع البلديات عبر البالد أوضاع خطيرة على أصعدة التسيير ، السنة الثانية من الفترة الثانيةفي 

إلى مشاكل  تحولتوالتشغيل واإلنجازات لحد أن النتائج اإليجابية المتوقعة من خالل قيام الالمركزية قد 

 فقط على البلدية وإنما على السكان والدولة نفسها. لم تؤثر

طاقاتها المالية واحتياجات التشغيل نظرا  ىررها بالقياس إلتواجه البلديات مديونية ال يوجد ما يب هكذاو

وقد أثقل اكتتاب العديد من العمال الذين ليس لهم مردودية  .ن القليل من اإلنجازات تحقق فعالأل

كاهل الميزانيات المتواضعة للبلديات التي لم يعد بإمكانها دفع األجور والحقوق وهو ما أدى إلى تراكم 

و على تأجيج الصراعات  ،له أثر مباشر على الحياة اليومية لهذه الفئة من السكان الديون مما كان

 .االجتماعات التي نتجت عن االختالفات السياسية بين القوائم المترشحة

من األمر  431وأخيرا فإن التجاوز على النصوص سواء تعلق األمر باإلفراط في النفقات ) المادة  

المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية( أو بعدم عقد  0909يناير  43بتاريخ  104. 09القانوني 

وأمام هذه الوضعية التي تبعث على . بلدية، أصبح سمة مالزمة للبلدياتالدورات العادية للمجالس ال

كآخر أجل وخالل هذه  0994اكتوبر  00القلق أطلب منكم عقد دورات عادلة للمجالس البلدية قبل 

 التي من شأنها تصحيح األوضاع في البلدية وخاصة: اإلجراءاتأن تنظروا في الدورات يتعين 

 الديون:  -أ

. وهكذا فإن العموميةوفقا للنظام العام للمحاسبة  البلدية على المجلس البلدي أن يقوم بتدقيق الديون

ويتعين أخذها بعين االعتبار من  ،الديون المطابقة لطرق االلتزام والتصفية القانونية تعتبر مستحقة

 طرف البلدية، أما الديون األخرى فهي تلزم أصحابها الذين تحملوها، ويجب إبالغ المعنين بذلك.

 العمال:  -4

 كل الرواتب والحقوق المترتبة على اكتتاب العمال مستحقة ويجب تسديدها قبل كل شيء.

 التحصيل:  -3

 ويجب على وكالء الجباية القيام بمتابعة أكثر صرامة من ذي قبل.. يتعين القيام بمجهود في هذا االتجاه

 : نفقات التشغيل -2

 بتخفيض كبير لتمكين البلدية من تحقيق بعض االنجازات في مجاالت التجهيز. ىوصيُ

 البرمجة السنوية  -0

 .من المفيد أيضا أن تأخذ المجالس البلدية على عاتقها انجاز مشاريع خالل سنة واحدة

 

 أطلب إفادتي باستالم هذا التعميم الذي أولى تطبيقه عناية فائقة. 
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.6.XII تضمن احترام النصوص المتعلقة بتقديم ي 0994نوفمبر  00بتاريخ  صادر ودبم /119تعميم رقم

 الميزانية

 

 الى جميع العمد 

القوانين المتعلقة بإعداد لقد الحظت ببالغ األسف لدى دراسة مشاريع ميزانياتكم أن أغلبيتكم ال تحترم 

وكذا تلك المتعلقة بالمشاركة في صندوق . حسابات اإلدارية وحسابات التسييرالميزانيات البلدية وال

 .البلدي المشتركالتضامن 

 

إن عدم احترام القوانين في كافة مراحل إعداد الوثائق المالية والذي يشكل عائقا للمصادقة على 

ية المحددة قانونيا قد تم تسجيله في كل سنة مالية. وإذ أرفع إلى علمكم الميزانيات في المدة الزمن

كافة هذه األخطاء التي تم إحصاؤها من قبل مصالح الوصاية المختصة والتي ستجدون قائمتها على 

فإني أطلب منكم اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية كل حسب اختصاصه حتى ال تتكرر. ومهما  ،هذا التعميم

إذ ستقوم  ،سوف لن يتم يتجاوز أي خطإ قانوني 0993فإنه ابتداء من السنة المالية  يكن من أمر

الوصاية بإلغاء أي وثيقة مالية غير مطابقة للقوانين المعمول بها مع تحميل صاحبها المسؤولية إن لزم 

هذا المجال  وعليه فإني أدعوكم إلى الرجوع دائما إلى النصوص التشريعية و القانونية التي تنظم .األمر

 وبالذات: 

 ؛المنشئ للبلديات 0902 اكتوبر 41الصادر بتاريخ  409. 02األمر القانوني رقم  -

القاضي بالنظام العام للمحاسبة  0909يناير  43الصادر بتاريخ  104. 09األمر القانوني رقم  -

 ؛الخاص بالبلديات( رابعالعمومية )الجزء ال

 ؛المنشئ للضريبة البلدية 0991فبرائر  1بتاريخ  12. 91األمر القانوني رقم  -

البلدي القاضي بإنشاء صندوق للتضامن  0909سبتمبر 02بتاريخ  042. 09المرسوم رقم  -

 ؛المشترك

المتضمن مبادئ القانون المالي بالنسبة للميزانيات  0909يناير 01بتاريخ  100المقرر رقم  -

المصطلحات المستعملة فيها وطرق  البلدية وكذلك إجراءات تحضيرها والتصويت عليها ومدونة

 ؛المصادقة عليها وتعديلها وظروف االنجاز والرقابة

المتعلق بالتنظيم وقواعد تسيير البلديات واإلدارة  0990مارس  2بتاريخ  119التعميم رقم  -

 ؛والمالية المحلية والوثائق المتعلقة بذلك

 .ج الموحد للمداولةالمتعلق بالنموذ 0900سبتمبر 03بتاريخ  1109التعميم رقم  -

 التجاوزات المتعلقة بتحضير وتقديم مشروع الميزانية.أ(

 ؛0909يناير  41بتاريخ  100عدم احترام مدونة الميزانية البلدية المحددة بالمقرر  -0

 عدم التقيد بالخانات الثالث الالزمة لتقديم مشروع الميزانية وهي: -4

 ؛تقديرات السنة المالية السابقة 

 ؛المنجزة في كل فقرة مبلغ اإليرادات 

 تقديرات السنة المالية الجديدة. 

كون تينبغي أن غياب تقدير التقديم الذي يشرح ويحلل خصائص الميزانية الجديدة والتي  -3

 ؛ةيريبرتبكل الوثائق ال ةبوصحم
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 ؛التأخر في عقد دورات الميزانية -2

أغلب الحاالت خالية من والتي تكون في ، ء العادي إلحالة وثائق الميزانيةعدم احترام اإلجرا -0

تقوم السلطات البلدية  ،في أغلب الحاالت.فآراء ومالحظات واقتراحات سلطات الوصاية المحلية

 ؛بإحالة مشاريع الميزانية دون المرور بالسلم اإلداري

 ؛غياب الئحة عمال البلدية المكتتبين بصفة دائمة -1

لمالية المعتبرة والتي تكون مطابقة رسوم والضرائب البلدية للسنة اغياب الالئحة الكاملة لل -2

 ؛للتنظيم الجبائي البلدي

 ؛عدم احترام جدول تحديد عالوات العمد ومساعديهم واألمناء العامين -0

 ؛عدم احترام نموذج المداولة المقدم للبلديات -9

 غياب توقيعات المداوالت من طرف أغلبية المستشارين الحاضرين... -01

 :ريالتسيحساب اإلداري و المتعلقة بالحسابالتجاوزات ب(

 الحساب اإلداري -1

 ؛نقص في احترام أجل اإلعداد واإلحالة إلى الوصاية -

 ؛تجهيز داخل الحسابلعدم تسجيل االعتمادات المخصصة ل -

 ؛عدم احترام الخانات الثالث المتعلقة بذلك -

 مصادقة موقعة من طرف أغلبية المستشارين.الغياب مداولة  -

 : التسيير  حساب -4

 ؛التأخر في إحالة الوثائق 

 :في إطار إحالة الوثائق المتعلقة بالحساب يالحظ غياب العناصر التقديرية الضرورية التالية 

 ؛لقرارات اإلضافيةالميزانية األصلية، التكميلية وا -

 ؛حساب التسيير باألرقام -

 ؛نسخة من مداولة المصادقة على الحساب اإلداري -

 ؛ساب التسييرنسخة من مداولة المصادقة على ح -

 ؛نسخة توضح حالة ما لم يتم تحصيله -

 ؛نسخة توضح حالة ما لم يتم دفعه -

 ؛محاضر التحقق من صرف القسيمات البلدية -

 ؛المقررات البلدية لتحويل اعتمادات من مادة إلى أخرى داخل نفس الفصل -

 ؛لقسيمات البلديةاحساب استخدام  -

 كل وثائق التبرير لإليرادات والمصاريف. -

 صندوق التضامن البلدي المشترك:ج(

 ؛0909سبتمبر  02بتاريخ  104. 09نقص في احترام النسب المذكورة في المرسوم  -0

 نقص في احترام إيداع المشاركة. -4
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.7.XII يتعلق بصناديق اإليرادات وصناديق السلف  0993دجمبر  04صادر بتاريخ / وم  010مقرر رقم

 للهيئات العمومية

 عموميات:

تطبيق الترتيبات التالية وشروط تنظيم وتسيير رقابة  مجاليهدف هذا المقرر إلى تحديد  :األولىالمادة 

 104. 09من األمر القانوني رقم  00صناديق اإليرادات وصناديق السلف المنشأة تطبيقا للمادة 

 .المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية

ولية ؤشروط استعمالها واإلبراء من المسمين وقيِّكما يحدد مدى المسؤولية الشخصية والنقدية لل

 وكذا مستويات الكفاءة المطلوبة والعالوة المخصصة للمسؤولية. ،واإلعفاء المجاني لجزء من الدين

 

تطبق ترتيبات هذا المقرر على الهيئات العمومية على النحو المحدد في النظام العام للمحاسبة  :4المادة

 العمومية أي:

 الدولة؛ -

 المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري؛ -

 الجماعات المحلية. -

المحاسبون العموميون "يدعى المحاسبون العموميون الذين يجرى القيمون العمليات لحسابهم 

الواردة في هذا النص تلك الصادرة  "مقرر أو قرار وزاري"في هذا القرار. ويقصد بعبارة  "الموكلون

 عن وزير المالية.

 

يجب أن يكون إلنشاء صندوق اإليرادات سببا يتمثل إما في ضرورة تحصيل بعض مداخيل  :3لمادةا

وإما لغرض زيادة نقاط التحصيل في حالة تعذر تدخل المحاسب  ،الميزانية مباشرة من المدينين

 العمومي الموكل لسبب يعود لمكانة إقامته.

القليلة األهمية أو ذات الطبيعة الخاصة لسلفة تسديد المصروفات اويقصد من وراء صندوق 

 واالستعجالية.

 

 تنظيم الصناديق: 0الفرع 

اري \تنشأ صناديق إيرادات وسلفات الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع اإلد :2المادة

من أما صناديق إيرادات وسلفات الجماعات المحلية فتنشأ بموجب قرار . بموجب مقرر من وزير المالية

 رئيس الجمعية المداولة وبترخيص من وزير المالية.

 

المؤسسات العمومية ذات الطابع  اويعين قيمو. الدولة من طرف وزير المالية ايعين قيمو :0المادة

اإلداري من طرف مدير المؤسسة مع قبول المحاسب الموكل. كما يعين قيموا الجماعات المحلية من 

 اسب العمومي الموكل.طرف األمر بالصرف مع قبول المح

 

إال أنه عندما  .أدناه  33يجب على القيم قبل بدء مهامه وضع ضمان للمبلغ المحدد في المادة  :1المادة

 ضمان.هذا التكون العمليات التي تتم بواسطة الصندوق قليلة األهمية، يمكن إعفاء القيم من وضع 

 .داع والحجزييتكون الضمان من إبداع نقدي لدى صندوق اإل
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يمكن للقيم أن يضع على األقل نصف الضمان المفروض قبل بدإ ، خروجا على ترتيبات الفقرة األولىو

من عالوة المسؤولية حتى تصل إلى  ،لشهريامن خالل الحجز ،مهامه، بينما يتم تكوينه النصف الثاني 

 مستوى الضمان المطلوب.

تتم تغطية الجزء الغير المودع منه بكفالة شخصية  ،هذا الضمانلوخالل فترة التكوين التدريجي 

وعلى المحاسب العمومي الموكل أن يتأكد دوريا من انتظام وضعية  .ومتضامنة تكفلها مؤسسة مالية

 القيم.

 

يجوز للقيم بعد توقف مهامه الحصول على إفادة تحرير نهائي للضمانات التي تم وضعها فيما  :2المادة

ت، إذا كان قد دفع للمحاسب العمومي الموكل مجموعة اإليرادات المقبوضة من يتعلق بصندوق اإليرادا

قبل القيم دون أن يسجل لديه باقي الحساب. وفيما يتعلق بصندوق السلفات، إذا كان قد برر استخدام 

جميع السلفات الموضوعة تحت تصرفه، وقبل المحاسب العمومي الموكل تبريراته ولم يسجل على 

مذكورة أعاله بناء على طلب حساب منها. ويسلم المحاسب العمومي الموكل اإلفادة ال القيم أي باق

أشهر للرد على هذا الطلب. وعند انقضاء هذه الفترة  1وأمام المحاسب العمومي الموكل فترة ، القيم

 لن يعود باستطاعته رفض هذه اإلفادة إال إذا طلب من السلطات المختصة التأكد من عدم وجود باقي

 حساب لدى القيم ومنح إفادة التحرير النهائي للقيم بعد تصفية باقي الحساب.

 

 الفرع الثاني: تسيير الصناديق

 صناديق اإليرادات:  -

ال يمكن تحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون العام الضرائب بواسطة  :0المادة

باستثناء تلك المقررة في الجزء الثاني لصالح الجماعات المحلية، إال بموجب ترخيص  إيرادات صندوق

خاص يتم بموجب قرار وزاري. كما تطبق الترتيبات نفسها وبدون استثناء على الحقوق والرسوم 

وع التي ستحصل على أساس ترتيبات الفقرتين يوتحدد طبيعة الرالمقررة في قانون الجمارك.

 أعاله. 2جب المقرر أو القرار الوزاري المشار إليه في المادةالسابقتين بمو

 

يحصل القيمون إيرادات المدينين نقدا أو عن طريق شيك مصرفي أو سندات بريدية تماما مثل  :9المادة

المحاسبين العموميين ويسلمون إيصاال من دفتر قسيمات أو بطاقة أو قيمة من مجموع أوراق مفهرسة 

 على أكمل وجه.

 

يدفع القيمون اإليرادات المحصلة عن طريقهم إلى المحاسب العمومي الموكل و يكون  :01مادةال

وتعاد الشيكات المصرفية والسندات البريدية في اليوم الثاني بعد . لدفع مرة واحدة على األقل كل شهرا

 تسلمها إلى المحاسب العمومي الموكل.

 

 صناديق السلف:  -

ص ممنوح بواسطة قرار وزاري ال يمكن التسديد بواسطة صناديق باستثناء ترخيص خا :00المادة

 السلف إال في الحاالت التالية: 

 مبلغ محدد بواسطة قرار وزاري؛فهة المتعلقة باللوازم في حدود المصروفات التا -

 أجور األشخاص المسددة على أساس ساعات العمل أو التعاون؛ -
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 المساعدات المستعجلة واإلستثنائية؛ -

 من مصاريف المهام أو مصاريف المهام ذاتها في حالة عدم وجود السلفات؛فات لالس -

 أجور ورواتب العمال الملتحقين بالعمل في اإلدارة أو المتخلفين عنها خالل الشهر؛ -

 مصروفات ميزانية تسيير البلديات الريفية البعيدة من مقر محصلها البلدي. -

 

يتعدى مبلغها المحدد في النص المنشئ للصندوق توضع تحت تصرف كل قيم سلفة ال : 04المادة

المبلغ المقدر للمصروفات السنوية التي يسددها القيم ما لم  0/0والممكن مراجعته عند االقتضاء ثمن 

يكن هناك تخيص خاص بقرار وزاري. كما يدفع المحاسب العمومي للموكل السلفة بناء على طلب 

ن مبلغ السلفة في محاسبة الهيئة العمومية في الجانب دويو.لقيم المؤشر من قبل اآلمر بالصرفا

المدين لحساب ربط بواسطة الجانب االعتمادي لحساب األموال الجاهزة. وعندها يجمد اعتماد مساو 

 على الفصل أو الفصول التي تم عليها خصم المصروفات المسددة من طرف القيم.

 

يقوم القيمون تماما مثل المحاسبين العموميين بتسديد المصروفات عن طريق تحويلها أو  :03المادة

 بشك أو سند بريدي أو نقدا.

 

يقدم القيم الوثائق التبريرية للمصروفات التي سدد إلى اآلمر بالصرف أو المحاسب العمومي  :02المادة

وتقدم الوثائق التبريرية في أجل أقصاه  الموكل طبقا للقواعد الخاصة بكل فئة من الهيئات العمومية.

يصدر اآلمر بالصرف أمرا أو . وإال إذا كان ثمة ترخيص خاصعتبارا من تاريخ تسديد المصروفاتشهرا ا

 بها.رف حوالة تسوية لمبلغ المصروفات المعت

 

 الفرع الثالث: ترتيبات مشتركة

ن في ويلزم القيم ،تقديم الوثائق التبريريةبغض النظر عن الفترة المقررة لدفع اإليرادات أو  :00المادة

صاالت والبطاقات والقيم مبر من كل سنة أو إبان إلغاء الصندوق بتقديم األموال والدفاتر واإليجد 30

عة و الوثائق التبريرية للمصروفات إلى المحاسب العمومي الموكل وذلك من أجل إدماجها في االغير مب

فات بفتح حساب إيداع في لة الترخيص لقيم اإليرادات أو السوفي حال .سجالت المحاسب المذكور

 يتم إعداد بيان اتفاق بذلك في التاريخ نفسه.، ؤسسة مالية للقيام ببعض العملياتم

 

يلزم القيمون بمسك محاسبة حسب األصول المحددة بتوجيه وزاري ينبغي على هذه  :01المادة

 المحاسبة أن تبين في كل وقت:

 بالنسبة لصندوق اإليرادات؛وضعية التحصيل  -

 وضعية السلف المستلمة بالنسبة لصندوق السلفات. -

 

في حالة ممارسة الشخص نفسه لمهام قيم اإليرادات وقيم السلفات في آن واحد ال يمكن  :02المادة

 أبدا استخدام األموال المحصلة لصندوق اإليرادات في تسديد مصروفات لصندوق السلفات.

األخير فقط بالسلفات الصادرة عن المحاسب العمومي الموكل في الشروط  ويمول هذا الصندوق

 أعاله. 04المحددة في المادة 
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الرقابة:2الفرع   

اإليرادات والسلفات لرقابة كل من المحاسب العمومي الموكل و اآلمر بالصرف  ايخضع قيمو :00المادة

المنتدب وذلك فيما يخص ميزانية الدولة والمحاسب الرئيسي بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع اإلداري 

 والجماعات المحلية التي ينتمون إليها.

لرقابة المختصة التي لها صالحية رقابة كما يخضعون للتحقيق من قبل المفتشية العامة للمالية وهيئات ا

 المحاسب العمومي الموكل ميدانيا.

 

يجب على المحاسب العمومي الموكل القيام برقابة مفاجئة مرة واحدة على األقل كل سنة  :09المادة 

 لصناديق اإليرادات والسلفات التابعة له.

 مجال المسؤولية: -أ

يعتبر القيمون المكلفون من قبل المحاسبين العموميين بعمليات التحصيل )اإليرادات( وتسديد  :41المادة

ولين شخصيا ونقديا عن حراسة وحفظ األموال والسندات التي يحصلونها أو المقدمة ؤفات( مسل)الس

 من قبل المحاسبين العموميين أو عن طريق تداول األموال أو حركة حسابات العمليات.

المسؤولية النقدية للقيمين جميع عمليات الصندوق منذ تاريخ إنشائه وحتى تاريخ توقيف وتشمل 

 نشاطه.

 

ن شخصيا ونقديا عن تحصيل اإليرادات المكلفين بها كما أنهم ياإليرادات مسؤول ايعتبر  قيمو :40المادة

بين العمومين مسؤولون عن الرقابة التي تجب عليهم ممارستها في الشروط نفسها الخاصة بالمحاس

يناير  43الصادر بتاريخ  104. 09من األمر القانوني رقم  04المنصوص عليها الفقرة األولى من المادة 

 والمتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية.  0909

 

 ولين شخصيا ونقديا عن تسديد المصروفات المكلفين بها.ؤيعتبر قيموا السلفات مس :44المادة

تماما كالمحاسبين العموميين عن الرقابة التي تجب عليهم ممارستها في مجال كما أنهم مسؤولون 

مع أن  ،(0909يناير  43الصادر بتاريخ  104. 09من األمر القانوني رقم  03و 04المصروفات )المادة 

كما أن مسؤوليتهم فيا يتعلق باالعتراضات وغيرها  .رقابة قيمي السلفات ال تطال االعتمادات الموجودة

 تتعدى تنفيذ التوجيهات المرسومة من قبل المحاسبين الموكلين على المصروفات باستثناء القيمين ال

 والتحقق من وجود اعتراضات لم يبلغ عنها بالضرورة هؤالء المحاسبون.

 

تحدد مسؤولية القيم عندما يالحظ نقص في النقد أو في القيمة أو تسديد غير شرعي  :43المادة

تحصيل إيراد أو تعويض تم دفعه من قبل هيئة عمومية إلى الغير أو إلى هيئة لمصروفات أو عدم 

 عمومية أخرى خطأ.

 

 تحديد المسؤولية:  -ب 

تحدد المسؤولية النقدية للقيم عند إصدار أمر بالدفع عند إجراء ودي. ويصدر هذا األمر بعد  :42المادة

مر صرف الهيئة العمومية التي يعمل بها القيم وبناء آاستشارة المحاسب العمومي الموكل من قبل 

 أعاله. 00من سلطات الرقابة المذكورة في المادة  ،عند االقتضاء،على اقتراح 
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 .يصدر أمر بدفع مبلغ مساو لمبلغ خسارة اإليرادات الناتجة أو المصروفات المسددة غلطا :40المادة

تتحمل الهيئة العمومية المعنية قيمة المال الناقص في حالة كون  ،عنها القيم يةمسؤول عن وعالوة

 القيم يمسك بمحاسبة مادية.

 

يبلغ القيم المعني بأمر الدفع بواسطة رسالة مضمونة مع وصل باالستالم أو بواسطة حامل  :41المادة

 قابل استالم مثبت في دفتر اإلحاالت.م

 

يوما اعتبارا  00ذلك في أجل وت التي قامت بإصدار األمر يجوز للقيم طلب تأجيل من السلطا :42المادة

مر بالدفع. وترد السلطة خالل شهر اعتبارا من استالم طلب التأجيل وعند انتهاء هذه الفترة من تبليغ األ

يعتبر التأجيل مفتوحا. وال تتعدى مدة التأجيل سنة واحدة إال أنه إذا قدم القيم طلبا إلبراء ذمته من 

أو اإلعفاء من الدين فإن سلطة وزير المالية هي وحدها القادرة على تمديد التأجيل حتى المسؤولية 

 تاريخ إبالغ القرار المتضمن للبت في الطلب.

 

تخذ يُ ،إذا لم يسدد المبلغ المطلوب وإذا لم يطلب التأجيل أو يحصل عليه أو إذا انتهت مدته :40المادة

كما يتخذ أيضا مقرر بباقي الحساب إذا لم يصدر . بالدفع قي الحساب وذلك محل األمرمقرر ضده ببا

 مرا بالدفع.أأعاله  42مر بالصرف المشار إليه في المادة اآل

ويصدر باقي الحساب من قبل وزير المالية ويسري تنفيذ مقرر باقي الحساب حسب الشروط المنصوص 

 والمذكور أعاله. 0909يناير  43الصادر بتاريخ  104. 09عليها في األمر القانوني رقم 

 

فإذا تعذر من تاريخ مقرر باقي الحساب،  عتباراا %0يحمل باقي الحساب فائدة سنوية قدرها :49المادة

 .تحديد ذلك التاريخ بدقة يؤخذ في االعتبار تاريخ اكتشافه

 

 اإلعفاء المجاني –براءة المسؤولية -ج

يمكن للقيِّمين المسجل لديهم باقي الحساب أن يحصلوا على براءة كلية أو جزئية أو إعفاء : 31المادة

مجاني لمسؤوليتهم حسب الطريقة نفسها الخاصة بالمحاسبين العموميين الموكلين. كما يجب أن تحمل 

ية الطلبات المقدمة إلى السلطات الوزارية من قبل القيِّمين تأشيرات آمر صرف المجموعة المحل

 والمحاسب العمومي الموكل. 

يتحمل المحاسب العمومي الموكل المبالغ الممنوحة إبراء لذمة القيِّمين أو تلك التي تم : 30المادة

اإلعالن عن مسؤوليتهم عنها والتي يتعذر تحصيلها إذا كان باقي الحساب مرتبط بأحد األخطاء التالية 

 المرتكبة من طرف المحاسب :

أو لم يعلن المحاسب العمومي الموكل مباشرة ، دفع اإليرادات في الموعد المحدد إذا لم يتم .0

 عملية الدفع؛ 

قبول المحاسب العمومي الموكل بدون تحفظ للعمليات غير الشرعية التي قام بها القيِّم إال إذا  .4

 كانت الوثائق التبريرية ال تسمح بالكشف عن هذه المخالفة؛

 تقديم مبررات شرعية للضمانات؛ اذا تم القيام بسلفات بدون .3

 اذا تجاوزت السلفات  الحد المسموح به؛  .2
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 م بالتسوية المطلوبة؛اذا تأخر رفض المستندات التبريرية بشكل يستحيل معه قيام القيِّ .0

 مالحظة خطإ أو إهمال من طرف المحاسب العمومي إبان مراقبته ميدانيا لألوراق. .1

لدى المحاسبين العموميين طبقا للترتيبات السابقة ووفق الشروط ويجري تحصيل باقي الحسابات المسجلة 

 المشار إليه آنفا. 104.09الواردة في األمر القانوني رقم 

 

تتحمل ميزانية المجموعة المحلية المعنية المبالغ الممنوحة إبراء لمسؤولية القيِّم ، أو إعفاء :34المادة

وانين والنظم المتعلقة بمصلحة المحاسبين العموميين مجانيا لجزء من الدين. كما تطبق ترتيبات الق

 والمرتبطة بباقي الحساب على باقي حسابات القيِّمين.

 كفالة وعالوة المسؤولية

وفقا ، يمكن منحها لتييحدد مبلغ الكفالة المفروضة على القيِّم ومبلغ عالوات المسؤولية ا :33المادة

شهريا من طرف القيمين، و تم تحصيله الذي المبلغمتوسط أساسعلى ، أعاله 1المحددة في المادة  للشروط

 التالي: للجدولعلى أساس الحد األقصى للسلفة المسموح بها لهم طبقا

 

ة/ المبلغ المقبوض اتاإليراد متوسط مبلغ

 األقصى للسلفة)باألوقية(

المبلغ السنوي لعالوة  )باألوقية(مبلغ الكفالة

 )باألوقية(المسؤولية

 1.000  10.000 011.111أقل من 

 2.500  25.000 011.111إلى  011.110من 

 5.000  50.000  0111.111إلى  011.110من 

 7.500  75.000 0.011.111إلى  0111.110من 

  10.000  100.000 4111.111إلى  0.011.110من 

  15.000  150.000 0111.111إلى   4111.110من 

   20.000  200.000 0111.111أكثر من 

 

 ترتيبات نهائية

لدى الهيئات العمومية التي يوجد بها صناديق إيرادات وسلفات، تم انشاؤها بموجب أحكام : 32المادة

( أشهر ابتداء من تاريخ نشره من أجل مالئمتها مع أحكام  1سابقة لهذا المقرر، فترة زمنية من ستة )

 محاسبين وستتم متابعتهم على أساس هذه الصفة.هذا المقرر.وبتجاوز هذا األجل يصبح القيمون 

ن تخضع وكالء التحصيأليجب على المجموعات المحلية التي يتم تحصيل إيراداتها من طرف: 30المادة

يمكن للبلديات ( أشهر. ومن اآلن فصاعدا، 1ف ستة)لهذه الترتيبات وتقوم بتسوية وضعيتها في ظر

وهي  .البلدي أن تسدد بعض نفقاتها بواسطة صندوق سلفةالريفية التي تقع بعيدا عن مقر المحصل 

 ملزمة بهذا اإلجراء  اذا املته الظروف شريطة احترام النظم المعمول بها.
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يحوي المخططات والدعامات المحاسبية الخاصة سيصدر توجيه عام من قطاع المالية :31المادة

 .المقرريوضح بالتفصيل أحكام هذا بصناديق اإليرادات والسلفات و 

وصاية الشركات العمومية، وآمرو صرف  ويكلف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية، ومدير:32المادة

بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة ، المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، كل فيما يعنيه 

 الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.8.XII يتعلق بمدونة الميزانية  0991سبتمبر  1بتاريخ  / و د ب م / و م  110مشترك رقم تعميم وزاري

 البلدية

 

 -في حد ذاتها –من بين أهداف الالمركزية ترقية استقاللية تسيير المجموعات المحلية التي تتطلب 

عقلنة االختيارات، تعبئة الموارد والسيطرة على النفقات البلدية. وقد حدد  ،شفافية التسيير المحلي

في هذا الصدد مبادئ الميزانية وتنفيذ الميزانيات المحلية، باإلضافة  0909يناير  01بتاريخ  100المقرر ت 

 إلى المدونة وسبل تقديم الميزانيات البلدية.

فإن مدونة الميزانية تتطلب ، الالمركزي لمصالح السكان التسييرومع األهمية المتزايدة التي يحظى بها 

 –الذي يقدم مدونة الميزانية  100)الخاتمة( من المقرر ت 0اليوم استصالحات سبق ذكرها فيالملحق 

 النموذج.

 -في الوقت نفسه –فإن هذه المدونة ستكون موضوع استصالحات جوهرية ستسهل  ،بناء على ذلك

واستيعابها من طرف المجالس البلدية والسكان والسلطات المكلفة بالوثائق،  تحضير الميزانية البلدية

 متابعة جيدة لتنفيذ الميزانيات.حصلت وكذا تصنيف االلتزامات والعمليات المحاسبية إذا 

 ويبين الجدول التالي المدونة المستصلحة التي تحل محل المدونة السابقة.

 وتضيف هذه االستصالحات مفاهيم جديدة:

 توزيعها على المصالح؛يتم مدونة حسب النوعية  -

 تصنيف الحسابات طبقا للخطة المحاسبية؛  -

 ؛تقسيم الميزانية إلى فصول، مواد، فقرات، برامج، شبه برامج وعمليات -

 ؛م من الموارد العادية لتمويل التجهيزاتخصال -

 فيذها.لها ومتابعة تنيالتحقق من عمليات التجهيز التي ستمكن من توضيح خطة تمو -

 

، موضع دورات اعالمية وتحضيرية ستنظم من 0991من شهر سبتمبر  وستكون هذه المدونة، ابتداء

وكذلك من طرف إدارة الخزينة  ،حلية لصالح آمري الصرف ومصالحهممطرف إدارة المجموعات ال

 والمحاسبة العمومية لصالح المحصلين البلديين.

 

يمكن للعمد الذين يرغبون في ذلك ،0992األصلية لسنة اد الميزانية من جهة أخرى وبمناسبة إعد

االستفادة من دعم منتظم من إدارة المجموعات المحلية لتطبيق المدونة الجديدة التي سيتمخض عنها 

 نموذج لتقديم وثائق الميزانية. -تطبيق مطبوعة
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.9.XII إيرادات لعمد بلديات يقضي بفتح صناديق  0990مايو  01صادر بتاريخ / و م  001مقرر رقم

 عواصم الواليات والمقاطعات

 

يسمح لعمد بلديات عواصم الواليات والمقاطعات بفتح صناديق إيرادات بعد مصادقة  المادة األولى:

 مجالسهم البلدية.

 

 تنشأ هذه الصناديق من أجل تحصيل موارد البلديات.: 4المادة

 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. :3المادة
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.10.XII يحدد تنظيم صناديق إيرادات المجموعات  0990يونيو  01صادر بتاريخ / و م  400مقرر رقم

 المحلية

 عموميات

تهدف أحكام هذا المقرر إلى تحديد مجال تطبيق وشروط تنظيم وتسيير ورقابة صناديق المادة األولى: 

 الصادر من وزير المالية. 010من المقرر رقم  4ذلك المادة إيرادات المجموعات المحلية كما تنص على 

كما تحدد هذه الترتيبات مدى المسؤولية الشخصية والنقدية للقيِّمين، وشروط استعمالها واإلبرام من 

المسؤولية ،واإلعفاء المجاني لجزء من الدين وكذلك مستويات الكفالة المطلوبة وعالوة المسؤولية 

 المخصصة للقيِّم.

المحاسبون "يُدعى المحاسبون العموميون الذين يُجري القيِّمون العمليات لحسابهم : 4لمادةا

الواردة في النص تلك  "قرار وزاري"أو  "مقرر"في هذا المقرر. ويقصد بعبارة  "العموميون الموكلون

 الصادرة عن وزير المالية.

إما في ضرورة تحصيل بعض مداخيل يجب أن يكون إنشاء صناديق اإليرادات سببا يتمثل : 3المادة

الميزانية مباشرة من المدينين، أو لغرض زيادة نسبة التحصيل في حالة تعذر تدخل المحاسب العمومي 

الموكل لسبب يعود لمكان إقامته. يمكن أن ينشأ صندوق أو عدة صناديق إيرادات من طرف المجموعة 

 المحلية.

ت المحلية بمداولة من الهيئة المداولة وبترخيص من وزير تُنشأ صناديق إيرادات المجموعا: 2المادة

 المالية.

يتم تعيين قيِّموا المجموعات المحلية بموجب مقرر من اآلمر بالصرف مع موافقة المحاسب : 0المادة

العمومي الذي يتعين عليه أن يتأكد من أهلية المرشح لمسك المحاسبة كما يحددها التوجيهات الصادرة 

 عام للمحاسبة العمومية.من المدير ال

أدناه. يتكون هذا  42يجب على القيِّم قبل بدء مهامه وضع ضمان بالمبلغ المحدد في المادة : 1المادة

 الضمان من إيداع نقدي أو بواسطة شك مضمون لدى صندوق اإليداع والحجز. 

عات شهرية تقتطع يمكن للقِّيم أن يضع الضمان المفروض عبر دف ،وخروجا على ترتيب الفقرة األولى

من مرتباته وعالواته وال يمكن أن تتعدى هذه الدفعات فترة سنتين. على المحاسب أن يتأكد دوريا من 

 انتظام وضعية القيِّم.

يجوز للقيِّم بعد توقف مهامه الحصول على إفادة تقرير نهائي للضمانات التي تم وضعها إذا  :2المادة

اإليرادات المقبوضة والقيم غير النشطة التي كانت بحوزته، دفع للمحاسب العمومي الموكل مجموع 

 وأن تكون البيانات المحاسبية التالية قد تمت بصفة قانونية:

 بيانات الوثائق المحاسبية لصندوق اإليرادات ؛ -

 محضر تسليم القيم غير النشطة، عند االقتضاء، إلى المحاسب العمومي الموكل؛ -

 محاسب خزينة.محضر تحقق تم إعداده من طرف  -
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بناء على طلب القيِّم يستلم المحاسب العمومي الموكل اإلفادة المذكورة أعاله. وفي هذه الحالة لديه 

فترة ستة أشهر للرد على هذا الطلب. وعند انقضاء هذه الفترة لن يعود باستطاعته رفض هذه اإلفادة 

 إفادة تقرير نهائي للقيِّم.إال إذا أبدى للسلطات المختصة شكوكه في ذمة القيِّم، وتُمنح 

 تسيير الصناديق

يمكن أن تُنشأ صناديق إيرادات للمجموعات المحلية بهدف تحصيل ريوعها باستثناء ضرائب : 0المادة

البلدية بالنسبة لتجمع انواكشوط الحضري. تُحدَد طبيعة الريوع التي ستُحصل على أساس ترتيبات 

 أعاله. 2يه في المادة الفقرة السابقة بموجب المقرر المشار إل

يحصل القيِّمون إيرادات المدينين نقدا عن طريق شك مصرفي أو سندات بريدية تماما مثل : 9المادة

المحاسبين العموميين ويسلمون بالمقابل إيصاال من دفتر قسيمات أو قسيمة من مجموعة أوراق 

 مفهرسة.

ويكون الدفع مرة ،محاسب العمومي الموكللوها إلى اليدفع القيِّمون اإليرادات التي حص: 01المادة

الشيكات المصرفية أو السندات البريدية في اليوم الثاني بعد  رسلواحدة على األٌقل خالل كل شهر. وت

 تسلمها إلى المحاسب العمومي الموكل.

القيِّمون في بغض النظر عن الفترة المقررة لدفع اإليرادات أو تقديم الوثائق التبريرية، يُلزَم : 00المادة

دجمبر من كل سنة أو عند إلغاء الصندوق، بتقديم األموال والدفاتر واإليصاالت والبطاقات والقيم  30

الغير مباعة والوثائق التبريرية للمصروفات إلى المحاسب العمومي الموكل وذلك من أجل إدماجها في 

بفتح حساب إيداع في مؤسسة مالية،  سجالت محاسبته. وفي حالة الترخيص لقيِّم اإليرادات أو السلفات

 للقيام ببعض العمليات، يتم إعداد بيان اتفاق بذلك في التاريخ نفسه.

يُلزَم القيِّمون بمسك المحاسبة وفقا للمعايير المحددة في التوجيهات الصادرة من محاسبة : 04المادة

أن تبين دائما وضعية  صناديق  المجموعات المحلية بإدارة المحاسبة العامة. ينبغي على هذه المحاسبة

 اإليرادات وعند االقتضاء وضعية القسائم والقيم.

يخضع قيِّموا اإليرادات لرقابة كل من المحاسب العمومي الموكل لدى المجموعة المحلية : 03المادة

ها التي يعملون بها. كما يخضعون لرقابة المفتشية العامة للمالية، وهيئات الرقابة المختصة التي لدي

 صالحية رقابة المحاسب العمومي المُوَكل ميدانيا. 

خالل السنة، يجب على المحاسب العمومي الموكل القيام برقابة مفاجئة لصناديق اإليرادات : 02المادة

 مرة واحدة على األقل.

 المسؤولية الشخصية والنقدية للقيِّمين

  مجال المسؤولية:

يعتبرالقيِّمون المكلفون من طرف المحاسبين العموميين الموكلين بعمليات التحصيل، : 00المادة 

مسؤولين شخصيا ونقديا عن حراسة وحفظ األموال والسندات التي يحصلونها، وكذلك طريقة تداول 

 األموال أو حركة حسابات العمليات ومسك محاسبتها. 
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الصندوق منذ تاريخ إنشائه وحتى تاريخ توقيف وتشمل المسؤولية النقدية للقيِّمين جميع عمليات 

 نشاطه.

يعتبر قيِّموا اإليرادات مسؤولين شخصيا ونقديا عن تحصيل اإليرادات. فهم ملزمون بتبرير : 01المادة

باقي التحصيل. كما أن عليهم احترام تقديم الوثائق للمحاسب العمومي في اآلجال القانونية. وهم 

لتي يتعين عليهم ممارستها، وفق نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين مسؤولون كذلك عن الرقابة ا

الصادر  104.09من األمر القانوني رقم  04العموميين المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 

 المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية. 0909يناير  43بتاريخ 

في النقد أو في القيمة أو عدم تحصيل  حَظ نقصة على القيِّم عندما يُالتقع المسؤولي: 02المادة

 إيرادات. 

 اآلثار المترتبة على المسؤولية

تقع المسؤولية النقدية على القيِّم عندما يصدر آمر صرف المجموعة المحلية، بناء على :  00المادة

 اقتراح من سلطات الرقابة المذكورة أعاله، أمرا بالدفع عند إجراء وديٍ.

يُصدر اآلمر بالصرف أمرا بدفع مبلغ مساو لمبلغ خسارة اإليرادات الناتجة أو قيمة المال : 09المادة

 الناقص في حالة كون القيِّم يمسك محاسبة مادية. 

يُبلغ القيِّم المعني بأمر الدفع بواسطة رسالة مضمونة مع وصل باالستالم أو بواسطة مُحَول : 41المادة

 االت.مقابل استالم مثبت في دفتر اإلح

يوما اعتبار  00يجوز للقيِّم طلب التأجيل من السلطات التي قامت بإصدار األمر وذلك في أجل : 40المادة

من تبليغ األمر بالدفع. وينبغي للسلطة أن ترد خالل شهر، اعتبارا من استالم طلب التأجيل، وعند انتهاء 

ة واحدة، إال أنه إذا قدم القيِّم طلبا بإبراء هذه الفترة يعتبر التأجيل مفتوحا. وال تتعدى مدة التأجيل سن

ذمته من المسؤولية أو اإلعفاء من الدين، فإن سلطة وزير المالية هي وحدها القادرة على تمديد 

 التأجيل حتى إبالغ القرار المتضمن للبت في الطلب.

عليه وإذا انتهت مدته، إذا لم يسدد المعني المبلغ المطلوب ، و لم يطلب التأجيل أو لم يحصل : 44المادة

يتم اتخاذ قرار ضده بباقي الحساب وذلك محل األمر بالدفع. كما يتخذ أيضا مُقرر بباقي الحساب إذا لم 

. طرف وزير المالية أعاله. ويَصدُر باقي الحساب من 00يَصدُر األمر بالصرف المشار إليه في المادة 

المذكور  104.09ص عليها في األمر القانوني ويسري تنفيذ مقرر باقي الحساب حسب الشروط المنصو

 أعاله.

فإذا تعذر بار من تاريخ مقرر باقي الحساب،اعت %0يحمل باقي الحساب فائدة سنوية قدرها : 43المادة

 تحديد ذلك التاريخ بدقة يؤخذ في االعتبار تاريخ اكتشافه.    

 اإلعفاء المجاني –براءة المسؤولية 

المسجل لديهم باقي الحساب أن يحصلوا على براءة كلية أو جزئية أو إعفاء  يمكن للقيِّمين: 42المادة

مجاني لمسؤوليتهم حسب الطريقة نفسها الخاصة بالمحاسبين العموميين الموكلين. كما يجب أن تحمل 
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الطلبات المقدمة إلى السلطات الوزارية من قبل القيِّمين تأشيرات آمر صرف المجموعة المحلية 

 عمومي الموكل. والمحاسب ال

يتحمل المحاسب العمومي الموكل المبالغ الممنوحة إبراء لذمة القيِّمين أو تلك التي تم : 40المادة

اإلعالن عن مسؤوليتهم عنها والتي يتعذر تحصيلها إذا كان باقي الحساب مرتبط بأحد األخطاء التالية 

 المرتكبة من طرف المحاسب :

  إذا لم يتم دفع اإليرادات في الموعد المحدد أو لم يعلن المحاسب العمومي الموكل مباشرة

 عملية الدفع؛ 

  قبول المحاسب العمومي الموكل بدون تحفظ للعمليات غير الشرعية التي قام بها القيِّم إال إذا

 كانت الوثائق التبريرية ال تسمح بالكشف عن هذه المخالفة؛

 مال من طرف المحاسب العمومي إبان مراقبته ميدانيا لألوراق.مالحظة خطإ أو إه 

ويجري تحصيل باقي الحسابات المسجلة لدى المحاسبين العموميين طبقا للترتيبات السابقة ووفق 

 المشار إليه آنفا. 104.09الشروط الواردة في األمر القانوني رقم 

مبالغ الممنوحة إبراء لمسؤولية القيِّم ، أو إعفاء تتحمل ميزانية المجموعة المحلية المعنية ال: 41المادة

مجانيا لجزء من الدين. كما تطبق ترتيبات القوانين والنظم المتعلقة بمصلحة المحاسبين العموميين 

 والمرتبطة بباقي الحساب على باقي حسابات القيِّمين.

 كفالة وعالوة المسؤولية

قيِّم ومبلغ عالوات المسؤولية التي يمكن منحها على يحدد مبلغ الكفالة المفروضة على ال :42المادة

أعاله حسب الجدول التالي: يتكون  1أساس أكبر مبلغ تم تحصيله وفقا للشروط المحددة في المادة 

هذا المبلغ من السيولة النقدية المتوفرة والقيم غير النشطة الموجودة لدى القيِّمين. يتم احتساب القيم 

 ي الصندوق إذا كانت: الغير نشطة الموجودة ف

 القيمة دون تحديد للمدين أو نوع الضريبة؛ ظاهرةقسائم  -

 بمداولة من الهيئة المداولة؛ محددةلكن قيمتها القيمة  ير ظاهرةقسائم غ -

 مبلغ الكفالة والعالوة                      

المبلغ السنوي  مبلغ الكفالة مبلغ اإليراد المقبوض

 لعالوة المسؤولية

 .41111أدنى مبلغ مرخص في تحصيله  -

 . 011111أعلى مبلغ مرخص في تحصيله  -

 

 41111أوقية  011 41111أوقية لكل  0111

  

ويمكن أن يتم تعديل هذا المبلغ بمقرر . لتحصيل بموجب مقرر تعيين القيِّميحدد مبلغ ا: 40المادة

تعديلي بناء على مقترح مُسَبَّب من المحاسب العمومي الموكل. بعد تعديل المبلغ يتم تعديل الكفالة 

المذكورة أعاله. وفي حالة كون الكفالة التي تم احتسابها أكثر من  42والعالوة طبقا لمقتضيات المادة 
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جراءات كما تنص طبقالإلقة،  فإنه يمكن للقيِّم أن يطالب بالفارق أوقية بالنسبة للكفالة الساب 0111

 أعاله. 2على ذلك المادة 

 عالوة المردودية

من المبلغ اإلجمالي لعالوات  %31يساهم قيِّموا إيرادات المجموعات المحلية بنسبة : 49المادة

يازات التي تمنحها المجموعات المردودية كما حددها المقرر الوزاري المشترك المتعلق بالعالوات واالمت

 المحلية. ويتم دفع هذه العالوة الشهرية طبقا لمقتضيات المقرر المذكور أعاله.

دجمبر  04الصادر بتاريخ  010تلغي وتحل ترتيبات هذا المقر محل ترتيبات المقرر رقم ت : 31المادة

 بالنسبة للجزء الخاص لصناديق إيرادات المجموعات المحلية. 0993

: يكلف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية، ومدير وصاية الشركات العمومية، وآمرو صرف 30المادة

بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة ، المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، كل فيما يعنيه 

 الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.11.XIIيعدل مدونة الميزانية  0990أغسطس  01وم صادر بتاريخ و د ب م / / 200رقم  مشتركمقرر

 والمحاسبة المطبقة على ميزانية البلدية

 

ب / و د 100من المقرر رقم ت  00،  02، 03،  04، 01تعدل وتلغى أحكام المواد رقم المادة األولى : 

بالنسبة للميزانيات البلدية وكذلك تضمن مبادئ القانون المالي الم 0909يناير  01م / وم  الصادر بتاريخ 

إجراءات تحضيرها والتصويت عليها ومدونة المصطلحات المستعملة فيها وطرق المصادقة عليها 

 :وتعديلها وظروف االنجاز والرقابة

 : يحدد هذ المقرر في ملحقه مدونة ميزانية البلديات .)جديدة( 01المادة

 ي مخطط توضيحي الموازنة المالية المعتمدة. يجب أن تبرز الميزانية ف )جديدة(:04المادة

يصادق المجلس البلدي على اإليرادات والنفقات بالنسبة لكل مادة وبرنامج وشبه )جديدة( : 03المادة 

 برنامج وعملية.

 تتكون مدونة الميزانية من جزأين : جديدة( :)02المادة

 جزء التسيير؛  -

 .جزء التجهيز  -

 ات.يتكون كل جزء من إيرادات ونفق

 يتم تصنيف اإليرادات، حسب طبيعتها، كما هو مبين في المدونة الملحقة. 

 يتم تصنيف النفقات : 

 حسب طبيعتها، كما هو مبين في المدونة الملحقة؛ -0

 حسب الوظائف التالية : -4

 اإلدارة البلدية؛ -

 المصادر؛ -

 الشؤون اإلدارية والجتماعية والثقافية؛ -

 المصالح الفنية. -

 :فيما يتعلق بجزء التجهيز 

 باستثناء االقتطاعات لصالح نفقات االستثمار، يتم تخصيص اإليرادات لتغطية برامج النفقات ؛ -

 يتم تمييز النفقات حسب البرنامج وشبه البرنامج والعملية . -

يشكل تتابع أرقام الجزء والفصل والقسم والفقرة والبرنامج وشبه البرنامج  )جديدة (:00المادة

 العمليات، وعند االقتضاء التقسيمات العشرية، رمزا لكل عملية مالية.و

يوضع وجوبا رمز لكل عملية مالية حسب طبيعتها ، و بالنسبة لجزْأ التجهيز يوضع بيان لكل برنامج سيتم 

 تنفيذه.
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 تلغى كافة األحكام السابقة المحالفة لهذا المقرر.: 3المادة 

ارة الداخلية والبريد والمواصالت واألمين العام لوزارة المالية وعمد يكلف األمين العام لوز :2المادة

 هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية. ،كل فيما يعنيه بتطبيق،البلديات 
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.12.XII المحدد لالئحة المستندات التبريرية  4112يناير  19ودبم/ وم صادر بتاريخ  01مقرر مشترك رقم

 المحليةلنفقات الجماعات 

 

وهذه المدونة تطبق .تبريرية لنفقات الجماعات المحليةلقد تم إقرار مدونة المستندات ال المادة األولى:

بالتعامل البلدي القائمة أو التي قد تنشأ  المعنية ترتيباتها على جميع البلديات والمؤسسات العمومية

 مستقبال.

 

الجماعات المحلية الملحقة بهذا المقرر تنقسم إلى ثالث إن مدونة المستندات التبريرية لنفقات : 4المادة

أجزاء وهي الجدول العام للمستندات التبريرية والئحة المصطلحات والمبادئ األساسية وكذلك 

 التوجيهات الخاصة المطبقة على بلديات نواكشوط وكل مؤسسة عمومية للتعاون البلدي.

 

زارة المالية لواألمين العام  والبريد والمواصالت و يكلف األمين العام لوزارة الداخلية: 3المادة

 ،والمحاسبون البلديون و األمناء العامون للجماعات المحلية وكذلك العمد ورؤساء الجماعات المحلية

 بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية. ،كل حسب اختصاصه
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 وصف وبيان النفقة التبريريةالمستندات  البيان

   نفقات التسيير  1

   أموال وخدمات مستهلكة 11 

   أموال وخدمات مستهلكة  

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام  مواد التغذية 10. 11  

الخدمة، وثيقة طلبية أو الصفقة و كذلك محضر 

 االستالم.

التغذية الخاصة بتكاليف 

. 11)المرتبطة بالبند االستقبال 

(؛ تغذية حيوان لجر 01

العربات سواء كان ملكية بلدية 

أو ملكية جماعية تم شراؤه 

 0.444على البند 

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام  مواد الصيانة 14.  11  

الخدمة، وثيقة طلبية مؤشرة من قبل الرقابة 

 المالية، الصفقة وكذلك محضر االستالم.

ال الماد المنظفة الخاصة أشك

بالمباني ومصالح المجموعة 

المحلية )البلدية و المدارس 

 والمستوصفات..إلخ(

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام  مستلزمات المكاتب 13. 11  

الخدمة، وثيقة طلبية مؤشر ة من قبل الرقابة 

المالية الصفقة أو عقد اشتراك وكذلك محضر 

 االستالم 

األوراق واألقالم وأقالم 

الرصاص وممحاة والحافظات 

إلخ.. باستثناء المطبوعات 

( ومستهلكات 12. 11)البند 

 (41. 11المعولماتية )البند 

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام  تكاليف الطباعة  12. 11  

الخدمة وثيقة طلبية مؤشرة من قبل الرقابة 

 االستالم. المالية، الصفقة وكذلك محضر

وصول الدفع ودفاتر األوصال 

و الطوابع والبطاقات وجذاذات 

اإلحصاء الجبائي والوثائق 

المحاسبية وكل شلكيات 

المطبوعات الواردة في دليل 

 التسيير البلدي.

عقد االشتراك مع أول تسديد؛ فاتورة مصدقة  كهرباء المباني البلدية 10. 11  

مة، وثيقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخد

 طلبية أو الصفقة وكذلك محضر االستالم.

االشتراك وتسجيل الكميات 

المستهلكة الموجودة في 

العدادات الخاصة بالمجموعة 

 المحلية.

وثيقة طلبية الصفحة أو عقد االشتراك مسير  اإلنارة العمومية 11. 11  

شبكات التوزيع الكهربائي؛ محضر االستالم أو 

اآلمر باصرف بتمام  فاتورة مصدقة من قبل

 الخدمة.

االشتراك وتسجيل الكميات 

المستهلكة الموجوددة في 

العدادات الخاصة بالمجموعة 

 المحلية 

عقد االشتراك مع أول تسديد؛ فاتورة مصدقة  المياه 12. 11  

من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة؛ وثيقة 

طلبية الصفقة أو عقد االشتراك مع مسيري 

 د بالمياه؛ محضر االستالم.شبكات التزوي

االشتراك وتسجيل الكميات 

المستهلكة الموجودة في 

العدادات الخاصة بالمجموعة 

 المحلية
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 وصف وبيان النفقة المستندات التبريرية البيان

عقد االشتراك مع أول تسديد فاتورة مصدقة من  الهاتف 10. 11  

الخدمة؛ بطاقات قبل اآلمر بالصرف بتمام 

 الهاتف الخلوي )الهاتف المنقول( المستخدمة.

االشتراك وتسجيل الكميات 

المستهلكة الموجوددة في 

العدادات الخاصة بالمجموعة 

المحلية؛ االشتراك و استهالك 

الهواتف المنقولة التي هي 

ملك للمجموعة المحلية )تبعا 

للشراء الذي تم على البند 
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44.444) 

فاتورة من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة؛  االشتراكات والتوثيق19. 11  

وثيقة طلبية أو صفقة مؤشرة من قبل الرقابة 

 المالية؛ عقد االشتراك.

الكتب والمنشورات الدورية أو 

 غير الدورية.

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام  تكاليف االستقبال 01. 11  

صفقة مؤشرة من قبل  الخدمة؛ وثيقة طلبية أو

 الرقابة المالية.

إقامة الخيام وتوفير مواد 

التغذية و التهيئة وتقديم 

 الخدمات.

تكاليف حفظ الوثائق و  00. 11  

 الحبك

وثيقة الطلبية وفاتورة مصدقة من قبل اآلمر 

 بالصرف بتمام الخدمة.

القيام بالحبك وعمليات 

 األرشفة

الطلبية وفاتورة مصدقة من قبل اآلمر  وثيقة تكاليف المراسالت 04. 11  

 باصرف بتمام الخدمة

تكاليف التخليص على الرسائل 

)دفعت رسوم الرسائل مقدما( 

 وتكاليف إرسال البريد.

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف وثيقة  تكاليف التحسيس 03. 11  

 طلبية؛

إسداء الخدمات من طرف 

مكتب استشاري ومكاتب 

مكان في  للدراسات، شراء

وسائل اإلعالم، إنجاز 

 مطبوعات وال فتات.

صيانة األدوات وأثاث  02. 11  

 المكاتب

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف، وثيقة 

طلبية؛ الصفقة ومحضر التسليم في الحالة التي 

 تلزم فيها الصفقة.

إصالح األدوات واألجهزة )اآللة 

الطابعة وجهاز الكمبيوتر إلخ..( 

ت المنقولة )كالمكاتب و األدوا

والخزائن والمقاعد إلخ..( 

وشراء قطع الغيار إلصالحها 

 وصيانتها.

الوقود )المحروقات(  00. 11  

 والزيوت

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

الخدمة؛ وثيقة طلبية؛ الصفقة أو عقد اشتراك، 

 محضر استالم.

المحروقات والزيوت بالنسبة 

تحمل بطاقتها للسيارات التي 

الرمادية اسم المجموعة 

 المحلية.

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام  إصالح السيارات  01. 11  

الخدمة تتضمن رقم السيارة التي تم إصالحها؛ 

 وثيقة طلبية أو الصفقة و محضر االستالم.

أشغال إصالح وصيانة 

السيارات التي تحمل بطاقتها 

ة الرمادية اسم المجموع

المحلية، والتزويد بقطع الغيار 

 الضرورية لإلصالحات.

   تكاليف المهام )اإلقامة( 02. 11  

مأمورية السفر موقعة من طرف العمدة أو الرئيس،  المنتخبون 0.02. 11  

مؤشرة من طرف الرقابة المالية و مؤشرة كذلك عند 

القدوم وعند الذهاب من قبل السلطة التي تم 

الطلبية أو الصفقة؛ فاتورة مصدقة من لقاؤها؛ وثيقة 

قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة مصحوبة ببطاقة 

النقل المستخدمة لتكاليف النقل؛ مأمورية السفر 

موقعة من طرف اآلمر بالصرف والشخص الذي تمت 

زيارته من أجل الحصول على العالوات اليومية؛ وثيقة 

 مرالطلبية أو الصفقة وفاتورة مصدقة من قبل اآل

 بالصرف بتمام الخدمة لنفقات التكوين.

العالوة اليومية وتحسب لكل 

ليلة تم قضاؤها خارج البلدية 

أو المجموعة حسب التسعرة 

 القانونية.
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 وصف وبيان النفقة  المستندات التبريرية  البيان 

   11 .4.02 

عمال 

 البلدية 

العمدة أو الرئيس، مأمورية السفر موقعة من طرف 

مؤشرة من طرف الرقابة المالية ومؤشرة كذلك عند 

القدوم وعند الذهاب من قبل السلطة التي تم لقاؤها؛ 

وثيقة طلبية أو الصفقة، مأمورية السفر موقعة من 

طرف اآلمر بالصرف و الشخص الذي تمت زيارته من 

أجل الحصول على العالوات اليومية؛ وثيقة الطلبية أو 

قة وفاتورة مصدقة من قبل األمر بالصرف بتمام الصف

الخدمة لنفقات التكوين. فاتورة مسددة أو قسيمة 

مستخدمة في حالة استرجاع مبالغ التكاليف التي تم 

 صرفها مسبقا من قبل الوكيل.

العالوة اليومية وتحسب لكل ليلة 

كم قضاؤها خارج البلدية أو 

المجموعة حسب التسعرة 

 القانونية.

تكاليف  00. 11  

 النقل )المهام(

  

  11 .0.00 

 المنتخبون

مأمورية السفر موقعة من طرف العمدة أو الرئيس 

مؤشرة من طرف الرقابة المالية ومؤشرة كذلك عند 

القدوم وعند الذهاب من قبل السلطة التي تم لقاؤها؛ 

وثيقة الطلبية او الصفقة؛ فاتورة مصدقة من قبل األمر 

الخدمة مصحوبة ببطاقة النقل بالصرف بتمام 

المستخدمة لتكاليف النقل؛ مأمورية السفر موقعة من 

طرف اآلمر بالصرف والشخص الذي تمت زيارته من 

أجل الحصول على العالوات اليومية؛ وثيقة الطلبية أو 

الصفقة وفاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

يمة الخدمة لنفقات التكوين؛ فاتورة مسددة أو قس

مستخدمة في حالة استرجاع مبالغ التكاليف التي تم 

 صرفها مسبقا من قبل الوكيل.

شراء قسيمات النقل العمومي 

أو استرجاع مبالغ التكاليف التي 

تم صرفها للتنقل خارج اللدية أو 

 المجموعة 

عمال  4.00. 11  

 البلدية.

مأمورية السفر موقعة من طرف العمدة أو الرئيس 

رف الرقابة المالية ومؤشرة كذلك عند مؤشرة من ط

القدوم وعند الذهاب من قبل السلطة التي تم لقاؤها؛ 

وثيقة الطلبية او الصفقة؛ فاتورة مصدقة من قبل األمر 

بالصرف بتمام الخدمة مصحوبة ببطاقة النقل 

المستخدمة لتكاليف النقل؛ مأمورية السفر موقعة من 

زيارته من طرف اآلمر بالصرف والشخص الذي تمت 

أجل الحصول على العالوات اليومية؛ وثيقة الطلبية أو 

الصفقة وفاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

الخدمة لنفقات التكوين؛ فاتورة مسددة أو قسيمة 

مستخدمة في حالة استرجاع مبالغ التكاليف التي تم 

 صرفها مسبقا من قبل الوكيل.

شراء قسيمات للنقل العمومي 

سترجاع مبالغ التكاليف التي أو ا

تم صرفها للتنقل خارج البلدية أو  

المجموعة، أو الللتنقل داخل 

البلدية أو المجموعة بالنسبة 

للوكالء الذين يتطلب عملهم ذلك 

لضرورة العمل )وكالء التحصيل 

 و وكالء الشرطة البلدية إلخ ..(
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 وصف وبيان النفقة التبريريةالمستندات  البيان 

   11 .3.00 

 الشحن

وثيقة الطلبية أو الصفقة وفاتورة مصدقة من 

 قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

 

مالبس  09. 11  

 وتجهيزات العمال

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

 الخدمة؛ وثيقة الطلبية.

شراء لباس للعمل لوكالء 

المجموعة المحلية، الذين يلبسون 

زي موحد )الشرطة البلدية أو 

الوكالء الذين يزاولون أعمال 

 (اليدويينوسخة؛ العمال 

مستلزمات  41. 11  

 المعلوماتية

وثيقة الطلبية الصفقة، ومحضر االستالم أو 

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

رقم الجرد بالنسبة للجهاز الذي الخدمة؛ تحديد 

 سيستخدم المستلزمات.

 

شراء األشياء المستهلكة المستعملة 

خصوصا للمعلوماتية البلدية أو 

للمجموعات )بطاريات الساحبة، 

 Papierاألقراص، األوراق السميكة 

listing. 

اقتناء  40. 11  

األدوات الصغيرة 

واآلالت واألدوات 

 التقنية

قبل اآلمر بالصرف بتمام فاتورة مصدقة من 

 الخدمة؛ 

األدوات الصغيرة اآلالت و 

المستلزمات التقنية لتسيير الخدمات 

الغير مشابهة للمنشآت الثابتة، نظرا 

لقلة أهميتها، ولفترة حياتها التي 

تقل عن سنتين ) اآللة الحاسبة، 

 أدوت الحديقة، إلخ..(

   التأجير  44. 11  

تأجير  4. 44. 11  

 المباني 

وثيقة الطلبية؛ أو الصفقة مع محضر االستالم؛ 

الفاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

 الخدمة.

المباني الضرورية لديمومة تسيير 

الخدمات العمومية البلدية أو 

 الجماعية.

تأجير  4. 44. 11  

 السيارات

أو عقد اإليجار اإلشعار بفترات وأقساط التسديد 

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

 الخدمة.

سيارات ضرورية لتسيير مؤقت و 

لمهام محددة ) سيارات، سيارات 

 إسعاف باصات، إلخ..(

تأجير  3. 44. 11  

اآلليات واألدوات 

 التقنية

عقد اإليجار؛ اإلشعار بفترات وأقساط التسديد أو 

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

 الخدمة، وثيقة الطلبية.

سيارات ضرورية وآليات ضرورية 

لتسيير مؤقت ولمهام محددة 

" chargeur)محمل السلع شاحن " 

 شاحنات ، إلخ..(

   نفقات العمال  61 
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 وصف وبيان النفقة المستندات التبريرية البيان

   نفقات العمال  

   األجور والمرتبات  100   

كشف الرواتب )حوالة جماعية( أو بيان  العمال الدائمون  0. 100  

تسديد الراتب )حوالة فردية( أو مقرر 

االعفاء )الفصل( مصحوب بورقة تبين 

حساب الحقوق الئحة حضور العاملين، 

موقعة من طرفهم ومصدقة من طرف 

األمين العام والعمدة أو الرئيس. مبالغ 

ريبة المساهمة االجتماعية للعمال وض

الدخل على الرواتب يتم تسجيلهما على 

الحوالة وتخصمان من طرف المحصل 

 البلدي.

التعويضات الخام بما فيها 

المساهمة االجتماعية للعامل 

وضريبة الدخل على الرواتب، مقابل 

عمل ظرفي )مؤقت( يقام به لصالح 

 المجموعة المحلية.

كشف الرواتب )حوالة جماعية( أو بيان  العمال الظرفيون 4. 100  

تسديد الراتب )حوالة فردية( أو مقرر 

االعفاء )الفصل( مصحوب بورقة تبين 

حساب الحقوق الئحة حضور العاملين، 

موقعة من طرفهم ومصدقة من طرف 

 األمين العام والعمدة أو الرئيس. 

التعويضات الخام بما فيها 

المساهمة االجتماعية للعامل 

الدخل على الرواتب، مقابل  وضريبة

عمل ظرفي )مؤقت( يقام به لصالح 

المجموعة المحلية )العمال 

 الخاضعون لقانون الشغل(

كشف الرواتب )حوالة جماعية( أو بيان  الساعات اإلضافية 3. 100  

تسديد الراتب )حوالة فردية( أو مقرر 

االعفاء )الفصل( مصحوب بورقة تبين 

العاملين،  حساب الحقوق الئحة حضور

موقعة من طرفهم ومصدقة من طرف 

 األمين العام والعمدة أو الرئيس.

تعويضات ساعات العمل اإلضافية، 

خارج أوقات الدوام الرسمي 

 األسبوعي للعمل.

   . العالوات والتعويضات 104  

   . العمال104  

كشف الرواتب )حوالة جماعية( أو بيان  عالوات الوظيفة 00. 104  

تسديد الراتب ) حوالة فردية( أو مقرر 

اإلعفاء )الفصل( مصحوب بورقة تبين 

 حساب الحقوق؛ المداولة.

العالوات والتعويضات الممنوحة 

لعمال البلدية أو المجموعة، 

باستثناء التعويضات األخرى 

كورة في فقرات أخرى من 0الم

 .104البند )الحساب( 

عالوات الوظيفة  00. 104  

 )اإلعفاء(

آخر بيان لتسديد الراتب )حوالة فردية(، 

مقرر اإلعفاء )الفصل( مصحوب بورقة 

 تبين حساب الحقوق المداولة.

العالوات والتعويضات المستحقة 

للعامل، أثناء انقطاع عقد العمل 

 بمبادرة من رب العمل.

المداولة؛ كشف الرواتب أو بيان تسديد  عالوات المسؤولية. 03. 104  

 الراتب.

العالوات والتعويضات الممنوحة 

لعمال البلدية أو المجموعة، 

المكلفون بوظيفة تتطلب مسؤولية 

خاصة حيث أن ال ئحة الوظائف 

ومبالغ العالوات تكون محدودة 

بمداولة من المجلس البلدي أو 

 المجموعة. 
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 وصف وبيان النفقة المستندات التبريرية البيان

   العمدة4.104    

مبلغ العالوات حسب إيرادات التسيير المسجلة  المداولة عالوة التمثيل 40. 104  

في الميزانية األصلية التي صوت عليها المجلس 

البلدي أو المجموعة، في حدود السقف 

 المحدد بالمقر الوزاري المعمول به.

عالوة  44. 104  

 الوظيفة 

إيرادات التسيير المسجلة  مبلغ العالوات حسب المداولة 

في الميزانية األصلية التي صوت عليها المجلس 

البلدي أو المجموعة، في حدود السقف 

 المحدد بالمقر الوزاري المعمول به.

   المساعدون3.612   

عالوة  30. 104  

 الوظيفة 

مبلغ العالوات حسب إيرادات التسيير المسجلة  المداولة

لتي صوت عليها المجلس في الميزانية األصلية ا

البلدي أو المجموعة، في حدود السقف 

 المحدد بالمقر الوزاري المعمول به.

المستشارون  2. 104  

 البلديون

  

تعويضات  20.  104  

 الدورات 

المداولة محضر  الدورة 

 للهيأة المداولة

مبلغ العالوات حسب إيرادات التسيير المسجلة 

صوت عليها المجلس في الميزانية األصلية التي 

البلدي أو المجموعة، في حدود السقف 

 المحدد بالمقر الوزاري المعمول به.

تعويضات  24. 104  

 النقل 

وثيقة الطلبية، الصفقة، 

تحمل عبارة تمت الخدمة، 

مأمورية السفر موقعة من 

طرف العمدة أو الرئيس أو 

المساعد، ومصدقة من 

طرف السلطة في المكان 

 المقصود.

غ العالوات المخصصة لتغطية تكاليف نقل مبل

المستشارين البلديين أو مستشاري المجموعة 

في إطار قيامهم بالمهام لحساب المجموعة 

 المحلية.

   مصالح الخزينة 0. 104  

عالوات  00. 104  

 التسيير للمحصل البلدي.

المداولة، كشف الدفع 

الموجه إلى المحصل 

البلدي من طرف وكيل 

 التحصيل.

العالوة الشهرية الممنوحة للمحصلين البلديين 

والتي يحدد مبلغها طبقا للنصوص القانونية 

 حسب الميزانيات األصلية.

مكافأة  04. 104  

المردودية لوكالء 

 التحصيل

كشف دفع الوكالة إلى 

المحصل لتبرير عمليات 

التحصيل، كشف توزيع 

المهام بين وكالء التحصيل 

موقع من قبل اآلمر 

 لصرف والمراقب المالي.با

مكافأة شهرية يتم تحديدها حسب المبلغ 

المحصل والذي يتم دفعه لوكيل التحصيل مع 

 تبيين اسمه بصفة منتظمة.
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 وصف وبيان النفقة المستندات التبريرية البيان

تعويضات  1. 104   

عالوات أخرى )األمين 

 العام(

حساب العالوات مؤشرة من المداولة؛ كيفية 

طرف اآلمر بالصرف؛ كشف الرواتب )حوالة 

اجتماعية أو بيان تسديد الراتب )حوالة فردية أو 

مقرر اإلعفاء )الفصل( مصحوب ببيان حساب 

 الحقوق.

العالواة الشهرية مدفوعة لألمناء 

العامين للبلديات، والتي تحسب حسب 

اإليرادات المقدرة طبقا للمقرر الوزاري 

 لمعمول به.ا

االشتراكات المسددة من قبل البلدية  كشف الرواتب أو بيان تسديد الراتب  االشتراكات االجتماعية  103  

إلى هيئأت الضمان االجتماعي ) 

ص.و.ض.إ والشيخوخة(، والتي تحسب 

على أساس األجور المدفوعة 

 لألشخاص الخاضعين لقانون الشغل.

مساعدات اجتماعية  102  

 العمال.لصالح 

مداولة تحديد مختلف الحاالت التي تعطي الحق 

في تقديم طلب التكفل )مثل التكاليف الصحية، 

التسجيل المدرسي(؛ قرار منح المساعدة الفردية 

موقعة من طرف العمدة ومؤشرة من قبل 

 المراقب المالي.

تسديد المساعدة الفردية المحددة، 

 للعمال المكتتبين بصفة انتظامية.

رائب والرسوم الض  

 المدفوعة.

المبلغ المستحق في اإلطار الجبائي  اإلشعارات بالضريبة.

 القانوني.

   التكاليف المالية 13  

عند االقتراض وجدول التسديد؛ مداولة تسمح  فوائد الديون 0. 13  

 للعمدة أو الرئيس بتوقيع القرض لتمويل العملية.

تسديد إيجار المبالغ النقدية المقترضة 

 من طرف المجموعة المحلية.

العقوبة على إعادة التفاوض حول  بيان حالة الحساب، أواإلشعار بتكاليف مالية. تكاليف مالية أخرى 4.13  

الديون، فارق البديلة بالنسبة للديون 

 بالعملة الصعبة.

اإلعانات واالشتراكات  12 

 المدفوعة

  

طرف العمدة أو الرئيس،  قرار اإلعانة موقع من إعانات للمساجد 0.12  

المبلغ المقدر في ملحق الميزانية؛ مداولة الهيأة 

المداولة ) المجلس البلدي أو المجموعة( التي 

 تسمح بدفع هذه المساعدة على أساس الطلب.

المبلغ المحدد في المداولة لصالح 

 المستفيد المعين

و الرئيس، قرار اإلعانة موقع من طرف العمدة أ إعانات المحاظر 4.12  

المبلغ المقدر في ملحق الميزانية؛ مداولة الهيأة 

المداولة ) المجلس البلدي أو المجموعة( التي 

 تسمح بدفع هذه المساعدة على أساس الطلب.

المبلغ المحدد في المداولة لصالح 

 المستفيد المعين

اإلعانات الثقافية  3.12  

 والرياضية

و الرئيس، قرار اإلعانة موقع من طرف العمدة أ

المبلغ المقدر في ملحق الميزانية؛ مداولة الهيأة 

المداولة ) المجلس البلدي أو المجموعة( التي 

 تسمح بدفع هذه المساعدة على أساس الطلب.

المبلغ المحدد في المداولة لصالح 

 المستفيد المعين

إعانات الخدمات  4.64  

 المدرسية

الرئيس، قرار اإلعانة موقع من طرف العمدة أو 

المبلغ المقدر في ملحق الميزانية؛ مداولة الهيأة 

المداولة ) المجلس البلدي أو المجموعة( التي 

 تسمح بدفع هذه المساعدة على أساس الطلب.

المبلغ المحدد في المداولة لصالح 

 المستفيد المعين

قرار اإلعانة موقع من طرف العمدة أو الرئيس،  إعانات أخرى 0. 12   

المقدر في ملحق الميزانية؛ مداولة الهيأة  المبلغ

المبلغ المحدد في المداولة لصالح 

 المستفيد المعين
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 وصف وبيان النفقة المستندات التبريرية البيان

العمل  1. 12   

 االجتماعي

  

إغاثة  0. 1. 12   

 المعوزين

مداولة من المجلس البلدي تحدد معاير الفقر؛ 

 قرار المساعدة الفردية موقع من طرف العمدة.

عين حسب يمبلغ يمنح لألشخاص الطب

الحالة الفردية التي تم التصريح 

بصعوبتها انطالقا من معايير الفقر و 

 نتائج البحث االجتماعي.

مساعدة  4. 1. 12   

 الجمعيات االجتماعية.

قرار اإلعانة موقع من طرف العمدة أو الرئيس، 

المبلغ المقدر في ملحق الميزانية؛ مداولة الهيأة 

المداولة ) المجلس البلدي أو المجموعة( التي 

 تسمح بدفع هذه المساعدة على أساس الطلب.

المبلغ المحدد لصالح هيآت العمل 

مكافحة  االجتماعي )محاربة األية،

السيدا، الدمج االجتماعي والمهني... 

 إلخ(

االشتراكات  2. 12   

 البلدية

  

اشتراكات  0. 2. 12   

 في الهيآت الدولية

مداولة المجلس أو المجموعة لالنتساب، الدعوة 

 لالشتراك.

مبلغ حقوق االنتساب إلى هيآت دولية 

 أو بلدية

اشتراكات  4. 2. 12   

 في رابطة العمد.

مداولة المجلس أو المجموعة لالنتساب الدعوة 

 لالشتراك.

مبلغ حقوق االنتساب إلى رابطة العمد، 

 الجهوية أو الوطنية.

تحويالت  0. 12   

 مختلفة

  

المساهمة  0. 0. 12   

في صندوق التضامن 

 البلدي المشترك.

دفع نسبة مئوية من اإليرادات العادية،  الميزانية األصلية للبلدية

تتغير حسب الفئة التي تنتمي إليها 

الميزانية األصلية، طبق لنصوص 

 المعمول بها.

. أشغال ومستلزمات 10  

 وخدمات خارجية

  

   تعويضات التأمين 0.10  

المسؤولية  0.0.10   

 المدنية

عقد التأمين، وثيقة الطلبية أو الصفقة، عقد 

 التأمين قبل إسداء الخدمة

التأمين في الخاالت تسديد تعويضات 

المرتبطة بالمسؤولية المدنية للعاملين 

 في البلدية في إطار ممارسة وظائفهم.

   4.0.10 

السيارات)اآلليات 

 المتحركة(

عقد التأمين، وثيقة الطلبية أو الصفقة، عقد 

 التأمين قبل إسداء الخدمة

تسديد تعويضات التأمين في الخاالت 

للعاملين  المرتبطة بالمسؤولية المدنية

 في البلدية في إطار ممارسة وظائفهم.

عقد التأمين، وثيقة الطلبية أو الصفقة، عقد  المباني 0.3.10   

 التأمين قبل إسداء الخدمة

تسديد تعويضات التأمين في الخاالت 

المرتبطة بالمسؤولية المدنية للعاملين 

 في البلدية في إطار ممارسة وظائفهم.
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   األتعاب 4. 10   

المبلغ المدفوع للمحامين ومنفذي وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ فاتورة مصدقة من قبل أتعاب  0. 4. 10   
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األحكام لمتابعة القضايا العالقة  اآلمر بالصرف بتمام الخدمة. نيالمحام

 للمجموعة المحلية.

أتعاب  4. 4. 10   

 الموثقين 

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ فاتورة مصدقة من قبل 

 اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

المبلغ المدفوع إلنجاز عقود توثيقية تم 

 القيام بها لصالح المجموعة المحلية.

أتعاب رجال  3. 4. 10   

 الفن.

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ فاتورة مصدقة من قبل 

 بالصرف بتمام الخدمة.اآلمر 

المبلغ المدفوع لرجال الفن إلنجاز 

عمليات تتطلب كفاءات خاصة خصوصا 

 ما هو فني  لصالح المجموعة المحلية.

أتعاب  2. 4. 10   

تفويض اإلشراف 

 على األعمال 

 

 

 

 

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ فاتورة مصدقة من قبل 

 اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

 

 

المبلغ المدفوع للمشرفين على األعمال 

المفوضين من طرف المجموعة 

المحلية، طبقا لعقود التفويض المعلوم 

 بها. 

خدمات لتكوين  3. 10   

 العمال

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ فاتورة مصدقة من قبل 

 اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

المبلغ المدفوع لهيئات أو لخبراء 

كلفين بتحقيق استشاريين مسجلين، م

عمليات لتكوين العمال والمنتخبين 

 البلديين أو منتخبي المجموعة. 

أتعاب وخدمات  2. 10   

 أخرى

وثيقة الطلبية، أو في حالة إجراء الصفقة، مداولة 

تسمح بإجراء الصفقة، الصفقة ؛ فاتورة مصدقة 

 من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

خدمات كل تسديد آخر مقابل أتعاب أو 

يتم إنجازها لصالح البلدية لمساعدتها 

 على القيام بمهامها.

كل وثيقة تبين طبيعة النفقة غير العادية اتجاه  أعباء غير عادية  11  

المجموعة المحلية ) الوثيقة التي تلغي سندات 

، مداولة المجلس 4، دفتر الشروط ل0اإليرادات ل 

 .3البلدي أو المجموعة المحلية ل

لنفقات غير العادية لم ترد في تسديد ا

( تسديد سندات اإليرادات 0المدونة: 

التي تم إلغاؤها من السنة المالية 

( تنفيذ عقوبة صفقة )غرامة( 4السابقة، 

أو فوائد على التأخير في سداد مبلغ 

( 3سيدفع لتنفيذ صفقة أشغال.

مساعدات غير عادية وغير متوقعة 

 وليست متكررة.

للنفقات غير احتياط  12  

 المتوقعة

مداولة المجلس البلدي أو المجموعة؛ كل وثيقة 

تبين ظهور خطر؛ قرار بالحكم أو إعفاء المجموعة 

المحلية أو أي وثيقة تظهر زوال الخطر؛ الفاتورة 

وحوالة تسديد النفقات التي من أجلها أنشئ 

 االحتياط.

االحتياطات لتحمل تكاليف نظرا 

، أهميتها لطبيعتها طريقة اتيانها

وتكرارها تشبه إلى حد ما حالة القوة 

القاهرة، وتتطلب تحويل اعتمادا 

تكميلية، بواسطة قرار تعديلي إلى 

البنود التي ليست بها اعتمادات كافية 

 لتحمل النفقات التي تم االلتزام بها.

 0     

اقتطاع لنفقات  00   

 االستثمار

تنظيمي على حوالة تنظيمية مقابل لسند إيرادات 

 (.000البند )الحسم 

التحويل إلى قسم االستثمار للتمويل 

الذاتي الصادر من قسم التسيير، حسب 

 النظم المعمول بها.

. نتائج التشغيل 04   

للسنوات للسنة المالية 

 السابقة

المبلغ المنقول من عجز استغالل  مداولة المجلس البلدي أو المجموعة

حسب البيانات  السنوات المالية السابقة،

الواردة في الحساب اإلداري وحساب 

التسيير للسنة المالية السابقة المصادق 

 عليهما.
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   نفقات التجهيز  

   تسديد القروض 00  0

   تسديد القروض 003  

المداولة التي تسمح بالقرض؛ عقد  قروض الدولةتسديد رأس مال  003  

 الدين جدول التسديد.

مبلغ التسديد المبرمج في السنة 

الحالية من رأس مال ديون 

 مأخوذة من الدولة.

المداولة التي تسمح بالقرض؛ عقد  تسديد رأس مال قروض أخرى 4. 003  

 الدين جدول التسديد.

مبلغ التسديد المبرمج في السنة 

الحالية من رأس مال ديون 

مأخوذة من ممولين 

آخرين)بنوك، مجموعات محلية، 

 إلخ...(

   األعباء المالية لرأس المال 40 4

الميزانية األصلية؛ المداولة التي تسمح  مساعدات التجهيزات المدفوعة 400  

بالمساعدة؛ اإلشعار بالمساعدة؛ محضر 

 االستالم

المساهمة المالية للبلدية، 

الممنوحة لهيأة ما من أجل 

إنجاز استثمار، حيث أن مبدأ 

الخيار والمبلغ تم إقرارها 

بمداولة، مسجالن في الميزانية 

األصلية، ويتم دفعه حسب بنود 

االتفاقية المبرمة مع الهيأة 

 المستفيدة.

   األشياء غير المنقولة ) االصول الثابتة( 44 4

المجموعة التي تسمح بالشراء؛ مداولة  اقتناء األراضي 0. 44  

عقد البيع؛ محضر االستالم؛ سند 

 الملكية.

المبلغ المخصص لشراء قطعة 

أرضية، يتم دفعه للزبون تبعا 

 لبنود عقد البيع.

   المباني 4. 440  

مداولة المجموعة التي تسمح بالشراء؛  اقتناء المباني 0. 44  

عقد البيع؛ محضر االستالم؛ سند 

 الملكية.

المبلغ المخصص لشراء البناية، 

يتم دفعه للزبون تبعا لبنود عقد 

 البيع.

المداولة التي تسمح باألشغال؛ رقم  أشغال المباني  44. 440  

الجرد للبناية؛ وثيقة الطلبية أو في حالة 

إجراء صفقة، محضر لجنة الصفقات 

المختصة بالمنح، الصفقة محضر استالم 

اتير المصدقة األشغال؛ الفاتورة أو الفو

 بتمام الخدمة.

المبلغ المخصص لتمويل 

أشغال البناء إعادة اإلصالح 

وصيانة ممتلكات البنيات التابعة 

 للبلدية أو للمجموعة.

المداولة التي تسمح باألشغال؛ رقم  أشغال الطرق  3. 440  

الجرد للبناية؛ وثيقة الطلبية أو في حالة 

إجراء صفقة، محضر لجنة الصفقات 

المختصة بالمنح، الصفقة محضر استالم 

األشغال؛ الفاتورة أو الفواتير المصدقة 

 بتمام الخدمة.

المبلغ المخصص لتمويل 

أشغال الطرق البلدية أو الطرق 

 التابعة للمجموعة.

المداولة التي تسمح باألشغال؛ رقم الجرد  أشغال التجهيزات المائية 2. 440  

حالة إجراء  للبناية؛ وثيقة الطلبية أو في

صفقة، محضر لجنة الصفقات المختصة 

بالمنح، الصفقة محضر استالم األشغال؛ 

بتمام  الفاتورة أو الفواتير المصدقة

 الخدمة.

المبلغ المخصص لتمويل 

األشغال من أجل إنشاء وصيانة 

 التجهيزات المائية.



 VAINCRE 235بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 

م 
س
ق
ال

 

ل 
ص
ف
ال

 

ة 
اد
م
ال

 

 وصف وبيان النفقة  المستندات التبريرية  البيان 

أشغال  0. 440   

 الشبكات 

 

  

المداولة التي تسمح باألشغال؛ وثيقة  اإلنارة العمومية 00. 440  

الطلبية أو في حالة إجراء صفقة، محضر 

استالم األشغال؛ الفاتورة أو الفواتير 

 المصدقة بتمام الخدمة.

المبلغ المخصص لتمويل األشغال من 

شبكة اإلنارة أجل إنشاء وصيانة 

العمومية على مستوى الدومين 

 العمومي البلدي أو المجموعة.

المداولة التي تسمح باألشغال؛ وثيقة  المياه 04. 440  

الطلبية أو في حالة إجراء صفقة، محضر 

استالم األشغال؛ الفاتورة أو الفواتير 

 المصدقة بتمام الخدمة.

المبلغ المخصص لتمويل األشغال من 

إنشاء وصيانة شبكة التزويد بالمياه أجل 

الداخلة في اختصاص البلدية أو 

 المجموعة.

التطهير )الصرفي  03. 440  

 الصحي(

المداولة التي تسمح باألشغال؛ وثيقة 

الطلبية أو في حالة إجراء صفقة، محضر 

استالم األشغال؛ الفاتورة أو الفواتير 

 المصدقة بتمام الخدمة.

ل األشغال من المبلغ المخصص لتموي

أجل إنشاء وصيانة شبكة التزويد بالمياه 

الداخلة في اختصاص البلدية أو 

 المجموعة.

أشغال التجهيزات  1. 440  

 االجتماعية والثقافية

المداولة التي تسمح باألشغال؛ وثيقة 

الطلبية أو في حالة إجراء صفقة، محضر 

لجنة الصفقات المختصة بالمنح، الصفقة؛ 

األشغال؛ الفاتورة أو الفواتير  محضر استالم

 المصدقة بتمام الخدمة.

المبلغ المخصص لتمويل األشغال من 

أجل إنشاء وصيانة التجهيزات 

االجتماعية والثقافية )المدارس 

ا ذالمكتبات، المستوصفات(، وك

التجهيزات االجتماعية المنقولة المكونة 

 لها) الكتب(.

تسمح باألشغال؛ وثيقة المداولة التي  أشغال أخرى 2. 440  

الطلبية أو في حالة إجراء صفقة، محضر 

لجنة الصفقات المختصة بالمنح، الفاتورة أو 

 الفواتير المصدقة بتمام الخدمة.

المبلغ المخصص لتمويل األشغال من 

أجل إنشاء وصيانة شبكة التزويد بالمياه 

الداخلة في اختصاص البلدية أو 

 المجموعة.

   المنقولةاألمالك  444 

اإلصالحات الكبيرة  0. 444  

 للسيارات واآلليات

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو 

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف 

 بتمام الخدمة.

تسديد أشغال اإلصالحات الكبيرة التي 

هي من طبيعة أخرى غير الصيانة من 

أل تسيير دائم وطبيعي، وقطع غيار 

للقيام بهذه اإلصالحات، ضروررية 

الخاصة بالسيارات التي تحمل بطاقتها 

 الرمادية اسم البلدية أو المجموعة.

شراء لوازم أثاث  4. 444  

 المكاتب 

  

لوازم وأثاث  40. 444  

 المكاتب

وثيقة الطلبية أو الصفقة محضر االستالم أو 

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف 

 بتمام الخدمة.

اء تجهيزات جديدة لتسيير تسديد شر

النشاط اإلداري والنقدية للبلدية أو 

للمجموعة )طاولة، مقعد، خزانة، 

 مصورة أوراق، إلخ...(

وثيقة الطلبية أو الصفقة محضر االستالم أو  لوازم المعلوماتية 44. 444  

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف 

 بتمام الخدمة.

لتسييير تسديد شراء تجهيزات جديدة 

النشاطات اإلدارية والتقنية للبلدية أو 

للمجموعة )جهاز كمبيوتر، ساحبة، 

 هاتف نقال، إلخ...(

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو  األثاث  43. 444  

فاتورة مصدقة من قبل اآلمر بالصرف 

 بتمام الخدمة

تسديد شراء تجهيزات جديدة لتسييير 

لتقنية للبلدية أو النشاطات اإلدارية وا

للمجموعة )بساط، سجاد، أدراج، 

 منضدة عمل، إلخ...(
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شراء معدات وسائل  3. 444  

 النقل

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو فاتورة 

 الخدمة.مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام 

تسديد شراء سيارة للنقل الخفيف 

)سيارة إسعاف، باص صغير، 

إلخ... حيث تكون له صلة 

 بصالحيات البلدية(.

شراء آليات ولوزام  2. 444  

 األشغال

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو فاتورة 

 مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

تسديد شراء آليات ولوازم 

لألشغال في حالتها الجديدة 

إلنجاز أعمال بلدية أو للمجموعة، 

ز بحيث يكون استخدامها يتجاو

 (سنة ) مثل: جرارات، آلية مجرفة

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو فاتورة  شراء األدوات  0. 444  

 مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

تسديد شراء أدوات ضرورية 

جاز صالحيات بلدية أو إلن

للمجموعة ) مثال: مجرفة، سطل 

، عجلة يدوية، ريشة للرسم، 

إلخ...( والتي تزيد فترة حياتها 

 على سنتين.

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو فاتورة  شراء مواد  1. 444  

 مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

 تسديد شراء مواد ضرورية إلنجاز

أشغال صغيرة لصيانة والمحافظة 

على األمالك واألعمال الداخلة 

في اختصاص البلدية أو 

المجموعة ) مثال: اإلسمنت، 

 التراب، الطالء، إلخ....(

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو فاتورة  شراء التجهيزات 2. 444  

 مصدقة من قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة.

التجهيزات االجتماعية تسديد شراء 

و الثقافية )األسرة الصحية، مقاعد 

خاصة بالمعاقين، الشبكات 

والمرمى للمالعب الرياضية، 

التلفزيون والتجهيزات السمعية 

والفيديو( والتي تزيد فترة حياتها 

 على سنتين

وثيقة الطلبية أو الصفقة؛ محضر االستالم أو فاتورة  أمالك منقولة 0. 444  

 قبل اآلمر بالصرف بتمام الخدمة. مصدقة من

شراء كل األمالك األخرى التي ال 

تدخل بصفة علنية في المادة 

، والتي يعتبر الحصول عليها 444

ضروري إلنجاز االختصاصات 

البلدية أو اختصاصات المجموعة 

)مثل: دواب جر العربات لنزع 

 األوساخ المنزلية، أو للنقل، إلخ...(

المداولة التي تصادق على التخصيص، اتفاقية  نقولةقيم أخرى غير م 443  

التخصيص؛ محاضر استالم القيم الثابتة؛ عقد 

 التخصيص أو التنازل أو االستئجار.

المبلغ المخصص لتغطية نفقات 

االستثمار التي لم ترد في المواد 

 .444و  440

0   

المجموعة؛ حساب التسيير مداولة المجلس البلدي أو  عجزء االستثمارات المنقولة 02 

والحساب اإلداري للسنة المالية المنصرمة؛ المصادقة 

 عليهما.

المبلغ المنقول للعجزء 

االستثماري للسنوات المالية 

المنصرمة، حس بالبيانات 

الموجودة في الحساب اإلداري 

وحساب التسيير للسنة المالية 

 المنصرمة، المصادق عليهما.
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.13.XII قضي بتحديد المستندات التبريرية للنفقة ي 4112مارس  11بتاريخ  و أ صادر / 12تعميم رقم

 لدى الجماعات المحلية

 

المنشئ للبلديات يحيل فيما يخص المحاسبة إلى األمر القانوني  409-02إن األمر القانوني رقم 

 .0909يناير 43بتاريخ  104-09القاضي بالتنظيم العام للمحاسبة العمومية، وهو األمر القانوني رقم 

 

على أنه ال يجوز اعتماد النفقات إال في  400فإن هذا األمر القانوني ينص في مادته  ،من جهة أخرى

وقد ذكرت عدة تعميمات وزارية بضرورة االلتزام بهذه المدونة  .إطار مدونة المستندات التبريرية للنفقة

الصادرين عن  4114يوليو 01بتاريخ  114والتعميم رقم ، 0994مبرسبت 00بتاريخ  119فالتعميم رقم 

تلزم كل هذه التعميمات البلديات  .4110ستبمبر  40بتاريخ  130وزارة الداخلية وكذلك التعميم 

إن المستند التبريري لنفقة الدولة وإن كان لم يشهد  .العموميين باإلنصياع لهذه التوجيهات ينوالمحاسب

 ونة المستندات التبريرية للنفقة البلدية.تعديال فإنه من الضروري إعادة صياغة مد

ونعني بالنفقة البلدية النفقات التي تقوم بها الجماعات المحلية سواء كانت بلديات أو تشكيالت بلدية 

 مشتركة.

ويتمثل تبسيط المدونة في بعض الحاالت في تحديد الئحة مستندات تبريرية وافية وسهلة التحصيل وقد 

 في هذه المدونة لتالفي النزاعات الحقا. تم توخي الدقة واإلتقان

في شكل جريدة ستوزع على البلديات ومصالح الخزينة  ،تسهيال الستخدامها، وستصدر هذه المدونة

 العامة.

ي هذا التوجيه للتذكير بالمبادئ العامة وكذلك باإلجراءات العملية لتطبيق المدونة وللفت انتباه تويأ

الرئيسية التي  اتوالمحاسبين من جهة أخرى إلى االهتمام، العامين من جهةر العمد واألمناء البلديات عب

 كانت رائدة عند إعدادها وإلى الجوانب الرئيسية التي يجب أن تحكم تنفيذها.

 المبادئ الرئيسية التي تحكم المدونة:.0

منها ورد ذكره و نذكر بان الئحة الوثائق التبريرية هذه ال تهدف إلى تبرير عمليات آمرة بل أن البعض 

فإننا نذكر بأن التسجيل المحاسبي للحواالت إذا لم يرافقه دفع ، وفي هذا الصدد .لكن لمجرد التذكير

 فإنه ال يمكن مالحظة العجز وبالتالي فال يمكن إلزام المحاسب بالدفع.

 الحياد:  0-0

فاق نللوائح المتعلقة باالحصر مختلف اإن المدونة ال تغير اللوائح المحاسبية المعمول بها وإنما تقوم ب

المحلي مجسدة في شكل مستندات تبريرية لمتطلبات النصوص التشريعية أو الالئحية وإن كانت تبدو 

 معقدة في بعض جوانبها فإن ذلك يعود إلى أن التنظيم نفسه معقد.

 الشمولية: 0-4

م بها الجماعات إن المدونة تسرد جميع المستندات التي يمكن أن تبرر جميع النفقات التي قد تقو

وفي هذا  .فإن كل نفقة واردة في المدونة يقابلها سرد للوثائق التبريرية الالزمة للدفع ،وهكذا .المحلية

فإن مراقبة صحة المستحقات قد تدفع بالمحاسب إلى الرجوع لمستندات تبريرية تابعة لبنود  ،الشأن

فإن النفقات التي يمكن أن تكون موضع تفويض من الجهاز التشريعي إلى  ،وعلى الخصوص .مختلفة

 اآلمر بالصرف المساعد أو أكثر فإنه يتعين على المحاسب التأكد من أهلية اآلمر بالصرف.

يجب إبالغها دفعة واحدة للمحاسب ، في بداية االنتداب إن هذه المداوالت التي قد تصدر بشكل عام

فعندما يفوض العمدة على سبيل المثال التخاذ قرار بشأن  .ى االعتماد الممنوحوينطبق األمر نفسه عل
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إعداد أو تنفيذ أو دفع صفقات األشغال أو التوريدات أو أداء الخدمات والتي ال تتطلب إجراءات خاصة 

بالنظر إلى مبالغها فإنه ال وجه إلثبات أهلية اآلمر بالصرف من طرف المحاسب كما تنص على ذلك 

 .فيما يتبع إال أن هذه المدونة لن تكون نهائية، وال كاملة بالنظر إلى تطور التشريعات 4- 4 -4قرة فال

تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لنفقة لم ترد في المدونة فإنه يتعين على المحاسب طلب  ،وهكذا

نفقة مماثلة واردة في مستندات تبريرية تمكنه من القيام بالمراقبة المتعينة وذلك بمقارنتها إن أمكن ب

 .المدونة وذلك بشكل يمنع توجيه التهمة إليه من طرف قاضي الحسابات

 فإنه يتعين على المحاسبين التأكد من وجود صنفين من المستندات:  ،وعلى العموم 

 تلك المتعلقة بالتأسيس القانوني للنفقة: قرار، معاهدة، عقد، مأمورية... -

وتشمل عناصر التصفية: فاتورة، كشف حسابي، كشف  تلك المتعلقة بصحة االستحقاق، -

 مفصل...

 الطبيعة اإللزامية للمدونة: 0.3.

إن المدونة ملزمة وتشكل بالتالي الحد األدنى والحد األعلى المطلوب من المحاسب، وهي ذات حجية 

 بات.اأمام اآلمرين بالصرف والمحاسبين وقضاة الحس

إن هذا األمر يستدعي من هؤالء تقديم جميع المستندات التبريرية  آلمرين بالصرف:لالمدونة ملزمة 

الواردة في المدونة دون غيرها، فال يجوز لهم استعاضة الوثائق التبريرية بمستندات أخرى من تلقاء 

يجدر التذكير إلى أن تقديم شهادات إدارية  ،وفي هذا الصدد .أنفسهم سواء بتطبيق مداولة أو تنفيذ عقد

 أن يعوض مستندا تبريريا واردا في المدونة وذلك تحت طائلة الفقرة التالية.ال يمكن 

إن تقديم الشهادات اإلدارية مقبول في الحاالت التي تنص عليها المدونة وتقرها، ومن هنا يعتبر تقديم 

 ، ألخيرةوفي هذه الحالة ا .استحالة تقديم هذا األخير عند الشهادة اإلدارية تعويضا عن المستند التبريري

وكذلك فإن الشهادات اإلدارية  .التسديد لغياب أو نقص المستندات التبريرية قفيتعين على المحاسبين و

وعليه فإننا نذكر  .ال يمكن استخدامها لتكميل أو توضيح المستندات التبريرية كما حددتها وسردتها المدونة

 .مرهونة بتوفر معايير شكلية وجوهرية محددةصحة أو الحجية الدافعة للمستندات التبريرية تظل البأن 

 .فإنه يتعين على اآلمر بالصرف تعديلها أو تكميلها ،وإذا لم تكن هذه المستندات تستجيب لهذا المطلب

فال شيء يمنع اآلمر بالصرف من تقديم وثائق تبريرية توضح وتكمل عند الحاجة تلك الورادة في 

لية إعطاء المحاسب كل التوضيحات الضرورية انطالقا من مح مجموعةوعليه فإنه يجوز ل .المدونة

 .تصفية النفقة

فإن المحاسب الذي ال يعتبر قاضي مشروعية يتعين عليه أخذ هذه التوضيحات في  ،وفي هذه الحالة 

فإن رفعه ال يمكن أن يتم بمجرد مداولة بل ال  ،فمثالفي حالة ما إذا كان الغموض يتعلق بعقد .االعتبار

لحق تعديلي بتراضي األطراف، يتعين على المحاسبين فرض المستندات التبريرية الواردة في بد من م

 .المدونة دون غيرها

حيث ال يجوز للجماعات المحلية التنصل من المدونة بإلغائها ، يق هذه القاعدة ال يتحمل استثناءإن تطب

االعتماد في مراقبته للمحاسبين على صراحة وتقديم المستندات التبريرية كما ال يجوز لقاضي الحسابات 

 مستندات غير تلك الواردة في الالئحة.

 شروط التطبيق: .4

 حقل تطبيق المدونة:  0 –4

 تطبق هذه المدونة على:

 ؛البلديات -
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 ؛الهيئات البلدية البينية -

 كل جماعة محلية جديدة، وعلى كل نوع من الجماعات المحلية التي يتم إنشاءها طبقا للقانون. -

 : الرقابة من طرف المحاسب 4-4

أن المبدأ المؤسس لالمركزية يستند على قدرة الجماعات المحلية على تسيير  ،من الجدير بالذكر

وينجر عن هذا المبدأ أن المحاسب ال يجوز له تقييد التسديد  .االختصاصات الموكولة إليها بالقانون

خضع تلك القرارات إال لمراقبة المشروعية ه أن يُفال يجوز ل .بمراقبة المالئمة لقرارات اآلمر بالصرف

 ،وفي هذا الصدد .بيب تعليق التسديدسوهو ملزم بت .التي تقتضي ممارسة مسؤوليته الشخصية والمالية

النظام العام  ه القيام بها وفقا لمقتضياتيفالمحاسب مسؤول شخصيا وماليا عن المراقبة التي يتعين عل

األمر بالمراقبة المقررة في األمر القانوني القاضي بالنظام العام للمحاسبة  ويتعلق. للمحاسبة العمومية

 العمومية.

فإن المراقبة تنصب على تبرير الخدمات المنجزة وصحة حسابات  ،أما فيما يخص صحة المستحقات

ويمارس المحاسب انطالقا من هذه  .التصفية وعلي تقديم المبررات المقدمة في هذه المدونة

علما بأن المحاسبين ال يحق لهم البت  .المراقبة المقررة الئحيا بعد التأكد من سالمة الشكل ،المستندات

 في المشروعية الداخلية وال في مالئمة القرارات اإلدارية.

 تقديم المستندات التبريرية: 4-4-0

المستندات، وفي حالة التنازل أو اقتناء المستحقات  مبدئيا يتعين على اآلمر بالصرف تقديم أصول

المتعلقة بصفقة عمومية فإن النسخة األصلية الوحيدة يجب أن تقدم للمحاسب العمومي من طرف 

 المتنازل أو المقتني فإنه ال يقبل تعويضها بنسخة.

خ أو الصور في حالة إال أنه باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعاله ال يمكن التعويض بالنس

 تعذر النسخة األصلية.

 ونعطي هنا مثالين لحالتين يمكن اللجوء إليهما عند النسخ أو الصور:

في حالة تبرير العمليات التي تقوم بها مجموعة موكلة لصالح وكيل تابع لقواعد القانون  -

لمناسبة وثائق اففي مثل هذه الحالة يجب أن يحصل محاسب المجموعة على جميع ال ،الخاص

وفي هذه الحالة فإن الوكيل يتخلي عن الوثائق، وهذا ما يبرر تقديم النسخ . للعمليات المنجزة

 أو الصور من المستندات التبريرية للمحاسب.

 يمكن كذلك قبول صور الفاتورات والمذكرات التبريرية للنفقات. -

تسديد األول وبين أن تكون مقدمة وهناك فرق كذلك بين أن تكون المستندات التبريرية مقدمة لتبرير ال

وسيشار في الوثيقة التبريرية المرفقة بالحواالت الالحقة للتسديد األول أو على  .للتسديدات الالحقة

ويلزم أن يوضع في  .الحوالة نفسها إلى المستندات التبريرية التي سبق تقديمها مع الحواالت األولى

وألفية الخصم للنفقة األصلية والخصم المالي لنفقة التسديد  المستندات التبريري رقم الحوالة المرجعية

 األول.

 صحة الشكل في هذه المستندات:4-4-4

 تعتبر هذه المستندات سليمة الشكل إذا كانت: 

يعتبر القرار صادرا عن سطلة غير مختصة إذا كان اآلمر بالصرف .صادرة عن هيئة مختصة -

حيث أن هذه المستندات يجب  .الفئة من النفقةعاجزا عن تقديم المبررات المطلوبة لهذه 

إعدادها من طرف هيئة أخرى، وهكذا األمر بالنسبة لمداولة أو قرار صادر عن السلطات 

 المحلية ويقدم تعويضا عن قرار صادر عن سلطات الدولة.
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 بينما المدونة تقر صراحة اتخاذ القرار،وكذلك األمر في حالة تقديم قرار من العمدة للمحاسب

 من طرف الهيئة التشريعية وإن العمدة لم يتلق تفويضا بذلك من طرف هذه األخيرة.

إذا كانت تتضمن السرد واإلشارات المقررة في المدونة النظامية وتمكن خاصة من مراقبة  -

فإن توقيع األمر بالصرف وإفادة الخدمة المنجزة على ، وفي هذا الصدد .الخدمة المنجزة

وفي هذه الحالة بالذات، فإننا لسنا بصدد إلغاء  .غير مقيدة بشكل معينالمستندات التبريرية 

المراقبة من طرف المحاسب و المتمثلة في مراجعة تبرير الخدمة المنجزة ومطابقتها بل 

تبسيط تقديم المبررات لآلمرين بالصرف، فإن اآلمرين بالصرف مسؤولين عن التزكيات التي 

 خدمة مزودجة، تم التوقيع"."مثال:   يسلمونها إال أن الشكل غير محدد

فمن اآلن فصاعدا أصبح توقيع الئحة إرسال الحواالت من طرف اآلمر بالصرف توقيعا للحواالت 

وأصبح هذا  التوقيع، كذلك، بمثابة إفادة للخدمة المنجزة بالنسبة . لمستندات التبريرية المرافقة بهاوا

المحاسب لم يعد له الحق في وضع إشارة " خدمة  أن، يهيومن البد .لجميع المستندات المرفقة

 منجزة" خطيا على الوثائق المرفقة حيث يكفي استخدام ختم مخصص لها الغرض.

إذا كان عدم االنسجام بين الوثائق التبريرية ال يشكل سببا لتعليق  .تعتبر في حالة انسجام -

تعذر التأكد من بتعذر القيام بمراجعة صحة حسابات التصفية وإما بتسديد النفقة فإنه يوحي إما 

 دقة تبرير الخدمة المنجزة.

 ا يمكن إثباته بطرق مختلفة.يوتكتسي طابعا تنفيذ -

ار بوقف التنفيذ يتعين على المحاسبين تعليق تسديد نفقة تعتمد على قرار فقد طابعه التنفيذي تبعا لقر

 وفي هذه الحالة فإن القرار يعد سليما في شكله. .عن القاضي أو اإللغاء صادر

ومن البديهي أنه ال يجوز للمحاسبين تأجيل دفع نفقة بحجة أن القرار يتعرض لطلب بوقف التنفيذ أو 

وبناء على  .طعن باإللغاء حيث أن القرار يبقى نافذا وبالتالي سليم الشكل حتى صدور القرار القضائي

سخة من قرار المحكمة وبدون تأخير إلى محاسب المجموعة المعني حتى ما تقدم فإنه يتعين توجيه ن

 يتمكن هذا األخير من ترتيب العواقب القانونية، وقف التسديد.

للنفقة،  ويتعين إلخالء ذمة المحاسب أن يكون التسخير الذي يشكل في نفس الوقت السند القانوني

كلية اآلنفة الذكر، ستجيب للشروط الشييعني أنه في حد ذاته مما  اكون سليميومستندها التبريري، أن 

تضمن جميع عناصر تصفية النفقة حتى يتمكن المحاسبون من التأكد أنهم ليسوا أمام حالة رفض يوأنه 

كما أنه من الجدير باإلشارة أن تعليق التسديد ال يمكن أن يعتمد على أن القرار وإن  .استجابة للتسخير

إال أنه يمس بسلطة الشيئي المقضي به وذلك باعتباره مشابها لقرار  كان في شكله نافذا بدون شك

 .سبق إلغاءه للسبب ذاته

وعلى كل حال . ن اختصاص المحاسب المأمور بالدفعسبب يقتضي مراقبة مشروعية ليست ملإن هذا ا

ن الخزينة فإن هذه الحاالت تعتبر كلها استثنائية وفي حالة وقوعها فإنه يتعين على المحاسب إبالغ أمي

 العام أو المحصل المالي بشكل فوري وشامل حتى يتسنى فحصها بشكل دقيق.

وأخيرا نلفت انتباه المحاسب إلى طبيعة بعض النفقات التي قد يعيد تكييفها قاضي الحسابات، وذلك 

ونذكر على سبيل المثال: المبالغ المدفوعة لرابطات عن تعبير إما  .التخاذ اليقظة والحيطة الالزمين

 إعانات، مما يقتضي تقديم صفقة، وإما اشتراكات.

 النتائج المترتبة على الرقابة: 4-4-3

إال أن المحاسبين قد يضطرون لحالة اكتشاف تجاوزات إلى  ،إن النتيجة العادية للرقابة هي التسديد

 رين ذلك كتابيا وإلى االمتناع عن اإلذعان للتسخير بالدفع.تعليق تسديد النفقة مبر



 VAINCRE 240بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

يتعين التذكير بأن التعليق يجب أن يكون كتابيا ومسببا وأن يستعرض  ،ففيما يخص تعليق التسديد

 بشكل شامل جميع التجاوزات التي دعت إلى قرار التعليق من طرف المحاسب.

سديد بناء على تسخير إال أنه قصر في ذكر تجاوز أو الذي قام بت بالدفع ال يعفي المحاسب إن التسخير

 تجاوزات كان من شأنها تعليق التسديد.

 أما فيما يتعلق بالتسخير للتسديد فتجدر اإلشارة إلى أن القرار ليكون قانونيا ال بد من:

 ؛أن يكون كتابيا -

 ؛أن يكون موقعا من طرف اآلمر بالصرف -

في تجاوز  يترك مجاال للبس حول نية اآلمر بالصرفأن ال ":أن ال يكون قابال للطعن، يعني  -

 ؛ق"التعلي

فمجرد التهمي  على الحوالة قد  .أن يكون في شكل مستند تبريري يضاف إلى مبررات النفقة -

 ؛لهذه الشروط وبالتالي فال يعتبر أمرا تسخيريا يستجيبال

ديدات متتالية فإن التسخير إن وكذلك من الجدير بالتوضيح أن النفقات المتكررة أو التي تكون موضع تس

كان صالحا بالنسبة للتسديد األول فال صالحية قانونية له في التسديدات الالحقة.فكل حوالة على حدة 

يجب أن تكون موضع تعليق بالتسديد من طرف المحاسب وأمرا خاصا بالتسخير من طرف اآلمر 

 صرف.لبا

الحاالت التي يسخر فيها اآلمر بالصرف المحاسب فإن الغياب المطلق لتبرير النفقة  ففيوللتذكير 

إفادة بأن الخدمة قد أنجزت وبثبوت  –إذا ما حرر اآلمر بالصرف وعلى مسؤوليته  –المنجزة قد ال يعتبر 

 الحق بالتسديد المناسب.

لديه برهانا بزيف المستندات المقدمة له نشير إلى أن المحاسب العمومي الذي يعتبر أن ، وزيادة لإلفادة

كمستندات تبريرية أو أنها كانت بشكل أو بآخر مكونة من مشموالت جنحة ال يجوز له بالطبع أن يقوم 

وإذا كان لدي المحاسبين تردد حول الموقف الواجب اتخاذه أو . يدات التي تقتضيها تلك المستنداتبالتسد

فيتعين عليهم إبالغ رؤساؤهم المباشرين مثل الخزينة ، آلمر بالصرفتثير خالفا بينهم وا حول وضعية قد

 العامة أو المحصلة المالية بغية اتخاذ الموقف المبدئي من طرف المحاسب األعلى.

 أهم المستجدات -0

 التحديث الممكن:3-0

تحديث صاغ طلبات التويجب أن  .انسجامه مع اللوائح المعمول بهابغية يتمثل التحديث في إغناء النص 

أن تعزز حجج الطلب باقتراحات  من أجل وأن تمر عبر السلم اإلداري ،في شكل اسمي ومكتوب

 واضحة موثقة.

 وظيفة مجلس المحاسبين البلدييين: 3-4

وعليه فإنه يتعين على المحاسبيين  .وأخيرا يجدر التذكير بأن دور التسديد ال ينفصل عن مهمة االستشارة

إما يشرح التنظيم المعمول به وإما بتبرير متطلبات المدونة حتى ، التعامل مع مصالح اآلمرين بالصرف

 يتسنى إعداد ملفات الحوالة بشكل مرضي.

فإنها ستكرس بمقرر مشترك من وزير الداخلية والبريد والمواصالت ، ذه الترتيباتوبالنظر إلى أبعاد ه

ووزير المالية ينص على إعطاء أكبر عناية لتنفيذ هذه المدونة والتي يتحمل مسيروا األموال العمومية 

 مسؤوليتها كاملة.

 

   



 VAINCRE 242بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

.14.XII يلغي ويحل محل مدونة الميزانية  4102يناير 41صادر بتاريخ  1023مقرر مشترك رقم

الحضرية وعلى المؤسسات  والمحاسبة المطبقة على المجموعات اإلقليمية ومجموعة انواكشوط

 العمومية األخرى للتعاون المشترك

 

مدونة الميزانية للمجموعات المحلية حسب الطبيعة  Iيحدد هذا المقرر في ملحقه رقمالمادة األولى: 

 01الصادر بتاريخ  200االقتصادية وهي التي تلغي وتحل محل تلك الملحقة بالمقرر المشترك رقم 

 نة الميزانية والمحاسبة المطبقة على الميزانيات البلدية.المعدل لمدو 0990أغسطس 

 

إن مجموع حسابات الميزانية المستخدمة لتدوين الميزانية البلدية حسب التبويب بالطبيعة : 4المادة

 ( تستعمل كذلك كحسابات محاسبية.Iاالقتصادية  )الملحق رقم: 

 

مخططا للحسابات المحاسبية مطابقا للمخطط المحاسبي  IIيحدد هذا المقرر في ملحقه رقم : 3المادة

في إطار تنفيذ برنامج اإلدارة العامة للخزينة والمحاسبة  0،  0 ، 2للدولة. وتستعمل حسابات األقسام 

 العمومية المعد للتسيير المحاسبي الذي يقوم به المحصلون البلديون.

 

مدونة الميزانية حسب التبويب الوظيفي. يسمح هذا  IIIيحدد هذا المقرر في ملحقه رقم : 2المادة

 التبويب بتقديم نفقات المجموعات المحلية حسب االختصاص ومجال التدخل.

 

يتم تصويت المجلس البلدي أو مجلس التعاون المشترك على التبويب حسب الطبيعة االقتصادية :0المادة

اة إعالمية حسب األنشطة، لنفقات المجموعات فقط. فيما يشكل التبويب الوظيفي للميزانية البلدية أد

 المحلية والمجموعات الحضرية.

 

 قرر.متلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا ال: 1المادة

 

وزارة المالية وكذا الوالة ليكلف األمين العام لوزارة الداخلية والالمركزية و األمين العام : 2المادة

قرر الذي مهذا ال ، كل فيما يعنيه بتنفيذ،ات والمحصلون البلديوناء المجموعوالحكام والعمد ورؤس

 سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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 البيان

 إيرادات التسيير      

 الضريبة البلدية    2.0 2

المساهمة العقارية على الممتلكات المشيدة وغير    2.0.10  

 المشيدة

 المساهمة العقارية على األراضي الزراعية    2.0.14  

 رسم السكن   2.0.13  

 المساهمة البلدية   2.0.12  

 الضريبة على المهنة   2.0.10  

 عائدات الغرامات التحكيمية    2.0.11  

 الرسوم البلدية    2.4 

 التجار   2.4.10  

 الخدمات ومقدم   2.4.14 

 الحرفيون   2.4.13 

 رسوم بلدية أخرى   2.4.12 

 رسوم أبقى عليها مؤقتا    2.3 

 الرسم على الحمولة المنزلية )المفرغة(   2.3.10  

 الرسم على تصدير السمك   2.3.14 

 اإلتاوات    2.2 

 نزع القمامات المنزلية    2.2.10  

 الصب في مجاري الصرف   2.2.14  

 تفريغ آبار المراحيض    2.2.13  

 التنظيف والكناسة   2.2.12  

 إصدار عقود الحالة المدنية والتصديقات   2.2.10  

 التراخيص واإلفادات   2.2.11  

 إتاوات أخرى   2.2.10  
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 الحقوق العقارية وما يشابهها     2.0 2

 حق مكان في السوق   2.0.10  

 حق وضع الحيوانات في حظائر   2.0.14  

 حق استخدام المسالخ البلدية   2.0.13  

 حق تأجير األسواق    2.0.12  

 حق تأجير الشاحنات والصهاريج   2.0.10  

 حق تأجير المعدات    2.0.11  

 حق وضع إشارات ولوحات إشهارية   2.0.12  

 حق إيداع أشياء معيقة على الطريق    2.0.10  

 حق قطع طريق المرور   2.0.19  

 حق شغل الدومين العام   2.0.01  

 ل الحظائر المستصلحةوحق دخ   2.0.00  

 ادوحق استخراج الم   2.0.04  

 حق توقف السيارات   2.0.03  

 حقوق عقارية أخرى وما شابهها    2.0.02  

 الغرامات    2.1 

 حق حجز الحيوانات السائبة   2.1.10  

 غرامة النظافة   2.1.14  

 غرامات الشرطة البلدية األخرى   2.1.13  

 إيرادات الخدمات    2.2 

 عائدات الخدمات المؤجرة    2.2.10  

 عائدات الوكاالت المرغبة   2.2.14  

 عائدات خدمات االمتياز   2.2.13  

 خدمات أخرى   2.2.12  

 إعانات التسيير    2.0 

 إعانات الدولة للتسيير    2.0.10 

 إعانات أخرى   2.0.14

 عائدات استثنائية     2.9

 حواالت ملغية أو ساقطة األجل   2.9.10 

 عائدات استثنائية أخرى   2.9.14 

 نتائج استغالل السنة المالية السابقة    04 0

 فائض استغالل السنة المالية السابقة   0.4.10  

 الباقي للتحصيل   0.4.14 

 ضرائب بلدية   0.4.14.0  

 رسوم بلدية   0.4.14.4  

 بقايا أخرى للتحصيل  0.4.14.3  
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 نفقات التسيير 

 أموال وخدمات مستهلكة    1.1 1

 مواد تغذية    1.1.10  

 مواد صيانة    1.1.14  

 المكاتبمستلزمات    1.1.13  

 تكاليف المطابع    1.1.12  

 كهرباء مباني البلدية   1.1.10  

 اإلنارة العمومية   1.1.11  

 المياه   1.1.12  

 الهاتف   1.1.10  

 اشتراكات وتوثيق   1.1.19  

 تكاليف االستقبال   1.1.01  

 األعياد العمومية  1.1.01.0   

 حفالت استقبال  1.1.01.4  

 إنعاشات ثقافية  1.1.01.3  

 حبكالتكاليف حفظ الوثائق و   1.1.00  

 تكاليف المراسالت    1.1.04  

 تكاليف التحسيس    1.1.03  

 صيانة أدوات وأثاث المكاتب   1.1.02  

 وقود وزيوت   1.1.00  

 إصالح سيارات   1.1.01  

 تكاليف المهام   1.1.02  

 المنتخبون  1.1.02.0   

 عمال البلدية   1.1.02.4  

 تكاليف النقل   1.1.00  

 المنتخبون   1.1.00.0   

 عمال البلدية   1.1.00.4  

 الشحن  1.1.00.3  

 مالبس وتجهيز الموظفين   1.1.09  

 أدوات معلوماتية   1.1.41  

 اقتناء أدوات صغيرة وآالت وأدوات تقنية   1.1.40  

 التأجير    1.1.44  

 تأجير مباني   1.1.44.0   

 تأجير سيارات  1.1.44.4  

 تأجير آليات وأدوات تقنية  1.1.44.3  
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 نفقات العمال     1.0 1

 األجور والمرتبات    1.0.10  

 العمال الدائمون  1.0.10.0  

 العمال الظرفيون  1.0.10.4  

 الساعات اإلضافية  1.0.10.3  

 العالوات والتعويضات    1.0.14 

 العمال   1.0.14.0  

 عالوات الوظيفة  1.0.14.0.0  

 عالوات الفصل والمعاش 1.0.14.0.4 

 المسؤوليةعالوات  1.0.14.0.3 

 العمدة  1.0.14.4 

 عالوات التمثيل 1.0.14.4.0  

 عالوة الوظيفة 1.0.14.4.4 

 المساعدون  1.0.14.3 

 عالوة الوظيفة 1.0.14.3  

 المستشارون البلديون  1.0.14.2 

 عالوات الدورات 1.0.14.2.0  

 عالوات النقل 1.0.14.2.4 

 خدمات الخزينة   1.0.14.0 

 عالوة التسيير المحصل البلدي 1.0.14.0.0  

 مكافأة المردودية 1.0.14.0.4 

 تعويضات وعالوات أخرى  1.0.14.1 

 عالوات الوظيفة لألمين العام  1.0.14.1.0  

 عالوات تعويض اإليجار 1.0.14.1.4  

 عالوات أخرى  1.0.14.1.3  

 تعويضات أخرى 1.0.14.1.2  

 اشتراكات اجتماعية    1.0.13 

 حصة رب العمل من الضمان االجتماعي   1.0.13.0  

 حصة رب العمل من التأمين الصحي  1.0.13.4 

 طب العمال  1.0.13.3 

 أعباء اجتماعية أخرى  1.0.13.2

 مكرمة اجتماعية لصالح العمال   1.0.12 
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 الضرائب والرسوم المدفوعة     1.4 1

 تكاليف مالية    1.3

 فوائد الديون   1.3.10 

 تكاليف مالية أخرى   1.3.14 

 اإلعانات واالشتراكات المدفوعة     1.2

 إعانات المساجد   1.2.10 

 إعانات المحاظر   1.2.14 

 إعانات ثقافية ورياضية   1.2.13 

 إعانات الخدمات المدرسية   1.2.12

 إعانات أخرى   1.2.10

 العمل االجتماعي   1.2.11

 إغاثة المعوزين  1.2.11.0 

 إعانة الرابطات االجتماعية  1.2.11.4

 اشتراكات بلدية    1.2.12

 اشتراكات في الهيئات الدولية  1.2.12.0 

 اشتراكات في رابطة العمد  1.2.12.4

 مساهمات مختلفة    1.2.10

 المساهمة في صندوق التضامن البلدي المشترك  1.2.10.0  

 مساهمات أخرى  1.2.10.4 

 أشغال ومستلزمات وخدمات خارجية    1.0

 أقساط التأمين   1.0.10 

 المسؤولية المدنية  1.0.10.0  

 سيارات وآليات مختلفة  1.0.10.4 

 مباني  1.0.10.3 

 أتعاب   1.0.14 

 أتعاب رجال القانون  1.0.14.0  

 أتعاب رجال الفن  1.0.14.4 

 أتعاب إنابة اإلشراف على األعمال  1.0.14.3 

 الموظفينخدمات لتكوين    1.0.13 

 أتعاب وخدمات أخرى   1.0.12 

 أعباء غير عادية    1.1

 سندات إيرادات عديمة القيمة   1.1.10 

 تخفيض الضرائب   1.1.14

 أعباء استثنائية أخرى   1.1.13

 احتياط في الميزانية للنفقات غير المتوقعة    1.2

 مخصصات التهالك    1.0

 تهالك الممتلكات غير المنقولةمخصصات    1.0.40 

 مخصصات تهالك الممتلكات المنقولة   1.0.44

 مخصصات تهالك قيم أخرى ثابتة مجسمة   1.0.43

 مخصصات تهالك أصول ثابتة معنوية   1.0.42

 اقتطاع لنفقات االستثمار    00 0

 نتائج التشغيل للسنة المالية السابقة    0.4 

 التشغيل للسنة المالية السابقةعجز    0.4.13  

 الباقي للتسديد   0.4.12 
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 إيرادات االستثمار 

 وصاياومنح وهبات     0.1 0

 صندوق المنح   0.1.01  

 الهبات والوصايا    0.1.11  

  موارد مالية في شكل رأس المال    0.0 

 اقتطاع من إيرادات التسير    0.0.10  

 إعانات التجهيز ومبالغ المساعدة المستلمة   0.0.14  

 إعانات الدولة  0.0.14.0   

 إعانات الدولة الغير مشروطة )الصندوق الجهوي للتنمية( 0.0.14.0.0   

 إعانات الدولة المشروطة 0.0 .14. 0. 4   

 صندوق التضامن البلدي المشترك  0.0.14.4  

 أموال مساعدات الممولين المؤسسين   0.0.14.3  

 أموال معونات الشركاء في الخارج  0.0.14.2  

 مساعدات وصناديق إعانات أخرى  0.0.14.0  

 حصيلة القروض   0.0.13  

 الدولةقروض من   0.0.13.0   

 قروض أخرى  0.0.13.4  

 التنازل عن األصول الثابتة    4.4 4

 التنازل عن أمالك غير منقولة.   4.4.10  

 التنازل عن أراضي  4.4.10.0   

 التنازل عن مباني  4.4.10.4  

 التنازل عن أمالك منقولة   4.4.14  

 التنازل عن أدوات وأثاث مكاتب  4.4.14.4   

 التنازل عن أثاث المكاتب  4.4.14.4.0   

 التنازل عن أدوات معلوماتية  4.4.14.4.0  

 التنازل عن معدات النقل   4.4.14.3  

 التنازل عن آليات ولوازم أشغال  4.4.14.2  

 التنازل عن أدوات  4.4.14.0  

 التنازل عن تجهيزات ثقافية واجتماعية  4.4.14.1  

 التنازل عن قيم أخرى ثابتة مجسمة    4.4.13

 التنازل عن قيم أخرى ثابتة معنوية   4.4.12

 تهالك األمالك الثابتة    4.0

 تهالك الممتلكات غير المنقولة   4.0.40 

 تهالك الممتلكات المنقولة   4.0.44

 تهالك قيم أخرى ثابتة مجسمة   4.0.43

 معنويةتهالك أصول ثابتة    4.0.42

 نتائج االستثمار المرحلة    0.3 0
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 مدونة الميزانية حسب الطبيعة االقتصادية Iالملحق 
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ف
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 البيان

 نفقات االستثمار

 تسديد القروض     0.0 0

 تسديد القروض    0.0.13  

 تسديد رأس مال قروض الدولة   0.0.13.0   

 تسديد رأس مال قروض أخرى  0.0.13.4  

 األعباء المالية لرأس مال    4.0 4

 مساعدات تجهيزات مدفوعة   4.0.10  

 األصول الثابتة     4.4 

 الممتلكات غير المنقولة   4.4.10  

 اقتناء أراضي  4.4.10.0   

 المباني   4.4.10.4  

 اقتناء مباني أشغال المباني  4.4.10.4.0   

 اشغال المباني  4.4.10.4.4   

 اشغال الطرق   4.4.10.3  

 اشغال بني تحتية مائية وكهربائية  4.4.10.2  

 أشغال الشبكات  4.4.10.0  

 اإلنارة العمومية 4.4.10.0.0   

 المياه 4.4.10.0.4  

 الصرف الصحي  4.4.10.0.3  

 اشغال أخرى للشبكات  4.4.10.0.2  

 اشغال تجهيزات اجتماعية وثقافية  4.4.10.1  

 أشغال تجهيزات ذات طابع تجاري   4.4.10.2  

 أشغال تجهيزات صحية  4.4.100  

 أشغال أخرى  4.4.10.9  

 الممتلكات المنقولة   4.4.14  

 التنظيم والتثبيت   4.4.14.0   

 شراء لوازم وأثاث مكاتب   4.4.14.4   

 مستلزمات مكاتب 4.4.14.4.0  4.4.14.4.0  

 لوازم معلوماتية 4.4.14.4.4 4.4.14.4.4  

 أثاث مكاتب  4.4.14.4.3 4.4.14.4.3  

 شراء معدات وسائل نقل   4.4.14.3   

 شراء آليات ولوازم أشغال   4.4.14.2   

 شراء أدوات   4.4.14.0   

 شراء مواد  4.4.14.1  

 شراء تجهيزات ثقافية واجتماعية   4.4.14.2  

 شراء تجهيزات صحية  4.4.14.0 

 أثاث آخر  4.4.14.9 

 رى ثابتة مجسمة خقيم أ   4.4.13

 اصول ثابتة معنوية   4.4.12

 إعادة تأهيل وصيانة كبرى لممتلكات البلدية    4.3

 إصالحات كبيرة لسيارات وآليات   4.3.10 

 إعادات تأهيل وصيانات كبرى أخرى   4.3.14 

 عجز االستثمار المرحل    0.2 0
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 خطة الحسابات المحاسبية IIالملحق 

 إيرادات التسيير  .0

م
س
ق
ال

 

ل
ص
ف
ال

 

 

ة
اد
م
ال

 

  

 البيان 

 حسابات الغير    2

 مديونون وحسابات أخرى مرتبطة  20 

 البلديالمحصل  20.1  

 مدينو التسيير  20.0  

 إيرادات التسيير المحصلة من طرف وكالء اإليرادات 20.4  

 إيرادات التسيير المحولة من طرف الغير 20.3  

 مدينو تسيير آخرين 20.9  

 إعانات وأموال خارجية لالستالم  20 

 إعانات الدولة 20.0  

 هبات وإعانات الشركاء 20.4  

 عينيةهبات  20.3  

 إعانات أخرى 20.9  

 مدينون ودائنون مختلفون  21 

 عجزء وبقايا المحسابين ووكالء التحصيل 21.1  

 وكالء التحصيل 21.1.0   

 وكالء السلفة 21.1.4   

 المحصل البلدي 21.1.3   

 مدينون مختلفون 21.3  

 الحسابات المرحلية أو حسابات االنتظار  22 

 اإليرادات المحصلة قبل اإلصدار 22.0  

 دين للتسوية 22.4  

 الحسابات المالية   0

 الصندوق  01 

 المحصل البلدي 01.1  

 العمليات النظامية   0

 المرحل من جديد  00 

 نتائج التسيير المجمعة 00.1  

 نتائج السنة المالية  09 

 نتائج تسيير السنة المالية 09.1  
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 خطة الحسابات المحاسبية  IIالملحق 

 نفقات التسيير  .4
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 البيان

 حسابات الغير    2

 موردون وحسابت أخرى مرتبطة   21 

 موردون محليون للتسيير  21.1  

 موردون خارجيون للتسير 21.1  

 نفقات العمال  24 

 العمال الدائنون  24.1  

 العمال الظرفيون 24.0  

 المنتخبون المحليون 24.1  

 وكالء الدولة 24.2  

 الدولة ومنظمات أخرى  22 

 الدولة، الضريبة على الراتب واألجر المقتطعة من األصل 22.1  

 الدولة، الضريبة الدنيا الجزافية المقتطعة من األصل 22.0  

 الدولة، الرسم على القيمة المضافة المقتطعة من األصل  22.4  

الدولة، المساهمة العقارية والضريبة على الدخل العقاري المقتطعتين من  22.3  

 األصل.

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي العمال ورب العمل 22.2  

 الصندوق الوطني للتأمين الصحي العمال ورب العمل 22.0  

 مقتطعات أخرى 22.9  

 مدينون ودائنون مختلفون  21 

 دائنون األعمال االجتماعية  21.0  

 دائنون أتعاب وتعويضات 21.4  

 دائنون مختلفون 21.9  

 الحسابات المرحلية أو حسابات االنتظار  22 

 نفقات مدفوعة بعد التسخير  22.0  

 دين للتصفية 22.0  

 الحسابات المالية   0

 الصندوق  01 

 المحصل البلدي 01.1  

 الوكاالت وما شابهها   02 

 وكيل السلفة 02.1  

 العمليات النظامية   0

 المنقول من جديد   00 

 نتائج التسيير المجمعة 00.1  

 نتائج السنة المالية  09 

 نتائج تسيير السنة المالية 09.1  
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 خطة الحسابات المحاسبية  IIالملحق 

 إيرادات التجهيز  .3

م
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 البيان

 حسابات الغير    2

 موردون وحسابات أخرى مرتبطة    20 

 مدينون عموميون للتجهيز 20.0  

 مدينون مؤسسيون للتجهيز 20.1  

 مدينون آخرون للتجهيز 20.9  

 مدينون ودائنون مختلفون   21 

 مدينون مختلفون  21.3  

 الحسابات المرحلية أو حسابات االنتظار  22 

 دين للتصفية 22.1  

 سابات الماليةح   0

 الصندوق  01.1 

 المحصل البلدي 01.1  

 العمليات النظامية   0

 المرحل من جديد    00 

 نتائج التسيير المجمعة 00.0  

 نتائج السنة المالية  09 

 السنة المالية تجهيزنتائج  09.0  
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 خطة الحسابات المحاسبية IIالملحق 

 التجهيزنفقات  .2
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 البيان

 حسابات الغير    2

 موردون وحسابات أخرى مرتبطة   21 

 موردون محليون للتجهيز 21.1  

 موردون خارجيون للتجهيز 21.1  

 الدولة ومنظمات أخرى    22 

 الدولة، الضريبة الدنيا الجزافية المقتطع من األصل 22.0  

 الرسم على القيمة المضافة المقتطع من األصلالدولة،  22.4  

 اقتطاعات أخرى 22.9  

 مدينون ودائنون مختلفون   21 

 دائنون مختلفون  21.9  

 الحسابات المرحلية أو حسابات االنتظار  22 

 عقوبات على الصفقات  22.1  

 دين للتصفية 22.1  

 الحسابات المالية   0

 الصندوق  01.1 

 المحصل البلدي 01.1  

 الوكاالت وما شابهها  02 

 وكيف السلفة   

 العمليات النظامية   0

 المرحل من جديد    00 

 نتائج التسيير المجمعة 00.0  

 نتائج السنة المالية  09 

 نتائج تسيير السنة المالية 09.0  
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 مدونة الميزانية الوظيفة IIIالملحق 
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 البيان

 الخدمات العامة   0

 عمليات غير موزعة   00 

 اإلدارة العامة  04

 اإلدارة العامة للمجموعة  040 

 المجلس المحلي  044 

 اإلدارة العامة للدولة  043 

 األعياد والحفالت   03

 المقابر  02

 مكافحة الحرائق  00

 خدمات عامة أخرى  01

 التعليم    4

 الخدمات المشتركة  41 

 تشييد المباني المدرسية للتعليم األساسي   40

 تشييد المباني رياض األطفال 400 

 تشيد المباني المدرسية للمدارس األساسية  404 

 تجهيز المؤسسات المدرسية للتعليم األساسي  44

 صيانة المباني والتجهيزات المدرسية   43

 النقل المدرسي   42

 التجميع المدرسي 420 

 النقل لنشاطات  مدرسية 424 

 رياضة، ثقافية، دين وحياة اجتماعية   3

 الخدمات المشتركة   31 

 تجهيزات رياضية  30

 المالعب 300 

 الصاالت والمعاهد الرياضية 304 

 تجهيزات رياضية أخرى 303 

 تجهيزات ثقافية  34

 تجهيزات أخرى  32
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.15.XII تحسين التسيير اإلداري والمالي يتعلق ب 4102 يوليو 9صادر بتاريخ د ل / و 022تعميم رقم

 للبلديات

 

 إلى:

 كافة الوالة

 كافة الحكام

 كافة العمد

على إعالن لسياسة الالمركزية والتنمية المحلية  4101لقد صادقت الحكومة في شهر ابريل من عام 

بالد وتعزيز تنمية أقاليمنا في الوسط ات الضرورية لدعم مسلسل عصرنة الاإلصالحبهدف إدخال 

 الحضري والوسط الريفي.

جملة من اإلجراءات وخاصة زيادة التحويالت  ذمية قدرات اإلستثمار البلدي، اتخاومما أسهم في تن

المالية الممنوحة من طرف الدولة للتجمعات اإلقليمية عن طريق الصندوق الجهوي للتنمية ووضع نظام 

وتظل هذه الزيادة المعتبرة في ميزانيات اإلستثمار البلدي ناقصة مالم  .لمتابعة وتقيييم هذا الصندوق

 لتحسين تسيير هذه االمكانيات.يات يواكبها جهد كبير من قبل البلد

 .وخاصة على مستوى عواصم الواليات قام القطاع بإنجاز تدقيقات لحسابات البلدياتوفي هذا اإلطار، 

 .وفي بلديات انواكشوط أظهرت مجموعة من اإلختالالت على مستوى التسيير المالي والمحاسبي

 برمجة االستثمارات في الميزانية 

واقعية التوقعات الميزانية ويتجسد ذلك في ضعف مستوى تنفيذ الميزانية وخاصة  تظهر التدقيقات عدم

 ما يتعلق بموارد التسيير كما تبين غياب برمجة االستثمار

 التسيير المحاسبي 

تظهر تقارير التدقيق أن نواقص التسيير المحاسبي كثيرة وتتقاسمها بلديات عديدة وتتمثل هذه النواقص 

 في:

  وثائق محاسبية؛حاالت غياب 

 انعدام وضعيات شهرية للخزينة ووضعيات الباقي للتحصيل أو الباقي للتسديد؛ 

 انعدام وضعية مالية منتظمة لمتابعة تنفيذ المصاريف والمداخيل الميزانية؛ 

 غياب مخططات للخزينة؛ 

 غياب تسيير مخزون القواسم والطوابع؛ 

 .تسيير الممتلكات 

 .الممتلكات الصدارة في تقارير التدقيقتحتل مسألة غياب تسيير 

 غياب دعامة لتسيير الممتلكات؛ 
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 غياب محاسبة مادية؛ 

 .غياب جرد مادي 

لي البلديات ومصالح ووبالنظر إلى ماسبق، فإن القطاع يريد من خالل هذا التعميم أن يذكر مسؤ

 والمحاسبة وخاصة:الوصاية بضرورة احترام اإلجراءات القانونية بخصوص تسيير الميزانية 

 القيام في إطار تحضير وإعداد الميزانية األولية بعمل تقييمي واقعي للميزانية؛ 

  تقييم المداخيل وخاصة الجبائية وشبه الجبائية على أساس اإلنجازات السابقة بدل التوقعات

 السابقة والتي لم تنجز؛

 السهر على دقة المتابعة المحاسبية في مجال تنفيذ الميزانية؛ 

 احترام إجراءات تنفيذ الميزانية وخاصة إعداد اإلرساليات وإعداد سجالت المداخيل؛ 

  وبالخصوص ضبط سجل المصاريف.احترام إجراءات تنفيذ المصاريف 

 ويلزم القطاع البلديات بمضاعفة الجهود من أجل تعبئة الموارد الجبائية وشبه الجبائية وذلك من خالل:

 على أساس سجالت معدة لكل ضريبة والتحصيل  جب تحصيلهاتقييم واقعي للمبالغ التي ي

 المنجز في الميزانية السابقة؛

 .تحيين دائم للسجالت 

 .وفي األخير يٌطلب من المسؤولين البلديين وضع النظام المقرر لتسيير الممتلكات

 ضبط سجل للمحاسبة المادية مؤشر من طرف العمدة؛ 

  والمعدات المكتبية؛وضع كشوف للقائمين على التجهيزات 

  إعداد جرد مادي مع نهاية كل سنة تبين الوضعية بالمقارنة مع سجل المحاسبة العينية ويشمل

، تاريخ اإلقتناء، السعر الفردي، بالنسبة لكل مادة محصية ما يلي:وضع وطبيعة المادة المحصية

 الجهة المستخدمة، منح رقم للجرد.

ية المنتظرة، فإنه بامكان المسؤولين البلديين مراجعة دليل ومن أجل القيام بهذه التصحيحات الفن

التسيير البلدي الذي تنشره وزارة الداخلية والالمركزية، إدارة التجمعات المحلية، أو مراجعة األشخاص 

 العاملين في هيئات الدعم واإلرشاد الموضوعة تحت تصرفهم كمندوبيات الالمركزية والتنمية المحلية.

أن الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع من أجل تنمية وتعزيز قرار ات االستثمار البلدي ومن البديهي 

 ستظل ناقصة ما لم يواكبها تحسن ملحوظ في مجال التسيير المالي وتعبئة الموارد الجبائية.

ير وفي هذا الصدد، سيقام برنامج تفتيشي ومراقبة لكافة البلديات هذه السنة من أجل التأكد من التسي

 األمثل للموارد العمومية وخاصة التحويالت المالية في إطار الصندوق الجهوي للتنمية.

 وعليه فإنني أولي عناية خاصة لتطبيق محتوى هذا التعميم.
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ةــية البلديــــتخطيط التنم .XIII 
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.1.XIII  وتنفيذ خطط التنمية البلديةيحدد طرق إعداد  4100إبريل  02ودل صادر بتاريخ /101مقرر رقم 

 الفصل األول: عموميات

 يهدف هذا المقرر إلى تحديد طرق إعداد وتنفيذ خطط التنمية البلدية.المادة األولى: 

 تنطلق خطة التنمية البلدية بمداولة من المجلس البلدي في السنة التي تلي مباشرة تجديد المجلس.

 مرحلي لخطة تنمية البلدية. تبلغ السلطات اإلدارية الوصاية بكل إنجاز

المجلس البلدي بقيادة العمدة مسؤول عن انطالق خطة التنمية البلدية التي يتكفل باإلشراف : 4المادة

 على أشغالها.

 بإمكان البلدية االستعانة بوكالء التنمية المحلية أو مكاتب دراسات أو محققين تختارهم.

نجاز وكذلك تقييمها، تحت مسؤولية سلطة الوصاية، عندما تدمج خطة التنمية البلدية قيد اإل: 3المادة

 جدد المجلس البلدي في وثائق تبادل المهام.يٌ

 : تعريفات4الفصل

خطة التنمية البلدية هي دليل بلدي يحدد استراتيجيات تنمية تراب البلدية ويوجه نشاطات التنمية : 2المادة

سيتم القيام بها من أجل تحسين الوضع المعيشي ويعطي كذلك معلومات مفصلة حول المشاريع التي 

 للسكان.

خطة التنمية البلدية هي نتاج لتأمل يتم القيام به تحت إشراف بلدي وهي كذلك نتاج لعمل : 0المادة

تشاوري للفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين والدينيين واإلداريين والتقليديين والسياسيين المهتمين بتنمية 

 ن هم المستفيدون والفاعلون المباشرون في بعض المراحل الكبرى لخطة التنمية البلدية.التراب، السكا

تشمل الخطة البلدية تشخيصا للمصادر والمقدرات وكذلك تحليال للحاجيات المحصية بغية بلوغ : 1المادة

مشاريع يتعين أهداف تنمية التراب، وساكنية من خالل تحديد مشاريع التنمية. تشمل خطة التنمية البلدية 

 سنوات التي تلي المصادقة عليها. 01سنوات و 0سنوات و 3إنجازها في فترة 

يتم إنجاز الخطة البلدية للتنمية باالنسجام وعلى أساس المعطيات المشمولة في اإلطار : 2المادة

 االستراتيجي لمحاربة الفقر على المستوى الوطني والجهوي.

 نمية البلدية: نظام اإلشراف على خطة الت3الفصل

يتشكل نظام اإلشراف على خطة التنمية البلدية من هياكل التوجيه والمراقبة والتنسيق : 0المادة

والمتابعة والتقييم التي يتعين إقامتها من أجل ضمان حسن سير العمل العمومي ومشاريع التنمية 

 البلدية.

دي والسلطات الدينية والتقليدية تتشكل لجنة التشاور المواطنية من ممثلي المجلس البل: 9المادة

والمنظمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية الموجودة على تراب البلدية وكذلك المصالح الفنية غير 

المركزة والشركاء الفنيين والماليين والتعاونيات والرابطات. وهي تشكل الهيئة الموسعة لإلشراف وتبلغ 

 المجلس البلدي المشرف على األعمال.
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قوم األمين العام للبلدية بسكرتيريا اللجنة. وفي حالة عدم وجوده أو غيابه، يعهد بها إلى شخص يتمتع ي

 بالكفاءة يعينه العمدة.

سنوات بمقرر من العمدة يحال إلى سلطة الوصاية  0تنشأ لجنة التشاور المواطنية لمدة : 01المادة

. يحدد أعضاءه حسب البلديات بقرار من المجلس تطبيقا لمداولة انطالق مسلسل تخطيط التنمية البلدية

عضوا أو  00البلدي في مداولة االنطالق. إال أن الحد األدنى لعدد األعضاء ال يمكن أن يكون أقل من 

 عضوا كحد أقصى. 40أكثر من 

تحكم لجنة التشاور المواطنية بنظام يحدد مهمتها ونمط سيرها وأدوار ومسؤوليات كل عضو : 00المادة

 أعضاءها. سيحدد تعميم نموذج النظام الداخلي.من 

التشاور المواطنية في األشهر الستة التي تلي تجديد المجلس البلدي وتقدم لجنة تجتمع : 04المادة

لين أو يأعمالها للمجلس البلدي الجديد. يقوم العمدة باستبدال أعضاء لجنة التشاور المتوفين أو المستق

 اجتماعين متتاليين عاديين للجنة.المتغيبين عن أكثر من 

باإلضافة إلى هذه الترتيبات، ينبغي أن تكون المشاركة في االجتماعات منتظمة وقابلة : 03المادة

للتحقق منها من خالل مراجعة الئحة التوقيعات. ينتج عن أشغال اللجنة توجيه استدعاء وإعداد تقرير 

لقرارات التي تم اتخاذها بأغلبية األعضاء تلزم كافة مكتوب يصادق عليه في بداية الجلسة المقبلة. ا

 األعضاء.

يعقد االجتماع األول للجنة التشاور المواطنية بعد أن يتم تكوين الفاعلين حسب الشروط : 02المادة

 المنصوص عليها في المواد المتعلقة بتكوينهم.

 : اإلعالم2الفصل

مسؤولية العمدة قبل انطالق خطة التنمية  سيقام بالعديد من النشاطات المسبقة تحت: 00المادة

 البلدية:

 االتصال بكافة الفاعلين قبل انطالق مسلسل تخطيط التنمية البلدية؛ -

 إبالغ كافة الفاعلين الذين سيتم إشراكهم في مسلسل التخطيط؛ -

 التحقق من استعداد كافة الفاعلين وكذلك التأكد مسبقا من أنهم سيكونون ممثلين؛ -

 هدف خطة التنمية البلدية مع كافة الفاعلين؛نقاش  -

 إبالغهم عن أدوارهم وعن المسؤوليات التي تنتظرهم؛ -

 بيان أن المرحلة األولى ستخصص للتكوين السليم للجميع حول خطة التنمية البلدية وأدواتها. -

عمدة، لدى مصالح طيلة فترة تخطيط التنمية البلدية، يتم إبالغ الفاعلين، تحت مسؤولية ال: 01المادة

 الدولة ولدى المواطنين.

 : التكوين 0الفصل
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يتم تكوين فاعلي خطة التنمية البلدية حسب القواعد المحددة في اإلستراتيجية الوطنية : 02المادة

لتكوين فاعلي الالمركزية. يبلغ العمدة المجلس البلدي بكل اإلجراءات المتخذة من أجل إجراء التكوين 

 المحددين وكافة أعضاء لجنة التشاور المواطنية.لكافة الفاعلين 

تطلق التكوينات من طرف المديرية العامة للمجموعات اإلقليمية، عندما يتم تعيين أعضاء : 00المادة

 لجنة التشاور المواطنية، بعد انتهاء السنة الثانية من فترة االنتداب البلدي، كآخر أجل.

لتحكم في التنظيم وإدارة خطط التنمية البلدية ومتابعة تقييم تشمل التكوينات على األقل ا: 09المادة

مسلسل إنجازها وتنفيذها وكذلك التحكم في األدوات األخرى المطلوب استخدامها مثل أداة قياس أداء 

 البلديات.

 : التشخيص1الفصل

ة بلوغ يتضمن التشخيص كشفا عن حالة المصادر والمقدرات وتحليل الحاجات المحصية بغي: 41المادة

أهداف تنمية التراب وساكنته. ويجب أن يظهر التشخيص الديناميكيات والتطورات قيد اإلنجاز أو 

 المستقبلية.

يتم إنجاز التشخيص على أساس ثالثة وثائق: أداة تقييم أداء البلدية، إحصاء البنية التحتية : 40المادة

 ة(.الزراعي، التجار ألسواق، اإلنتاجوالتجهيزات، مجمع النشاطات االقتصادية )ا

يتم جمع المعلومات من طرف لجنة التشاور المواطنية ويدقق من طرف المواطنين إبان : 44المادة

 جلسات المراجعة.

ينبغي أن تشمل الحاجيات المحددة من طرف لجنة التشاور المواطنية، في إطار مرحلة : 43المادة

 والتجهيزات وتنمية النشاطات المدرة للدخل.التشخيص، الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين 

 

 : التخطيط2الفصل

التخطيط هو مسلسل يسمح بتحديد ـ اعتماد حاجيات سكانه ومؤهالته والعراقيل التي : 42المادة

تعترضه ـ األهداف التي تستجيب له وكذلك اإلجراءات المصاحبة واألدوات التي ينبغي توفيرها من أجل 

 ات.تسهيل إشباع هذه الحاج

 تسير هذه المرحلة من طرف لجنة التشاور المواطنية بالتعاون مع العمدة.: 40المادة 

تكتسب الحاجيات المحددة والمصادق عليها من لجنة التشاور المواطنية صفة مشاريع حال : 41المادة

فيها الشروط  ما يتم إدراجها في الئحة مشاريع البلدية. ال يمكن أن تصير الحاجيات مشاريع إال إذا توفرت

التالية: أن تكون واقعية، قابلة للقياس وباإلمكان تمويلها وتتصف بالديمومة. يتم انتقاء وتدقيق المعايير 

 من طرف المجلس البلدي على أساس اقتراحات لجنة التشاور المواطنية.

 يجب أن تكتب المشاريع على شكل استمارة مشروع سيحدد نموذجها بتعميم.: 42المادة

 المشاريع في مشروع خطة التنمية البلدية.تدرج 
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 : التزكية0الفصل

يقصد بالتزكية كون التشخيص واألهداف والمشاريع مقبولة ومعروفة من طرف الجميع. : 40المادة

تسمح التزكية بالحصول على موافقة كل هيئات نظام اإلشراف: لجنة التشاور المواطنية، المجلس 

 البلدي والسكان.

التنمية البلدية بصفة تشاورية ويتعلق األمر بإلغاء بعض المشاريع وإعطاء تفسير لذلك تتم تزكية خطة 

 واختيار المشاريع ذات األولوية في الفترة المخصصة لخطة التنمية البلدية.

 : البرمجة والتمويل9الفصل 

لية برمجة تمكن التزكية من اختيار األهداف وإعداد قائمة المشاريع المبررة. تقع مسؤو: 49المادة

 وتمويل المشاريع على عاتق البلدية.

بعض المشاريع قابلة لإلنجاز من خالل: تعبئة موارد المجموعات القاعدية، تعبئة موارد : 31المادة

المجموعات القاعدية مع دعم مالي من البلدية، أو عن طريق البلدية أو بالتعاون مع مصالح الدولة أو 

مع الشركاء الفنيين والماليين أو عن طريق البلدية بواسطة التعاون  عن طرق البلدية بواسطة التعاون

 مع الجاليات.

وفي كل الحاالت، ينبغي أن تكون المشاريع التي ستنجز متطابقة مع السياسات القطاعية الوطنية في 

 المجاالت المعنية.

بتنفيذ مشروع واحد على األقل تقوم البلدية، كل سنة، بالتعاون مع لجنة التشاور المواطنية، : 30المادة

مستخرج من خطة التنمية البلدية. يعقد العمدة كل سنة، قبل برمجة نشاطات جديدة، اجتماعا مع لجنة 

 التشاور المواطنية وذلك بغية استشارتها.

مسؤولية البرمجة والتمويل على البلدية. تشكل المبررات المقدمة إبان تدقيق معايير تقع : 34المادة

 ة المشاريع، عناصر رئيسية لطلبات التمويل.جدوائي

تدرج التمويالت المتأتية من خارج تراب البلدية في ميزانية البلدية. كما تدرج الممتلكات الناتجة : 33المادة

 منها ضمن الممتلكات البلدية.

 : المتابعة والتقييم01الفصل 

 البلدية والقيام بمتابعتها.تتحمل البلدية مسؤولية اإلشراف على خطة التنمية : 32المادة 

 تشمل المتابعة والتقييم عنصرين: طريقة إعداد خطة التنمية البلدية وتنفيذ محتواها.: 30المادة 

 يتم التقييم بمشاركة أعضاء لجنة التشاور المواطنية ويخضع لتقدير المجلس البلدي.: 31المادة 

 تقييم أداء البلديات.يجري التقييم سنويا عن طريق استخدام أداة : 32المادة 

 : التصميم العام لخطة التنمية البلدية00الفصل 

 التصميم العام لخطة التنمية البلدية كالتالي:: 30المادة



 VAINCRE 262بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 :مقدمة عامة 

o تقديم البلدية؛ 

o الوسط الطبيعي: التضاريس، المناخ، التربة والنباتات؛ 

o .الوسط البشري: السكان وتطور تزايد السكان 

 :التشخيص 

o  أداء البلدية )على أساس أداة تقييم أداء البلديات(؛تقييم 

o  ،تشخيص قطاعات النشاطات االقتصادية )على أساس استمارات اإلحصاء(: الزراعة

التنمية، الصيد، اإلنتاج الغابوي/ الصناعة التقليدية، التجارة، النقل، السياحة، التمويالت 

 الحيوانات، مصانع، معادن. الصغيرة، المواصالت / أسواق المعارض، مذابح، حدائق

o  تشخيص البنى التحتية والتجهيزات )على أساس الخطط المحلية للبنى التحتية والخرائط

الصحية والمدرسية(: التهذيب، الصحة، الطرف، الماء، الصرف الصحي، الثقافة، الشباب 

 والرياضة.

 :ديناميكية الفاعلين 

o المواطنية؛ الفاعلين المحليين الموجودين ضمن لجنة التشاور 

o  المصادر البشرية الموجودة على تراب البلدية: منظمات المجتمع المدني، النقابات

 المهنية، رابطات آباء التالميذ، التعاونيات النسوية؛

o الشركاء الفنيين والماليين الوطنيين والدوليين؛ 

o الجاليات؛ 

 :الرؤية 

o البلدية في عشر سنوات؛ 

o تحسينها في السنوات العشر؛ الوضعيات الخمس األولى التي ينبغي 

o الوضعيات الخمس التي بإمكان البلدية تحسينها )على أساس مصدرها الذاتية(؛ 

o  مشاريع التنمية بغية تحسين أوضاع السكان والتراب، مشاريع دعم النشاطات

االقتصادية، مشاريع دعم البنى التحتية والنفوذ إلى الخدمات الشاملة، مشاريع دعم 

 البلدية. 

  التنمية البلدية:خطة 

o  سنوات يتعين إنجازها بتمويل الجماعات القاعدية والبلدية؛ 3على المدى القصير: خالل 

o  سنوات بتمويل البلدية مع جهة خارجها؛ 0على المدى المتوسط: خالل 

o  سنوات يتعين توجيه إنجازها على أساس تمويل من  01على المدى الطويل: خالل

 جهة خارج البلدية.

 

 : ترتيبات نهائية04الفصل 

 يلغي هذا المقرر ويحل محل كل الترتيبات السابقة المخالفة.: 39المادة 

يكلف الوالة والحكام والعمد والمصالح المركزية لوزارة الداخلية والالمركزية، كل فيما يعنيه، : 21المادة 

 موريتانية.بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية ال
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.XIVةــوميــكم في المنشأة العمــــالتح 
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.1.XIV منشأة العموميةيتعلق بالتحكم في ال 4110يناير  41صادر بتاريخ  41.4110قانون رقم 

 

تطبقأحكامهذاالقانونعليإنجازكاللمنشآتأوالبنيالتحتيةوالتجهيزاتالصناعيةالموجهةالستغاللها،إذا:المادةاألولى

 :التالييناالعتباريينكانربالعمالحداألشخاص

 الدولةومؤسساتهاالعمومية؛ •

 البلدياتوالمجموعاتاإلقليميةاألخريومؤسساتهاالعموميةوتجمعاتها؛ •

الشركاتالصناعيةوالتجاريةالتييمتلكرأسمالهاكلياأوباألكثرية،أحدأوبعضاألشخاصاالعتباريينالمذكورينف •

 ؛2 و 1 ي

الشركاتذاترأسالمااللمختلطالمكلفةبمهامالمرفقالعموميوالرابطاتذلتالمنفعةالعموميةالخاضعةللقا •

 .نونالخاص

 .أةلفائدتهبمفهومهذاالقانون،يقصدبربالعماللشخصاالعتباريالذيبنيتالمنش

 .كمايقصدبالتحكمفيالمنشأةالعموميةمجموعةالكفاءاتوالصالحياتالمتعلقةالتييمارسهاهذاالشخصاالعتباري

 حواللتحكمفيالمنشأةالعمومية :الباباألول

 .يكلفربالعملبمهاممرفقعمومي،فهوالمسؤواللرئيسعنالمنشأة:4المادة

  .ذهالمسؤوليةأواالستقالةمنهاوعليهذااألساس،فإنهيسهرعليالشأنالعامواليمكنهالتنصلمنه

وفيهذااإلطاروفيإطارممارستهلصالحياته،فإنهيسهرعليتنفيذأشغاالالستصالحوالصيانةوالتصليحاتالتييفرضهات

 .سييرالمنشآتالموجودة

بالنسبةألشغااللبناءوإعادةاالستخداموالترميمالخاصةبالمنشأة،يقومربالعملباختيارالموقع،بعدالتأكدمنمالئم

كمايقومبتحديدبرنامجالتنفيذورصدالغالفالماليالتقريبيللمشروعكماهومبينف.ليةالمزمعتنفيذهاةوجدوائيةالعم

   .أدناه 3 يالمادة

يحددربالعماللبرنامجالذيمنخاللهسيتمبناءالمنشأة،ويبرمالعقودالخاصةبالدراساتوتنفيذاألشغالمعالمشرفينع

 .ليالعملوالمقاولينبعدإجراءمنافسةحرة

 .تلكالمؤهالتالفنيةالمطلوبة،فإنهيمكنهإنجازالعملبنفسهبيدأنهإذاكانربالعمليم

واإلجتماعبةاالقتصاديةالتيستتمتلبيتها،والمتطلباتاالجتماعيةيحددبرنامجالعمألهدافالعمليةوالحاجات:3دةالما

 .والبيئيةوالعوائقالمتعلقةبإنجازواستخدامالمنشأة
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 .ربالعمألنيوضحبرنامجالتنفيذوانيحددالغالفالماليالتقريبيقباللدراساتالقبليةللمشروعيجب على 

بيدأنهإذاأرادربالعمإلعادةاستخدامأواستصالحمنشأةموجودةأوأرادإنجازمنشآتذيطبيعةمعقدة،فإنإعدادبرنا

  .مجالتنفيذوتحديدالغالفالمالييمكنأنيستمرخالاللدراساتالقبليةللمشروع

هدبالدراساتالضروريةإلعدادبرنامجالتنفيذوتحديدالغالفالماليالتقريبيإليشخصعموميلديهالمؤيمكنلربالعمألنيع

 .هالتالمطلوبة

 2ادةمال

منأجلتقديمإجابةمعماريةوفنيةواقتصاديةللبرنامج،يمكنلربالعمألنيسندإليربالعماللمنتدبكألوبعضعناصرالدع:

 :موالمساعدةالتالية

 الدراساتالمجملة؛ •

 الدراساتالقبليةالملخصةوالدراساتالقبليةالمفصلةللمشروع؛ •

 دراساتتنفيذالمشروع؛ •

 المساعدةالمقدمةلربالعملفيمجاإلبرامعقدالعملوتشمإلطالقوتقييمعروضالمناقصة؛ •

دراساتالتنفيذواختباراتالمطابقةوالتأكدمناحترامالمعاييراألصليةللمشروعوالتأشيراتمعتلكالتيقامبهاال •

 مقاول؛

 الرقابةوالتفتيشواإلشرافعليتنفيذاألشغالوالتحققمنوضعيتها؛ •

 .األمربالصرفوقيادةوتنسيقأشغااللورشة •

 .المساعدةالمقدمةلربالعملعنداستالماألعمالوخاللفترةالضمانعنداكتماالألشغال •

 .وفيإطارنفسالعمليةينبغيأنتتميزمهمةصاحباألشغالعنمهمةربالعماللمنتدبوالمقاول

  .عمألنيطلبمنوكيلعملياتمساعدةذاتطبيعةإداريةوماليةوفنيةيمكنلربال 5:المادة

 .أدناه 5 وكالءالعملياتالذينيمكناللجوءإليهممنطرفربالعملهماألشخاصاإلعتباريونالمذكورونفيالمادة

 .يجبتمييزمهمةتوكياللعملياتعنمهمةاإلشرافعليالعمإلذاكانتتتعلقبنفسالمنشأة،ويجبأنتكونمحإلبرامعقد

 فويضالتحكمفيالمنشأةالعموميةشروطت III :الباب
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 7 فيحدودالبرنامجوالغالفالماليالذيتمرصدهللعمليةودونمساسبأحكامالمادة:1المادة

المذكورةأدناه،يمكنلربالعمألنيسندإليربعملمنتدبكألوبعضصالحياتهالمتعلقةبالتحكمفيالمنشأةالعموميةالم

 .أدناه 14 شارإليهافيالمادة

 :ويتعلقاألمربالصالحياتالتالية

 حديدالشروطاإلداريةوالفنيةواإلجراءاتالماليةالتيسيتممنخاللهادراسةوتنفيذالمنشأة؛ت •

 اختيارالمشرفعليالعملوالتوقيعمعهعليعقوداإلشرافعليالعمل،بعدإجراءمنافسةحرة؛ •

 المصادقةعليالدراساتالقبليةواالتفاقحولمشروعتنفيذاألشغال؛ •

 اختيارالمقاولوالتوقيعمعهعليعقوداألشغال؛ •

 المشرفعليالعملوالمقاولينوالمورديناآلخرين؛دفعمكافآت •

 .استالمالمنشأةوالقيامبكالإلجراءاتالمتعلقةبالصالحياتالمذكورةسابقا •

منخالاللمهامالتيتمالقيامبهامنطرفربالعماللمنتدبفيأطارممارستهلوظائفهوخصوصاعقوداإلشرافعليالعملوعق

 .وداألشغال،يمكنأنيتمتحديدربالعمل

يمكنلربالعمألنيٌخضعلموافقتهالمبدئيةأوالالحقةاختيارالمشرفعليالعملوالمقاولوالتوقيعمعهماعليال:2المادة

  .عقود،أوأحدأوبعضهذهاإلجراءات

اليمكنتفويضالمصادقةعليالدراساتالقبليةللمشروعوبرنامجتنفيذهإالبعدالموافقةالقبليةلربالعمألوبعدتعديلال

 .حقمنطرفه

 .حضورهأوحضورمنيمثلهعنداستالمالمنشأةوفيكاللحاالت،فانربالعملينبغي

 .ويمكنلهإبداءمالحظاتهفورياأوإبالغهافيأجلثمانيةأيامإليربالعماللمنتدب

يتمتضمينمالحظاتربالعملفيمحضراستالمالمنشأة،أوإبالغهامنطرفربالعماللمنتدبإليالمقاواللذيعليهأنيأخذها

 .فيعيناالعتبار

 .إزاءربالعمل،يلتزمربالعماللمنتدببتنفيذجميعالمهامالموكلةإليه: 8المادة

 .وعليهذااألساسفإنهيوقععليكاللضماناتالضروريةبهذاالخصوص

يمثلربالعماللمنتدبربالعملفيممارستهللمهامالموكلةإليهحتينهايتها،طبقاللشروطالواردةفياتفاقيةتفويضالتحكم

 .فيالمنشأة
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أنتكونالوقائعقدتمتبعدانتهاءمهامه،خصوصاالنشاطاتالمتعلقةبالضماناتالتويمكنلهاللجوءإليالعدالةإالفيحالة

 .يينبغيتوفرهاإلنهاءمهمتهعليأحسنوجه،والضماناتالعشرية

 .إليهيبلغربالعماللمنتدبربالعملبتنفيذالمهمةالموكلة

 .تفويضآخرلهاأييلتزمربالعماللمنتدبشخصيابالقيامبصالحياتهالتييٌمنعقانونا

 :المذكورينأدناهاالعتبارييناليمكنتفويضالتحكمفيالمنشأةالعموميةإاللألشخاص: 9المادة

 منالمادةاألولى؛ 3 و 2 ،1 األشخاصاإلعتباريونالمذكورونفي •

 4 األشخاصاإلعتباريونالمذكورونفي •

منالمادةاألولى،الشركاتذاترأسالمااللمختلطواألشخاصاإلعتباريونالخاضعونللقانونالخاصالذيتماعتما

 .الغرض،بمقررمشتركمنالوزيرالمكلفباألشغااللعموميةوالوزيرالذيتتبعالمنشأةلقطاعهدهم،لهذا

 .يجبأنتتوفرلديهؤالءاألشخاصالمؤهالتالفنيةالضروريةإزاءالمشروعالمزمعتنفيذه

يعتبراالعتمادالممنوحلممارسةوظائفربالعماللمنتدب،بمثابةاعتمادلممارسةوظائفالمشرفعلياألشغاألووكيال

 .لعمليات

ال  :10ةالماد

عليالعمألوإشرافتمنعاتفاقيةتفويضالتحكمفيالمنشأةالتيتمتوقيعهابينشخصيناعتباريينأنيكونامرتبطينأيضابعقد

 .اتفاقيةأخرىةدراسةأوأي

تٌطبقالقواعدواإلجراءاتالخاصةبالعقودوالصفقاتالموقعةمنطرفربالعملعليالعقودوالصفقاتالموق:11المادة

 .تفويضالتحكمفيالمنشأةتفاقيةالعةمنطرفربالعماللمنتدبفيإطارتنفيذه

يراهاربالعملضروريةفانهيتمتضمينتوإجراءاتقامربالعماللمنتدب،فيإطارمارستهلوظائفه،بتطبيققواعدإذاانهإال

 .طبيقهافياتفاقيةالتحكمفيالمنشأة

تطبقاألحكامالواردةفيالفقرتينالسابقتيندونالمساسبتطبيقأحكاماتفاقياتالتموياللتييتمإبرامهابينربالعملوالدولةأ

 .رجيةوالمنظماتالدوليةاوالهيآتالخ

 .الرقابةالفنيةواإلداريةوالماليةوالمحاسبيةالتييراهاضروريةإجراءيحتفظربالعمللنفسهبالحقفي:04المادة

إالأنه.تيحلربالعمألومنيمثلهحريةالوصوإلليكاللملفاتالمتعلقةبالعمليةوورشاتاألشغالويجبعليربالعماللمنتدبأني

 .ذهالرقابةاليمكنأنتشكلعائقاأمامالسيرالعاديلألشغال
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اليمكنلربالعمألنيبديمالحظاتهإالإليربالعماللمنتدب،واليمكنلربالعملبأيحالمناألحواألنيبديهاإليالمتعاقدينمعربال

 .عماللمنتدب

تفويضالتحكمفيالمنشأةالعموميةعليالمستحقاتالتيينبغيدفعهالربالعملحسبأهميةوطبيعاتفاقيةنصت13:المادة

 .ةالصالحياتالموكلةإليه

ويمكنأنتنص،فيحالةعدماحترامربالعماللمنتدباللتزاماته،عليتطبيقعقوباتعليهفيإطارالشروطالمحددةفياتفاق

 .يةتفويضالتحكمفيالمنشأة

 .أوبإصدارإفادةالبراءةمنطرفربالعملاالتفاقدبإمابفسخهيمهمةربالعماللمنتتنت:14المادة

يتمإصدارإفادةالبراءةمنطرفربالعملبناءعليطلبمنربالعماللمنتدببعدتنفيذهلكافةالمهامالموكلةإليه،وتسليمالم

 .ربالعملوفقاللشروطالمحددةفياتفاقيةتفويضالتحكمفيالمنشأةإلينشأة

االتفابيدأنإصدارإفادةالبراءةاليعفيربالعماللمنتدبمنمسؤولياتهبخصوصاآلثارالمترتبةعليقيامهبمهامهأثناءتنفيذ

 .قية

إلغائهاتحتطائلة.توضحاتفاقيةتفويضالتحكمفيالمنشأةالعموميةالعالقاتبينربالعملوربالعماللمنتدب15:المادة

  :يجبأنتحدداتفاقيةالتفويض

مانتهاءالمنشأةمحالالتفاقية،والصالحياتالموكلةإليربالعماللمنتدب،والشروطالتيمنخاللهاسيتممعاينة •

 ؛هامه

 الطرقالتيمنخاللهاسيضعربالعملتحتتصرفربالعماللمنتدبالقطعةاألرضيةالتيسيتمبناءالمنشأةعليها؛ •

 لتزاماته؛طرقدفعمستحقاتربالعماللمنتدبوالعقوباتالتيسيتمتطبيقهاعليهفيحالةعدماحتراما •

آليةالحصولعليتموياللمنشأةوالشروطالتيمنخاللهايمكنلربالعمألنيقومبالدفعالمسبقلبعضاألموااللضر •

 وريةإلقامةالمنشأةإذاتماالتفاقالمسبقعليذلك؛

 طرقالرقابةالفنيةوالماليةوالمحاسبيةالتيتتممارستهامنطرفربالعملخاللمختلفمراحاللعملية؛ •

ةاختيارالمشرفعليالعملوالمقاولوالتوقيعمعهماعليالعقودوالمصالشروطالتيمنخاللهاستتمإحالةعملي •

 ادقةعليالدراساتالقبليةلمنشأة،للموافقةالمسبقةلربالعمألولتعديلصريحمنطرفه؛

 طرقاستالمالمنشأةوضعهاتحتتصرفربالعمل؛ •

 الشروطالتيمنخاللهايمكنلربالعماللمنتدباللجوءإليالعدالةلحسابربالعمل؛ •

 ؛االتفاقيةخالشروطالتيمنخاللهايمكنفس •

  .لياتهالمدنيةوالمهنيةوالمترتبةعليربالعماللمنتدبلكييمارسمسؤااللتزامات •
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يتمإعداداتفاقياتتفويضالتحكمفيالمنشأةالعموميةالتيسيتمإبرامهاطبقاألحكامهذاالقانون،بالرجوعإل:01المادة

ينموذجاتفاقيةتفويضالتحكمالمنشأةستتمالمصادقةعليهبمرسوممنمجلسالوزراءبناءعليتقريرمنالوزراءالمكل

 .واألشغااللعموميةواالقتصادفينبالداخلية

 ونهائيةانتقاليةأحكام :البابالثالث

 .الحاجة،بواسطةمراسيمدعن ،القانونسيتمتوضيحأحكامهذا:02مادةال

 .تلغيكافةاألحكامالسابقةلهذاالقانونالذيسينشرفيالجريدةالرسميةوينفذكقانونللدولة:00المادة
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.1.XV يتضمن مدونة الصفقات العمومية 4101يوليو  44بتاريخ صادر 122.4101قانون رقم 

 :مقدمة

 تعريف بأهم المصطلحات المستخدمة: مادة تمهيدية:

 المصطلحات أدناه المعاني التالية:ببمقتضى هذا القانون يقصد 

 :عملية تفريق الصفقة إلى عدة أجزاء ألسباب اقتصـادية أو ماليـة أو فنيـة. ويكـون كـل  التجزئة

 جزء وحدة مستقلة، تمنح على حدة أو مع األجزاء األخرى.

 إجراءات تنظم قواعد االنتقاء التي تختار السلطة المتعاقدة علـى أساسـها استدراج المناقصات :

واألقـل كلفـة والـذي تتـوفر فـي صـاحبه معـايير العرض المطابق للمواصفات الفنيـة واإلداريـة 

 التأهل.

.XVةــــات العموميــــــالصفق 



 VAINCRE 272بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 هو اإلجراء الذي يسمح للسلطة المتعاقدة باختيـار خطـة أو استدراج المناقصات مع المسابقة :

مشروع معين بعد وضع المعنيين به في حالة تنافس وبعد الحصول على رأي لجنة تحكيم بهـذا 

 لصفقة ألحد الفائزين في المسابقة.الصدد ويكون ذلك خاصة في مجال وذلك قبل منح ا

 هو المترشح الذي اختير عرضه وعرض على السلطة المختصة للمصادقة.الفائز بالصفقة : 

 هو مكتب ذو شهرة مهنية معترف بها تكتتبه سلطة تنظيم الصفقات العمومية المدقق المستقل :

 إلجراء التدقيق السنوي للصفقات العمومية.

 لطة المختصة بالمصادقة على الصفقة.: هي السالسلطة المصادقة 

 مـن هـذا القـانون والموقعـة للصـفقة  3: هي الشخصية الواردة في المـادةالسلطة المتعاقدة

 ويمكن أن يطلق عليها )رب العمل(.

 هي سلطة إدارية مستقلة مكلفة بتنظيم الصفقات العمومية.سلطة تنظيم الصفقات العمومية : 

 بنـود الصـفقة األصـلية لمالءمتهـا مـع أحـداث وقعـت بعـد  : هو عقد يغير بعـضالعقد الملحق

 توقيعها.

 وثيقة تعدها السلطة المتعاقدة تحدد فيها متطلباتها بما في ذلك المناهج المتبعة دفتر الشروط :

 والوسائل المستعملة والنتائج المتوخاة.

 ي إجراءات إبـرام : هو الشخصية الطبيعية أو المعنوية التي تبدي اهتمامها بالمشاركة فالمترشح

 صفقة، أو التي تختارها السلطة المتعاقدة لذلك.

 هو كل شخصية طبيعية أو معنوية تكون طرفـا فـي العقـد وتكلـف بتنفيـذ المتعاقد مع اإلدارة :

الخدمات المنصـوص عليهـا فـي الصـفقة، هـي او ممثلوهـا أو خلفتهـا أو مـن تفوضـهم بصـفة 

 قانونية.

 لــدى سـلطة تنظــيم الصـفقات العموميــة مكلفـة بــالحكم : هـي هيئــة موضـوعة لجنـة التأديــب

بالعقوبـات علـى المتعهـدين أو المترشـحين أو أصـحاب الصـفقات العموميـة، وذلـك فـي حالــة 

 انتهاكهم للتشريعات والتنظيمات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

 ير األول مكلفة بالرقابة : هي هيئة موضوعة لدى الوزاللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

المسبقة على إجراءات إبرام الصفقات العمومية بمبلغ يساوي أو يزيد على سقف سيحدد بـنص 

 تنظيمي، وبالرقابة الالحقة بالنسبة لما تحت هذا السقف وبالنسبة لمتابعة تنفيذ الصفقات.

 ة مكلفة بالنظر : هي هيئة موضوعة لدى سلطة تنظيم الصفقات العموميلجنة تسوية المنازعات

 في الطعون المتعلقة ببرامج الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي.

 هي هيئة مكلفـة داخـل سـلطة أو عـدة سـلطات متعاقـدة بتسـيير كافـة لجنة إبرام الصفقات :

 إجراءات إبرام الصفقات العمومية وبمتابعة تنفيذها.

 نفيذ الصفقات.: لجنة مكلفة بتسلم الخدمات في إطار تلجنة التسلم 

 هي نمط من تنفيـذ الخـدمات موضـوع الصـفقة وتمتـاز بأنهـا تضـع نظـام الوساطة المشتركة :

 مسؤولية خاص اتجاه السلطة المتعاقدة.

 تشـارة المؤسسـات أو الممـونين أو مـؤدي الخـدمات س: هو إجـراء مبسـط إلطلب تحديد سعر

 بالطريق التنظيمية.بهدف إبرام بعض الصفقات ذات المبلغ األقل من سقف سيحدد 

 هي إنشاء أو تبادل أو إرسال أو استقبال أو حفـظ المعلومـات أو ال مادية المعلومات والوثائق :

الوثائق بالوسائل األلكترونية أو األليـاف البصـرية أو بالوسـائل المماثلـة لهـا وعلـى الخصـوص، 

 وبصفة غير حصرية، تبادل المعطيات الرقمية أو الرسائل األلكترونية.
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 هو وثيقة تتضمن المعلومات الضـرورية إلعـداد التعهـد ولتقيـيم ومـنح ملف استدراج المناقصة :

 وتنفيذ الصفقة.

 هي كل كفالة توفر لتضمن للسلطة المتعاقدة حسن تنفيذ الصفقة سـواء ضمانة حسن التنفيذ :

 تعلق األمر، على الخصوص، بالجانب الفني أو بآجال التنفيذ.

 نة التي يقدمها المتعهد لضمان مشاركته في إجراءات إبرام الصفقة : هي الضماضمانة العرض

 إلى توقيع العقد.

 هي كل كفالة توفر لضمان استعادة السلفة الممنوحة ضمانة تسديد سلفة الشروع في العمل :

 من طرف السلطة المتعاقدة لصاحب الصفقة في إطار تنفيذ الصفقة.

 صحابه على التزام واحد ويمثلهم واحد من بينهم : هو تجمع للمؤسسات يوقع أتكتل المؤسسات

يكون وكيال مشتركا عنهم ويكون تكتل المؤسسات مشتركا أو متضامنا يتعين على أصحابه تحديد 

 شكله.

 تباريـة خاضـعة للقـانون العـام أو الخـاص تكلفهـا ع: هـو كـل شخصـية طبيعيـة أو ارب الشغل

ة بموجـب أماري والفني النجاز مبنى أو منشالسلطة المتعاقدة باختصاصات تتعلق بالجانب المع

اتفاقية قيادة الشغل. وتتضمن قيادة الشـغل وظـائف التصـور والمسـاعدة لـرب العمـل أو رب 

العمل المفوض في ميدان إبرام عقود الصفقات، وإدارة وتنفيذ عقود األشغال وتنظـيم وقيـادة 

 التنفيذ.وال فترة ضمان حسن الورشات، وفي عمليات االستالم ط وتنسيق

 مـن هـذا   3: هي الشخصية االعتبارية الخاضعة للقانون العـام الـواردة فـي المـادةرب العمل

 القانون وهي المالكة النهائية للعمل او للتجهيزات الفنية موضوع الصفقة.

 هو الشخصية المعنوية التابعة للقانون العام أو الخـاص التـي ليسـت هـي رب العمل المنتدب :

ض صـالحياته وتمارسـها تحـت بعالنهائية للعمل ولكنها تلقت تفويضـا مـن رب العمـل لـالمالكة 

 ويتم بموجب اتفاقية خاصة به. ،رقابته. يتخذ االنتداب شكل تفويض ممنوح للغير

 نون ا: هي عقد معاوضة مكتوب مبرم وفـق الشـروط الـواردة فـي هـذا القـالصفقة العمومية

موفر الخدمات اتجاه األشخاص المعنوية العموميـة الـواردة يتعهد بموجبه المقاول أو المورد او 

من هذا القانون، بتنفيـذ بعـض األشـغال أو تـوفير بعـض التوريـدات أو الخـدمات  3في المادة 

 .ثمن مقابل

 هي الصفقات المتعلقة بشراء أو اكتـراء مـع البيـع أو اإليجـار أو الصفقات العمومية للتوريدات :

و بـدون شـراء ألي صـنف مـن البضـائع بمـا فـي ذلـك المـواد األوليـة اإليجار مع البيـع لشـراء أ

والمنتوجات والتجهيزات والمواد الصلبة أو السائلة والغازية وكذلك الخدمات المتعلقة بتوريد هذه 

 البضائع.

 هــي الصــفقات التــي يكــون الصــفقات العموميــة المتعلقــة بالخــدمات ذات الطــابع الفكــري :

ري ويكون عنصرها األساسي غير قابل للقياس وتنـدرج فـي هـذا موضوعها أساسا ذا طابع فك

الصنف الدراسات وقيادة األشـغال وقيـادة العمليـات وخـدمات المسـاعدة الفنيـة والمعلوماتيـة 

 وعقود متعلقة بقيادة العمليات وقيادة األشغال المنتدبة.

 ريـدات. وتـدرج : هي الصفقات غير صفقات األشغال وصفقات التوالصفقات العمومية للخدمات

 فيها أيضا صفقات الخدمات ذات الطابع الفكري.
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 هـي الصـفقات التـي يكـون موضـوعها انجـاز جميـع األشـغال الصفقات العموميـة لألشـغال :

المتعلقة بالمباني أو الهندسة المدنية أو الهندسة الريفيـة أو تـرميم المنشـآت مـن جميـع األنـواع 

 وذلك لصالح السلطة المتعاقدة.

 هي الصفقة التـي تـدخل فـي أحـد األنـواع المـذكورة لعمومية ذات الطابع المختلطالصفقة ا :

أعاله ولكنها مع ذلك قد تتضمن عناصر تدخل في نوع آخر. وأن اإلجـراءات المتبعـة فـي إبـرام 

 وتنفيذ الصفقات العمومية يجب أن تأخذ بعين االعتبار اإلجراءات المنطبقة على كل نوع.

 مجموع األعباء واألجور والخدمات الداخلية في موضوع الصفقة بغض النظـر : هو مبلغ الصفقة

 عن كل زيادة أو نقص يمكن أن تحصل بناء على نص من هذه الصفقة.

 هي الوسيلة التي تستخدم التجهيزات األلكترونيـة لمعالجـة المعلومـات بمـا الوسيلة األلكترونية :

خدام النشر واالرسال واالستقبال عن طريق في ذلك االستغالل الرقمي وخزن المعلومات باست

 الخطوط أو الراديو أو األلياف أو غيرها من الوسائل الكهرومغناطيسية.

 هو شخصية طبيعية تكتتب بناء على استدراج عرض من طرف سلطة تنظيم المراقب المستقل :

 لصفقات.الصفقات العمومية لمساعدتها في عمليات افتتاح وتقييم ورقابة إجراءات إبرام ا

 مجموع العناصر الفنية واإلدارية والمالية المدرجة في ملف التعهد.العرض : 

 هو العرض المطابق جوهريا للمواصفات الفنية واإلدارية والذي يكون من العرض األقل كلفة :

 بين العروض المقدمة أقل كلفة.

 هي كل هيئة:الهيئة التابعة للقانون العام : 

 ؛ت ذات نفع عام ولها طابع غير صناعي أو تجاريأنشأت خصيصا لتلبية حاجيا -أ

 ؛تتمتع بشخصية قانونية -ب

وتكون أنشطتها الممولة في أكثرها من طرف الدولة أو المجموعة الترابية الالمركزية أو غيرهـا  -ت

من الهيئات التابعة للقانون العام أو يكون تسييرها تابعا لرقابة هذه الهيئات أو تتشـكل مجـالس 

دتها أو إشرافها من أعضاء بعين أكثر من نصفها من طـرف الدولـة أو المجموعـات إدارتها أو قيا

 الترابية لالمركزية أو غيرها من الهيئات الخاضعة للقانون العام.

 :هي محصلة مجموعة من أشغال البناء والهندسـة المدنيـة يقصـد منهـا تـوفير وظيفـة  المنشأة

عمليـات بنـاء أو إعـادة بنـاء أو هـدم أو  اقتصادية أو فنية. ويمكن أن تتضـمن علـى الخصـوص

ترميم أو تجديد مثل إعداد الورشات وأشغال الردم ووضع التجهيزات والمعدات وأعمال التـزيين 

ونهاية األشغال والخدمات المتعلقـة باألشـغال إذا كانـت قيمـة هـذه الخـدمات ال تتجـاوز قيمـة 

 األشغال نفسها.

 هو الممثل الذي تفوضه السلطة المتعاقدة لتمثيلها : الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية

 في إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقة.

 :هي جميع األشغال والتوريدات والخدمات وتقديم الخدمات ذات الطابع الفكري التـي  الخدمات

 يجب أن تنفذ أو توفر طبقا لموضوع الصفقة.

 تعاقـدة لتنفيـذها مباشـرة إلـى : هي الخدمات التي تعهد السـلطة المالخدمات المنفذة مباشرة

إحدى مصالحها أو إلى هيئة أخرى يمكن أن تعتبر مجرد امتداد إداري للسلطة المتعاقـدة وهـذه 

 المصالح والهيئات خاضعة لمدونة الصفقات العمومية في عملها لتلبية حاجياتها.
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 ولكنهـا تعهـد  : هو العقد الذي بموجبه تمول السلطة المتعاقدة تـوفير مرفـقالوكاالت المنتفعة

بتسييره إلى شخصية معنوية خاضعة للقـانون العـام أو الخـاص وتتقاضـى أجرهـا مـن طـرف 

 السلطة المتعاقدة حسب النتائج المحصول عليها من حيث المردودية وحسن األداء.

 هو التزام مكتوب يشعر به المتعهد بشروطه ويتعهد بـاحترام دفـاتر الشـروط المعمـول التعهد :

 بها.

 هو كل شخصية طبيعية أو معنوية تقدم تعهدا بهدف الحصول على صفقة.المتعهد : 

 هي تعبير عن جميع المعـايير الداخليـة فـي العـرض المقـدم للتقيـيم والتـي المرجعية النقدية :

 يمكن أن تكون موضوعا للمراجعة بشكل نسبة مئوية من الثمن.

 فيهـا بالنسـبة لصـفقات الخـدمات  : هي وثيقة تعدها السلطة المتعاقدة تحددالقواعد المرجعية

ذات الطابع الفكري جميع المتطلبات التـي تقتضـيها بمـا فـي ذلـك المنـاهج المتبعـة والوسـائل 

 المستعملة والنتائج التي تتوخاها.

 هو الشخصية الطبيعية أو المعنوية التي منحت له الصـفقة طبقـا ألحكـام هـذا صاحب الصفقة :

 القانون وتمت المصادقة عليها.
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 الباب األول: الموضوع والمبادئ العامة ومجال التطبيق

 المادة األولى: الموضوع

يحدد هذا القانون الذي يتضمن مدونة الصفقات العمومية القواعد المتعلقة بإبرام وتنفيذ ورقابة 

من هذا القانون فيما  3الصفقات العمومية المبرمة من طرف األشخاص المعنوية المذكورة في المادة 

 االستثناءات المنصوص عليها صراحة في أحكام هذا القانون. عدا

 

 : مبادئ عامة4المادة

تعتمد قواعد إبرام الصفقات على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وتساوي معاملة المترشحين 

 وشفافية اإلجراءات وهي ملزمة للسلطات المتعاقدة في إطار إجراءات إبرام الصفقات العمومية.

مع مراعاة األحكام الواردة صراحة في هذا القانون، فإنه يحظر على السلطات المتعاقدة أي إجراء أو و

 ترتيب يؤسس على جنسية المترشحين يكون من طبيعته التمييز.

ويجب على السلطات المتعاقدة أن تتأكد أن مشاركة المتعهد الذي يكون في نفس الوقت هيئة تابعة 

ال ينشأ منها ضرر للمنافسة الحرة اتجاه متعهدين  ،اء إبرام صفقة عموميةللقانون العام، في إجر

خصوصيين. وال يحق للرابطات التي ال تتوخى الربح ان تلجأ إلى اإلجراءات التنافسية حول الطلبية 

العمومية إال في الحاالت االستثنائية التي يقتضيها موضوع وظروف تنفيذ الصفقة وكان التنافس مقتصرا 

 ا.عليه

 

 : مجال التطبيق3المادة

الصفقات العمومية هي عقود معارضة مكتوبة تبرم من طرف األشخاص المعنوية المذكورة في 

 الفقرة التالية ويطلق عليها فيما يلي عبارة "سلطة متعاقدة".

 والسلطات المتعاقدة: 

  الالمركزية.الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والمجموعات الترابية 

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات األخرى والوكاالت والمكاتب التي

تنشئها الدولة أو المجموعات الترابية الالمركزية لتلبية حاجيات ذات نفع عام سواء تمتعت 

األشخاص بالشخصية المعنوية أم ال ويكون نشاطها مموال في أكثره من طرف الدولة أو إحدى 

المعنوية الخاضعة للقانون العام أو تستفيد من مساعدات مالية أو ضمانة من قبل الدولة أو 

 إحدى األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.

  الشركات الوطنية أو ذات رأس المال العمومي الذي تمتلك الدولة أو شخصية معنوية أخرى

 شريعات االستثنائية على خالف ذلك.خاضعة للقانون العام أكثره ما لم تنص الت

 .الرابطات التي تنشئها أشخاص معنوية تابعة للقانون العام 

 : الصفقات ذات التمويل الخارجي2المادة

الصفقات المبرمة تطبيقا التفاقيات التمويل أو لمعاهدات دولية تخضع ألحكام هذا القانون مالم تكن 

 الدولية. أحكامه مخالفة لتلك االتفاقات والمعاهدات
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 : سقوف التطبيق0المادة

تنطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية التي يكون مبلغها بما في ذلك الرسوم مساويا أو 

 يزيد على سقوف إبرام الصفقات كما هي محددة بموجب مقرر من الوزير األول.

 ويتم تحديد مستوى السقف المطلوب طبقا للقواعد التالية:

 ق باألشغال تؤخذ بعين االعتبار القيمة االجماليـة لألشـغال المتعلقـة بعمليـة األشـغال فيما يتعل

 المتعلقة بعمل واحد أو أكثر.

  توجد عملية أشـغال إذا قـرر رب العمـل أن ينفـذ فـي فتـرة زمنيـة معينـة وفـي محـيط محـدد

وال يصـح أن مجموعة من األشغال تمتاز بالوحدة الوظيفيـة والفنيـة واالقتصـادية والمحاسـبية. 

يكون تحديد نوعية منسجمة من األعمال وسيلة إلعفاء بعض الصفقات مـن القواعـد المنطبقـة 

 عليها عادة طبقا لهذا القانون.

  وبخصوص التوريدات والخدمات، فإنه يؤخذ بعـين االعتبـار القيمـة الكليـة للتوريـدات والخـدمات

وإما لكونها تشكل وحـدة وظيفيـة وال  التي يمكن أن تعتبر من نسق واحد إما لمميزاتها الخاصة

يصح أن يكون تحديد نوعية منسجمة من األعمال وسيلة إلعفاء بعض الصـفقات مـن القواعـد 

 المنطبقة عليها عادة طبقا لهذا القانون.

  وبخصوص الصفقات المختلطة، فإن تحديد السقف يكون تابعا إلجراءات االقتناء المتبعة. ولهـذا

اء يتضمن أشغاال وتوريدات فإن االختيار يكـون حسـب نسـبة األكبـر مـن الغرض، إذا كان اإلجر

حجم األشـغال والتوريـدات. وإذا كانـت اإلجـراءات تتضـمن أصـنافا مـن األشـغال أو التوريـدات 

وأصنافا من الخدمات ذات الطابع الفكري، فـإن اختيـار السـقف سـيكون حسـب التـأثير المـالي 

 ى على النتيجة النهائية.الغالب لصنف مقارنة باألصناف األخر

  وبخصوص الصفقات التي تتضمن عدة أجزاء فتؤخذ قيمة جميع األجزاء بعين االعتبار. وتطبـق

على كل جزء اإلجراءات المنطبقـة علـى الصـفقة فـي مجملهـا. وال يصـح أن يترتـب علـى تلـك 

 التقديرات إعفاء الصفقات من القواعد المنطبقة عليها عادة بموجب هذا القانون.

وطبقا ألحكام المادة األولى من هذا القانون، تخضع النفقات ذات المبالغ األقل من السقف المحدد 

 بالطرق التنظيمية إلبرام الصفقات، إلجراءات مبسطة تضمن اعتماد التنافس والشفافية واإلنصاف.

 

 الباب الثاني: أجهزة إبرام الصفقات العمومية ورقابتها وتنظيمها

 المؤسسي:: اإلطار 1المادة

يقوم اإلطار المؤسسي بموجب هذا القانون على مبدأ الفصل بين وظائف إبرام الصفقات العمومية 

 ورقابتها وتنظيمها.

 :هي أجهزة إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية

 ؛9لجنة إبرام الصفقات العمومية المنشأة لدى السلطة التعاقدية المشار إليها في المادة 

 من هذا القانون؛ 04و 00ة لرقابة الصفقات العمومية المشار إليها في المادتين اللجنة الوطني 

  من هذا القانون. 02و03سلطة تنظيم الصفقات العمومية المشار إليها في المادتين 
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 الفصل األول: أجهزة إبرام الصفقات

 : الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية2المادة

يكون مسؤوال عن الصفقة العمومية مكلفا بإعداد إجراءات إبرام ا شخصتفوض السلطة المتعاقدة 

يكون الشخص المسؤول عن الصفقات  ،وتنفيذ الصفقات.وما لم ترد أحكام مخالفة في هذا القانون

 العمومية هو الشخص المؤهل بتفويض من السلطة المتعاقدة أن يوقع الصفقة بأسمها.

الصفقة ابتداء من اختياره إلى تعيين المستفيد والمصادقة ويكلف هذا الشخص بقيادة إجراءات إبرام  

النهائية على الصفقة.ويجوز للشخص المسؤول عن الصفقة أن يعين ممثال عنه لممارسة وظائفه ما 

 عدا اختيار صاحب الصفقة والتوقيع على الصفقة.

هيئة تسمى لجنة إبرام الصفقات العمومية مكلفة  ،تساعد الشخص المسؤول عن الصفقة في مهامه

بتخطيط وإبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها.وتعتبر الصفقات الموقعة من شخص غير مؤهل 

 .لذلك باطلة بطالنا مطلقا

 

 : تعيين الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية0المادة

 ا يلي:يتم تعيين األشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية كم

  بالنسبة للقطاعات الوزارية: يحق لكل وزير أن يعين الشخص أو األشخاص المسؤولين عن

 الصفقات في وزارته حسب طرق تحدد بنص تنظيمي.

 .بالنسبة للبلديات: في حالة غياب أي تفويض خاص: من طرف العمدة 

  والوكاالت بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرأس المال العمومي واألجهزة

 والمكاتب األخرى: من طرف اآلمر بصرف ميزانيتها.

ويجوز للمجموعات الترابية الالمركزية أن تستفيد من بعض إجراءات المساعدة الفنية في مسلسل 

تسيير الصفقات العمومية وذلك لفترة محددة. وتحدد هذه اإلجراءات وتنظم بالطرق التنظيمية بتنسيق 

 لألحكام القانونية المعمول بها في الميدان.مع سلطات الوصاية وطبقا 

 

 : لجنة إبرام الصفقات العمومية9المادة

توضع لجنة إبرام الصفقات العمومية لدى كل سلطة تعاقدية برئاسة الشخص المسؤول عن الصفقات 

 العمومية وهي مكلفة بتخطيط وإبرام ومتابعة الصفقات العمومية.

ت العمومية من أجل تسيير إجراءات الصفقات بالنسبة لعدة سلطات ويجوز أن تعين لجنة إلبرام الصفقا

 متعاقدة وذلك حسب شروط تحدد بالطرق التنظيمية.

وإذا كانت لجنة واحدة إلبرام الصفقات العمومية تسير صفقات عدة قطاعات وزارية، فإن الشخص 

 المسؤول عن الصفقات لدى السلطة المتعاقدة المعنية هو الذي يترأسها.

ذا كانت الصفقة ممولة بموارد أجنبية، فإنه يجوز لممثلي المانحين حضور جلسات تقييم ملفات وإ

 العرض ومنحها إذا كانت إجراءاتها تسمح لهم بذلك.

ين لمتابعة عمليات فتح بويجوز لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أن تعين أشخاصا مؤهلين بصفة مراق

 العروض وتقييمها.

الصفقات العمومية أن تعين أشخاصا مؤهلين بصفة مراقبين لمتابعة عمليات فتح ويجوز لسلطة تنظيم 

 العروض وتقييمها.
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تكلف لجنة إبرام الصفقات لجنة فرعية تسمى لجنة التحاليل بتقييم العروض وترتيب المترشحين 

لصفقات والعروض طبقا إلجراءات تحدد بالطرق التنظيمية. وال يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة إبرام ا

 أن يكون عضوا في اللجنة الفرعية للتحاليل وال أن يحضر أعمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ويجوز للجنة إبرام الصفقات، عند الحاجة، ان تلحق بها أو تستشير بلجنة إبرام الصفقات بعض الخبراء 

لعروض المقدمة. وتكون الفنيين المتخصصين على مستوى اللجنة الفرعية من أجل تقييم الترشحات أو ا

 أصوات هؤالء الخبراء المتخصصين استشارية بحتة.

يلزم أعضاء لجنة إبرام الصفقات وكل شخص شارك في جلساتها بواجب الحفاظ على سرية 

المداوالت. ويعتبر اإلخالل بهذا الواجب بالنسبة لوكالء الدولة خطأ مهنيا يمكن أن يؤدي إلى متابعات 

 من هذا القانون. 2اإلخالل، عند االقتضاء، بتطبيق العقوبات الواردة في الباب تأديبية، بدون 

وال يجوز أن يكون أي عضو من هذه اللجنة موضع متابعة تأديبية من أجل اآلراء التي يبديها أو 

 التصويتات التي يعرب عنها خالل االجتماعات.

يذ كل صفقة تدخل في اختصاصه يجب على الشخص المسؤول عن الصفقات أن يعد تقريرا عن تنف

وأن يوافي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بنسخة من هذا التقرير وكذلك سلطة تنظيم 

 الصفقات العمومية ومحكمة الحسابات.

 يحدد بالطرق التنظيمية تشكيل لجنة إبرام الصفقات العمومية وصالحياتها وطرق سيرها.

 

 والتنظيمالفصل الثاني: أجهزة الرقابة 

بدون االخالل باألحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالرقابة على نفقات السلطات :01المادة

المتعاقدة، وبأي حكم آخر يرد على هذا القانون، تتم رقابة وتنظيم تطبيق الترتيبات الخاصة بالصفقات 

 القانون من طرف:من هذا  02و 04العمومية طبقا للصالحيات المخولة لهم بحكم المادتين 

 ؛ةاللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومي .0

 .سلطة تنظيم الصفقات العمومية .4

يتعارض الجمع بين وظائف عضو في لجان رقابة الصفقات العمومية وفي سلطة تنظيم الصفقات 

 العمومية وفي لجان إبرام الصفقات العمومية.

 

 ت العمومية ومهامها وصالحياتهاالقسم األول: إنشاء اللجنة الوطنية لرقابة الصفقا

 : اإلنشاء00المادة

تنشأ تطبيقا لهذا القانون لجنة وطنية لرقابة الصفقات العمومية تابعة لوصاية الوزير األول. وهي الجهاز 

 المكلف برقابة الصفقات العمومية.

حقة السابقة والالويجوز إنشاء لجان جهوية لرقابة الصفقات العمومية بالطرق التنظيمية تقوم بالرقابة 

على إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية التي تقوم بها السلطات المتعاقدة داخل الحوزة الترابية 

 للوالية المعنية، حسب السقف المحدد بمقرر من الوزير األول.
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 : المهام والصالحيات04المادة

بالرقابة السابقة على إجراءات إبرام الصفقات تكلف اللجان الوطنية والجهوية لرقابة الصفقات العمومية 

بمبلغ يساوي أو يزيد على سقف يحدد بمقرر مـن الـوزير األول حسـب صـفقة السـلطة المتعاقـدة عنـد 

 ،كما تمارس الرقابة الالحقة على إجراءات إبرام الصفقات بمبلـغ أقـل مـن السـقف المـذكور .االقتضاء

 العمومية.وتقوم كذلك بمهام متابعة تنفيذ الصفقات 

وبهذه الصفة وبالنسبة للصفقات المعروضة للرقابة السابقة والتـي سـيحدد سـقفها بـالطرق التنظيميـة، 

 فإن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية:

 ؛تصادق على إعالنات إبداء االهتمام وملفات التأهيل المسبق 

  ؛الالئحة المقيدةتصادق على إجراءات انتقاء المؤسسات المؤهلة مسبقا واختيار 

 ؛تصادق على ملفات استدراج المناقصة واالستشارة قبل انطالقها أو نشرها 

  تعطي الترخيصات واالستثناءات الضرورية بناء على طلـب مسـبب مـن السـلطات المتعاقـدة إذا

 ؛كانت تلك الترخيصات واالستثناءات منصوصا عليها في الترتيبات المعمول بها

 مقارن للمقترحات وعلى محضر المـنح المؤقـت للصـفقة الـذي تعـده  تصادق على تقرير تحليل

 ؛لجنة إبرام الصفقات

  تنظر في ملف الصفقة من الناحية اإلدارية والقانونية والفنية، قبل المصادقة عليه كما توجه عند

االقتضاء إلى السلطة المتعاقدة طلبات االستيضاح أو إجـراء التغييـرات التـي مـن شـأنها ضـمان 

 ؛ة الصفة لملف استدراج المناقصة وللنظم المعمول بهامطابق

 تصادق على مشاريع العقود الملحقة. 

كما تكلف اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية برقابة أنشطة اللجـان الجهويـة لمراقبـة الصـفقات 

 العمومية.

عمومية للنظـر فـي الملفـات ويحدد بالطرق التنظيمية اآلجال الممنوحة للجنة الوطنية لرقابة الصفقات ال

المعروضة عليها وإبداء رأيها بعدم المعارضة وقرارات الترخيصات وكـذلك القواعـد المحـددة إلجـراءات 

 إنشائها وتنظيمها وسير عملها.

كما تحدد بالطرق التنظيمية إجراءات تنفيذ عمليات الرقابة الالحقة علـى صـحة مسـطرة إبـرام ومتابعـة 

 وتنفيذ الصفقات.

 

م الثاني: إنشاء سلطة تنظيم الصفقات العمومية ومهامها وصالحياتهاالقس  

 : إنشاء سلطة التنظيم03المادة

تنشأ تطبيقا لهذا القانون سلطة تنظـيم الصـفقات العموميـة فـي شـكل سـلطة إداريـة مسـتقلة  .0

 صـية القانونيـةخوثالثية التشكيل )القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمـع المـدني( تتمتـع بالش

 وباستقالل التسيير اإلداري والمالي.

يجب أن يكون نظامها وإجراءاتهـا وكـذلك طـرق تعيـين أعضـائها كفيلـة بضـمان وجـود تنظـيم  .4

 مستقل لنظام الصفقات العمومية.

تنشأ داخل سـلطة تنظـيم الصـفقات العموميـة لجنـة لتسـوية المنازعـات مهمتهـا النظـر حسـب  .3

التـي تـنجم إمـا بـين سـلطة متعاقـدة ولجنـة رقابـة رية فـي الخالفـات وإجراءات عادلـة وحضـ

وإما بين سـلطة متعاقـدة أو لجنـة  ،وإما بين مترشحين ومتعهدين ،الصفقات العمومية المختصة

لرقابة الصفقات العمومية المختصة وبين مترشح أو متعهـد. ويـتم تشـكيل هـذه اللجنـة بشـكل 
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اقتـراح مـن اإلدارة والقطـاع الخـاص ويعين أعضاؤها على التوالي بنـاء علـى  ،ثالثي األطراف

 والمجتمع المدني.

تنشأ داخل سلطة تنظيم الصفقات العمومية لجنة تأديبيـة يعهـد إليهـا بمعاقبـة انتهاكـات قـوانين  .2

 الصفقات العمومية التي يرتكبها المترشحون والمتعهدون وذلك بعد مرافعات عادلة وحضورية.

التنظيم وسـير العمـل والمسـطرات المنطبقـة علـى  ويحدد بالطرق التنظيمية تشكيلة وإجراءات .0

 سلطة التنظيم ولجنة تسوية المنازعات واللجنة التأديبية.

يجوز أن تكون القرارات الصادرة عن لجنـة تسـوية المنازعـات واللجنـة التأديبيـة موضـع طعـن  .1

ولـيس  قضائي في أجل عشرة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إبالغ القرار المتضـرر منـه.

 للقيام بهذا الطعن أثر توقيفي.

 

 : مهام وصالحيات سلطة التنظيم02المادة

 تكلف سلطة تنظيم الصفقات العمومية على الخصوص بما يلي:

القيام، بالتعاون مع السـلطات، بتحديـد السياسـات والتنظيمـات المطبقـة فـي ميـدان الصـفقات  .0

ه حـول مشـاريع القـوانين والمراسـيم العمومية؛ وإبداء رأي مطابق ومستقل وملزم ويـتم نشـر

 المتعلقة بالصفقات العمومية؛

السهر، من خالل الدراسات واآلراء التي تبديها بصفة مستمرة على التطبيق الصـحيح للتنظيمـات  .4

واإلجراءات المتعلقة بالصـفقات العموميـة وأن تقتـرح علـى الحكومـة وعلـى الهيئـات المكلفـة 

تحسين والرفع من نجاعة نظام الالمقترحات التي من شأنها وبالصفقات العمومية كل التوصيات 

 ؛الصفقات العمومية

إعداد وثائق نمطية ودالئل اإلجراءات والتقييم والبرامج المعلوماتية المناسبة ونشر هذه الوثائق  .3

وتحيينها، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية والوزارات الفنية المختصـة 

 ؛لمنظمات المهنيةوا

جمع ومركزة الوثائق واإلحصـائيات المتعلقـة بمـنح وتنفيـذ ورقابـة الصـفقات العموميـة وذلـك  .2

ولهـذا  .بالتعاون مع اللجنة الوطنيـة لرقابـة الصـفقات العموميـة بهـدف إنشـاء بنـك للمعلومـات

الغرض، يجب أن تحصل لجنة تنظيم الصفقات العمومية من أجهزة إبـرام الصـفقات للسـلطات 

المتعاقدة على نسخ من االستشارات والترخيصات والمحاضر وتقارير التقييم والصفقات وجميـع 

 ؛األرشيف الخاص بالصفقاتفي التقارير التي تتولى االعتناء بمسكها وحفظها 

بتقيــيم لكفــاءات المؤسســات المكلفــة بالصــفقات العموميــة واإلجــراءات القيــام بصــفة دوريــة  .0

والتطبيقات العملية لنظام إبرام الصفقات العمومية واقتراح األعمال التصـحيحية والوقائيـة التـي 

 ؛من شأنها الرفع من نوعية األداء بهدف تحقيق الترشيد والشفافية والنجاعة

م لصـالح الفـاعلين االقتصـاديين والمؤسسـات المعنيـة إعداد برامج للتكوين والتحسيس واإلعال .1

بالصفقات العمومية، حول اإلطار التنظيمي والمؤسسي إلبرام هذه العقود والسيما مـن خـالل 

نشر مستمر للمجلة الرسـمية للصـفقات العموميـة، وذلـك بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة لرقابـة 

 ؛الصفقات العمومية

ويـة الكفـاءات البشـرية والمؤسسـية فـي ميـدان إبـرام الصـفقات متابعة ودعم تنفيذ برنامج تق .2

 ؛العمومية
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ووضـع بـرامج لتزكيـة  ،إبداء الرأي حول إجراءات انتقاء أعضاء لجان إبرام الصفقات العموميـة .0

 ؛المتخصصين في الصفقات العمومية

نوعية فـي فنية ونظم التسيير المطبقة في ميدان الالمعايير والمواصفات الالمساهمة في إعداد  .9

 ؛الصفقات العمومية

بـة إجـراءات الصـفقات االقيام باكتتاب مراقبين مستقلين بهـدف تلبيـة الحاجيـات فـي ميـدان رق .01

ويكلف هـؤالء المراقبـون . حسب إجراءات تحدد بطرق تنظيمية العمومية إذا رأت ذلك ضروريا،

الصـادرة عـن  بحضور جلسات فتح الظروف وتقييم العروض والمصادقة على اقتراحـات المـنح

لجنة إبرام الصفقات العمومية أو لجنة رقابة الصفقات العموميـة المختصـة دون أن يكـون لهـم 

 ؛حق التصويت وال إبداء الرأي

 ، ولهذا الغـرض .القيام، بواسطة مدققين مستقلين، بالرقابة الالحقة على إبرام وتنفيذ الصفقات .00

كـل سـنة ماليـة مـدققا مسـتقال حـول  ي سلطة تنظـيم الصـفقات العموميـة عنـد انتهـاءعتستد

إجراءات إبرام العقود التي تحددها وتحيل إلى السلطات المختصة جميع المخالفـات المالحظـة 

لألحكام القانونية والتنظيمية واالتفاقيـة سـواء تعلـق األمـر بـإبرام أو تنفيـذ أو رقابـة الصـفقات 

المتعلق بالمنافسة أو القواعـد المنظمـة  العمومية أو تعلق األمر بالتشريع الجنائي أو الجبائي أو

 للوظيفة العمومية.

اآلتيـة ضـد  14الحكم بالعقوبات المالية أو عقوبات الطرد المؤقت أو النهائي الواردة في المادة  .04

ن علـى ا ،األشخاص الطبيعية أو المعنوية في حالة انتهاكها للنظم المتعلقة بالصفقات العموميـة

فـي المجلـة الرسـمية للصـفقات العموميـة أو كـل جريـدة أخـرى  تنشر الئحة هؤالء األشخاص

 مؤهلة لذلك.

استقبال الطعـون الممارسـة مـن طـرف المترشـحين أو المتعهـدين، أو الكيانـات المتعاقـدة أو  .03

 أجهزة الرقابة.

 التعهد تلقائيا بالقضايا المتعلقة بانتهاك النظم المتعلقة بالصفقات العمومية. .02

مية أو جماعية او دولية ذات اختصاص في يمع كل هيئة أو مؤسسة إقل القيام بوظيفة االتصال .00

ميدان الصفقات العمومية وتكون منشأة بموجب معاهدة أو اتفاقية صادقة عليها الجمهورية 

وتتلقى أو تبلغ إلى المؤسسة المذكورة جميع المعلومات  .اإلسالمية الموريتانية بصفة قانونية

والقيام بجميع  ها،بصفة تلقائية أو بناء على طلب منها عندما تكون داخلة في مجال اختصاص

التحقيقات الالزمة في حالة ما إذا طلبتها هذه الهيئة وتعلق األمر بانتهاكات الترتيبات اإلقليمية او 

دان الصفقات العمومية بمناسبة إبرام أو تنفيذ صفقة سواء ارتكبت الجماعية أو الدولية في مي

هذه االنتهاكات على تراب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية أو على تراب دولة طرف في 

 المعاهدة او االتفاقية من طرف مؤسسة مقرها في موريتانيا.

العمومية وإقامة عالقات  المساهمة في االجتماعات االقليمية والدولية ذات الصلة بالصفقات .01

 تعاون فني مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في الميدان.

إحالة تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية  .02

والوزير األول ورئيس محكمة الحسابات حول نجاعة وفاعلية نظام إبرام وتنفيذ ورقابة 

 مصحوبا بجميع التوصيات التي من شأنها التحسين من حاله.الصفقات العمومية 

 القيام بأية مهمة أخرى تعهد بها إليها الحكومة تتعلق بالصفقات العمومية. .00
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جوء إلى القضاء في إطار مهمتها الهادفة إلى ضمان احترام لوتخول سلطة تنظيم الصفقات العمومية ال

ة من طرف جميع الفاعلين وعلى الخصوص منع النظم المعمول بها في ميدان الصفقات العمومي

ويقوم بهذه التحقيقات وكالء محلفون من سلطة تنظيم الصفقات العمومية يحدد اكتتابهم  ,الرشوة

 ووضعيتهم وسلطاتهم بموجب مرسوم.

 

 الباب الثالث: عن القواعد العامة والمطبقة على إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية

 طيط وتنسيق الطلبية العموميةالفصل األول: تخ

 القسم األول: الخطة التوقعية

 : إعداد الخطة التوقعية00المادة

تلزم السطات المتعاقدة في بداية كل سنة بإعداد خطط توقعية سنوية للصفقات العمومية تتضمن كافة 

 المقتنيات مع السلع والخدمات على أساس برنامج أنشطتها.

الميدانية للسلطة المتعاقدة ومسيري االعتمادات بإعطاء جميع المعلومات لزم القطاعات يولهذا الغرض 

 المفيدة للجنة إبرام الصفقات العمومية المكلفة بإعداد تلك الخطط.

ويجب على السلطة المتعاقدة أن تعد مشروع الميزانية والخطة التوقعية المصاحبة له حسب الشكلية 

ض دمجها في الوقت المناسب في رق تنظيمية وذلك بغالنموذجية والجدول الزمني المحددين بطر

مسلسل إعداد وإعادة ميزانية الدولة وهيئات الوصاية التي قد تتبع لها السلطة المتعاقدة في الميدان 

 المالي.

ويجب أن تكون هذه الخطط المصادق عليها قانونا من طرف األجهزة المختصة منسجمة مع األرصدة 

ة ركللمراجعة. كما يجب إبالغها إلى لجان مراقبة الصفقات العمومية المشاالمخصصة لها. وهي قابلة 

 في مسلسل المصادقة عليها.

وكذلك على موقع الكتروني مشترك  ،وتقوم السلطات المتعاقدة بنشرها في جريدة ذات انتشار وطني

ل في الخطة يكون الولوج إليه مجانا وذلك في أجل أقصاه ثالثين يوما قبل تاريخ أول إبرام مسج

 التوقعية.

ويجب أن تكون الصفقات المبرمة من طرف السلطات المتعاقدة قد سجلت من قبل في هذه الخطط 

 التوقعية او تمت مراجعتها وعرضها على نظر لجنة رقابة الصفقات العمومية المختصة.

 قات العمومية أم ال.يحظر أي تجزئة للطلبيات سواء كان مترتبا على مخالفة للخطة التوقعية إلبرام الصف

 

 : اإلعالن العام عن إبرام الصفقات01المادة

تعلن السلطات المتعاقدة بواسطة إعالن توضيحي عام عن إبرام الصفقات والمميزات األساسية 

لصفقات األشغال والتوريدات والخدمات التي تنوي إبرامها برسم السنة والتي يساوي مبلغها أو يتجاوز 

إلبرام الصفقات العمومية. ويجب أن ينشر هذا اإلعالن في أجل أقصاه ثالثين يوما السقوف المحددة 

 قبل بدء مسلسل إبرام الصفقات ما لم يحدد أجل مغاير بالطرق التنظيمية.

وتبقى السلطات المتعاقدة حرة في عدم الرد على مشاريع الشراء العمومي المذكورة في اإلعالن 

 التوضيحي.
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 حديد الحاجياتالقسم الثاني: ت

 : طرق تحديد الحاجيات:02المادة

يجب على السلطة المتعاقدة أن تحدد بدقة طبيعة وحجم الحاجيات قبل أي دعوة إلى المنافسة أو أي 

إجراء للمفاوضة في حالة التفاهم المباشر. ويعتمد تحديد الحاجيات على مواصفات فنية محددة بدقة 

بالنظر إلى المقتنيات المزمع اقتنائها ويجب أن ينحصر موضوع وتجرد ومهنية وبطريقة غير تمييزية 

 الصفقة التي تبرمها السلطة المتعاقدة في تلبية هذه الحاجيات.

 

 : توفر االعتمادات00المادة

 يجب أن تخضع إجراءات إبرام الصفقات العمومية للترتيبات في مجال المالية العامة.

توفر التمويل الالزم قبل إطالق االستشارات طبقا للخطة وتلزم السلطة المتعاقدة بأن تتحقق من 

 التوقعية السنوية إلبرام الصفقات وذلك إلى غاية إبالغ الصفقة.

 

 : تجزئة الصفقة09المادة

عندما تكون التجزئة عند المناقصة من شأنها أن تتمخض عنها فوائد مالية أو فنية أو من منظور ترقية 

من هذا القانون، توزع األشغال أو  4المادة 4مع احترام أحكام الفقرة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة

ة أو يكون التوريدات أو الخدمات إلى أجزاء متجانسة يمكن أن يكون كل منها موضع صفقة منفرد

 دة.حمجموعها موضوع صفقة وا

على يحدد نظام عرض المناقصة عدد األجزاء وطبيعتها ودرجة أهميتها وكذلك الشروط المفروضة 

 المترشحين لجزء أو أكثر وطرق منحها.

 

 : تنسيق الطلبيات41المادة

أن تقوم بتنسيق إبرام صفقاتها أيا ،بإمكان المصالح التي تتمتع بميزانية خاصة داخل السلطة المتعاقدة

كان مبلغها حسب إجراءات تحددها هي بحرية وتخضع الصفقات المبرمة بهذه الصفة للقواعد المحددة 

 لقانون وفي المرسوم المطبق له.في هذا ا

 

: تجميع الطلبيات40المادة  

I- :يمكن القيام بتجميع الطليات لتلبية الحاجيات من التوريدات الجارية حسب ما يلي 

بين مصالح الدولة والمؤسسات العمومية للدولة غير المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري  .0

 أو بين هذه المؤسسات العمومية وحدها؛

بين المجموعات الترابية أو بين المؤسسات العمومية المحلية أو بين المجموعات الترابية  .4

 والمؤسسات العمومية المحلية.

 أعاله. 4و  0بين األشخاص العمومية المذكورين في  .3

اعاله وبين شخصية معنوية  4و0المذكورين في  نييبين واحد أو أكثر من األشخاص العموم .2

للقانون الخاص أو بين واحدة أو أكثر من المؤسسات العمومية الوطنية واحدة أو أكثر تابعة 

ذات الطابع الصناعي والتجاري أو تجمعات المصالح العامة او تجمعات التعاون االجتماعي أو 



 VAINCRE 285بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

االجتماعي أو تجمعات التعاون الصحي شريطة أن يطبق كل عضو التجمع بالنسبة -الطبي

 ، القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.للمشتريات المنفذة في إطار التجمع

II-.يجب أن يوقع أعضاء التجمع اتفاقية تأسيسية 

وتعين من بين أعضاء التجمع منسقا يتمتع بصفة السلطة ، د هذه االتفاقية طرق سير عمل التجمعتحد

 المتعاقدة كما هي محددة في هذا القانون.

عليها في هذا القانون وفي المرسوم المطبق له، يكلف هذا المنسق، مع احترام القواعد المنصوص 

 بتنظيم كافة العمليات المتعلقة باختيار متعاقد واحد أو أكثر.

ويلتزم كل عضو في التجمع، داخل االتفاقية، بأن يوقع مع المتعاقد المختار صفقة في حدود حاجياته 

 الخاصة كما حددها مسبقا.

III- ة للتجمع بالطرق التنظيمية ويجب أن تحترم المبادئ المقررة تحدد طرق سير لجنة استدراج المناقص

 في هذا الميدان بموجب هذا القانون والمرسوم المطبق له.

IV- .يوقع أعضاء التجمع، كل فيما يعنيه، على الصفقة ويضمن تنفيذها 

 

 : مركزيات الشراء44المادة

 مركزية الشراء هي سلطة متعاقدة خاضعة لهذا القانون ومهمتها:

 اقتناء التوريدات أو التجهيزات لصالح السلطات المتعاقدة أو .0

 إبرام الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات أو التجهيزات لصالح السلطات المتعاقدة. .4

ويسمح هذا القانون باللجوء مباشرة إلى مركزيات الشراء شريطة أن تحترم مركزية الشراء قواعد 

 هذا القانون والمرسوم المطبق له.اإلشهار والمنافسة التي يفرضها 

 وستحدد طرق تنظيم وسير عمل مركزيات الشراء بالطرق التنظيمية.

 

 الفصل الثاني: عن شروط المشاركة في الطلبية العمومية

 : شروط األهلية43المادة

يجوز لكل مترشح يتوفر على الكفاءات الفنية والقدرات المالية الضرورية لتنفيذ صفقة عمومية أن 

 يشارك في إجراءات إبرام الصفقات العمومية.

ال يجوز للسلطات المتعاقدة في تحديدها للقدرات الفنية والمالية المطلوبة أن تتخذ أي إجراء تمييزي و 

 السيما إذا ترتب عليه عرقلة الولوج الحر إلى الطلبية العمومية.

 

 : حاالت العجز واإلبعاد42المادة

 مية لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية التالية:ال يجوز أن تمنح صفقة عمو-0

 وعلى األشخاص  .الذين هم في وضعية تصفية لممتلكاتهم أو في حالة إفالس شخصي

 الطبيعيين او المعنويين المحالين إلى التسوية القضائية أن يثبتوا أهليتهم لمتابعة نشاطاتهم.

 ؛ية المطلوبةالذين ال يتمتعون بالكفاءات الفنية واالقتصادية والمال 

  الذين تعرضوا لحاالت الحظر أو لسقوط حقوقهم النصوص عليها في النصوص المعمول بها

 ؛وباألخص المدونة الجزائية والمدونة العامة للضرائب ومدونة الشغل او الضمان االجتماعي
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  االستشاريون أو المرتبطون بقرابة مع االستشاريين أو وسطاء االستشاريين الذين أعدوا أو

 ؛ساهموا في إعداد كل أو بعض ملفات استدراج المناقصة أو االستشارة

  الشخص المسؤول عن الصفقات الذي يتوفر هو، أو أحد أعضاء لجنة إبرام الصفقات أو اللجنة

الفرعية لتقييم العروض أو لجنة مراقبة الصفقات العمومية أو سلطة التنظيم أو السلطة 

عمومية، على مصالح مالية أو شخصية مباشرة أو غير المكلفة بالمصادقة على الصفقة ال

 ؛مباشرة

  الذين سبق أن أدينوا بمخالفات تجاه قانون الصفقات العمومية او الذين تم إبعادهم من

إجراءات الصفقات بقرار قضائي نهائي في المجال الجزائي أو الضريبي أو االجتماعي أو 

. وينطبق اإلبعاد أيضا على الشخصية بواسطة قرار من سلطة تنظيم الصفقات العمومية

المعنوية التي يديرها األشخاص المذكورون في هذه الفترة أو يملكون غالب رأس مالها. 

 وتنطبق هذه القواعد كذلك على المتعهدين إذا كان التعهد تم باسم التجمع.

  اإلتاوات أو الذين لم يدفعوا الحقوق أو الرسوم أو الضرائب أو االشتراكات أو المساهمات أو

المبالغ المقتطعة أيا كان نوعها أو الذين هم غير قادرين على إثبات وفائهم بالتزاماتهم في 

مجال الضريبي واالجتماعي بواسطة وثيقة من قبل اإلدارة المعنية سيحدد محتواها وآليات 

 ؛تسليمها بالطرق التنظيمية

 و ملف االستشارة.الذين لم يوقعوا التصريحات الواردة في ملف المناقصة أ 

 يمكن للمؤسسات أن تثبت عدم تعرضها إلحدى حاالت العجز أو اإلبعاد من خالل ما يلي:-4

  الوثائق اإلدارية المطلوبة المحددة في ملف المناقصة وتعد الئحة هذه الوثائق وتنشر من

 ؛طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية

  المترشحة بصفة فعلية الوثائق المطلوبة التصريحات على الشرف شريطة أن تسلم المؤسسة

 في ملف استدراج المناقصة.

 

 : العقوبات المترتبة على عدم صحة البيانات او تزويرها40المادة

عدم صحة البيانات التي تمس القدرات الفنية والمالية وكذا المستندات اإلدارية المطلوبة في ملف 

رفض العرض أصال أو فسخ الصفقة الحقا دون إنذار استدراج المناقصات، أو تزويرها، يعاقب عليه ب

مسبق وعلى نفقة المصرح ومسؤولياته بدون اإلخالل بالعقوبات األخرى التي يمكن اتخاذها بمقتضى 

هذا القانون والقوانين المعمول بها. ويجب أن يسبق هذه العقوبة استفسار لدى المؤسسة التي 

 ارتكبت الخطأ.

 

 ءات إبرام الصفقات العموميةالفصل الثالث: طرق وإجرا

 : مبدأ الفتح العلني للعروض:41المادة

تفتح العروض في جلسة علنية. ويجب أن يترأسها رئيس لجنة إبرام الصفقات وبحضور أعضائها اآلخرين 

ومن يرغب من المترشحين أو ممثليهم في الحضور في التاريخ والوقت المحدد في ملف المناقصة أو 

 كآخر أجل الستالم وفتح العروض. في ملف االستشارة

ومع مراعاة الترتيبات الخاصة المطبقة على صفقات الخدمات الفكرية، يتم فتح الظروف الفنية والمالية 

 بصفة متزامنة.
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 : أنماط إجراء الصفقات42المادة

تبرم الصفقات العمومية بعد إجراء المنافسة بين المترشحين المحتملين على أساس استدراج  .0

 ؛صة؛ وتختار السلطات المتعاقدة طرق إبرام صفقاتها طبقا ألحكام هذا القانونمناق

يعتبر استدراج المناقصة هو القاعدة العامة. ويعد اللجوء إلى طرق أخرى إلبرام الصفقات  .4

 ؛بمثابة طرق استثنائية وتتم في نطاق الشروط المحددة في هذا القانون

بعد استشارة مبسطة أو عن طريق التفاهم المباشر  يمكن أن تمنح الصفقات، بصفة استثنائية، .3

 ؛ضمن الشروط المحددة في هذا القانون

تبرم الصفقات المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الفكري بعد القيام باالستشارة ووضع الئحة  .2

 ؛من هذا القانون 49مقيدة وتقديم المقترحات طبقا ألحكام المادة 

النفقات األقل من المبلغ المحدد للصفقات إلى استعمال  يجوز للسطات المتعاقدة أن تلجأ في .0

طرق طلب تحديد السعر أو إلى االستشارة المبسطة شريطة أن تحترم اإلجراءات المتبعة 

المبادئ المقررة في المادة األولى من هذا القانون. ويجب أن تثبت السلطة المتعاقدة بأن و

كن السيما في اللجوء إلى المنافسة العروض والظروف التي جرت فيها هي أحسن ما يم

ومقارنة الثمن المحصول عليه باثمان الصفقات الفارطة المشابهة أو المعلومات المحصول 

عليها لدى بنوك المعلومات لألثمان الوطنية أو الدولية. ويجب أن تحدد هذه الطلبات المواصفات 

والواجبات المفورضة على  الفنية المطلوبة من طرف السلطة المتعاقدة ومعايير التقييم

األطراف وطرق تنفيذ الخدمات. ويمكن أن يتم تسديد النفقات المترتبة بها على مجرد فواتير أو 

مذكرات مع مراعاة تطبيق القواعد المتعلقة بالتعهد والتصفية واألمر بالصرف والتسديد الخاصة 

 ظيمية.لكل سلطة متعاقدة. وتحدد هذه القواعد واإلجراءات بالطرق التن

القواعد المتعلقة بمضمون ملفات العرض او االستشارة واإلشهار وتقديم وتسلم العروض  .1

والمقترحات وإجراءات فتح العروض وتقييمها تحدد بالطرق التنظيمية مع احترام المبادئ 

 المحددة في هذا القانون.

ومية حسب د أو مؤدي خدمات أن يترشح بكل حرية للصفقات العمورويحق لكل مقاول أو م .2

الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛ ويستفيد من المساواة في المعاملة فيما يتعلق 

 بالنظر في ترشحه وفي عرضه.

تخضع الصفقات العمومية للنظام الجبائي والجمركي الجاري به العمل في الجمهورية  .0

نظيمي ومع اإلسالمية الموريتانية ما لم ينص على خالف ذلك صراحة بنص تشريعي أو ت

 مراعاة األحكام الواردة في اتفاقيات تمويل المساعدات الخارجية أو االتفاقات الدولية

 

 القسم األول: عن النظام العام إلجراءات إبرام الصفقات:

 : صفقات استدراج عرض مناقصة:40المادة

فق لمواصفات استدراج عرض المناقصة هو الطريقة التي تختار بها السلطة المتعاقدة العرض الموا

الفنية األقل كلفة والذي تتوفر لصاحبه مقومات التأهيل. وتتم هذه الطريقة دون مفاوضة بل على 

أساس معايير موضوعية للتقييم يتم إشعار المترشحين بها مسبقا في ملف استدراج العرض ويعبر عنها 

 .نقديا

تأهيل مسبق كما يمكن أن ينجز ويمكن أن يكون استدراج عرض المناقصة مفتوحا أو محصورا أو بعد 

 على مرحلتين.
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 ويمكن أن يأخذ شكل مسابقة إذا كانت الدواعي الجمالية تقتضي إجراء بحوث خاصة.

 وتحدد شروط وطرق تنفيذ إبرام هذه الصفقات بالمرسوم المطبق لهذا القانون.

 

 : صفقة الخدمات الفكرية49المادة

ذات الطابع الفكري أساسا والتي يكون عنصرها الغالب موضوع صفقة الخدمات الفكرية هي الخدمات 

يات لغير قابل للقياس ماديا ويتضمن هذا النوع، على الخصوص، الدراسات وقيادة األشغال وقيادة العم

 وخدمات المساعدة الفنية والمعلوماتية وقيادة األشغال المنتدبة.

 التنظيمية. تحدد شروط وطرق تنفيذ إبرام هذا النوع من الصفقات بالطرق

 

 القسم الثاني: عن الطرق الخاصة إلبرام الصفقات

 : الصفقات بعد االستشارة المبسطة:31المادة

تتمثل االستشارة المبسطة أو طلب تحديد السعر في استدعاء المنافسة بواسطة ملف فني مبسط لعدد 

المطلوبة وكمياتها محدود من المترشحين ال ينقص عن ثالثة. ويتضمن الملف وصفا فنيا للحاجيات 

وكذلك تاريخ محل تسليمها. ويجب أن تحدد في الملف الفني شروط العرض المعتمدة. ويناسب هذا 

النمط الخدمات البسيطة والمنتوجات ذات القيمة المنخفضة والمتوفرة بكثرة في السوق ويقل مبلغ 

 من هذا القانون. 0ثمنها عن سقف إبرام الصفقات كما هو محدد في المادة

 

 : الصفقة بالتفاهم المباشر:30المادة

تعتبر الصفقة "بالتفاهم المباشر" إذا لم يقع فيها أي شكل من المنافسة، وبعد إذن خاص من لجنة 

رقابة الصفقات العمومية يؤكد أن الشروط القانونية لها متوفرة. ويجب أن يتضمن طلب اإلذن في 

 اللجوء إلى هذا اإلجراء المسببات التي تبرره.

 

 : الشروط34المادة

 ال تبرم صفقة بالتفاهم المباشر إال في الحاالت الحصرية التالية:

 بالنسبة لصفقات األشغال والتوريدات:

 في حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية؛ -

بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي  ةفيما يتعلق بالعقود المبرم -

تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحه شريطة أن يطبق، لتلبية تلك 

 الحاجيات، األحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة.

شراء أو تطوير أو إنتاج أو إنتاج مشترك لبرامج تهدف ون موضوعها كيفيما يتعلق بالعقود التي  -

إلى البث من طرف أجهزة الراديو أو كانت تلك العقود تتعلق بأوقات البث أو الربورتاجات 

 اإلنعاشية ذات الطبيعة الوطنية.

إذا كانت الحاجيات ال تمكن تلبيتها إال بخدمات تستلزم استغالل براءة اختراع أو ترخيص أو  -

 ة يتمتع بها متعهد واحد أو مورد واحد أو مؤدي خدمات واحد؛حقوق خاص

إذا كانت األشغال أو التوريدات أوالخدمات مكملة لصفقة تم تنفيذها أو قيد التنفيذ بشرط أن ال  -

 يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامة:
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o الموجودة إذا  بالنسبة للصفقات المكملة للتوريدات، أن تكون مخصصة لتوسيع المنشئات

ترتب على تبديل المورد إلزام السلطة المتعاقدة باقتناء معدات فنية مختلفة ال تتماشى 

مع المعدات التي بحوزتها أو تترتب عليها صعوبات فنية فادحة في االستغالل أو 

 الصيانة؛ أو

o ي بالنسبة للصفقات المكملة للخدمات أو األشغال إذا كانت تتألف من خدمات ال توجد ف

الصفقات األصلية إال أنها أصبحت نظرا لظروف مفاجئة ضرورية لتنفيذ الخدمة أو انجاز 

العمل إذا لم يكن ممكنا فصل الخدمات أو األشغال التكميلية ال اقتصاديا وال فنيا عن 

 الصفقة األصلية دون أن يكون في ذلك ضرر كبير على السلطة المتعاقدة؛ و

مؤدي خدمات يضمن وجود حل مطابق للمتطلبات الواردة في أن ال يوجد مقاول أو مورد أو  -

 الفقرات اآلنفة.

 بالنسبة لصفقات الخدمات الفكرية، يمكن اللجوء إلى طريقة االنتقاء هذه ضمن الحاالت التالية:

 بالنسبة للمهام التي تعتبر امتدادا طبيعيا لنشاطات يقوم بها االستشاري المعني بصفة مرضية؛ -

استثنائية فرضتها كوارث طبيعية او في الحاالت التي يعتبر فيها االختيار السريع في حالة ظروف  -

 ضروريا بالنظر لطبيعة المشروع؛

عندما ينفرد االستشاري بامتالك المواصفات المطلوبة أو يتوفر على تجربة ذات أهمية استثنائية  -

 بالنسبة للمهمة المعتبرة؛

 قة بالتحكيم والصلح.بالنسبة للعقود الخاصة بالخدمات المتعل -

توريدات أو خدمات تمثل بموجب الترتيبات القانونية أو إذا كان موضوع الصفقة أشغال أو  -

التنظيمية طابع سريا ال يتماشى مع أي صيغة من التنافس أو اإلشهار أو كانت حماية المصالح 

، بقرار من األساسية لألمن الوطني تقتضي تلك السرية، خروجا على أحكام المادة السابقة

 مجلس الوزراء.

 

 : رقابة األثمان33المادة

بدون اإلخالل بتطبيق إجراءات الرقابة الالحقة، ال يجوز إبرام الصفقات بعد االستشارة المبسطة 

والصفقات بالتفاهم المباشر إال مع مقاولين او موردين أو مؤدي خدمات يقبلون الخضوع لرقابة األثمان 

الخدمات. وتحدد الصفقة االلتزامات المحاسبية المفروضة على صاحب الصفقة الخاصة طيلة تنفيذ 

وخصوصا تقديم الحصيلة والحسابات الختامية وحساب االستغالل باإلضافة إلى المحاسبة التحليلية 

 لالستغالل أو، في حالة غيابها، الوثائق التي تمكن من معرفة الكلفة النهائية.

 

 : اإلذن المسبق32المادة

ب أن تحصل الصفقات المبرمة بالتفاهم المباشر على اإلذن المسبق من طرف لجنة رقابة الصفقات يج

العمومية المختصة على أساس تقرير خاص تعده لجنة إبرام الصفقات للسلطة المتعاقدة على إثر 

ر الخاص جلسة لتحليل مبررات اللجوء إلى هذه الطريقة واإلجراءات المحتملة للمنافسة. ويعتمد التقري

 للجنة إبرام الصفقات على دراسة لألثمان ويحال إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

ويجب أن تبلغ على سبيل اإلعالم كل صفقة تبرم بالتفاهم المباشر إلى سلطة تنظيم الصفقات 

 العمومية التي تقوم بنشرها.
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 القسم الثالث: ال مادية اإلجراءات

 : مجال التطبيق30المادة

بادل المعلومات الوارد تطبيقا لهذا القانون يمكن أن يتم عن طريق الوسائل األلكترونية طبقا إن ت

 أسفله. 32و 31للشروط المحددة في المادتين 

 : اإلجراءات العملية31المادة

يمكن أن توضع وثائق عروض المناقصة واالستشارات تحت تصرف المترشحين بالطرق األلكترونية 

بالطرق التنظيمية شريطة أن توضع هذه الوثائق كذلك تحت تصرف المترشحين  بشروط يتم تحديدها

 بواسطة البريد إذا طلبوا ذلك.

وما لم ينص على خالف ذلك في إعالن استدعاء المنافسة أو إعالن عرض المناقصة، فإنه يجوز كذلك 

وط يتم تحديدها إرسال الترشحات والعروض إلى السلطة المتعاقدة بالطرق األلكترونية طبقا لشر

 بالطرق التنظيمية.

ال تحول أحكام هذا القانون التي تنص على وثائق مكتوبة دون استبدال هذه الوثائق بدعائم أو طرق 

 تبادل الكترونية.

 

 : الضمانات32المادة

إن الوسائل المستعملة للتبادل األلكتروني وخصوصياتها الفنية يجب أن ال تكتسي طبعا تمييزيا وإن 

 دائما تحت تصرف الجمهور وأن تكون مطابقة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال المستعملة عادة.تكون 

ستحدد بالطرق التنظيمية الشروط التي من شأنها ضمان أصالة التعهدات والترشحات والوثائق األخرى 

 المبلغة عن طريق الوسائل األلكترونية.

من سالمة المعطيات وسرية العروض وطلبات ويتم تبليغ المعلومات وتبادلها وتخزينها بصفة تض

المشاركة وأن تظل السلطة المتعاقدة على جهل بمحتوى العروض وطلبات المشاركة إلى انتهاء األجل 

 المقرر لتقديمها.

 

 القسم الرابع: عن قواعد تقييم العروض

 :معايير التقييم30المادة

الفكرية، يجري تقييم العروض على أساس  مع مراعاة األحكام الخاصة بالصفقات المتعلقة بالخدمات

المعايير االقتصادية والمالية والفنية المذكورة في ملف استدراج المناقصة الذي يحدد مناهج تحديد 

 الكمية، بهدف معرفة العرض المطابق واألقل كلفة.

ةوالوظيفية إن معايير التقييم هذه مثل كلفة االستخدام والثمن والمردودية والنوعية والقيمة الفني

وخصوصا ظروف االستغالل والصيانة وكذلك المدة المحتملة لبقاء العمل المنجز أو التوريدات أو 

الخدمات المعنية والفوائد المحتملة في ميدان األمن والبيئة وخدمات ما بعد البيع والمساعدة الفنية 

لصفقة سواء كانت ممولة أم وأجل التنفيذ وجدول التسديد، يجب أن تكون موضوعية بالنسبة لموضوع ا

 ال من الميزانية الوطنية، وقابلة للتحديد من حيث الكم، ومعبرا عنها نقديا.

 ستحدد شروط وطرق تقييم هذه المتغيرات بالرسوم المطبق لهذا القانون.
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 : األفضلية39المادة

األفضلية للمتعهد في إطار إبرام الصفقات ولتشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية، يمنح هام  

 الموريتاني الذي يقدم عرضا موافقا لملف استدراج المناقصة.

 

 : شروط تطبيق األفضلية الوطنية21المادة 

يجب أن يحدد حجم األفضلية في ملف استدراج المناقصة في شكل نسبة مئوية من مبلغ العرض ويجب 

 فقة.أن ال يتجاوز في أي حالة نسبة خمس عشر في المائة من ثمن الص

ويجب ان تكون مطابقة للممارسات والمعايير  ،تحدد شروط وطرق تطبيق األفضلية بالطرق التنظيمية

 الدولية في هذا المجال.

 

 القسم الخامس: شفافية إجراءات منح الصفقات العمومية

 : نشر القرارات20المادة 

وإعداد الالئحة المقيدة وانطالق تكون القرارات الصادرة خالل اإلجراءات في ميدان التأهيل المسبق 

استدراج المناقصة وفتح الظروف ومنح الصفقات، موضع نشر حسب إجراءات ستحدد بالطرق التنظيمية 

وفي كل األحوال في المجلة الرسمية للصفقات العمومية أو بالوسائل االلكترونية. وتسري آجال الطعن 

 من هذا النشر.المحتملة من طرف المترشحين أو المتعهدين ابتداء 

 

 : إعالم المترشحين والمتعهدين24المادة

يجب على السلطة المتعاقدة أن تبلغ كتابيا إلى كل مترشح أو متعهد بطلب منه، مبلغ الصفقة الممنوحة 

 ( أيام اعتبارا من تسلم الطلب المكتوب.0واسم المستفيد منها في أجل خمسة )

من  20ا بعد نشر المنح المؤقت المذكور في المادة ( يوم00تمضي السلطات المتعاقدة خمسة عشر )

 هذا القانون، قبل توقيع الصفقة.

يحق للمترشح أو المتعهد ذي المصلحة  ،من هذا القانون 20وابتداء من النشر الوارد في المادة 

المشروعة أن يطعن في قرار لجنة إبرام الصفقات للسلطة المتعاقدة أو قرار لجنة الرقابة المختصة 

وما بعدها من هذا القانون في اآلجال المقررة، تحت  00ويجب أن تتم الطعون الواردة في المادة 

 طائلة السقوط.

 

 فقة وتوقيعها والمصادقة عليها وتبليغها وسريانهاالقسم السادس: الرقابةعلى الص

 : الرقابة23المادة

من هذا القانون، تكون لجنة رقابة الصفقات العمومية مسؤولة عن التأكد من  04طبقا ألحكام المادة 

مطابقة اإلجراءات المطبقة ومحتوى الصفقة للنظم المعمول بها. وفي حالة الصفقات ذات التمويل 

اشتراط أخذ إشعار بعدم المعارضة من طرف المانحين إذا كانت اتفاقية التمويل التي  يمكن ،الخارجي

 لدولة بهؤالء المانحين تنص على ذلك.اتربط 

فإن الصفقة  ،وإذا كان إبرام صفقة ما خاضعا لواجب الحصول على إذن مسبق ولم يحترم هذا اإللزام

 على كل حال مرفقا بعقد الصفقة. تعتبر باطلة بطالنا مطلقا. ويجب أن يكون هذا اإلذن
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 : التوقيع22المادة

ال يوجد أي تفاوض بين السلطة المتعاقدة وبين المتعهد أو الممنوح بشأن العرض المقدم ما لم ينص 

هذا القانون على خالف ذلك أو كان في إطار الصفقات بالتفاهم المباشر أو بخصوص صفقات 

المتعاقدة الصفقة بهدف توقيعها دون أن تؤدي الترتيبات التعاقدية إلى الخدمات الفكرية. تهيئ السلطة 

 تغيير في شروط استدعاء المنافسة أو في مضمون محضر منح الصفقة.

وقبل التوقيع على أي صفقة يجب على المصالح المختصة في السلطات المتعاقدة ان تثبت للمتعاقد 

 معها أن الرصيد المالي جاز وأنه قد تم حجزه.

مع مراعاة الطعون  00ويجب التوقيع على الصفقة فور انتهاء أجل الطعون المحدد في المادة 

 المتقدمة.

 

 : المصادقة على الصفقات20المادة

تحال الصفقات العمومية للمصادقة عليها بعناية السلطة المتعاقدة أو لجنة إبرام الصفقات العمومية 

 ة المحددة بالطرق التنظيمية.المختصة، عند االقتضاء، حسب سقوف المصادق

 ويجب أن تتم هذه المصادقة خالل أجل صالحية العروض.

( اعتبارا 00وال يصح االمتناع عن المصادقة على الصفقة إال بقرار مسبب يصدر خالل خمسة عشر يوما )

من إحالة ملف المصادقة، والقابل للطعن من جميع أطراف العقد أمام سلطة تنظيم الصفقات 

 ية.العموم

وعلى كل حال يجب أن تحصل المصادقة خالل أجل صالحية العروض. وبعد انتهاء هذا األجل يجوز 

 للتعهد أن يسحب عرضه.

وال يجوز االمتناع عن التأشيرة أو المصادقة إال في حالة غياب الرصيد المالي أصال أو توفر رصيد غير 

 كاف.

 ا مطلقا وال تلزم السلطة المتعاقدة ماليا.والصفقات التي لم يصادق عليها تعتبر باطلة بطالقن

 

 : اإلبالغ21المادة

 وبعد استكمال إجراءات المصادقة يجب أن تبلغ الصفقات قبل الشروع في أي تنفيذ.

ويتمثل اإلبالغ في إرسال السلطة المتعاقدة للصفقة الموقعة إلى صاحبها خالل ثالثة أيام اعتبارا من 

ك بكل وسيلة يثبت بها تاريخ اإلبالغ. ويعتبر تاريخ اإلبالغ هو تاريخ استالم تاريخ المصادقة عليها ويتم ذل

 الصفقة من طرف صاحبها. وتعاد إلى المتعهدين غير المتعاقدين كفاالتهم.

 

 : سريان مفعول الصفقة22المادة

ات تصبح الصفقة سارية المفعول فور إبالغها. ويعتبر سريان مفعول الصفقة هو بداية سريان الواجب

 وما لم ينص على خالف ذلك في الصفقة، بداية سريان آجال االنجاز. .القانونية المتعلقة بالتنفيذ

( من سريان مفعول الصفقة، ينشر اإلعالن بمنحها النهائي في المجلة 00وخالل خمسة عشر يوما )

 الرسمية للصفقات العمومية أو بالطريقة األلكترونية أو بكل وسيلة أخرى للنشر.
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 الفصل الرابع: عن تنفيذ الصفقات العمومية

 : مراجعة األثمان20المادة

د مدة تنفيذها على ستة أشهر بتطبيق إحدى صيغ مراجعة األثمان زيتمكن مراجعة الصفقات التي ت

 المنصوص عليها وجوبا في الصفقة.

 تحدد شروط وطرق تطبيق مراجعة األثمان بالمرسوم المطبق لهذا القانون.

بأي حال من األحوال تبرير مراجعة أثمان الصفقة بالتجاوزات التي تطرأ على اآلجال  وال يمكن

 التعاقدية للتنفيذ والتي يكون المسؤول عنها صاحب الصفقة.

 

 : جزاءات التأخير29المادة

ضمانا الحترام اآلجال التعاقدية المتفق عليها، يجب أن تتضمن كل صفقة وجوبا بندا يتعلق بجزاءات 

ر، وفي حالة ما إذا كان تجاوز اآلجال التعاقدية راجعا إلى مسؤولية صاحب الصفقة فإنه تطيق التأخي

 عليه هذه الجزاءات.

 تحدد نسبة وشروط تطبيق جزاءات التأخير في المرسوم المطبق لهذا القانون.

 

: الفوائد التأخيرية01المادة  

الصفقات العمومية عن اآلجال المحددة في حالة تأخر تسديد المقدمات واألقساط المستحقة برسم 

فإن ذلك يعطي  ،في دفتر البنوك اإلدارية الخاصة وكان ذلك راجعا إلى مسؤولية السلطة المتعاقدة

 صاحب الصفقة تلقائيا وبدون أي إجراء آخر الحق في الفوائد التأخرية.

 تتجاوز تسعين يوما على وتحسب هذه الفوائد التأخرية بعد الفترة المحددة في ملف العرض على أن ال

 أساس نسبة الفائدة المرجعية التي يحددها البنك المركزي الموريتاني.

 د نسبة وشروط تطبيق الفوائد التأخرية في المرسوم المطبق لهذا القانون.تحد

 

 : العقود الملحقة00المادة

حدود عشرين في المائة من ال يجوز تغيير البنود المتعلقة بمبلغ الصفقة العمومية إال بعقد ملحق وفي 

 المبلغ اإلجمالي للصفقة األصلية.

ويمكن أن تبرر أهمية بعض الصفقات بعض الشروط التكميلية إلبرام العقود الملحقة على ان تحدد 

 هذه الشروط بطريقة تنظيمية وعلى كل حال في دفتر البنود اإلدارية الخاصة.

نفس اإلجراءات التي تم بها النظر في الصفقة وتتم المصادقة على العقد الملحق وإبالغه حسب 

وال يمكن أن يغير ال موضوع الصفقة وال صاحب الصفقة وال عملية التسديد وال صيغة مراجعة  ،األصلية

 األثمان. ويخضع إبرام العقد الملحق إلذن مسبق من طرف لجنة رقابة الصفقات العمومية المختصة.

 

 : الفسخ04المادة

الصفقة. ويستبعد صاحب الصفقة نهائيا كما تتم مباشرة تصفية الحسابات حسب  يتضمن الفسخ إنهاء

 الشروط الواردة في دفتر البنود اإلدارية العامة.

 وال يجوز النطق بالفسخ إال قبل التسلم النهائي لألشغال أو التوريدات أو الخدمات.

 بقرار قضائي.ويمكن أن يتم الفسخ بالتراضي أو بقرار أحادي من لدن اإلدارة أو 

 د شروط وطرق تطبيق مختلف أنماط الفسخ في المرسوم المطبق لهذا القانون.تحد
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 الباب الرابع: النزاعات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية

 الفصل األول: النزاعات المتعلقة باإلبرام

 : تعهد لجنة تسوية المنازعات03المادة

 المنازعات التعليق الفوري إلجراءات إبرام الصفقة.يترتب على تعهد لجنة تسوية 

العمومية  تيمكن أن تكون القرارات الصادرة عن لجان إبرام الصفقات واللجنة الوطنية لرقابة الصفقا

محل طعن فعلي أمام لجنة تسوية المنازعات لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية في أجل خمسة 

يخ نشر القرار موضوع النزاع. ويعتبر باطال بطالنا مطلقا كل قرار أيام من أيام العمل اعتبارا من تار

صادر عن لجان إبرام ورقابة الصفقات لم يتم نشره حسب األحكام المحددة في هذا القانون وفي 

 المرسوم المطبق له.

ويمكن تمديد هذا األجل  ،تصدر لجنة تسوية المنازعات قرارها في أجل خمسة عشر يوما من تعهدها

ار مسبب من نفس اللجنة، إال أنه يجب أن يصدر هذا القرار في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما بقر

 اعتبارا من تاريخ تعهد لجنة تسوية المنازعات وإال يصبح إجراء إبرام الصفقة غير قابل للتعليق.

العمل يجب نشر اإلشعار بتعليق اإلجراءات من طرف لجنة تسوية المنازعات في أجل يومين من أيام 

اعتبارا من تاريخ تعهدها في جريدة محلية ذات انتشار واسع وعلى موقع الكتروني مشترك ومجاني 

 وفي أول نشرة للمجلة الرسمية للصفقات العمومية.

كما يجب تبليغ اإلشعار النهائي للجنة تسوية المنازعات لألطراف المعنية ونشره حسب أشكال النشر 

 في أجل أقصاه يومين من أيام العمل اعتبارا من المداولة عليه. ،المحددة في الفقرة السابقة

ويمكن أن يمارس الطعن إما بواسطة رسالة مضمون مع إشعار باالستالم وإما عن طريق أي وسيلة 

 لالتصال األلكتروني حسب اإلجراءات المحددة في هذا القانون.

 

 : موضوع القرار02المادة

ة تسوية المنازعات سوى تصحيح االنتهاكات المزعومة أو منع أضرار ال يمكن أن يترتب على قرارات لجن

أخرى تتعرض لها المصالح المعنية أو تعليق القرار المتنازع فيه أو تعليق إجراء اإلبرام. وإذا الحظ 

القرار انتهاكات للنظم المعمول بها فعلى السلطة المتعاقدة أن تحترمه بان تأخذ في أقرب اآلجال 

 لتي من شأنها تصحيح التجاوزات المالحظة.اإلجراءات ا

 

 : الطعن ضد قرارات اللجنة00المادة

 تنفذ فورا قرارات لجنة تسوية المنازعات

 

 : التعهد التلقائي للجنة01المادة

تتعهد لجنة تسوية المنازعات تلقائيا بناء على طلب من رئيسها أو ثلث أعضائها للبت في المخالفات 

التي تالحظها على أساس معلومات تحصل عليها بمناسبة ممارسة مهامها أو تبلغ واالنتهاكات واألخطاء 

 إليها من طرف السلطة المتعاقدة أو المترشحين أو المتعهدين أو أي شخص آخر.

 ويترتب على تعهد لجنة تسوية المنازعات توقيف إجراء منح الصفقة، إذا يكن قد أصبح هذا المنح نهائيا.

 

  



 VAINCRE 295بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 نزاعات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العموميةالفصل الثاني: ال

 : الطعن الودي02المادة

يجب على أصحاب الصفقات العمومية أن يتقدموا بالطعن أوال لدى السلطة المتعاقدة حسب الطرق 

اإلدارية المعهودة وذلك بهدف البحث عن تسوية ودية للخالفات والنزاعات التي تنشب مع السلطة 

 الصفقة.المتعاقدة، خالل تنفيذ 

إن أي نزاع كان موضوعا لطعن ودي ولم تتم تسويته في اآلجال المحددة، يمكن رفعه عند االقتضاء 

 أمام هيئة المصالحة المنصوص عليها في العقد.

 

 : الطعن القضائي00المادة

إن أي نزاع سبق أن عرض على المصالحة ولم تتم تسويته في اآلجال المحددة، يمكن عرضه على 

 و هيئات التحكيم المختصة.المحاكم أ

 

 الباب الخامس: القواعد األخالقية والعقوبات الخاصة بالصفقات العمومية

الفصل األول القواعد األخالقية المطبقة على السلطات العمومية والمترشحين والمتعهدين وأصحاب 

 الصفقات

 : تنازع المصالح09المادة

، والسلطات المكلفة برقابة وبتنظيم الصفقات إن ممثلي وأعضاء السلطات المتعاقدة، واإلدارة

للقانون العام او الخاص،  ينالخاضع يناو الطبيعي يينالعمومية، وبصفة عامة جميع األشخاص االعتباري

وكذلك كل شخص يتدخل بأي صفة كانت في مسلسل إبرام الصفقات العمومية، إما لحساب سلطة 

متعاقدة وإما لحساب سلطة مصادقة أو رقابة أو تنظيم، كل هؤالء األشخاص يخضعون لألحكام 

 إبرام الصفقات العمومية.التشريعية والتنظيمية التي تحرم الممارسات التدليسية وتنازع المصالح في 

 

 : التزامات المترشحين والمتعهدين11المادة

يجب على المترشحين والمتعهدين، تحت طائلة رفض عرضهم، أن يشعروا السلطة المتعاقدة كتابيا، 

ل مدة إجراءات اإلبرام إلى آخر تنفيذ الصفقة، بكل تسديد أو منافع أو احين إيداع عروضهم وطو

ي شخص يتصرف باسمه وسيطا أو وكيال، مكافئة له على خدمات يؤديها لهم. ويجب امتيازات يعطونها أل

أن يتضمن هذا التصريح التزاما بأن ال يؤثر ذلك بأي صفة كانت على سير إجراءات اإلبرام وإال تعرضوا 

 للعقوبات الواردة فيما بعد.

 

 العموميةالفصل الثاني: العقوبات المترتبة على المساس بنظام الصفقات 

 القسم األول: عن االخطاء التي يؤاخذ بها الوكالء العموميون وعقوباتها

 الصفقات المعقودة والمراقبة والمسددة بطريقة تنتهك أحكام القانون: 10المادة

بدون اإلخالل بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، يتم بصفة مؤقتة أو نهائيا 

لخطأ المرتكب استبعاد الوكالء العموميين المسؤولين عن صفقات عمومية أبرمت أو حسب خطورة ا

 .روقبت أو سددت بطريقة تنتهك أحكام هذا القانون، من المشاركة في أي إجراءات أخرى إلبرام صفقة

 ويمكن أن يتعرضوا للعقوبات التأديبية الواردة في النصوص المعمول بها في ميدان المحاسبة العمومية
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ونظام الوظيفة العمومية بدون المساس بالمتابعة الجنائية الواردة بهذا الخصوص. ويتعلق األمر بأي 

 وكيل يتخذ عمال أو قرارا بهدف منع تنفيذ القانون واألنظمة المطبقة على الصفقات العمومية وخاصة:

 الوكالء العموميون الذين قاموا بتفريق النفقات؛ 

  مؤسسة خاضعة بيعتها المساس باستقالليتهم في شخصية من طالموظفون الذين لهم مصالح

 لرقابة إدارتهم أو تربطها بها رابطة تعاقدية )تنازع المصالح(؛

  الوكالء العموميون الذين يعقدون صفقات عمومية دون أي ترخيص مع المقاولين أو الموردين

 اآلتية؛ 12أو مقدمي الخدمات الذين استبعدوا تطبيقا للمادة 

 ؛ء العموميين الذين يستعملون المعلومات السرية بصفة غير قانونيةالوكال 

 ؛الذين يتدخلون في إبرام أو تنفيذ صفقات لم تصادق عليها السلطة المختصة 

  الذين يمارسون رقابة جزئية و/ أو متحيزة لنوعية أو كمية السلع والخدمات التي يقدمها الشريك

 المتعاقد على حساب مصلحة اإلدارة؛

 ين يرخصون أو يأمرون بالتسديد على أساس سند تسديد ال يناسب السلع أو الخدمات الذ

 المقدمة فعال أو دون أن تستكمل األشغال أصال أو استكملت بصفة غير مرضية.

 

: المخالفات وأعمال الرشوة14المادة  

طار إجراءات يلزم الموظفون أو الوكالء العموميون الذين يرتكبون مخالفات أو أعمال الرشوة في إ

الصفقات العمومية بتعويض األضرار الناجمة عن تصرفاتهم وذلك دون المساس بالعقوبات الواردة في 

 اآلتية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانيني والنظم المعمول بها. 13المادة 

 ويتعلق األمر على الخصوص بالحاالت التالية:

  موظف خائن يأخذ قرارا بين الجور إما عمدا وإما عن تقصير حالة إخالل بالواجب الصادر عن

 ؛غير مقبول

  ،حالة الرشوة لوكيل يطلب أو يحصل على مكافئة نقدية أو عينية ما ، لنفسه أو لصالح  الغير

 صالحياته. مقابل قيامه أو امتناعه عن القيام بتصرف يدخل في إطار

 التسديدات التي يقوم بها لصالح:يعتبر المحاسب المعتمد مسؤوال ماليا عن 

 ؛صاحب صفقة بخرق االلتزامات التعاقدية 

 .مصرف أو مؤسسة مالية غير تلك المستفيدة من رهن الحيازة 

 

 القسم الثاني: عن األخطاء التي يرتكبها المترشحون والمتعهدون وأصحاب الصفقات وعقوباتها

 : الممارسات التدليسية وأعمال الرشوة13المادة

المترشحون والمتعهدون بموجب هذا القانون بمراعاة القواعد األخالقية المهنية بصفة صارمة يلزم 

 خالل إبرام الصفقات العمومية.

بناء على هذا المبدإ وتطبيقا لهذا الحكم، يحدد هذا القانون مفهوم العبارات المذكورة أسفله  -0

 كما يلي:

أو يقبل، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر مرتكبا للرشوة كل من يعرض أو يعطي أو يطلب  -

 ؛أي امتياز بهدف التأثير على تصرف وكيل عمومي طوال منح أو تنفيذ صفقة عمومية
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تعاطي حيل تدليسية كل من يحرف أو يهمل أو يبدل وقائع بهدف التأثير على ويقصد بعبارة  -

 ؛عمليات منح أو تنفيذ صفقة عمومية

اتفاق يقع بين متعهدين اثنين أو أكثر، سواء شعرت بذلك  ويقصد بعبارة التواطؤ كل تنظيم أو -

 السلطة المتعاقدة أم ال، سعيا إلى وقف األثمان على مستويات مصطنعة وليست تنافسية.

ويقصد بالممارسات اإلكراهية إلحاق األضرار أو التهديد بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في  -

مشاركتهم في مسلسل إبرام الصفقات أو في حق األشخاص وممتلكاتهم بهدف التأثير على 

 تنفيذ الصفقة.

تقوم السلطة المتعاقدة بإلغاء اقتراح منح الصفقة إذا ثبت أن المتعهد الذي يقترح منحها له، قد  -4

إلكراه اارتكب مباشرة أو بواسطة وكيل، أعمال الرشوة أو تعاطي حيل تدليسية أو التواطؤ أو 

 بهدف الفوز بالصفقة.

التأديب لسلطة التنظيم بمعاقبة المترشحين أو المتعهدين باستبعادهم نهائيا أو لفترة  تقوم لجنة -3

محددة، عن المشاركة في الصفقات العمومية إذا ثبت أنهم تعاطوا في وقت ما، مباشرة أو 

بواسطة وكيل، أعمال الرشوة أو حيل تدليسية او التواطؤ أو اإلكراه سعيا إلى الفوز بالصفقة أو 

 العمومية.ات نفيذ الصفقخالل ت

 

 : الئحة المستبعدين12المادة

يجب على كل سلطة متعاقدة أن تعلم بانتظام، سلطة تنظيم الصفقات العمومية باألخطاء الجسيمة 

التي يرتكبها المترشحون أو أصحاب الصفقات والتي من شأنها تبرير استبعادهم مؤقتا أو نهائيا من 

 الصفقات العمومية.

تنظيم الصفقات العمومية بالنسبة لكل حالة مالئمة تطبيق هذه العقوبات طبقا ألحكام وتقدر سلطة 

 من هذا القانون. 13المادة 

 

تبلغ الئحة المستبعدين المحينة باستمرار إلى المصالح التي يمكن أن تبرم صفقات في كل إدارة كما 

 لسلطة تنظيم الصفقات العمومية.تنشر في المجلة الرسمية للصفقات العمومية وعلى موقع األنترنت 

 

 : بطالن العقود10المادة

يعتبر معيبا وباطال، إال إذا عارضت المصلحة العامة ذلك حسب ما تالحظه لجنة تسوية المنازعات، كل 

مال الرشوة أو ارتكبت بمناسبة تنفيذه ‘عقد حصل عليه أو جدد بواسطة ممارسات تدليسية أو أ

 شوة.ممارسات تدليسية وأعمال الر

له معيبا بأعمال الرشوة يحق له أن يطلب إلى المحكمة المختصة إلغاء العقد ووكل متعاقد يكون قب

 دون المساس بحقه في طلب التعويض.

 

 أحكام انتقالية ونهائية

تبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل تاريخ سريان هذا القانون خاضعة في تنفيذها للترتيبات  :11المادة

 نظمها وقت إبالغها.التي كانت ت
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وتبقى إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي استلمت السلطة المختصة على أساسها عروض 

 المتعهدين قبل سريان هذا القانون، خاضعة في إبرامها للترتيبات المطبقة عليها وقت استالم عروضها.

 ويخضع تنفيذها لنفس الترتيبات.

بة الصفقات العمومية في ممارسة مهامها بانتظار وضع الهيئات وتستمر الهيئات المكلفة بإبرام ورقا

 الجديدة المنبثقة عن هذا القانون.

 

 تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون. :12المادة

 

ة اإلسالمية ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوري :10المادة

 الموريتانية
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.2.XV يتعلق بتنظيم وسير عمل أجهزة إبرام  4100يوليو  2بتاريخ صادر / و أ  020.4100مرسوم رقم

 الصفقات العمومية

 

 الباب األول: ترتيبات عامة

 الموضوعالمادة األولى: 

يتضمن هذا المرسوم تنظيم وسير عمل أجهزة إبرام الصفقات العمومية وهي: الشخص المسؤول عن 

 الصفقات العمومية ولجان إبرام الصفقات العمومية.

 توضع لجنة إبرام الصفقات العمومية تحت سلطة الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية.

 

 العمومية: صالحيات لجنة إبرام الصفقات 4المادة

تكلف لجنة إبرام الصفقات العمومية داخل السلطة المتعاقدة أو لحساب عدة سلطات متعاقدة 

باإلشراف على جميع اإلجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية فوق سقف يحدد بمقرر من الوزير 

 األول وبمتابعة تنفيذها.

 العمومية في:وعلى هذا األساس تتمثل صالحيات لجنة إبرام الصفقات 

تخطيط الصفقات العمومية: فهي تعد بالتعاون مع المصالح المكلفة بتخطيط وتسيير الموارد  .0

المالية، خطة تقديرية سنوية للصفقات العمومية وتبلغه إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات 

يدة الرسمية العمومية وإلى السلطات المكلفة بإعداد ميزانية الدولة. كما تقوم بنشرها في الجر

 للصفقات العمومية وفي الموقع األلكتروني الحر؛

 االعتمادات وتأكيدها وذلك حتى إبالغ الصفقة؛ زمتابعة التنفيذ على مستوى الميزانية بحج .4

المصادقة على ملفات استدراج المناقصة واالستشارة والمواصفات الفنية والقواعد المرجعية  .3

 لمختصة؛وذلك بالتعاون مع المصالح الفنية ا

 تحديد إجراء ونمط الصفقة؛ .2

 إطالق استدعاءات المنافسة؛ .0

 فتح وفرز وتقييم العروض؛ .1

 المنح المؤقت والنهائي للصفقات؛ .2

 النظر في مشاريع العقود ومشاريع الملحقات؛ .0

إعداد تقرير خاص عن كل صفقات التفاهم المباشر الذي يعرض على اللجنة الوطنية لرقابة  .9

 اء الرأي؛الصفقات العمومية إلبد

متابعة تنفيذ الصفقات والمشاركة في استالم األشغال والتوريدات والخدمات موضوع هذه  .01

 الصفقات؛

مسك إحصائيات ومؤشرات األداء وسجل متابعة الصفقات وتحرير تقارير حول إبرام وتنفيذ تلك  .00

وسلطة تنظيم  العقود للسلطة المتعاقدة وإحالتها إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

 الصفقات العمومية.
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 الباب الثاني: الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية

 :صالحيات الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية3المادة

يكلف الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية باإلشراف على مسطرة اإلبرام ابتداء من اختيارها 

الصفقة النهائية وبمتابعة تنفيذها. وهو مخول أن يوقع على إلى تعيين صاحب الصفقة والمصادقة على 

 الصفقة بتفويض من السلطة المتعاقدة وباسمها.

يجب أن تحصل الصفقات المبرمة تحت السقف الذي يجب أن يمر بلجنة إبرام الصفقات العمومية 

عمومية. وكذلك اللجوء إلى االستشارة المبسطة على ترخيص من الشخص المسؤول عن الصفقات ال

كما تتم المصادقة على النتائج المترتبة على هذين المسلسلين من طرف الشخص المسؤول عن 

 الصفقات العمومية.

ويجوز للشخص المسؤول عن الصفقة أن يعين ممثال عنه لممارسة وظائفه إال في حالتي اختيار 

 صاحب الصفقة والتوقيع على الصفقة.

 

 الصفقات العمومية: تعيين الشخص المسؤول عن 2المادة

يتم اختيار الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية من طرف ممثل أو ممثلي السلطة أو السلطات 

المتعاقدة بعد إجراء انتقائي شفاف وتنافسي على أساس معايير النزاهة الخلقية والكفاءة والتجربة 

( سنوات قابلة 3ياره لمدة ثالث )ويتم اخت .في الميدان القانوني والفني واالقتصادي للصفقات العمومية

 للتجديد مرة واحدة.

ى وظائف الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية موظفون أو عقدويون أو أطر آخرون تتوفر ليتو

 فيهم شروط االنتقاء ويمارسون وظائفهم في كامل أوقاتهم بعيدا عن أي نشاط آخر.

برتبة مكلف بمهمة بالنسبة للقطاعات الوزارية وتكرس نتائج هذا االنتقاء بتعيينه في مجلس الوزراء 

 ومستشار بالنسبة للسلطات المتعاقدة األخرى.

 

 : أخالقيات الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية0المادة

يلزم الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية باحترام سرية المداوالت والقرارات الصادرة عن 

وباحترام السر  ،يئاتها الداخلية المعنية بمسلسل إبرام الصفقاتالسلطة أو السلطات المتعاقدة أو عن ه

 المهني بالنسبة لألخبار والوقائع والتصرفات والمعلومات التي يطلع عليها بمناسبة ممارسة وظائفه.

يجب على الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية عند دخوله في الوظيفة وخروجه منها أن يقدم 

 رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية بجميع أمواله وممتلكاته. تصريحا على الشرف أمام

 10وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم يتعرض الشخص للعقوبات طبقا لإلجراءات المخحددة في المادتين 

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية. 4101يوليو  44بتاريخ  122-4101من القانون رقم  14و 

 

 ضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية: تعيين أع1المادة

يرأس الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية لجنة إبرام الصفقات العمومية ويتولى اكتتاب أعضائها 

المتضمن مدونة الصفقات العمومية  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101طبقا لألحكام القانون رقم 

رام الصفقات بعين أعضاء لجنة إفسية ويالذين يتم اختيارهم حسب الكفاءة وعلى إثر مسطرة تنا

 العمومية. يتم التصديق على نتائج هذا االنتقاء من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
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 : الوثائق التي يجب أن تحال إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية2المادة

عمومية نسخة يلزم الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية أن يحيل إلى سلطة تنظيم الصفقات ال

من إشعارات عدم االعتراض الصادر عن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، والتراخيص 

والمحاضر وتقارير التقييم والعقد المتعلق بكل صفقة وكل تقرير حول نشاطات لجنة إبرام الصفقات 

 العمومية.

 

 : تسيير لجنة إبرام الصفقات العمومية0المادة

ل عن الصفقات العمومية بالتسيير الفني واإلداري والمالي للجنة إبرام الصفقات يقوم الشخص المسؤو

 العمومية.

 

 الباب الثالث: تشكيلة وسير عمل لجنة إبرام الصفقات العمومية

 المقطع األول: ترتيبات عامة

 : تنظيم لجنة إبرام الصفقات العمومية9المادة

لجنة إبرام الصفقات العمومية بمناسبة كل  يعين الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية داخل

استدراج مناقصة األعضاء المكلفين بالنظر في هذا الملف ولجنة فرعية للتحليل تكلف حصريا بتقييم 

العروض وتقديم التوصيات بالمنح المؤقت إلى لجنة إبرام الصفقات العمومية. كما تنشأ داخل لجنة 

 مصلحة مالية.إبرام الصفقات العمومية مصلحة إدارية و

 

 : عمال لجنة إبرام الصفقات العمومية01المادة

 يتألف عمال لجنة إبرام الصفقات العمومية من:

 وكالء دائمين للسلطة أو السلطات المتعاقدة؛ -

 .أشخاص متخصصين يكتتبون بطريق تعاقدية -

 

 : تعيين أعضاء لجنة إبرام الصفقات00المادة

المرسوم، يتم تعيين أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية لمدة من هذا  2مع مراعاة ترتيبات المادة

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.3ثالث )

إحدى المواصفات  –على األقل  -يجب أن تتوفر في هؤالء األشخاص الذين يعينون بموجب مقرر 

 التالية:

 قانوني متخصص في الصفقات العمومية؛ -

 إداري من السلك المالي؛ -

 اقتصادي؛ -

 مهندس ريفي أو مدني؛ -

 وكل كفاءة أخرى تعتبر ضرورية. -

 

 : تعارض الوظائف04المادة

ال يجوز الجمع بين وظيفة عضو لجنة إبرام الصفقات العمومية مع ممارسة أية وظيفة إدارة أخرى 

 تتعلق بإبرام الصفقات داخل سلطة متعاقدة أخرى أو مكلفة بالرقابة أو بتنظيم الصفقات العمومية.
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تتعارض وظيفة عضو لجنة إبرام الصفقات العمومية مع حيازة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كما 

في المقاوالت المتعهدة بالصفقات العمومية أو أي وظيفة مأجورة أو أرباح أو مكافأة أو امتيازات أيا 

مية أن يمارسوا كان شكلها تمنحها له هذه المقاوالت؛ كما ال يجوز العضاء لجنة إبرام الصفقات العمو

أي وظيفة انتخابية وطنية أو بلدية أو نشاطا تجاريا أو استشارة لها صلة بمهامهم ما عدى وظائف التعليم 

 والتكوين.

ويلزم أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية بواجب التكتم وال يجوز لهم التعهد بصفقة سبق لهم أن 

 أطلعوا عليها في إطار وظائفهم.

عند الدخول في الوظيفة والخروج منها ان يقدموا تصريحا على الشرف إلى رئيس لجنة كما يجب علهيم 

 الشفافية المالية في الحياة العمومية بجميع أموالهم وممتلكاتهم.

 

 : في النظام الداخلي03المادة

مع احترام الترتيبات المطبقة على الصفقات العمومية، يمكن أن تحدد قواعد تنظيم وسير عمل لجنة 

إبرام الصفقات العمومية واللجنة الفرعية للتحليل في نظام داخلي يصادق عليه الشخص المسؤول عن 

 الصفقات العمومية وفقا لشكلية نموذجية ستحددها سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

 

 : ميزانية لجنة إبرام الصفقات العمومية02المادة

رصيد في الميزانية يقوم بتسييره الشخص المسؤول تستفيد لجنة إبرام الصفقاتالعمومية كل سنة من 

 عن الصفقات العمومية بمساعدة رئيس المصلحة المالية.

تأخذ هذه الميزانية في الحسبان تسديد تعويضات الجلسات الممنوحة ألعضاء لجنة إبرام الصفقات 

 ما يخص مصالح الدولة.مبلغها بمقرر من وزير المالية فيالعمومية التي سيحدد 

 

 : صالحيات وسير عمل لجنة إبرام الصفقات العمومية4لمقطعا

 : صالحيات لجنة إبرام الصفقات العمومية00المادة

 تكلف لجنة إبرام الصفقات العمومية بما يلي:

 التحقق من قيام اإلدارات بنشر اإلعالنات العامة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية؛ .0

 طرف الهيئات المسؤولة عن الصفقات؛المصادقة على الملفات المعروضة من  .4

 فتح الظروف؛ .3

 النظر في الترشحات؛ .2

 .تقييم عروض أو مقترحات المترشحين والمتعهدين .0

 وعلى هذا األساس، تتمثل مهام لجنة إبرام الصفقات العمومية على الخصوص في:

 يوليو  44بتاريخ 122-4101م أحكام القانون إدارة أشغال اللجنة الفرعية للتحليل مع احترا

 المتضمن لمدونة الصفقات العمومية؛ 4101

 مسك قائمة بالصفقات التي نظرت فيها اللجنة الفرعية للتحليل؛ 

  مسك سجل غير قابل للتزوير ومرقم وموافق لنموذج يحصل عليه من لدن سلطة تنظيم

الصفقات العمومية تسجل فيه محاضر االجتماعات وترسل منها مستخرجات إلى هذه 

 بصفة منتظمة؛السلطة 
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 نة الفرعية أخذ قرار المنح المؤقت للصفقة على أساس تقرير التقييم الذي تعده اللج

( أيام من 2تتمتع لجنة إبرام الصفقات العمومية بأجل أقصاه سبعة )، للتحليل. ولهذا الغرض

أيام العمل اعتبارا من تاريخ استالم الملف ألخذ قرارها وال تدخل في الحسبان اآلجال 

 ممنوحة للجنة الفرعية لتقييم العروض؛ال

  إحالة اقتراحات المنح النهائي للصفقة بواسطة البريد إلى كل من ممثل السلطة المتعاقدة

 والمتعهد المختار؛

 .السهر على حسن مسك وثائق الصفقات 

 

 : تعيين أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل01المادة

بين لجنة إبرام الصفقات العمومية األعضاء الذين  يعين الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية من

 سيعهد إليهم بمعالجة المسائل المدرجة في جدول االعمال وأعضاء اللجنة الفرعية للتحليل.

وال تجوز المتابعة التأديبية ألي عضو من لجنة إبرام الصفقات العمومية بسبب ما يصدر منه من أقوال 

 ماعات اللجنة.تتعلق بمهمته وال بتصويته خالل اجت

 

 : المراقبون02المادة

يجوز لممثل المصلحة المستفيدة أن يشارك في اعمال لجنة إبرام الصفقات العمومية على أن يكون 

رأيه استشاريا بحتا.ويجوز لسلطة تنظيم الصفقات العمومية، إذا اقتضى األمر ذلك، أن تعين أشخاصا 

فة منتظمة، باعتبارهم مراقين مستقلين مكلفين برقابة مؤهلين من بين قائمة تعدها وتقوم بتحيينها بص

 عمليات الفتح وتقييم العروض والمنح المؤقت للصفقات.

 

 : إجراءات اجتماعات لجنة إبرام الصفقات العمومية00المادة

يجب أن تصل الدعوات إلى اجتماع لجنة إبرام الصفقات العمومية إلى أعضائها وإلى المراقبين في أجل 

 ( ساعة قبل موعد االجماع.24عن اثنتين وسبعين )ال يقل 

يطالع أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية في مقر السلطة المتعاقدة نسخة من جميع الوثائق التي 

 ( ساعة على األقل قبل االجتماع.24سينظرون فيها والتي توضع تحت تصرفهم في اثنتين وسبعين )

 العمومية صحيحة إال إذا حضرها ثالثة أرباع األعضاء.ال تكون مداوالت لجنة إبرام الصفقات 

تتخذ قرارات لجنة إبرام الصفقات العمومية باألغلبية البسيطة من األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل 

 يكون صوت الرئيس مرجحا. ،األصوات

من أيام تحال محاضر المنح المؤقت إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في أجل يومين 

 العمل قبل نشرها بالنسبة للصفقات المعروضة للنظر المسبق.

 

 : إجراءات النظر في الملفات3المقطع

 :مكونات الملفات المعروضة على لجنة إبرام الصفقات العمومية09المادة

يجب أن تحتوي الملفات المعروضة على نظر لجنة إبرام الصفقات العمومية على الخصوص على ما 

 يلي:

 لنسبة للمصادقة على الملفات:با-أ

 نسخة من ملف استدراج المناقصة أو طلب االقتراح؛ -
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 نسخة من أي ملف آخر يعرض للمصادقة؛ -

 .رسالة تحتوي على التقديرات الميزانوية للصفقة في ظرف مغلق -

 بالنسبة لفتح الظروف:-ب

 حقة؛نسخة من إعالن استدراج المناقصة وزياداته الال -

 العروض؛السجل الخاص بتسجيل  -

مقتطفــات مــن التعليمــات الموجهــة إلــى المتعهــدين و/ أو النظــام الخــاص المتعلــق باســتدراج  -

 المناقصة الخاص بتقديم العروض.

 بالنسبة للمنح:-ج

 مذكرة تقديم الملف؛ -

 الوثائق التي تفيد بتوفر التمويل أو اإلدراج في الميزانية؛ -

 محضر جلسة فتح الظروف؛ -

المناقصة ويحتوي على الخصوص إعالن استدراج المناقصة والتعليمات الملف الخاص باستدراج  -

الموجهة إلى المتعهدين أو النظام الخـاص باسـتدراج المناقصـة ومعـايير التقـويم ونمـوذج مـن 

 ع الصفقة ودفتر المواصفات الفنية وتقارير الدراسة والتصاميم عند االقتضاء؛ومشر

 .الصياغة موقعين من طرف أعضاء اللجنة الفرعية للتحليلالتقرير التحليلي وعند االقتضاء تقرير  -

 بالنسبة للنظر في مشاريع الصفقات:-د

 مذكرة تقديم الملف؛ -

 محضر الجلسة الخاصة بمنح العقد المذكورة؛ -

 محضر المفاوضات بالنسبة لعقود الخدمات ذات الطابع الفكري؛ -

 .مشروع العقد -

 بالنسبة للنظر في مشاريع العقود الملحقة:-ه

 العقد األصلي وعند االقتضاء العقود الملحقة التي تم إبرامها؛ -

 .مشروع العقد الملحق -

 

 : الفتح العلني للظروف2المقطع 

 : إجراءات فرز العروض41المادة

يقوم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية بعد التحقق من حصول النصاب ومن وصول عروض 

دراج المناقصة أو ملف االستشارة، بافتتاح الجلسة متحققا المتعهدين في اآلجال المحددة في ملف است

ويتحقق من مطابقة الوثائق اإلدارية  ،من كون الظروف مغلقة بصفة جيدة ثم يقوم بفتحها علنيا

 المقدمة من طرف المتعهدين ثم يؤشر على العروض والوثائق اإلدارية.

والعناصر األساسية للعروض وخصوصا منها مبلغ أمر بالقراءة العلنية للوثائق اإلدارية يثم يقرأ أو 

 العروض المالية والتخفيضات المقبولة واآلجال المقترحة.

وبعد انتهاء فتح الظروف، تودع العروض لدى اللجنة الفرعية للتحليل وتحفظ أصول العروض بعناية من 

 طرف الرئيس.

إبرام الصفقات العمومية. يتولى  يتم إعداد محضر افتتاح الظروف. ويوقع عليه من طرف أعضاء لجنة

الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية نشر هذا المحضر ويسلمه فورا إلى كل المتعهدين الذين 

 يطلبون ذلك.
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( يوما من أيام العمل لتقييم العروض الفنية والمالية. ويجوز 00تحدد اللجنة اجال ال يتجاوز خمسة عشر )

 أيام طلب مسبب من اللجنة الفرعية للتحليل.( 0بصفة استثنائية تمديده بخمسة )

 

 : صالحيات وسير عمل اللجنة الفرعية للتحليل0المقطع

 : صالحيات لجنة التحليل40المادة

 44بتاريخ 122-4101تنظر اللجنة الفرعية للتحليل في تقييم وترتيب العروض طبقا ألحكام القانون 

مراسيم المطبقة له وعلى أساس معايير التقييم المتضمن لمدونة الصفقات العمومية وال4101يوليو 

 المذكورة في ملف استدراج المناقصة أو في ملف االستشارة.

وفي هذا الصدد، تعد اللجنة الفرعية للتحليل تقريرا تحليليا مفصال عن مختلف العروض. ويتم هذا 

 التقييم طبقا لدليل نموذجي للتقييم تعده سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

 

 : تشكيلة لجنة التحليل44لمادةا

 تتشكل اللجنة الفرعية للتحاليل باإلضافة إلى رئيسها من األربعة أعضاء التالية:

عضوان من لجنة إبرام الصفقات العمومية لم يسبق لهما أن شاركا في العمليات السابقة على  -

 انطالق اإلجراء أو على جلسة فتح الظروف؛

المعنية يتم اختيارهما على أساس كفاءاتهما الفنية في ميدان عضوان تابعان للهيئة اإلدارية  -

المشروع ويستفيدان بمناسبة انشطتهما داخل اللجنة الفرعية من الحماية ويخضعان لنفس 

االلتزامات الواجبة على أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية كما هي محددة في هذا 

 المرسوم.

 ا مقررا يعد التقرير التحليلي ويحرر محضر مداوالتها.تعيين اللجنة الفرعية من بين أعضائه

وفي حالة الصفقات الممولة بتمويل أجنبي فإنه يجوز لممثل هيئة التمويل أن يحضر أعمال اللجنة 

 الفرعية شريطة أن تكون اإلجراءات المعمول بها في هذه الهيئة تسمح بذلك.

على رأيه مفيدا. وال يجوز لهذا الشخص ويجوز للجنة الفرعية أن تستدعي أي شخص ترى الحصول 

 الذي يعتبر رأيه استشاريا بحتا أن يحضر المداوالت.

 

 : في المسائل المتعلقة بطلبات االستيضاح43المادة

يجوز لرئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية بناء على اقتراح من اللجنة الفرعية للتحليل ان يطلب من 

روضهم. وهذه االستيضاحات يجب أن تطلب وتعطي كتابيا وأن المتعهدين بعض االستيضاحات حول ع

تتعلق بعناصر كانت موجودة في العرض وال يجوز بحال من األحوال أن يترتب عليها تغيير أو تكميل 

 عناصر العرض بحيث يصبح أكثر تنافسية.

بة. تكون ( أيام لتقديم االستيضاحات المطلوبة مكتو0ويتوفر المتعهد على أجل ال يتعدى خمسة )

االستيضاحات المقدمة من طرف المتعهدين موضوع تقرير صياغة ويؤشر ويوقع عليه جميع أعضاء 

 اللجنة الفرعية للتحليل.

 

 : اجتماعات لجنة التحليل42المادة

 تجتمع اللجنة الفرعية للتحليل بناء على استدعاء من رئيسها.
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( ساعة على األقل قبل التاريخ المحدد 24ويجب أن تصل االستدعاءات إلى كل عضو اثنين وسبعين )

 للدورة.

يقوم أعضاء اللجنة الفرعية بمقر السلطة المعاقدة بمطالعة نسخة من جميع الوثائق التي عليهم أن 

 ( ساعة على األقل.24ينظروا فيها والتي يجب أن توضع تحت تصرفهم قبل ذلك باثنتين وسبعين )

بحضور جميع أعضائها. وتتداول خلف أبواب موصدة وتكتسي ال يجوز للجنة الفرعية أن تتداول إال 

مناقشاتها طابع السرية المطلقة. وفي حالة وجود مانع ألحد أعضائها فإنها تستدعى ثانيا بعد ذلك بثالثة 

( أيام ويجوز عندئذ للجنة الفرعية أن تتداول بصفة صحيحة أيا كان عدد الحضور شريطة حضور 3)

 رئيسها.

ومحاضر المداوالت المصادق عليها بأغلبية األعضاء إلى لجنة إبرام الصفقات العمومية تحال التقارير 

التي تقرر بناء عليها إصدار أو عدم إصدار مقترحات بالمنح طبقا لإلجراءات الواردة في مدونة الصفقات 

نة الفرعية العمومية. ويصاغ التقرير التحليلي في وثيقة واحدة يؤشر عليها ويوقعها جميع اعضاء اللج

 الذين شاركوا في أعمالها.

وفي حالة االختالف، يجب على األعضاء الذين امتنعوا عن توقيع التقرير التحليلي أو تقرير الصياغة أن 

 يبدوا آراءهم بواسطة مذكرة مكتوبة موجهة إلى الشخص المسؤول عن الصفقة العمومية.

 

 قات العموميةالمقطع السادس: إجراءات مراقبة عمليات إبرام الصف

 : إحالة الملفات إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية40المادة

تحيل لجنة إبرام الصفقات العمومية إلى اللجنة المكلفة برقابة الصفقات العمومية إلبداء الرأي أو 

 ي:الترخيص طبقا ألحكام مدونة الصفقات العمومية وحسب سقف سيحدد بمقرر من الوزير األولما يل

ملفات استدراج المناقصة قبل انطالق استدعاء المنافسة واإلعالن المتعلق بذلك وكذلك  -

 تغييراتها المحتملة؛

 طلبات الترخيص واالستثنائات الضرورية إذا كان منصوصا عليها في النظم المعمول بها؛ -

ليهما من التقرير التحليلي الذي المقارن لالقتراحات ومحضر المنح المؤقت للصفقة المصدق ع -

 طرف لجنة إبرام الصفقات العمومية باإلضافة على كل وثيقة تعتبر ضرورية للنظر في الملف؛

 .مشروع العقد أو العقد الملحق -

 

 : المسائل المتعلقة بالخالفات41المادة

تبت اللجنة المكلفة برقابة الصفقات العمومية المختصة ضمن اآلجال المحددة لها في المرسوم الذي 

 إجراءات سير عملها.ينظم 

تعرض الخالفات التي تنجم بين السلطة المتعاقدة واللجنة المكلفة برقابة الصفقات العمومية المختصة 

إلجراءات المحددة في للنظر لجنة تسوية النزاعات التابعة لسلطة تنظيم الصفقات العمومية طبقا 

 المرسوم المنظم لسير السلطة المذكورة.

 

 الحيات في ميدان متابعة تنفيذ الصفقات العموميةالمقطع السابع: الص

 : متابعة تنفيذ الصفقات42المادة

 تكلف لجنة إبرام الصفقات العمومية بمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية.
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ولهذا الغرض، تتمثل مهامها في القيام، بالتعاون مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية، بوضع اآلليات 

ل اإلجراءات والبرامج المعلوماتية وموقع اإلنترنت التي تسمح لها بالحصول في النموذجية للتسيير ودالئ

 نفس الوقت على الوسائل الضرورية لتنفيذ هذه المهمة.

يجب على لجنة إبرام الصفقات العمومية أن توفر كذلك كل إجراءات تسجيل مختلف  ،وفي هذا اإلطار

إبرام وتنفيذ الصفقات وأن تتولى أرشفتها حسب الطرق المراحل اإلدارية أو الفنية أو المالية لمسطرة 

 الحديثة والناجعة.

 

 : ترتيبات مختلفة2الباب 

 :تعيين لجنة إبرام صفقات عمومية واحدة لسلطات متعاقدة متعددة.40المادة

 يمكن أن تعين بمقرر من الوزير األول لجنة إبرام صفقات عمومية واحدة لسلطات متعاقدة متعددة.

 

 : سريان هذا المرسوم49المادة

يكلف الوزراء بتطبيق هذا المرسوم الذي يسري اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.3.XV يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة  4100يوليو  2بتاريخ صادر  / و أ  029.4100مرسوم رقم

 العموميةالوطنية لرقابة الصفقات 

 

 الباب األول: في مهام وصالحيات اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

 المادة األولى: الموضوع

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية وإجراءات تنظيمها وسير 

 عملها، تعرف اختصارا فيما يلي بـ "اللجنة".

 122-4101من القانون رقم  04و  00لرقابة الصفقات العمومية بموجب المادتين الوطنيةأنشأت اللجنة 

المتضمن لمدونة الصفقات العمومية وهي تابعة لمصالح الوزير األول وملحقة به  4101يوليو  44بتاريخ 

 مباشرة.

 

 :مهام اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية4المادة

بقة على إجراءات إبرام الصـفقات العموميـة بمبلـغ يزيـد علـى سـقف تكلف اللجنة الرقابة السا -0

يحدد بمقرر من الوزير األول وبالرقابة الالحقة على إجـراءات إبـرام الصـفقات العموميـة تحـت 

ذلك السقف وكذلك رقابة إجراءات التنفيذ الصفقات وكافة النفقـات األخـرى المنفـذة فيمـا دون 

 لف إلى لجنة إبرام الصفقات العمومية.السقف الذي يتعين فيه إرسال الم

 وفي هذا الصدد، فإن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية:

 تصادق على إعالنات إبداء االهتمام و ملفات االنتقاء المسبق؛ -

تصادق على ملفات استدراج المناقصة واالستشارات قبل انطالقهـا ونشـر اإلعـالن المتعلـق بهـا  -

 المحتملة لتلك الملفات؛وكذلك على التغييرات 

ــك الترخيصــات  - تعطــي الترخيصــات واالســتثناءات الضــرورية للســلطات المتعاقــدة إذا كانــت تل

 واالستثناءات منصوصا عليها في النظم المعمول بها؛

تصادق على تقارير التحليل المقـارن للمقترحـات وعلـى محضـر المـنح المؤقـت للصـفقة التـي  -

 العمومية؛تعدها لجان إبرام الصفقات 

كمـا توجـه  ،تنظر من الناحية اإلدارية والقانونية والمالية في ملف الصفقة قبـل المصـادقة عليـه -

عند االقتضاء إلى السلطة المتعاقدة طلبات االستيضاحات او التغييرات التـي مـن شـأنها ضـمان 

 مومية؛مطابقة الصفقة لملف استدراج المناقصة وللنظم المعمول بها في ميدان الصفقات الع

 تصادق على مشاريع العقود الملحقة؛ -

إلى السلطات المتعاقدة من إعداد ملفات استدراج المناقصـة  ،حسب الحاجة،تقدم دعمها الفني  -

 إلى االستالم النهائي للخدمات.

تتعاون اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية والوزارات  -4

ــة المتعلقــة بنظــام الفنيــة المختصــة  ــة لتحريــر وتصــديق النصــوص التطبيقي والمنظمــات المهني

 الصفقات العمومية وخصوصا منها الوثائق النموذجبة ودالئل اإلجراءات وأدلة التقييم.

على مشاريع خطط إبـرام  ،من أجل المصادقة،الوطنية لرقابة الصفقات العموميةتحصل اللجنة  -3

سنة جميع السلطات المتعاقدة. وهي تشارك في اجتماعات الصفقات العمومية التي تعدها كل 

التنسيق بين السلطات المتعاقدة والسلطات المكلفـة بإعـداد ميزانيـة الدولـة. كمـا تقـوم كـذلك 

 بمتابعة تنفيذ الصفقة من الناحية المالية من طرف السلطة المتعاقدة.
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ثـائق واإلحصـائيات المتعلقـة تقوم اللجنة الوطنيـة لرقابـة الصـفقات العموميـة بجمـع كافـة الو -2

بإجراءات إبرام وتنفيذ ورقابة الصفقات العمومية. ولهـذا الغـرض، فإنهـا تتلقـى مـن السـلطات 

المتعاقدة نسخا من ملفات استدراج المناقصـة والمحاضـر وتقـارير التقيـيم والصـفقات وجميـع 

بالصفقات. وفي  التقارير حول األنشطة وتعتني بحفظ جميع هذه الوثائق في األرشيف الخاص

 هذا الصدد، تقوم بترقيم تلك العقود.

تتعاون اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية مع سـلطة تنظـيم الصـفقات العموميـة لجمـع  -0

ــك  ــة بهــدف إنشــاء بن ــة الصــفقات العمومي ــذ ورقاب ومركــزة المعلومــات المتعلقــة بمــنح وتنفي

قع الرسمي للصفقات العمومية. وفي هذا للمعلومات يكون تحت تصرفها. كما تكلف بإدارة المو

اإلطار فإنها تقوم كذلك بمهمة المتابعة التقييمية مـع األخـذ بعـين االعتبـار مؤشـرات األداء فـي 

 ميدان إبرام وتنفيذ تلك العقود.

تتعاون اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية مع سلطة تنظيم الصـفقات العموميـة لبرمجـة  -1

 صلي والمستمر للفاعلين في نظام إبرام الصفقات العمومية.وتنظيم التكوين األ

 

 : احترام اإلجراءات واالستعانة بذوي الكفاءات3المادة

تسهر اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، باسم مهمتها الرقابية، على احترام النظم المعمول بها 

 مية.فيما يتعلق باإلجراءات المطبقة على إبرام الصفقات العمو

من هذا المرسوم، فإنه يجوز للجنة  4وفي إطار مهامها العضوية والنظامية كما هي محددة في المادة

الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أن تلجأ عند الحاجة إلى خدمات بعض المكاتب أو الشركات أو 

 الشخصيات المرجعية من ذوي الكفاءات في الميادين المعتبرة.

لى هذه الخدمات الخارجية في دليل إجراءات يعده الرئيس بصفة قانونية وتحدد طرق اللجوء إ

 وتصادق عليه اللجنة الدائمة للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

 

 الباب الثاني: تشكيلة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

 :تشكيل اللجنة2المادة

 تتألف اللجنة مما يلي:

 لجنة دائمة؛ -

 متخصصة؛ أربع لجان -

 لجنة متابعة تنفيذ العقود. -

 

 المقطع األول: اللجنة الدائمة

 : تشكيلة اللجنة الدائمة0المادة

 تضم اللجنة الدائمة:

 رئيسا؛ -

 ( أعضاء يكتتبون من داخل اإلدارة؛1ستة ) -

 ممثال عن المراقب المالي. -
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 : مهام اللجنة الدائمة1المادة

المهام الموكلة إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية تكلف اللجنة الدائمة على الخصوص بتنفيذ 

. كما أنها تقوم بالتنسيق ومراقبة أنشطة اللجان 4من المادة  2إلى  4كما هي محددة في الفقرات من 

 المتخصصة المتعلقة بممارسة عمليات الرقابة السابقة والالحقة ولجنة متابعة تنفيذ العقود.

 

 ئيس: صالحيات الر2المادة

 يكلف الرئيس بما يلي:

وفي هذا الصدد، فهو يقـوم  .حسن سير جميع أنشطة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية -

 بتطبيق قرارات اللجنة الدائمة؛

يجمع دوريا اللجنة الدائمة ورؤسـاء اللجـان المتخصصـة ورئـيس لجنـة المتابعـة وذلـك لتنسـيق  -

 أنشطتهم؛

 واإلداري والمالي للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية؛القيام بالتسيير الفني  -

تقييم احترام التوجهات ومسـتوى إنجـاز األهـداف وتحسـين األداء لـدى اللجنـة الوطنيـة لرقابـة  -

 الصفقات العمومية وذلك حسب دورية يحددها؛

زير األول إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية يوجه إلى الـو -

 ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛

إعداد ميزانية اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية الذي يعتبر هـو اآلمـر الرئيسـي بصـرفها.  -

وفي هذا الصدد، فهو يتعهد بنفقات اللجنة الوطنية لرقابـة الصـفقات العموميـة ويصـفيها ويـأمر 

 بصرفها؛

نة الدائمـة إذا كـان عليهـا أن تنظـر فـي االقتراحـات والتوصـيات السهر على تهيئة اجتماعات اللج -

 الواردة من اللجان المتخصصة ولجنة متابعة تنفيذ العقود؛

تمثيل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في أنشطتها المتعلقة بالتنسيق المالي لتخطـيط  -

 عمليات إبرام الصفقات المعدة من طرف السلطة المتعاقدة؛

، 4-4أ الفقرة األخيـرة،  0-4ذ المهام الموكلة إلى اللجنة الدائمة كما هي محددة في المادة تنفي -

 .2-4إلى  4-2

 

 : فترة انتداب رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة0المادة

يعين الرئيس بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  -أ

 األول.وهو برتبة مستشار الوزير 

 يعين اعضاء اللجنة الدائمة بمقرر من الوزير األول لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. -ب

 

ة أخالقيا ومهنيا في يبيات أو األطر من ذوي السمعة الطيتم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة من بين الشخص

إجراءات إبرام الصفقات الميدان القانوني والفني واالقتصادي والمالي وعلى علم تام بالنظم وب

 العمومية.

ويتم اختيارهم على إثر انتقاء تنافسي ينظم تحت إشراف الوزارة األولى على أساس ملف يتضمن 

 المؤهالت األساسية في ميدان الصفقات العمومية.



 VAINCRE 300بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

يجب عليهم أن يمارسوا وظائفهم في كامل أوقاتهم بعيدا عن أي نشاط آخر. وتنتهي فترة انتدابهم إما 

النتهاء الطبيعي للفترة أو بالوفاء أو باالستقالة أو بفقدان الصفة التي بررت تعيينهم. وتنتهي كذلك با

بالفصل من مهامهم على إثر اقتراف خطإ جسيم أو تصرفات ال تتماشى مع وظائفهم. ولهذا الغرض، 

 ات العمومية.تبت السلطة المختصة بفضلهم بناء على إبالغ لهذا الغرض من طرف سلطة تنظيم الصفق

 

 : اعتبارات تتعلق بتنازع المصالح9المادة

إن وظائف أعضاء اللجنة الدائمة في اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات الذين يمارسون أنشطتهم كامل 

أوقاتهم ال يمكن الجمع بينها وبين وظائف إدارية أخرى أو في القطاع الخاص لها صلة بإبرام أو تنظيم 

 الصفقات العمومية.

وتتعارض وظيفة عضو في اللجنة الدائمة مع أي حيازة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة في المؤسسات 

المتعهدة بالصفقات العمومية أو أي وظيفة مأجورة أو أي استفادة أو مكافأة أو امتياز أيا كان شكله 

انتخابية وطنية أو  كما أنه ال يجوز ألعضاء اللجنة الدائمة أن يمارسوا وظائف  .تمنحه تلك المؤسسات

بلدية أو نشاط تجاري أو استشاري له عالقة بمهام اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ما عدى 

 وظائف التعليم والتكوين.

ويلزم أعضاء اللجنة الدائمة باحترام السر المهني بخصوص األخبار واالحداث والتصرفات والمعلومات 

 مارستهم لوظائفهم.التي يحصل لهم العلم بها خالل م

كما أنهم ملزمون كذلك باإلعالن عن أموالهم وممتلكاتهم عند دخولهم الوظيفة وخروجهم منها بواسطة 

 تصريح على الشرف مكتوب موجه إلى رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.

 

 : تنظيم اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية01المادة

 في تنفيذ مهامه:يساعد الرئيس 

 ( مستشارين فنيين:0ثمانية ) -0

 مستشار مكلف بالتنظيم والشؤون القانونية؛ -

 الدعم الفني وبالتكوين؛بمستشار مكلف  -

 مستشار مكلف بالتوثيق واإلحصائيات واألرشيف؛ -

والمستشارون الخمسة اآلخرون مكلفون بمتابعة أعمال اللجان المتخصصة ولجنة متابعـة تنفيـذ  -

 العقود.

 حتان: إدارية وماليةمصل -4

أو التوصيات أو البرامج أو التقارير  صتتمثل مهام هؤالء المستشارين الفنيين في إعداد مشاريع النصو

 التي تعرض على اللجنة الدائمة.

شارون مسؤولون أمام الرئيس ويكتتبون عن طريق استدعاء ترشحات يقوم به هذا توهؤالء المس

من  9لى تعيينهم ويصدر في مجلس الوزراء. وخضعون لترتيبات المادةاألخير وتصادق اللجنة الدائمة ع

 هذا المرسوم.
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 : اجتماعات اللجنة الدائمة00المادة

تجتمع اللجنة الدائمة دوريا على األقل مرة كل أسبوع باستدعاء من رئيسها إما للبت في المقترحات 

العقود وإما للنظر أو البت في كل مشروع والتوصيات الواردة من اللجان المتخصصة ومن لجنة متابعة 

 نص أو وثيقة أو مشروع أو برنامج يدخل في مهام اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

 

 : اآلجال04المادة

( أيام من 0ال يجب أن تتعدى اآلجال التي تبت فيها اللجنة الدائمة في المسائل المعروضة عليها خمسة )

 تاريخ تسلمها للملفات المعروضة للنظر. أيام العمل اعتبارا من

 

 : تقرير حول األنشطة03المادة

يقدم رئيس اللجنة المتخصصة أو رئيس لجنة متابعة تنفيذ العقود إلى اللجنة الدائمة بخصوص كل ملف 

سيتم النظر فيه تقريرا حول طريقة الرقابة التي اعتمدت وحول توصيات اللجنة المختصة. وال يمكنه 

 األحوال أن يشارك في المداوالت.بحال من 

 

 : النصاب القانوني02المادة

ال يكون اجتماعات الجنة الدائمة صحيحة إال بحضور ثالثة أرباع أعضائها. وإذا لم يحصل على هذا 

النصاب يتم تحديد تاريخ ثان لالجتماع بعد ثالثة أيام، وتعتبر عندئذ اجتماعات اللجنة صحيحة أيا كان عد 

 اضرين شريطة حضور الرئيس.االعضاء الح

تتخذ آراء وقرارات اللجنة الدائمة باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين. وفي حالة تقاسم األصوات 

 يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

 : جدول األعمال00المادة

 قبل كل اجتماع يسلم إلى كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة جدول أعمال مفصل.

ء اللجنة الدائمة بمقر اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية نسخة من ويطالع كل عضو من أعضا

 ساعة على األقل. 24كافة الوثائق التي سينظر فيها والتي توضع تحت تصرفه قبل 

ويحرر لكل دورة محضر يوقع عليه كل عضو من األعضاء الحاضرين؛ ويجب أن تبلغ آراء وقرارات 

رقابة الصفقات العمومية إلى السلطة المتعاقدة في أجل أقصاه يومان اللجنة الدائمة للجنة الوطنية ل

 من أيام العمل اعتبارا من يوم إبدائها أو إصدارها.

 

 المقطع الثاني: اللجان المتخصصة ولجنة متابعة العقود

 : اللجان المتخصصة01المادة

 متخصصة تدعى كما يلي:( لجان 2تنشأ داخل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أربعة )

 موين العامة؛لجنة صفقات الت -0

 لجنة صفقات األشغال؛ -4

دات الكهربائية والمعلوماتية وااللكترونية واالتصاالت الالسلكية علجنة صفقات المكانيكا والم -3

 واألسلحة.
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ذكورة ملجنة صفقات الدراسات والتدقيقات والتنظيم التي ال تتعلق بأي ميدان من الميادين ال -2

 .أعاله

ويجوز للرئيس أن يقترح على الوزير األول تغيير هذه الالئحة إما بإلغاء أو دمج لجان متخصصة موجودة 

 وإما بإنشاء لجان متخصصة جديدة.

وعالوة على ذلك إذا كانت أية من اللجان المتخصصة ال تتمتع بالكفاءة الضرورية النجاز مهمة موكلة 

مومية أو كانت مكونات الصفقة تدخل في اختصاص عدة لجان إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات الع

 فإنه يجوز للرئيس وبصفة استثنائية أن ينشأ لجنة متخصصة خاصة بالنظر في ذلك الملف. ،متخصصة

تكلف اللجان المتخصصة في القطاعات التي تعنيها بالرقابة السابقة والالحقة إلجراءات اإلبرام طبقا 

 المرسوم.من هذا  4لترتيبات المادة

وتنشأ كذلك داخل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ العقود المحددة 

 من هذا المرسوم. 09مهمتها في المادة 

 

 : صالحيات اللجان المتخصصة02المادة 

اء المصادقة تكلف اللجان المتخصصة بعرض توصياتها إما على الرئيس وإما على اللجنة الدائمة حول آر

المطلوبة في مجال ملفات استدراج المناقصة وحول طلبات الترخيصات واالستثناءات الواردة في النظم 

المعمول بها، وحول آراء عدم االعتراض المطلوبة بخصوص تقرير التحليل المقارن للمقترحات ومحضر 

ية، وبالنظر في الناحية المنح المؤقت للصفقة كما هي معدة من طرف لجنة إبرام الصفقات العموم

القانونية والفنية في ملف الصفقة أو مشاريع العقود الملحقة قبل المصادقة عليها من طرف الهيئة 

 المذكورة أعاله.

 

 : تشكيلة اللجان00المادة

 أعضاء منهم: 0تضم كل لجنة متخصصة 

 المذكورة؛عضو من أعضاء اللجنة الدائمة غير الرئيس . وهذا العضو يترأس اللجنة  -

أربعة أعضاء آخرون يعينهم الرئيس ويختارون على أساس كفاءتهم في الميدان المعني  -

 بالمشروع من الئحة تعدها وتحيينها بانتظام سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.3ويتم اختيارهم لمدة ثالث )

 ويساعد كل لجنة مستشار فني.

للموظفين والوكالء المسجلين في هذه الالئحة االنتماء إلى اللجنة المتخصصة التي تنظ في ال يمكن 

 مشروع للسلطة المتعاقدة التي ينتمون إليها.

تتعارض وظيفة عضو في اللجان المتخصصة مع أي حيازة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة في 

رة أو أي استفادة أو مكافأة أو امتياز أيا المؤسسات المتعهدة بالصفقات العمومية أو أي وظيفة مأجو

كان شكله تمنحه تلك المؤسسات؛ كما أنه ال يجوز ألعضاء المتخصصة أن يمارسوا وظائف انتخابية 

 وطنية أو بلدية أو نشاط تجاري أو استشاري له عالقة بمهام اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

ام السر المهني بخصوص األخبار واألحداث والتصرفات ويلزم أعضاء اللجان المتخصصة باحتر

 والمعلومات التي حصل لهم العلم بها خالل ممارستهم لوظائفهم.

كما أنهم ملزمون باإلعالن عن أموالهم وممتلكاتهم عند دخولهم الوظيفة وخروجهم منها بواسطة 

 ياة العمومية.تصريح على الشرف مكتوب موجه إلى رئيس لجنة الشفافية المالية في الح
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 : مهام لجنة متابعة تنفيذ العقود09المادة

 يجوز للجنة متابعة تنفيذ العقود باسم مهامها أن:

 تقوم بتحقيقات دورية ومفاجئة لورشات األشغال وللمعدات التي هي قيد الصنع؛ -

 تقوم بعمليات متابعة تنفيذ العقد على أساس الجدول الزمني للعملية واآلجال التعاقدية؛ -

 لتحقق من نوعية الخدمات ومطابقتها للمواصفات؛ا -

القيام بمتابعة التنفيذ المالي للصفقات وإصدار آراء حول مالءمة األشغال اإلضافية المطلوبة  -

 وحول تطبيق جزاءات التأخير الواردة في العقود؛

 المشاركة في استالم الخدمات بصفة مراقب؛ -

 

 ة متابعة تنفيذ العقود: تشكيلة وتعيين وفترة انتداب لجن41المادة

تتألف لجنة متابعة تنفيذ العقود من خمسة أعضاء دائمين يعينون بمقرر من الوزير األول بناء على 

نها بانتظام سلطة تنظيم الصفقات العمومية يختارون من ضمن الئحة تعدها وتحيو ،اقتراح من الرئيس

( سنوات قابلة 3يتم اختيارهم لمدة ثالث ) على أساس الكفاءة الفنية في ميدان رقابة تنفيذ المشاريع.

 ويمارسون أنشطتهم في كامل أوقاتهم. ،للتجديد مرة واحدة

ويجوز للرئيس أن يضيف إلى اللجنة أعضاء آخرين بحسب المهام التي ستنفذ كما هي محددة في 

العمومية على نها بانتظام سلطة تنظيم الصفقات تم اختيارهم من الئحة تعدها وتحيأعاله وي 09المادة 

 أساس الكفاءة في الميدان المعني بالمشروع.

وال تجوز أن يشارك األعضاء غير الدائمين في هذه اللجنة في مهام تتعلق بمشروع للسلطة المتعاقدة 

 التي يتبعون لها.

تتعارض وظيفة عضو في لجنة المتابعة مع أي حيازة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة في المؤسسات 

بالصفقات العمومية أو أي وظيفة مأجورة أو أي استفادة أو مكافأة أو امتياز أيا كان شكله  المتعهدة

كما أنه ال يجوز ألعضاء اللجان المتخصصة أن يمارسوا وظائف انتخابية وطنية  .تمنحه تلك المؤسسات

 لعمومية. أو بلدية أو نشاط تجاري أو استشاري له عالقة بمهام اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات ا

ويلزم أعضاء لجنة المتابعة باحترام السر المهني بخصوص األخبار واألحداث والتصرفات والمعلومات 

 التي حصل لهم العلم بها خالل ممارستهم لوظائفهم.

ويلزم األعضاء الدائمون للجنة المتابعة باإلعالن عن أموالهم وممتلكاتهم عند دخولهم الوظيفة 

صريح على الشرف مكتوب موجه إلى رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة وخروجهم منها بواسطة ت

 العمومية.

 

الباب الثالث: سير وإجراءات تعهد اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية اللجان المتخصصة ولجنة 

 متابعة تنفيذ العقود.

 : تسلم الملفات40المادة

عمومية وقبل المصادقة عليها ملفات استدراج المناقصة توجه إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات ال

للمقترحات ومحضر المنح ومشاريع  ةالمقارن يةتقارير التحليلالات واالستثناءات ووطلبات الترخيص

 الصفقات والعقود الملحقة بها، وتعطي وصال باالستالم عن كل ملف.
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 : آجال الرد44المادة

المتخصصة في اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أن تبت إن اآلجال التي يجب على اللجان 

( أيام من 01خاللها في الملفات المعروضة عليها واآلراء والترخيصات المطلوبة منها ال تتعدى عشرة )

( أيام في حالة االستعجال. كما يجوز 0أيام العمل اعتبارا من تعهدها. ويقلص هذا األجل إلى خمسة )

 ( أيام بقرار مسبب من اللجنة إذا اقتضت الظروف ذلك.0ة تمديده بخمسة )بصفة استثنائي

 

 : مقرر اللجنة43المادة

يختار رئيس اللجنة المتخصصة لكل ملف ينظر فيه مقررا يكون عضوا في اللجنة أو مستشارا فنيا مكلفا 

بشأنها تقريرا يقدمه  بمساعدتها وينظر في الجوانب الفنية للوثائق الواردة من السلطة المتعاقدة ويعد

إلى اللجنة المتخصصة في أجل أقصاه ثالثة أيام. ويجيب على األسئلة المحتملة ألعضاء اللجنة ولكن ال 

 يجوز له بحال من األحوال المشاركة في المداولة.

 

 : النصاب القانوني للجنة42المادة

ضائها. وإذا لم يحصل على هذا ال تكون مداوالت اللجنة المتخصصة صحيحة إال بحضور ثالثة أرباع أع

وتعتبر عندئذ اجتماعات اللجنة صحيحة أيا كان عدد  .النصاب يتم تحديد تاريخ ثان لالجتماع بعد ثالثة أيام

 األعضاء الحاضرين شريطة حضور الرئيس.

تتخذ آراء وقرارات اللجان الدائمة باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين. وفي حالة تقاسم األصوات 

 كون صوت الرئيس مرجحا.ي

 

 : اجتماعات اللجنة المتخصصة40المادة

من هذا  44تجتمع اللجنة المتخصصة باستدعاء مكتوب من رئيسها حسب اآلجال المحددة في المادة

 المرسوم.

 وقبل كل اجتماع يسلم إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المتخصصة جدول أعمال مفصل.

المتخصصة بمقر اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية نسخة ويطالع كل عضو من أعضاء اللجنة 

( ساعة على 24من جميع الوثائق التي سينظر فيها والتي توضع تحت تصرفه قبل اثنتين وسبعين )

 األقل.

ويحرر لكل دورة محضر يوقع عليه كل عضو من األعضاء الحاضرين ويجوز لكل عضو أن يرفق تصويته 

ويحال رأي اللجنة المتخصصة فورا بهدف المصادقة إلى الهيئة المختصة  ،ضربتحفظات تدرج في المح

 من هذا المرسوم. 00الواردة في المادة 

 

 : إجراءات تنفيذ مهام المتابعة41المادة

يحدد رئيس لجنة المتابعة إجراءات تنفيذ المهام المقام بها ميدانيا، وذلك بالتعاون مع المستشار الفني 

 أنشطة هذه اللجنة وتحت رقابة اللجنة الدائمةالمكلف بمتابعة 

 ة من التقارير المعدة بمناسبة المهام التفتيشية ألعضاء لجنة المتابعة.خسويتلقي ن
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 : إجراءات سير عمل لجنة المتابعة42المادة

 41إلى  42تعرض التقارير المذكورة في المادة السابقة على لجنة المتابعة. وتنطبق ترتيبات المواد من 

 من هذا المرسوم على إجراءات سير عمل لجنة المتابعة التي تقدم توصياتها إلى اللجنة الدائمة.

 

 : المساعدة المقدمة من طرف المستشارين الفنيين40المادة

 يساعد اللجان الفنية ولجنة المتابعة في مهامها مستشارون فنيون.

 وفي هذا الصدد، يقوم المستشار الفني المعني بما يلي:

تسلم الملفات من السلطة المتعاقدة من خالل رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية،  -

 بهدف معالجتها؛

 القيام بتوزيع الملفات المسجلة؛ -

 مسك بطاقات بالعقود التي بتت فيها اللجنة المختصة؛ -

 أعضاء لجنة المتابعة؛ هابمناسبة مهام الرقابة التي ينفذاستالم نسخة من التقارير المعدة  -

االستالم من السلطة المتعاقدة لنسخة من كل وثيقة تسمح للجنة الوطنية لرقابة الصفقات  -

 العمومية بتنفيذ مهمة متابعة الصفقات العمومية؛

 السهر على حفظ الوثائق. -

 

 : دور المقرر49المادة

المقرر الذي تعينه السلطة المتعاقدة يقدم الملف إلى اللجنة المتخصصة أو إلى لجنة المتابعة من طرف 

مصحوبا، عند االقتضاء، بالشخص المسؤول عن المشروع أو بفني تفوضه السلطة المتعاقدة حيث 

 يقدمون كافة المعلومات التي من شأنها إنارة أعضاء اللجنة.

 

 : اآلراء والقرارات31المادة

وقرارات اللجنة الدائمة للجنة الوطنية لرقابة يجب أن تكون آراء اللجان المتخصصة ولجنة المتابعة وآراء 

 الصفقات العمومية مسببة.

وإذا كان قرار الرئيس أو اللجنة الدائمة للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية موافقا فإنه يمكن 

 للسلطة المتعاقدة متابعة إجراءات إبرام الصفقة.

مة للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية رأيا غير ة ما إذا أصدر كان الرئيس أو اللجنة الدائضيوفي فر

موافق أو رفض طلب الترخيص أو االستثناء فعلي السلطة المتعاقدة أن تستعيد الملف وترفع 

التحفظات المعبر عنها من طرف اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية وتعرض الملف من جديد 

لدى لجنة تسوية النزاعات لسلطة تنظيم الصفقات العمومية طبقا إلبداء الرأي أو تتعهد، عند االقتضاء، 

 للقواعد اإلجرائية المحددة لهذا الغرض.

وفي ميدان الصفقات بالتفاهم المباشر، تحال فورا قرارات اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية 

 زير األول.إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية في ما زاد على سقف سيحدد بمقرر من الو

 

 : النظام الداخلي ودليل اإلجراءات30المادة
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بعض قواعد  ،تعده اللجنة الدائمة، يمكن أن يحدد نظام داخلي للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

 سير عمل كافة األجهزة واللجان التي تتشكل منها.

 على اللجنة الدائمة للمصادقة عليه. الالحقة ويعرضه وكما يحدد الرئيس دليال إلجراءات الرقابة السابقة 

يستفيد رؤساء وأعضاء اللجنة الدائمة واللجان المتخصصة ولجنة المتابعة من تعويض بمناسبة الدورة 

 يحدد مبلغه سنويا بمقرر من وزير المالية بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة.

 

 الباب الرابع: ترتيبات مختلفة

 المرسوم: سريان هذا 34المادة

يكلف الوزراء بتطبيق هذا المرسوم الذي يسري اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية 

 للجمهورية اإلسالمية المورتيانية.
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.4.XV يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون  4100يوليو  2بتاريخ صادر  / و أ  001.4100مرسوم رقم

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية 4101 يوليو 44الصادر بتاريخ  122-4101رقم 

 

 44الصادر بتاريخ  122-4101تطبيق بعض أحكام القانون رقم يهدف هذا المرسوم إليالمادة األولى: 

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية 4101يوليو 

 

 الفصل األول: طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية

 إبرام الصفقاتالمقطع األول: النظام العام إلجراءات 

 : صفقات استدراج عرض مناقصة4المادة

استدراج المناقصة هو طريقة الستدعاء المنافسة ال مفاوضة فيها ويمكن أن يكون مفتوحا أو محصورا، 

وطنيا أو دوليا. واستدراج المناقصة المفتوح يمكن أن يكون مسبوقا بتأهيل مسبق ويمكن إجراؤه كذلك 

 مسابقة.على مرحلتين أو على أساس 

 

 : استدراج المناقصة المفتوح0الفقرة

 : التعريف3المادة

من القانون  42يكون استدراج المناقصة مفتوحا إذا كان بإمكان كل مترشح غير مرفوض تطبيقا للمادة 

المتضمن مدونة الصفقات العمومية، ان يقدم عرضه ويجوز  4101يوليو  44الصادر بتاريخ  4101-122

 التالية. 2غير مسبوق بتأهيل مسبق طبقا لترتيبات المادة أن يكون مسبوقا أو

 

 : عرض المناقصة المسبوق بتأهيل مسبق2المادة

يجوز أن يكون عرض المناقصة مسبوقا بتأهيل مسبق في حالة ما إذا كانت األشغال أو التجهيزات ذات 

 أهمية كبيرة او معتقدة أو كانت الخدمات المتخصصة.

المترشحين حصرا حسب كفاءاتهم وقدراتهم على تنفيذ الصفقة بصفة مرضية ويتم النظر في مؤهالت 

 ووفق المقاييس التالية:

 الكفاءة الفنية والتجربة المتعلقة بموضوع الصفقة؛ -

 المرجعيات المتعلقة بالصفقات المشابهة التي سبق للمترشح أن نفذها؛ -

 الكفاية الفنية ومؤهالت العمال؛ -

 فر عليها المترشح لتنفيذ الصفقة؛المنشآت والمعدات التي يتو -

 الوضعية المالية للمترشح. -

ويحال تقرير التأهيل المسبق الذي تعده لجنة إبرام الصفقات العمومية إلى الشخص المسؤول عن 

الصفقات العمومية مصحوبا بمشروع ملف عرض للمناقصة يتضمن الالئحة المقترحة للمترشحين 

 المؤهلين مسبقا.

 

 ملف التأهيل المسبق: محتوى 0المادة

من هذا  41و  40يتم نشر إشعار بالتأهيل المسبق ضمن نفس الشروط المحددة في المادتين 

 المرسوم.
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حدد التاريخ ييعلن هذا اإلشعار الئحة المعلومات التي يتعين على المترشحين تقديمها لدعم ترشحهم و

 األقصى إليداع ملفات التأهيل المسبق.

ذين ال ينملف التأهيل المسبق إلى المقاولوبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، يبلغ 

 في األجل المطلوب. مرغبته واأبد

 ويتضمن ملف التأهيل المسبق على األقل ما يلي:

 تاريخ ومحل إيداع وثائق التأهيل المسبق المسلم من طرف المقاوالت؛ -

 ؛وصف دقيق لموضوع العقد -

 من هذا المرسوم؛ 42و  43الئحة ووصف دقيق للشروط التي يجب توفرها طبقا للمادتين  -

 اآلجال التي يتم فيها إشعار المترشحين بنتائج التأهيل المسبق. -

وبعد انتهاء التاريخ والوقت المحدد لتسليم ملفات التأهيل المسبق يكلف الشخص المسؤول عن 

لملفات التي تم استالمها في أجل أقصاه التاريخ والوقت المحدد الصفقة بفتحها. وال يمكن فتح إال ا

 إليداع الملفات.

يكون فتح الملفات علنيا ويتم في اجتماع عام للجنة إبرام الصفقات العمومية المختصة يسجل خالله 

 محتوى الملفات في محضر يوقعه جميع أعضاء اللجنة.

ت الكفاءات المقدمة من طرف المترشحين على ثم تنظر لجنة إبرام الصفقات العمومية في مبررا

أساس المعايير المنصوص عليها في إشعار االستدعاء العام للترشح الذي ترفق به الئحة المترشحين 

 .لهم المسبقتأهتم الذين 

 ويجوز للسلطة المتعاقدة أن تصرح بسقوط كل مترشح لم يؤكد كفاءاته بعد ان طلب منه ذلك.

المترشحين الذين تم تأهيلهم المسبق وبعد مصادقة اللجنة الوطنية للرقابة لما فوق وبعد تحديد الئحة 

السقف المحدد بمقرر من الوزير األول تشعر السلطة المتعاقدة بطريق رسالة المترشحين الغير 

مقبولين بنتائج فرز طلبات التأهيل المسبق وتوجه كتابيا في نفس الوقت إلى المترشحين الذين تم 

هم المسبق دعوة لتقديم عروضهم مصحوبة بملف عرض المناقصة. وتبلغ إلى كل مترشح طلب تأهيل

 منها ذلك كتابيا أسباب رفض ترشحه.

 

 : عرض المناقصة ذو المرحلتين1المادة

في حالة ما إذا وقع اختيار السلطة المتعاقدة على أساس معايير حسن األداء وليس المواصفات 

أو في حالة ما إذا كانت الصفقة شديدة التعقيد، فإنه يصبح باإلمكان اللجوء  والمميزات الفنية المفصلة

إلى إجراء العرض ذي المرحلتين ويمكن، عند االقتضاء، أن يكون العرض مسبقا بتأهيل مسبق يتم 

 أعاله. 0و 2طبقا لترتيبات المادتين 

 

 : اإلجراءات العملية في العرض ذي المرحلتين2المادة

مقترحاتهم الفنية دون ذكر الثمن،  يمين يدعى المترشحون أوال إلى تسلصة ذي المرحلتفي عرض المناق

على أساس المبادئ العامة للتصور او معايير الكفاءة مع مراعاة اإليضاحات والتصحيحات الالحقة سواء 

 كانت فنية أو تجارية.

والنوعية وغيرها الخاصة  ما يتعلق بالمميزات الفنيةيتضمن ملف العرض طلب مقترحات في ويمكن أن

وعند االقتضاء الكفاءات  ،أو األشغال أو الخدمات وكذلك الشروط التعاقدية للحصول عليها دبالتوري

 والمؤهالت المهنية والفنية للموردين أو المتعهدين في حالة عدم وجود مرحلة التأهيل المسبق.
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تستجيب الحتياجاتها، تعلم المترشحين بنهاية وبعد أن تحدد السلطة المتعاقدة الحل أو الحلول التي قد 

المرحلة األولى. وخالل المرحلة الثانية تتم دعوة المترشحين لتقديم عروضهم الفنية النهائية مصحوبة 

بالثمن على أساس ملف استدراج عرض المناقصة المعتمد أو الذي تمت مراجعته من طرف السلطة 

 ا خالل المرحلة األولى.المتعاقدة تبعا للمعلومات المتحصل عليه

ويجب أن تتم هذه المراجعة حسب معايير موضوعية غير تمييزية وال يكون من طبيعتها أن تمس  

 بشروط المساواة والمنافسة بين المتعهدين أو بسرية العروض أو احترام الملكية الفكرية.

استدراج المناقصة ذي  ويجوز للمورد أو المتعهد الذي ال يرغب في تقديم عرض نهائي أن ينسحب من

المرحلتين. وال يترتب على االنسحاب من المنافسة بعد المرحلة األولى أي متابعة ضده من طرف 

 السلطة المتعاقدة وله الحق في استرجاع الكفالة التي كان قدمها عند تعهده.

 

 : استدراج المناقصة المحصور4الفقرة

 : إجراءات عرض المناقصة المحصور0المادة

عرض المناقصة محصورا إذا كان تقديم العرض مقتصرا على المترشحين الذين قررت السلطة يكون 

وتتم دعوة هؤالء المترشحين مباشرة إلى تقديم تعهداتهم. وفي مجال استدراج  ،تعاقدة استشارتهممال

تم باقي ق االفضلية الوطنية. ويإشعار استدراج المناقصة وال تطب عرض المناقصة المحصور ال يتم إعالن

 اإلجراءات على غرار استدراج عرض المناقصة المفتوح.

يجوز اللجوء إلى استدراج عرض المناقصة المحصور إال إذا كانت السلع او األشغال أو الخدمات بحكم 

 طبيعتها المتخصصة غير جاهزة إال لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات.

عاقدة أن تضع موضع التنافس بواسطة استشارة مكتوبة، عددا من المترشحين ويجب على السلطة المت

 (.0يسمح بوجود منافسة حقيقية ويجب أن ال يقل هذا العدد عن خمسة )

وتتمثل االستشارة المكتوبة في رسالة تدعو فيها السلطة المتعاقدة في آن واحد المترشحين الذين 

لرسالة مرفقة بملف استدراج المناقصة والوثائق التكميلية، تختارهم إلى تقديم عروضهم. وتكون هذه ا

 عند االقتضاء. وتتضمن االستشارة على األقل ما يلي:

عنوان الهيئة التي يمكن أن يطلب لديها ملف استدراج المناقصة والوثائق التكميلية، وتاريخ  -أ

 ء؛تقديم الطلب ومبلغ وطرق تسديد الثمن المقابل لهذه الوثائق عند االقتضا

 تاريخ تسلم العروض والعنوان الذي ترسل عليه؛ -ب

 تاريخ تسلم العروض والعنوان الذي ترسل عليه؛ -ت

 تحديد مفصل للوثائق التي يجب أن ترفق إلثبات الكفاءات المتعهد؛ -ث

 طرق التسديد. -ج

تفتح العروض التي يقدمها المترشحون من طرف لجنة إبرام الصفقات المختصة في جلسة علنية وتمنح 

 الصفقة كما هو محدد في استدراج عرض المناقصة المفتوح.

ويجب تسبيب اللجوء إلى إجراءات استدراج عرض المناقصة المحصور وأن يحصل على الترخيص 

 المسبق من اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

 

 : استدراج المناقصة مع المسابقة3الفقرة

 : تعريف9المادة
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المسابقة هو إجراء تختار بموجبه السلطة المتعاقدة بعد إجراء المنافسة وأخذ استدراج المناقصة مع 

رأي لجنة التحكيم، مخططا أو مشروعا والسيما في الميدان المعماري قبل ان تمنح الصفقة ألحد 

 المتفوقين في المسابقة.

 وتتعلق المسابقة بتصور عمل أو مشروع معماري.

 المناقصة في الحاالت التالية:ويوصي بهذا النوع من استدراج 

 إذا كانت اإلدارة غير قادرة على تحديد الخطوط العريضة لتصور العمل؛ -

 إذا كانت األعمال تتضمن ترتيبات خاضعة لوسائل فنية خاصة؛ -

 

 : إجراءات استدراج المناقصة مع المسابقة01المادة

سلطة المتعاقدة التي توفر تتم المسابقة على أثر مسطرة للتأهيل حسب برنامج معد من طرف ال

المعلومات الضرورية وخصوصا منها الحاجيات المطلوبة واإلكراهات الوظيفية والفنية وكذلك المتطلبات 

 التي يجب احترامها وتحدد عند االقتضاء سقف النفقات المرصودة في نطاق تنفيذ الميزانية.

في استدراج عرض المناقصة المفتوحة  ويتم استدارج المناقصة مع المسابقة حسب اإلجراءات المتبعة

 أو المحصور.

 

 : نظام إجراءات استدراج المناقصة مع المسابقة00المادة

 ينص النظام الخاص باستدراج المناقصة مع المسابقة على ما يلي: -0

 العالوات والمكافآت واالمتيازات الممنوحة للمتعهدين األحسن عرضا؛ -أ

 لمتعاقدة كليا أو جزئيا.تكون المشاريع الفائزة ملكا للسلطة ا -ب

ينص النظام الخاص باستدراج المناقصة مع المسابقة على ما إذا كان رجال الفن الذين هم  -4

أصحاب المشاريع سيدعون إلى التعاون في تنفيذ مشروعهم الفائز والظروف التي يتم فيها 

 ذلك؛

من هذه المادة ال كليا  0يمكن أن ال تمنح العالوات والمكافآت واالمتيازات الواردة في الفقرة  -3

 وال جزئيا إذا كانت المشاريع المقدمة غير مرضية؛

ينظر في المقترحات من طرف لجنة تحكيم يعين أعضاؤها من قبل السلطة التي أطلقت  -2

المسابقة ويجب أن يكونوا مستقلين عن األشخاص المساهمين في المسابقة ويتشكل ثلث 

ات من ذوي الكفاءات في الميدان موضوع أعضاء لجنة التحكيم على األقل من شخصي

 المسابقة؛

تسجل نتائج كل مسابقة في محضر تعده لجنة التحكيم وتبين فيه رأيها المسبب حول ظروف  -0

 العملية. وتعاد المشاريع التي لم تقبل إلى أصحابها.

 

 المقطع الثاني: في الصفقات المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الفكري

 االستشارة المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الفكري: إجراءات 04المادة

المتضمن مدونة الصفقات  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101من القانون  49و  2-42طبقا للمادة 

العمومية، تحدد الالئحة الحصرية للمترشحين الذين تم تأهيلهم المسبق على إثر طلبات إبداء االهتمام 

 التي يجب أن تضمن قيام منافسة فعلية على الصفقة.
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يتم انتقاء المترشحين من طرف لجنة الصفقات المختصة حسب قدرتهم على تنفيذ الخدمات موضوع 

 يرتبون على أساس المعايير المعلن عنها في طلب إبداء االهتمام.الصفقة و

ويجب أن تتألف الالئحة من ستة مترشحين. ويمكن النزول إلى أقل من هذا الحد بعد أخذ رأي اللجنة 

 الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بالنسبة للمهام المعقدة التي يصعب وجود المكاتب المتخصصة فيها.

تشارات الدولية، تتألف الالئحة المحصورة من مكاتب ذات أصول جغرافية مختلفة ال وفي إطار االس

 تتجاوز فيها المكاتب من جنسية واحدة اثنين إال إذا لم توجد مكاتب أخرى.

يعتبر إعالن طلبات إبداء االهتمام واجبا لكل صفقة تتعلق بالخدمات ذات الطابع الفكري ضمن الصيغ 

ن هذا المرسوم بغض النظر عن اإلعالنات العامة المتعلقة بإبرام الصفقات م 41الواردة في المادة

العمومية المنشورة من طرف السلطات المتعاقدة. ويصف هذا اإلعالن بإيجاز الخدمات التي يجب 

 توفيرها ويحدد الكفاءات والتجارب المنتظرة من المترشحين.

على تنفيذ الخدمات المطلوبة وعلى أساس  ويتم التأهيل المسبق للمترشحين بالنظر إلى قدراتهم

 المعايير المعلن عنها في طلبات إبداء االهتمام مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية.

يوجه ملف االستشارة بعد ذلك إلى المترشحين الذين تم تأهيلهم المسبق على أن يقدموا مقترحاتهم 

 المرسوم.من هذا  41في الشكل وفي اآلجال المحددة في المادة 

 ويحتوي ملف االستشارة على ما يلي:

القواعد المرجعية: تعدها السلطة المتعاقدة بمساعدة شخص )أو أشخاص( أو مؤسسة  -0

متخصصة في ميدان المهمة. ويجب أن يتماشى حجم الخدمات المطلوبة في القواعد المرجعية 

 مع الميزانية المتوفرة.

ات وحجم المهمة وتوفر المعلومات ذات الطابع تحدد القواعد المرجعية بوضوح أهداف وغاي

العام من أجل أن تسهل على االستشاريين إعداد مقترحاتهم. وإذا كان نقل المعارف أو 

التكوين من بين أهداف المهمة فإنه يجب أن ينص على ذلك صراحة مع تبيين األعداد المكونة 

 أن تعبأ لذلك. ونحو ذلك ليتمكن االستشاريون من تقدير الوسائل التي يجب

تحدد القواعد المرجعية المصالح والتحقيقات الضرورية إلنجاز المهمة والنتائج المتوخاة )على 

سبيل المثال التقارير والمعطيات والخرائط والكشوف(. إال أن القواعد المرجعية يجب أن ال 

لمنهجية تكون مفصلة جدا وال صارمة بحيث يتمكن االستشاريون المتنافسون من اقتراح ا

والعمال الذين يختارون ويجب تشجيع االستشاريين على أن يقدموا مالحظات حول القواعد 

المرجعية في مقترحاتهم. ويجب أن تحدد بوضوح في القواعد المرجعية مسؤوليات كل من 

 المقترض واالستشاريين.

مات رسالة الدعوة: وتبين نية السلطة المتعاقدة إبرام صفقة بهدف الحصول على خد -4

 االستشاريين؛

تعليقات إلى االستشاريين: تسمح للمترشحين بإعداد مقترحات مطابقة؛ وتحقق أكبر قدر ممكن  -3

من الشفافية بإجراء االنتقاء، بإعطائها معلومات حول مسلسل التقييم موضحة معاييره ووزن 

الستشاريين كل معيار والنسبة الضرورية للدرجة الدنيا من الكفاءة. وتقدم التعليمات إلى ا

تقديرا لحجم العمل المنتظر من العمال المرجعيين عند االستشاريين )معبرا عنها بالعامل على 

الشهر( أو الميزانية اإلجمالية ال بهما معا. إال أن االستشاريين الحرية في إعداد تقييمهم الخاص 

 مناسبة لمقترحاتهم.لحجم العمل بالنسبة لألشخاص الضروريين إلنجاز المهمة وتقديم الكلفة ال
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تحدد التعليمات إلى االستشاريين فترة صالحية المقترحات الفنية والمالية التي يجب أن تكون كافية 

 الستكمال تقييم المقترحات ومنح الصفقة.

تسلم المقترحات الفنية والمالية في ظروف مختومة ومنفصلة داخل ظرف كبير ويتم فتحها مباشرة بعد 

 المقترحات. ويتم مسلسل تقييم العروض في مرحلتين:انقضاء أجل تسليم 

 03في المرحلة األولى تفتح العروض الفنية وتقييم طبقا للمسطرات المحددة في المادة  -

 التالية؛ ويسفر هذا التقييم عن درجة فنية؛

وفي المرحلة الثانية ال تفتح العروض المالية إال بالنسبة للمتعهدين الذين قدموا مقترحات  -

مقبولة فنيا ومطابقة. وتعاد المقترحات المالية األخرى إلى أصحابها دون أن تفتح. ويكون فتح 

المقترحات المالية عموميا ويستدعى له المتعهدون المؤهلون. ويتم الترتيب النهائي للعروض 

 عل أساس المزج بين الدرجة الفنية والدرجة المالية كما هي واردة في ملف االستشارة.

 

 : منح الصفة المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الفكري03ةالماد

 يتم المنح بالرجوع إلى الكفاءة الدنيا المطلوبة طبقا لمنهج االنتقاء المعتمد:

االنتقاء القائم على النوعية النفية والكلفة على أساس على الخصوص تجربة المؤسسة وكفاءة  -

سبة مشاركة الوطنيين في العمال الخبراء ومنهجية العمل المقترحة ونقل المعارف ون

 األساسيين المقترحين ومبلغ المقترح المالي.

ثم توازن تلك الدرجات فيحصل منها على نتيجة فتمنح  011إلى  0وتسند لكل معيار درجة من 

 الصفقة لالستشاري الذي حصل على الرتبة األولى بعد مزج المعايير الفنية والمالية.

ة محددة" حيث يجب على االستشاري أن يقترح أحسن استغالل ممكن انتقاء يعتمد على "ميزاني -

 لها؛

انتقاء يعتمد على الكلفة األقل أي على أساس أفضل مقترح مالي يقدمه المترشحون الذين  -

 حصلوا على أقل درجة كفاءة فنية مطلوبة؛

بقة للمكاتب. انتقاء يعتمد على كفاءة االستشاريين: ال يأخذ بعين االعتبار إال الكفاءات السا -

ويطلب من المكتب الذي حصل على الرتبة األولى أن يقدم اقتراحين: فني ومالي. وتستعمل 

 هذه الطريقة كذلك في انتقاء االستشارات الفردية.

 

 : الخدمات ذات الطابع الفكري المعقدة02المادة 

تفضي إلى اقتراحات صعبة  في حالة ما إذا كانت الخدمات معقدة بصفة استثنائية أو لها تأثير معتبر أو

 المقارنة، فإنه يمكن انتقاء االستشاري حصريا على أساس نوعية اقتراحه الفني.

 

 : مفاوضة الصفقة ذات الطابع الفكري00المادة

إذا كان إجراء االنتقاء قائما فقط على الجودة الفنية للعرض فإن الصفقة يمكن أن تكون  -

 مترشح الذي تم قبول اقتراحه.موضع تفاوض بين السلطة المتعاقدة وال

ال يجوز أن يجري التفاوض في آن واحد مع أكثر من مترشح، وتترتب عنه بعض التصحيحات  -

الضرورية لتنفيذ المهمة في أحسن الظروف. ويتعلق أساسا ببعض جوانب القواعد المرجعية 

ة. وال يجوز وبالمنهجية المقترحة من طرف االستشاري وبالعمال المقترحين وبالشروط الخاص
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بحال من األحوال ان تغير هذه المفاوضات شروط العقد وال المحتوى االصلي للقواعد 

 المرجعية.

تتوج هذه المفاوضات التي يجب ان ال تتعلق بالثمن المقترح إذا شكل عنصرا له تأثير في  -

 االنتقاء، بمحضر يوقعه الطرفان ويرفق بالصفقة على أنه جزء ال يتجزأ منها.

 انتهت المفاوضات يتم االنتقال إلى مرحلة توقيع الصفقة.إذا  -

 

 : رقابة ثمن صفقات الخدمات ذات الطابع الفكري01المادة

ال يحول حظر التفاوض دون ممارسة السلطة المتعاقدة لحقها في طلب توضيحات إذا رأت أن األثمان 

مقترحة من طرف االستشاريين في المقترحة من طرف االستشاري المختار عالية جدا بالنسبة لألثمان ال

 مهام مشابهة وأن تطلب تعديل المكافأة.

 

 المقطع الثالث: الترتيبات المطبقة على صفقات الطلبيات والصفقات الزبونية

 : صفقات الطلبيات02المادة

تهدف صفقات الطلبيات إلى تمكين السلطة المتعاقدة من سد حاجياتها السنوية التي ال يمكن تحديدها 

أول السنة بصفة دقيقة أو التي لها مدة استعمال محدودة او التي تتجاوز في حجمها طاقات في 

المتضمن لمدونة  44/2/4101بتاريخ  122-4101التخزين؛ وتخضع هذه الصفقة ألحكام القانون رقم 

 الصفقات العمومية ولهذا المرسوم.

وال يحدد إال الحد األدنى والحد األقصى تبرم صفقة الطلبيات دائما على أساس استدراج مناقصة مفتوح، 

للخدمات المحددة حسب القيمة والتي من المحتمل طلبها في فترة محددة ال تتجاوز الفترة المحددة 

الستعمال أرصدة الميزانية على أن تحدد السلطة المتعاقدة حجم الخدمات بالنسبة لكل طلبية تبعا 

 لالحتياجات.

تزيد على سنة. ويتم منحها على أساس الكميات المالحظة خالل السنة ال تبرم صفقات الطبيات لفترة 

 السابقة على إبرام الصفقة.

ويتم تنفيذ الطلبيات تبعا بموجب أوامر طلبيات متتالية تحدد الكمية التي ستسلم ومكان وتاريخ التسليم 

لحد األدنى هو وحده والثمن. وإذا كان الحد األعلى ملزما لصاحب الصفقة ويحدد شروط إبرامها فإن ا

 الذي يلزم السلطة المتعاقدة. وال تتضمن هذه الخدمات صفقات الخدمات ذات الطابع الفكري.

 

 : الصفقات الزبونية00المادة

هي الصفقات التي تلتزم فيها السلطة المتعاقدة بان تعهد إلى المورد الذي وقع عليه االختيار ولفترة 

زئي او الكلي لبعض الخدمات التي تحددها النظم المعمول به محدودة ال تتعدى سنة باإلنجاز الج

 حسب طلبيات تتم تباعا حسب الحاجيات.

وعند إجراء المنافسة وحتى يتمكن المتنافسون من تقديم عروض مدروسة بصفة جدية فإنه يجدر 

رة حسب بالسلطة المتعاقدة أن تحدد كميات الخدمات المستعملة للفترة المنصرمة وأن تكون هذه الفت

 اإلمكان مساوية للفترة المزمع التعامل فيها.

المقطع الرابع: محتوى ملف عرض المناقصة وإعالن عرض المناقصة والنظام الخاص بعرض 

 المناقصة
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 : محتوى ملف عرض المناقصة09المادة

 يشتمل ملف عرض المناقصة أساسا على ما يلي:

يجب أن تتوفر في العروض والمكان  إعالن عرض المناقصة وموضوع الصفقة والشروط التي -

ولتاريخ والتوقيت األقصى الستقبال العروض وفتحها وفترة التزام المترشحين بعروضهم التي 

يوما والواجبات المتعلقة بتوفير الكفاالت  91يوما وال تزيد على  11يجب أن ال تنقص عن 

لقة بالكفاءات والقدرات المطلوب المؤقتة والوثائق اإلدارية المطلوبة والوثائق اإلثباتية المتع

توفرها في المتعهد وغير ذلك من االعتبارات المحتملة التي تقررها السلطة المتعاقدة 

وخصوصا االعتبارات الخاصة التي تدخل في تقييم العروض والتوضيحات المتعلقة بهام  

 األفضلية ومصدر التمويل.

ض المناقصة ودفتر البنود اإلدارية الخاصة ودفتر دفتر البنود اإلدارية العامة والنظام الخاص بعر -

البنوك الفنية العامة ودفتر البنوك الفنية الخاصة ووصف التوريدات وإطار قائمة األثمان بالوحدة 

وإطار القائمة التفصيلية المتضمن لبيان الكميات التي ستنفذ وإطار قائمة األثمان بالوحدة وإطار 

يان الكميات التي ستنفذ واإلطار التفصيلي لألثمان واالستمارات القائمة التفصيلية المتضمن لب

النموذجية الخاصة أساسا بالتعهدات والكفاالت عند االقتضاء والوثائق الفنية وكل وثيقة أخرى 

ترى السلطة المتعاقدة ضرورة تقديمها. ويجب أن تكون التشكيلة الكاملة لملف العرض ومن 

 لنموذج تعده سلطة تنظيم الصفقات العمومية.بينها إعالن المناقصة مطابقة 

يجب أن تصادق اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على ملف استدراج المناقصة بالنسبة  -

 للصفقات بمبلغ يزيد على سقف سيحدد بمقرر من الوزير األول.

 

يطلبه مقابل وفور اإلعالن عن المناقصة يوضع ملف استدراج عرض المناقصة تحت تصرف كل مترشح 

تسديد األعباء المتعلقة به والتي سيحدد مبلغها من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي بإمكانها 

ان ترخص بتسليمه مجانا بناء على طلب من السلطة المتعاقدة. أما مطالعته فهي حرة ومجانية. يجب 

لرقابة الصفقات العمومية  أن يعرض كل تغيير في ملف عرض المناقصة مسبقا على اللجنة الوطنية

إلبداء رأيها بالنسبة للصفقات التي تتجاوز سقفا سيحدد بمقرر الوزير األول. ويحرر محضر بكل التغييرات 

 التي أجريت على ملف استدراج المناقصة.

وتحال التغييرات التي أجريت على ملف استدراج المناقصة إلى جميع المترشحين في أجل ال يقل عن 

( يوما من أيام العمل قبل أجل إيداع العروض الذي يمكن في هذه الحالة أن يمدد 00)خمسة عشر 

 من طرف السلطة المتعاقدة إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك.

وتحرر الوثائق المكتوبة والمنشورة والمبلغة من و إلى المترشحين وأصحاب الصفقات ألي سبب كان 

 ض المناقصة.ذلك باللغة المحددة بمقتضيات ملف استدراج عر

 

 : محتوى إعالن عرض المناقصة41المادة

 يجب أن يشتمل إعالن عرض المناقصة على األقل على ما يلي:

 مرجعية عرض المناقصة التضمن هوية السلطة المتعاقدة وموضوع الصفقة وتاريخ التوقيع؛ -

 مصدر التمويل؛ -

 نوعية عرض المناقصة؛ -
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 لف عرض المناقصة؛الموضع أو المواضع التي تمكن فيها مطالعة م -

 شروط الحصول على ملف عرض المناقصة؛ -

 المكان والتاريخ والتوقيت األقصى إليداع وفتح الروض؛ -

 فترة التزام المترشحين بعروضهم؛ -

 الشروط التي بجب أن تتوفر في العروض والسيما مبلغ كفالة التعهد؛ -

 ئة الصفقة.العدد األقصى لألجزاء التي مكن ان تمنح لمتعهد واحد في حالة تجز -

 

 : محتوى النظام الخاص لعرض المناقصة40المادة

 يجب أن يوضح النظام الخاص لعرض المناقصة من بين أمور أخرى ما يلي:

 شروط إجراء المنافسة؛ -

 تقديم وتكوين العروض؛ب -

 الوثائق التي يجب تضمينها ملف التشيح؛ -

 شروط رفض العروض؛ -

 عنها نقديا؛المعايير األساسية لتقييم العرض معبرا  -

 معايير تأهيل المترشحين؛ -

 صيغ منح الصفقة؛ -

 

 : المعايير واالعتمادات الفنية44المادة

إن األشغال والتوريديات والخدمات التي تكون موضوعا لصفقة عمومية تحدد بالرجوع إلى المعايير 

ة أو في غياب ذلك، واالعتمادات الفنية أو المواصفات الوطنية المعادلة للمعايير او المواصفات الدولي

 بالرجوع إلى المعايير واالعتمادات أو المواصفات الدولية.

 وال يجوز الخروج على هذه القواعد إال في الحاالت التالية:

إذا كانت المعايير أو االعتمادات الفنية أو المواصفات الفنية الوطنية أو في حالة غيابها  -

إثبات المطابقة، أو في حالة انعدام وسائل فنية المواصفات الدولية ال تتضمن أي ترتيبات تخص 

تسمح بإثبات مطابقة منتوج معين بصفة مرضية لهذه المعايير أو االعتمادات الفنية أو 

 المواصفات الفنية.

تفرض المعايير أو االعتمادات الفنية أو المواصفات الفنية الوطنية أو في حالة غيباها  -

ت أو مواد ال تتماشى مع المنشآت المستخدمة من طرف المواصفات الدولية، استعمال منتوجا

السلطة المتعاقدة أو تترتب عليها تكاليف أو صعوبات فنية فادحة، ولكن فقط في إطار 

استراتيجية واضحة مسجلة من أجل االنتقال خالل أجل معين إلى معايير أو اعتمادات فنية أو 

 مواصفات فنية وطنية أو دولية.

لمعني يشكل إبداعا حقيقيا ال يتناسب مع اللجوء إلى معايير أو اعتمادات فنية إذا كان المشروع ا -

 أو مواصفات فنية وطنية أو دولية قائمة.

في غير الحالة التي يبرر فيها موضوع ذلك، ال يجوز للسلطة المتعاقدة أن تدخل في البنود التعاقدية 

ينة أو من جهة معينة أو استعمال طريقة الخاصة بصفقة أي مواصفات فنية تشير إلى منتوج صناعة مع

 خاصة يكون من شأنها أن توثر أو تقصى بعض المؤسسات.
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ويحظر على الخصوص اإلشارة إلى ماركة معينة أو ألقاب معينة أو براءات أو أنماط أو من مصدر أو 

إذا كانت  إنتاج معين؛ إال أنه يجوز ذكر هذه المواصفات إذا كانت مصحوبة بعبارة )أو ما يعادلها(

السلطات المتعاقدة عاجزة عن وصف موضوع الصفقة عن طريق مواصفات دقيقة او مفهومة من 

 طرف المعنيين.

ويجب أن تذكر هذه المعايير واالعتمادات والمواصفات واللجوء إلى المسطرة االستثنائية المشار إليها 

 اعاله بصفة صريحة في دفاتر البنود الفنية.

 

 شروط المشاركة في الطلبيات العموميةالمقطع الخامس: 

 : إثبات الكفاءات الفنية43المادة

تدعو السلطات المتعاقدة المترشحين والمتعهدين إلى إثبات كفاءاتهم الفنية والصفقات التي سبق أن 

 أبرموها والتجهيزات التي بحيازتهم والعمال والتنظيم، كما حددها النظام الخاص الستدراج المناقصة.

أن تطلب وثائق إثبات أخرى للكفاءات الفنية المرتبطة بالخبرة أساسا في مجال العقود المنجزة  ويمكن

يكون موضوعها مشابها لموضوع الصفقة شريطة أن تكون مبررة باعتبارات تتعلق بمميزات الصفقة 

 ومصادقا عليها من طرف اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

ى الوسطاء وعلى أعضاء تجمع إذا كان التجمع هو المتعهد وذلك حسب أهمية وينطبق هذا االلتزام عل

 تدخلهم في تنفيذ الصفقة. ويمكن تقييم هذه الوضعية على أساس العرض المقدم.

 

 : إثبات الكفاءات االقتصادية والمالية42المادة

 ت التالية:يتم إثبات الكفاءة االقتصادية والمالية للمترشح بواحدة أو أكثر من المرجعيا

التصريحات المناسبة من لدن المصارف أو المؤسسات المالية المؤهلة أو عند االقتضاء إثبات  -

 وجود تأمين على المخاطر المهنية؛

تقديم الحصيلة أو مستخرجات منها في حالة ما إذا كان نشر هذه الحصيلة واجبا في تشريع  -

 وجداول التمويل عند االقتضاء البلدان الذي يقطنه المتعهد، وتقديم حسابات ونتائج

تصريح يتعلق برقم األعمال العام وعند االقتضاء رقم االعمال في ميدان العمل المتعلق  -

بموضع الصفقة بالنسبة للسنوات الخمسة االخيرة على االكثر حسب تاريخ إنشاء المؤسسة أو 

 بداية نشاط المتعهد.

هر. وينطبق ذلك على شهادات الضندوق ( أش1تحدد صالحية الشهادات اإلدارية لمدة ستة ) -

الوطني للضمان االجتماعي والمديرية العامة للضرائب والمختبر الوطني لألشغال العامة 

ومديرية الشغل والحيطة االجتماعية ومديرية الخزينة والمحاسبة العامة. وال يمكن ان تقتصر 

 مدة الصالحية على ملف معين أو على إدارة معينة.

 الحية شهادات البنك المركزي بشهر واحد.تحدد فترة ص -

ويمكن أن يسمح للمؤسسات الناشئة أن تقدم في محل مرجعيتها الفنية والوثائق المتعلقة بتجربة 

 عمال التأطير فيها وشهادة على تحرير رأس مالها.

تبين السلطات المتعاقدة في إعالن الصفقة أو في الدعوة إلى التعهد المرجعيات المذكورة في 

 التي اختارتها باإلضافة إلى المرجعيات األخرى المفيدة التي يجب تقديمها. 0الفقرة
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 المقطع السادس: اإلشهار وأجل استالم العروض

 : التزام اإلشهار40المادة

إن جميع الصفقات العمومية التي تبرم عن طريق استدراج مناقصة والتي يساوي مبلغها أو يزيد على 

المتضمن  4101يوليو  44بتاريخ  4101-122من القانون رقم  0السقف التنظيمي الوارد في المادة

الجمهور مدونة الصفقات العمومية، يجب أن تكون موضع إعالن الستدراج مناقصة مرفوع إلى علم 

وذلك بإدراجه وبنفس النص في الجريدة الرسمية للصفقات العمومية أو غيرها من المنشورات الوطنية 

و/ أو الدولية وكذلك بالطرق األلكترونية حسب شكلية نموذجية تحدد بياناتها الواجبة بالطرق التنظيمية 

 وينطبق هذا االلزام على إعالنات التأهيل المسبق.

 اإلشهار حينما يكون مطلوبا بطالن المسطرة بكاملها. ويترتب على غياب

 

 : أجل االستالم41المادة

( يوما بالنسبة 31بخصوص العروض المفتوحة والمحصورة ال يقل أجل استالم الترشيحات عن ثالثين )

من القانون  0للصفقات التي يكون مبلغها مساويا أو يزيد على السقوف التنظيمية المذكورة في المادة

المتضمن لمدونة الصفقات العمومية، وال عن خمسة  4101يوليو  44بتاريخ بتاريخ  122-4101م رق

 ( يوما بالنسبة الستدراج المناقصات الدولية اعتبارا من نشر اإلعالن.20وأربعين )

تأخذ السلطة المتعاقدة بعين االعتبار في تحديد آجال استالم العروض وطلبات المشاركة درجة تعقد 

 ة والوقت الضروري إلعداد العروض بغض النظر عن اآلجال الدنيا المحددة في هذه المادة.الصفق

 

 المقطع السابع: تقديم واستقبال وفتح العروض

 : تقديم العروض42المادة

مع مراعاة الترتيبات الخاصة المطبقة على صفقات الخدمات ذات الطابع الفكري، بجب أن توضع 

د يتضمن المعلومات المتعلقة بالترشح والوثائق اإلدارية ووسائل عروض المتعهدين في ظرف واح

اإلثبات المطلوبة كما هي محددة في النظام الخاص لعرض المناقصة كما يحتوي على العرض الفني 

 والعرض المالي كل على حدة.

ويجب أن تكون العروض المقدمة موقعة من طرف المتعهدين أو من ينوب عنهم بصفة شرعية شريطة 

 أن ال يكون الوكيل وكيال عن أكثر من متعهد بالنسبة لنفس الصفقة.

وتكون العروض مصحوبة بالتزام من المتعهد مطابق لشكل نموذجي يحدد في الملف ويوقع من 

طرف هذا األخير أو من طرف موكله الشرعي. وإذا كان التعهد مودعا باسم تجمع ال يتمتع بالشخصية 

من طرف جميع أعضاء التجمع أو من طرف وكيل يفوضه كل عضو من  القانونية فإنه يتم توقيعه

 التجمع بصفة شرعية.

المتضمن لمدونة  4101يوليو  44بتاريخ بتاريخ  122-4101دون المساس بأحكام القانون رقم 

الصفقات العمومية وترتيبات هذا المرسوم والسيما ما يتعلق منها بواجب إشهار الصفقات الممنوحة 

المترشحين والمتعهدين وطبقا للنظم التي تخضع لها السلطة المتعاقدة، فإن هذه األخيرة ال وإعالم 

يحق لها أن تفشي المعلومات التي أبلغها إياها المتعهدون بطابع السرية؛ وتتضمن هذه المعلومات 

 على الخصوص األسرار التقنية أو التجارية والجوانب السرية للعروض.

 

 لعروض: استقبال ا40المادة
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 4101يوليو  44بتاريخ بتاريخ  122-4101من القانون رقم  31و  30مع مراعاة أحكام المادتين 

المتضمن لمدونة الصفقات العمومية المتعلقة بالمادية المعلومات والوثائق فإن العروض تقدم في 

على أي ظرف مختوم يحمل رقم وموضوع استدراج العروض. ويجب أن ال يحتوي، تحت طائلة الرفض، 

 بيانات حول هوية المتعهد.

وفي حالة الصفقات المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الفكري، يجب كل من العرض الفني والعرض 

المالي في غالف منفصل مع بيانات إلزامية تميز العرض المالي ويسلمان في ظرف مختوم طبقا 

 لنفس الشروط المحددة آنفا.

مقابل وصل أو تسلم في مكان استالمها وحتى آخر أجل االستالم وتستلم الظروف التي تحتوي على 

 المبين في إعالن استدراج المناقصة.

وفور استالمها يوضع على كل ظرف رقم تسلسلي وتاريخ إيداعه وساعته وتسجل حسب ورودها على 

 سجل خاص تسلمه سلطة تنظيم الصفقات العمومية. ويجب إيداعها في مكان يتوفر على الضمانات

الضرورية التي من شأنها الحفاظ على سريتها وبقائها مقفلة إلى وقت فتحها من طرف لجنة إبرام 

 الصفقات العمومية.

تفتح فقط الظروف التي تم استالمها حسب الشروط المذكورة أعاله. وال تقبل العروض التي وصلت 

 ا.بعد التواريخ والساعات القصوى لإليداع ويجب ردها مختومة إلى أصحابه

 

 : فتح الظروف49المادة

مع مراعاة الترتيبات الخاصة المطبقة على صفقات الخدمات ذات الطابع الفكري، تكون جلسات فتح 

الظروف علنية. ويجب أن يترأس جلسة االفتتاح رئيس لجنة إبرام الصفقات بحضور أعضاء لجنة إبرام 

ليات الفتح وبحضرها كذلك الصفقات الذين يعينهم الشخص المسؤول عن الصفقة للقيام بعم

المترشحون الراغبون في ذلك أو من يمثلهم والمراقب المستقل ويتم فتحها في اليوم والوقت المحدد 

 في ملف استدراج المناقصة كآخر أجل الستقبال العروض.

يحدد رئيس الجلسة الئحة المتعهدين وينظر في الوثائق التريرية المدلى بها ويقرأ بصوت جهوري اسم 

ل مترشح ومبلغ كل عرض ومبلغ البدائل التي يقترح إذا سمح الملف بذلك وعند القتضاء مبلغ ك

التخفيضات التي يقدم وآجال االنجاز. كما تتم اإلشارة إلى وجود أو غياب ضمانات العرض وكذلك أية 

 وثيقة أخرى يقدمها المتعهدون.

باإلضافة إلى سرد الحوادث التي قد تدرج هذه المعلومات في محضر الجلسة الخاصة بفتح المفات 

تطرا خالل فتح الظروف أو االحتجاجات أو المالحظات التي قد تصدر عن المتعهدين عند فتح الظروف. 

 ويرفق هذا المحضر بالئحة موقعة من طرف األشخاص الحاضرين.

ويرقع المحضر من طرف أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية ويتم نشره من طرف الشخص 

 لمسؤول عن الصفقات العمومية وتسلم نسخة منه فورا إلى المتعهدين الذين يطلبون ذلك.ا

في إطار اإلجراءات الخاصة باالستشارة المحصورة على بعض المترشحين والسيما في حالة التأهيل 

المسبق وفي حالة استدراج مناقصة محصور أو في مجال الخدمات ذات الطابع الفكري، إذا لم يحصل 

عرضين على األقل في االجل المحدد فإن استشارة جديدة تطلق بعد مراجعة دفتر الشروط،  على

وعند االقتضاء مراجعة تشكيلة الالئحة المحصورة مع االحتفاظ بالمترشح الذي استجاب. وإذا اكتمل 

أجل اإلطالق الثاني لإلجراء وتم الحصول على عرض واحد فإنه يفتح وقوم. وعلى العكس من ذلك 

ذا كانت المنافسة قد فتحت واحترمت فيها قواعد اإلجراءات والسيما منها ما يتعلق باإلشهار والتاريخ إ
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األقصى لإليداع ولم يحصل بعد انتهاء األجل إال على عرض واحد فإن هذه العرض يفتح ويقوم ألنه 

 من المفترض أن اإلجراء قد تم في ظروف المنافسة الطبعية.

 

 لمناقصة غير المثمر: استدراج ا31المادة

يعلن الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية ان عرض المناقصة غير مثمر بعد أخذ رأي للجنة 

الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، في حالة عدم تقديم أي عرض بانقضاء أجال تسليم العروض أو 

ابة لكل الشروط في حالة حصولها على عروض غير مقبولة أو غير مطابقة على الرغم من االستج

 المطلوبة إلنجاح االستدعاء للمنافسة. وتعلم السلطة المتعاقدة المترشحين بذلك فورا.

ينشر القرار المتعلق بإعالن عدم اإلثمار من طرف السلطة المتعاقدة بإدراجه في الجريدة الرسمية 

 للصفقات العمومية أو في أي منشور آخر مؤهل لذلك.

وء إما إلى استدراج مناقصة جديدة وإما عبر ملف استدراج مناقصة محصورة وفي هذه الحالة، يتم اللج

من هذا المرسوم وذلك إذا لم تكن الشروط االصلية قد تغيرت؛ تتم هذه الحالة األخيرة  0طبقا للمادة

 بترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية.

المناقصة او طلب االقتراحات للتأكد من أنه ال  يسبق كل استدراج مناقصة جديد تقييم لملف استدراج

 يحتاج إلى أي تغيير أو توضيح أو بهدف إعادة تحديد أو توضيح حاجيات السلطة المتعاقدة.

ويجوز للسلطة المتعاقدة بعد أخذ رأي لجنة الصفقات العمومية أن ال تعطي أي رد على استدراج 

لحاجة التي على أساسها أطلق العرض أو كانت المبالغ مناقصة ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة كغياب ا

 باهظة بالنسبة للثمن المقدر للصفقة.

 

 المقطع الثامن: مسطرة تقييم العروض

 : مهمة اللجنة الفرعية للتحليل30المادة

  يعهد بالعروض المستلمة إلى اللجنة الفرعية للتحليل التي يعينها رئيس لجنة إبرام الصفقات

 صة لتقييمها وترتيبها.العمومية المخت

 ( يوما من أيام العمل 00تعد اللجنة الفرعية للتحليل تقريرا تحليليا، خالل أجل خمسة عشر )

يحدده رئيس لجنة إبرام الصفقات المختصة. ويجوز تمديد هذا األجل استثنائيا بخمسة أيام بناء 

ة في الوثائق اإلدارية على طلب مسسب من الجنة الفرعية للتحليل. يقام بالتدقيق بسرية تام

وتقييم العروض الفنية والمالية ثم بترتيبها حسب المعايير المقررة في ملف استدراج المناقصة 

المتضمن  4101يوليو  44بتاريخ 122-4101من القانو رقم  30والمحددة طبقا ألحكام المادة 

 لمدونة الصفقات العمومية.

  يؤشر عليها ويوقعها جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين يأخذ التقرير التحليلي شكل وثيقة واحدة

 يحق لهم تدوينتحفظاتهم عند االقتضاء.

  يجوز لرئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية بناء على اقتراح من اللجنة الفرعية للتحليل أن

يطلب من المتعهدين بعض اإليضاحات حول عروضهم. يجب أن ال تؤدي باي حال من األحوال 

يضاحات المطلوبة كتابيا والمقدمة كذلك إلى تغيير أو تكميل عناصر العرض بحيث تجعله هذه اإل

أكثر مطابقة وأقدر على المنافسة. فيجب على هذه الطلبات أن تتعلق بعناصر كانت موجودة 

في العرض. تكون إيضاحات المتعهدين موضع تقرير ملخص يؤشر عليه ويوقعه جميع أعضاء 

 ليل.اللجنة الفرعية للتح
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  .تعرض التقارير التحليلية والتحليلية والتلخيصية على لجنة إبرام الصفقات العمومية المختصة

 30وفي ختام جلستها للتحليل، تأخذ قرارا بالمنح المؤقت طبقا لإلجراءات الواردة في المادة 

 من هذا المرسوم.

 

 : تقييم البدائل34المادة

 يجب أن تكون مطابقة لملف استدراج المناقصة. العروض األساسية التي يقدمها المتعهدون 

  يجوز للمتعهد، زيادة على عرضه األساسي، أن يقترح بدائل، إذا طلب منه ذلك، أو كان في ملف

 استدراج المناقصة ما يدل صراحة على إمكانية اقتراحها.

  بعين يجب أن يبين ملف استدراج المناقصة، بصفة واضحة، الطريقة التي تؤخذ بها البدائل

 االعتبار في تقييم العروض.

  يتم تقييم البدائل حسب قيمتها الخاصة دون أن يمس ذلك من المبادئ التي يقوم عليها اختيار

 4101يوليو  44بتاريخ  122-4101من القانون رقم  30العرض كما هي محددة في المادة 

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

 

 : األفضلية الوطنية33المادة

يمنح هام  األفضلية للمقاوالت الوطنية في عروض المناقصة الدولية المفتوحة حصرا على أن ال 

 .%00يتجاوز بحال من األحوال 

 

 : إجراءات تطبيق األفضلية الوطنية32المادة

ال تثار هذه األفضلية إال إذا ذكرت في ملف استدراج المناقصة. وبمفهوم هذا المرسوم تشمل عبارة 

 ية كل مقاولة خاضعة للقانون الموريتاني أو يملك المواطنون الموريتانيون غالب رأس مالها.مقاولة وطن

ويمكن لشركات أن تستفيد من هذه االفضلية بالنسبة لتوريدات أ>نبية يتم تجميعها في موريتانيا وقت 

 إطالق المناقصة الدولية إذا توفرت فيها الشروط المذكورة أسفله.

 ضلية الوطنية يجب أن يتم طبقا للمناهج والمراحل التالية عند تقييم العروض:إن آلية تطبيق األف

 أ(بالنسبة لصفقات التوريدات:

 لتسهيل المقارنة تصنف العروض المطابقة في إحدى المجموعات الثالثة التالية:

  مجموعة أ: العروض التي ال تقترح إال توريدات مصنوعة أو مجمعة على التراب الوطني شريطة

من ثمن  %31( أن تتمثل اليد العاملة والمواد األولية والعناصر الوطنية األخرى على األقل 0)

( أن تكون منشآت اإلنتاج التي تصنع فيها التوريدات قد 4التوريدات عند خروجها من المصنع و )

 تم صنعها أو تجميعها على األقل منذ تاريخ التعهد بالعرض.

 ي تقترح منتوجات وطنية.مجموعة ب: العروض االخرى الت 

  مجموعة ج: العروض التي تقترح توريدات مصنوعة في الخارج قد تم استيرادها بالفعل أو

 سيتم ذلك مباشرة.

رح في المجموعتين )أ( و )ب( يجب أن يشمل جميع الحقوق والرسوم التي سددت أو قتإن الثمن الم

وق المحلي أو المستوردة وال تشمل الرسوم ستسدد على المواد األولية أو العناصر المقتناة من الس

 على المبيعات وال الرسوم المماثلة لها المفروضة على المنتوج النهائي.
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واألثمان المقترحة في المجموعتين )أ( و )ب( يجب أن تكون بسعر بلد الوجهة وال تتضمن الرسوم 

 الجمركية وال رسوم االستيراد التي سددت أو ستسدد.

تتم مقارنة كل العروض بعد تقييمها في كل مجموعة لتحديد العرض األقل كلفة وفي مرحلة أولى 

داخل هذه المجموعة ثم تقارن العروض الثالثة األقل كلفة فيما بينها وإذ ظهر من هذه المقارنة أن 

 عرضا من مجموعة )أ( أو )ب( هو األقل كلفة فإن االختيار يقع عليه وتمنح له الصفقة.

ارنة الجارية حسب إجراءات الفقرة أعاله أن العرض األقل كلفة هو من مجموعة وإذا ظهر من المق

)ج( فإنه يقارن مع العرض األقل كلفة من مجموعة )أ( و)ب( بعد أن يزاد على الثمن المقترح في 

من ثمن بلد الوجهة المذكور في العرض. وعلى إثر  %00مجموعة )ج( ولمجرد المقارنة، مبلغ يساوي 

 نة يختار العرض االقل كلفة.هذه المقار

 ب(بالنسبة لصفقات األشغال.

يجب على المقاولين الراغبين في الحصول على هذه األفضلية أن يقدموا من بين العناصر 

الضرورية النتقائهم جميع المعلومات الضرورية لمعرفة مدى استحقاقهم لها وخصوصا تركيبة رأس 

ة بصفة صريحة على األفضلية الممنوحة وعلى طرق مالهم. ويجب أن ينص ملف استدراج المناقص

 تقييم ومقارنة العروض التي يجب اتباعها لتطبيق هذه األفضلية.

وبعد تسلم الملفات والنظر فيها من طرف لجنة إبرام الصفقات العمومية تصنف في إحدى 

 المجموعات التالية:

 ادة من األفضلية.مجموعة )أ(: العروض الصادرة عن المقاولين المقبولين لالستف .0

 مجموعة)ب(: العروض الصادرة عن المقاولين اآلخرين. .4

من مبلغ العرض إلى كل عرض من  %00ولغرض تقييم ومقارنة العروض، يضاف مبلغ يساوي 

فئة )ب( أعاله. فإذا اتفق أنه بعد هذه الزيادة ظهر ان أحد العروض من فئة )ب( كان أقل كلفة 

ثمن األصلي قبل الزيادة. وعلى العكس إذا ترتب عن هذه الزيادة فإنه يتم اختياره على أساس ال

 أن كان أحد العروض من فئة )أ( أقل كلفة فإنه يتم اختياره.

 

 المقطع التاسع: منح الصفقات العمومية

 

 : محضر المنح30المادة

يطلق عليه يكون قرار المنح المؤقت الصادر عن لجنة إبرام الصفقات العمومية المختصة موضع محضر 

 محضر المنح المؤقت ويبين هذا المحضر:

 المتعهد أو المتعهدين الذين وقع عليهم االختيار؛ -

أسماء المتعهدين المستبعدين وأسباب رفضهم وعند االقتضاء أسباب رفض العروض ذات  -

 اآلتية؛ 32األثمان المنخفضة بصفة غير طبيعية طبقا للمادة 

داد الصفقة او الصفقات وعلى الخصوص موضوعها وثمنها الترتيبات األساسية التي تسمح بإع -

وآجالها والجزء الذي ينوي المتعهد تفويضه إلى وسيط وعند االقتضاء البدائل المأخوذة بعين 

 االعتبار.

 إسم الممنوح له والمبلغ المقدر لعرضه؛ -
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ستشارة وفي حالة اللجوء إلى إجراءات استدراج المناقصة ذي المرحلتين أو المحصور أو اال -

 المبسطة أو التفاهم المباشر، يجب تبيين األسباب التي بررت اللجوء إلى هذه اإلجراءات.

وعند االقتضاء، األسباب التي جعلت السلطة المتعاقدة تتراجع عن إبرام الصفقة، إذا وقعت  -

 هذه الفرضية.

اللجنة الوطنية لرقابة يتم إعداد هذا المحضر طبقا لوثيقة نموذجية وينشر بعد التصديق عليه من طرف 

الصفقات العمومية بالنسبة للصفقات التي يساوي مبلغها أو يزيد على سقف محدد طبقا ألحكام المادة 

 لمتضمن مدونة الصفقات العمومية.ا4101يوليو  44بتاريخ  122-4101من القانون رقم  04

استدراج المناقصة استنادا  تمنح السلطة المتعاقدة الصفقة خالل أجل صالحية العرض المقرر في ملف

من هذا المرسوم، للمتعهد الذي يلبي عرضه معايير التقييم المحددة في ملف استدراج  09إلى المادة 

 المناقصة.

وإذا انتهى أجل الصالحية هذا قبل منح الصفقة فإنه على السلطة المتعاقدة أن تدعو المتعهد المختار 

 أن يرفض وعندئذ تعاد إليه كفالته.إلى تمديد فترة صالحية عرضه. يمكن له 

تقوم السلطة المتعاقدة بنفس اإلجراء مع المتعهد المطابق والمؤهل الموالي من بين من مددوا فترة 

صالحية عروضهم. وإذا لم يقبل أي منهم تمديد صالحية عرضه فإنه يصرح بأن الصفقة غير مثمرة ثم 

 تقوم السلطة المتعاقدة بإطالق إجراء جديد.

( أيام 01وبعد اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة تملك السلطة المتعاقدة خارج أجل الطعن، عشرة )

من أيام العمل الستكمال وعرض مشروع الصفقة على لجنة إبرام الصفقات العمومية بالنسبة للملفات 

 (يوما من أيام العمل بالنسبة للملفات الدولية.00الوطنية وخمسة عشر )

( أيام من أيام العمل للمصادقة على 0إبرام الصفقات العمومية على أجل خمسة )وتتوفر لجنة 

 الصفقة.

 

 : إلغاء مسطرة استدراج المناقصة31المادة

إذا قررت السلطة المتعاقدة بانه يجب إلغاء مسطرة استدراج المناقصة فإنها تقدم طلبا مسببا بهذا 

وذلك بالنسبة للملفات المعروضة للرقابة السابقة.  الخصوص للجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية

المتضمن  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101تسوي الخالفات المحتملة طبقا ألحكام القانون رقم 

 مدونة الصفقات العمومية.

 تبلغ السلطة المتعاقدة قرار اإللغاء وأسبابه إلى المتعهدين.

قد سلموا عروضهم متحررين من كل التزام وتعاد إليهم  وفي هذه الحالة يصبح المتعهدون الذين كانوا

 كفاالتهم.

وال يمكن النطق بإلغاء المسطرة من قبل السطلة المتعاقدة إال بعد أخذ رأي لجنة إبرام الصفقات 

 العمومية أو رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بالنسبة للملفات المعروضة للرقابة السابقة.

 

 رفض العروض المخفضة بصفة غير طبيعية والعروض الخارجة عن الغالف :32المادة

يجوز للجنة إبرام الصفقات العمومية أن تقترح على السلطة المتعاقدة رفض العروض المخفضة بصفة 

غير طبيعية شريطة أن يكون المترشح كان قد دعى إلى أن يقدم كتابة كل التبريرات التي تراها السلطة 

سبة من الناحية الفنية أو التجارية والسيما منها تلك المتعلقة بطرق صناعة المنتوجات المتعاقدة منا

وبإجراءات إسداء الخدمات وبطرق البناء وبالشروط االستثنائية المالئمة التي يتمتع بها المترشح 
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 وبأصالة العرض وباإلجراءات المتعلقة بظروف العمل الجارية في البلد الذي تنفذ فيه الخدمات

 وبالحصول المحتمل على مساعدة من الدولة، وأن تكون هذه التبريرات غير مقبولة.

 ويتمتع المتعهد باجل ال يتجاوز سبعة أيام لتوفير اإليضاحات المطلوبة.

وإذا كان العرض المطابق المؤهل األقل كلفة يزيد مبلغه بكثير على تقديرات الميزانية المقررة من 

د إعداد ملف استدراج المناقصة، فإن هذه األخيرة تعيد الملف من جديد مع طرف السلطة المتعاقدة عن

البحث في أسباب هذه الوضعية. أو أن تشرع في مقاوضات مع المتعهد الذي قدم عرضا من شأ،ه أن 

يوفر صفقة مقبولة على أساس تقليص الخدمات أو تقسيم المخاطر المتعلقة بتنفيذ الخدمات مما يترتب 

 ي ثمن الصفقة.عنه نقصان ف

إال أن التغييرات الهامة في حجم الصفقة أو في وثائقها تعتبر مبررا إلطالق مسطرة جديدة الستدراج 

 مناقصة مع إعادة تقييم الوسائل والحاجيات لتفادي مثل هذه التجاوزات المالية في المستقبل.

 

 الفصل الثاني: تنفيذ الصفقات العمومية

 المقطع األول: ترتيبات عامة

 : المبادئ30المادة

 39يجب أن تكون كل صفقة موضوعا لعقد مكتوب يتضمن على األقل البيانات الواردة في المادة 

 أسلفه.

 يجب إبرام الصفقة العمومية والمصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها.

 ال تقبل أي مطالبة تتعلق بتنفيذ الخدمات قبل أن تكون الصفقة سارية المفعول.

 

 : العناصر المشكلة للعقد:39المادة

 يجب أن يتضمن كل عقد صفقة البيانات التالية على األقل:

 موضوع ورقم وتاريخ إبرام الصفقة؛ 

  تعيين األطراف المتعاقدة وخصوصا ذكر رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للمتعاقد

 مع اإلدارة والمؤسسات الوطنية؛

  للصفقة والطرف المتعاقد معه؛وسيلة إثبات صفة الشخص الموقع 

 نمط إبرام الصفقة واالستناد إلى أحكام مدونة الصفقات العمومية؛ 

 تبيين مصادر تمويل الصفقة وبنود الميزانية المخصصة لها 

 ذكر الوثائق المشكلة للصفقة مرتبة حسب األولوية 

 مبلغ الصفقة مصحوبا بطرق تحديده أو طرق مراجعته عند االقتضاء 

  الجبائية والجمركيةالواجبات 

 تاريخ اإلبالغ 

 ومكان التنفيذ يختار 

 شروط تكوين الكفاالت والضمانات؛ 

 فترة ضمانة الخدمات 

 شروط استالم أو تسليم الخدمات 

  تعيين الشخص الممثل للسلطة المتعاقدة أو المكلف بمراقبة تنفيذ الصفقة وتحرير أوامر

 الخدمة
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 طرق تسديد الخدمات 

  بالتسديدالمحاسب المكلف 

 ؛رقم الحساب المصرفي للمتعاقد مع اإلدارة 

 ؛اإلشارة إلى تأمينات تغطي المسؤولية المدنية والمهنية لصاحب الصفقة 

 ؛شروط التنفيذ والفسخ 

 ؛العقوبات التعاقدية مثل التنفيذ المباشر 

 ؛طرق تسوية الخالفات 

 ؛المحكمة المختصة 

 شروط سريان المفعول. 

 

 المشكلة للصفقة: الوثائق 21المادة

 تقوم السلطة المتعاقدة أو من يمثلها بتحرير جميع الوثائق النهائية المشكلة للصفقة.

ال يمكن أن تغير الصفقة النهائية باي من االحوال من حجم أو طبيعة الخدمات الواردة في ملف 

تبعات مالية وال تغييرات فنية استدراج المناقصة. وال يقبل فيها إال التعديالت الطفيفة التي ال تترتب عليها 

 بالنسبة للعرض المختار.

وتلزم السلطة المتعاقدة بتسليم نسخة مطابقة لألصل من الوثائق المشكلة للصفقة إلى صاحب 

 الصفقة وتتألف الوثائق المشكلة للصفقة من الوثائق التالية مرتبة حسب أولويتها:

 ة.العقد المبرم بين السلطة المتعاقدة وصاحب الصفق -

العرض الفني والمالي الذي يتضمن التعهد وقائمة األسعار بالوحدة والوصف التقديري والكمي  -

والملحقات إذا نص على أنها وثائق تعاقدية مثل تفاصيل الثمن الجزافي وتفاصيل األثمان 

 بالوحدة وحضر تهيئة عقد الصفقة.

 لمحددة في المادة التالية؛دفاتر الشروط التي تتضمن الوثائق الخاصة المناسبة للصفقة وا -

 دفاتر الشروط التي تتضمن الوثائق العامة المحددة في المادة التالية؛ -

 دفاتر الشروط التي تتضمن الوثائق العامة المحددة في المادة التالية؛ -

 الضمانات التعاقدية المطلوبة؛ -

 أي وثيقة أخرى ينص عليها ملف استدراج المناقصة بصفة صريحة. -

 توى دفاتر الشروط: مح20المادة

تحدد دفاتر الشروط الظروف التي تنفذ فهيا الصفقات. وهي تتضمن الوثائق العامة والوثاق الخاصة 

التالية. يحدد محتوى الوثائق العامة بالطرق التنظيمية بناء على اقتراح من سلطة تنظيم الصفقات 

 العمومية وبعد استشارة القطاعات الوزارية القطاعي المعنية:

 لوثائق العامة:ا-0

دفاتر البنود اإلدارية العامة التي تحدد الترتيبات اإلدارية العامة لتنفيذ رقابة الصفقات العمومية -أ

 والمطبقة على كل نوعية من الصفقات وهذه الدفاتر هي:

 دفتر البنود اإلدارية العامة التي تطبق على الصفقات العمومية الخاصة باألشغال -
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اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات العادية دفتر البنود  -

 والمعقدة والخدمات.

 دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الصناعية -

دفتر البنود الفنية العامة الذي يحدد الترتيبات الفنية المطبقة على جميع الخدمات ذات الطبيعة -ب

ة. وترجع هذه البنود الفنية إلى المعايير المعمول بها في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وفي الواحد

 حالة عدمها إلى المعايير الدولية المعترف بتطبيقها في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.

 جور.دفتر بنود الشغل: ويتضمن األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أصحاب األ-ج

 الوثائق الخاصة:-4

 دفتر الشروط اإلدارية الخاصة الذي يحدد اإلجراءات اإلدارية والمالية الخاصة بكل صفقة.-أ

دفتر الشروط الفنية الخاصة والمواصفات الفنية والقواعد المرجعية المحددة للمميزات الفنية الخاصة -ب

 لطابع الفكري.بكل نمط من الصفقات كاألشغال والتوريدات والخدمات ذات ا

يعد دفتر البنود اإلدارية الخاصة ودفتر البنود الفنية الخاصة من طرف السلطة المتعاقدة بمناسبة كل 

 صفقة.

 ويجب أن تذكر الوثائق الخاصة مواد الوثائق العامة التي تعتبر هي استثناءا منها.

 

 المقطع الثاني: الواجبات المحاسبية واالجتماعية

 المحاسبية: الوثيقة 24المادة

 يلزم صاحب الصفقة بفتح وتحيين ما يلي:

وثيقة محاسبية خاصة بالصفقة تظهر مختلف مصادر التمويل وكشوفا بالمبالغ المفوترة والمبالغ -أ

 المسددة.

 بيانا بالتصريحات الجبائية والجمركية المتعلقة بالصفقة.-ب

الصفقات العمومية اإلطالع على  وبإمكان السلطة المتعاقدة وعند االقتضاء بإمكان سلطة تنظيم

الوثيقة المحاسبية المذكورة في الفقرة )أ( أعاله وذلك بهدف التدقيق في حدود أجل أقصاه ثالث 

 سنوات اعتبارا من تاريخ االستالم النهائي للخدمات أو آخر دفعة تتم في إطار الصفقة المعنية.

 : العمليات المحاسبية.23المادة

 إعداد محاسبة تظهر العمليات المتعلقة بالصفقة حسب ما يلي:يجب على صاحب الصفقة 

النفقات المتعلقة بالتموينات أو اقتناء المعدات ا, المواد األولية أو األشياء المصنوعة الداخلية في -أ

 تكوين الصفقة.

أو  األعباء المتعلقة باليد العامة المستخدمة حصريا في إطار الصفقة باإلضافة إلى جميع األعباء-ب

 النفقات كل على حدة.

 قائمة بالكميات المنفذة أو التوريدات المسلمة. -ج

 : الواجبات االجتماعية22المادة

يجب على المؤسسات والموردين ومودي الخدمات المتعهدين أن يلتزموا في عروضهم االمتثال لكافة 

لجماعية المتعلقة باألجور األحكام التشريعية والتنظيمية وجميع األحكام المترتبة عن االتفاقيات ا

 وظروف العمل واألمن والبيئة والصحة وراحة العمال المعنيين.
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 ويظل هؤالء عالوة على ذلك مسئولين عن االلتزام ببنود العمل وتطبيقها من طرف جميع وسطائهم.

 المقطع الثالث: الضمانات والكفاالت

المصارف أو المؤسسات المالية الوطنية  تقرر الكفاالت المتعلقة بالصفقات العمومية وجوبا من طرف

أو الدولية المؤهلة لذلك. ويجب أن تكون الوثائق الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية مصدقة من 

 ممثليها أو مراسليها في موريتانيا.

 : ضمانة العرض0الفقرة

 : واجب توفير الضمانة20المادة

استدراج المناقصة أن يقدموا ضمانة للعرض إذا  يجب على المتعهدين بالصفقات الممنوحة على أساس

اقتضاها ملف استدراج المناقصة. ويجوز بدلها قبول تعهد على الشرف يقدمه المترشحون فيما دون 

سقف معين يحدد بمقرر صادر من الوزير األول. وال تطلب هذه الضمانة بالنسبة للصفقات المتعلقة 

 بالخدمات ذات الطابع الفكري.

 المبلغ :21المادة

يحدد مبلغ الضمانة في ملف استدراج المناقصة من طرف السلطة المتعاقدة حسب أهمية الصفقة. 

 من المبلغ التقديري للصفقة. %4إلى  0وهو يدور بين 

 : تكوين الضمانة22المادة

 ترفق ضمانة العرض بالظرف الذي يحتوي على تعهد المترشح داخل العرض الفني.

 نة: تحرير الضما20المادة

تحرر ضمانة العرض كآخر أجل في التاريخ المحدد النتهائها في ملف عرض المناقصة ويحدد دفتر 

الشروط الظروف التي يجوز للسلطة المتعاقدة فيها حبس هذه الضمانة يظل تحرير الضمانة مشروطا 

 بالنسبة لصاحب الصفقة بتوفير ضمانة حسن التنفيذ.

 

 : ضمانة حسن التنفيذ4الفقرة

 : واجب توفي ضمانة حسن التنفيذ29المادة

دون المساس بتطبيق أحكام القوانين والنظم السارية المفعول في ميدان ضمانة األشغال والتوريدات 

والخدمات، يلزم أصحاب الصفقات بتوفير ضمانة لحسن التنفيذ إذا اقتضت ذلك طبيعة الصفقة وأهميتها 

 ومدة تنفيذها.

 اتر الشروط ويجب أن يكون لها ارتباط بموضوع الصفقة.وتحدد هذه الضمانة في دف

 وال يخضع أصحاب الصفقات المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الفكري لهذا االلتزام.

 : مبلغ الضمانة01المادة

(% 01يحدد الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية مبلغ الضمانة وال يزيد هذا المبلغ عن عشرة )

 من مبلغ الصفقة.

 : تكوين الضمانة00المادة
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( يوما اعتبارا من تاريخ إبالغ منح الصفقة. 00يجب تكوين ضمانة حسن التنفيذ خالل خمسة عشر )

ويجب أن يرتبط التوقيع على الصفقة بتقديم هذه الضمانة. وفي حالة وجود ضمانة للعرض يجب 

 تكوين ضمانة حسن التنفيذ قبل انتهاء ضمانة العرض.

 انةتحرير الضم :04المادة 

تحرر نصف ضمانة حسن التنفيذ عند اإلستالم المؤقت، ويحرر النصف اآلخر الذي يسمى بضمانة حسن 

 عند االستالم النهائي لألشغال أو التوريدات أو الخدمات.الختام 

 

 الضمانات األخرى: 3الفقرة

 : ضمانات تسديد سلفة الشروع03المادة

مبلغ الصفقة يلزم صاحب الصفقة بتوفير ضمانة من  %01إذا تضمنت الصفقة سلفات تزيد على -أ

 مساوية لمبلغ هذه السلفات.

 %01ويجوز أن تنص دفاتر البنود اإلدارية الخاصة على ضمانات لتسديد سلفات أقل أو مساوية لـ -ب

 من مبلغ الصفقة إذا كان حجم المبالغ المقدمة يبرر ذلك.

الضمانة التي يجب أن تطلق تدريجيا وفق المبلغ تحدد دفاتر الشروط كذلك طرق تكوين وتحرير هذه -ج

 المسدد من السلفات.

 : ضمانة تسديد السلفة عند الطبية.02المادة

إذا كان صاحب الصفقة مستفيدا من سلفة عند الطلبية، فإنه يجب عليه أن يوفر كفالة أو التزاما بكفالة 

طى الكفالة أو االلتزامات بالكفالة تضامنية ويرفقها بفواتير شكلية وبرسائل الطلبية. ويجب ان تغ

التضامنية مجموع السلفة. وتتم استعادة الكفالة أو رفع االلتزام وفق االقتطاعات المقام بها من المبالغ 

 المستحقة على السلطة المتعاقدة باسم الصفقة.

 : ضمانة الممتلكات المسلمة من طرف السلطة المتعاقدة00المادة

عاقدة إلى صاحب الصفقة بعض المعدات او الماكينات أو الوسائل أو إذا ما سلمت السلطة المت

التجهيزات بغرض تسليم التوريدات أو تنفيذ الخدمات أو األشغال، دون تحويل ملكيتها إليه فإنه يتحمل 

 اتجاهها مسؤولية الحارس لحساب المالك.

 ل على ما يلي:وفي هذه الحالة يحق للسلطة المتعاقدة في حالة اإليداع الطوعي الحصو

إما كفالة أو التزام بكفالة شخصية وتضامنية بضمان صيانة وإرجاع تلك المعدات أو الماكينات أو  -

 الوسائل أو التجهيزات المسلمة.

وإما تأمينا ضد األضرار التي قد تلحقها. ويجوز للسلطة المتعاقدة أن تنص كذلك في دفاتر  -

الصفقة في إرجاع هذه المعدات او الماكينات أو الشروط على جزاءات التأخير في حق صاحب 

 الوسائل أو التجهيزات وعلى أجر مناسب له مقابل حراسته لألشياء المودعة عنده.

 : التموينات المسلمة من طرف السلطة المتعاقدة01المادة

يذ إذا ما سلمت السلطة المتعاقدة إلى صاحب الصفقة بعض التموينات بغرض تسليم التوريدات أو تنف

الخدمات أو األشغال، فإنه يصبح مسؤوال عن إحضار هذه التموينات إلى غاية االنجاز الكامل لواجباته 

 التعاقدية.
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وتحدد الصفقة في حالة استعماله الجزئي لهذه التموينات أو في حالة فسخ الصفقة أو نقص حجم 

 اقدة التموينات الفائضة.التوريدات أو الخدمات أو األشغال، الطرق التي يرد بها للسلطة المتع

وفي حالة ضياع هذه التموينات أو عدم استعمالها فيما تراد له فإن على صاحب الصفقة قبل أي تسديد 

 جديد أن يقدم بواحد من بين الخيارات التالية تختاره السلطة المتعاقدة:

 إما تعويضها بتموينات تماثلها. -

 تطاعها من التسديدات المستقبلية.وإما إرجاع قيمتها فوريا إال إذا اتفق على اق -

 وإما تكوين كفالة لضمان تسديد قيمة التموينات المستحقة. -

 : ضمانة الدفاعات على التموينات02المادة

إذا استفاد صاحب الصفقة من بعض الدفاعات على التموينات تحول ملكية التموينات إلى السلطة 

 العمومية المتعاقدة.

 هذه التموينات القانونية بمسؤولية المودع عنه.ويضطلع صاحب الصفقة اتجاه 

وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطالب بكفالة أو التزام بكفالة شخصية وتضامنية لضامن 

 قيمة هذه الدفعات حسب الطرق المحددة في دفتر البنود اإلدارية الخاصة.

 

 : نظام الضمانات2الفقرة

 : صيغ الضمانات00المادة

لضمانات في شكل مبالغ نقدية تودع في صندوق اإليداع واألمانات بالخزينة العامة أو في شكل تسلم ا

ضمانة شخصية وتضامنية معدة طبقا للنظم المعمول بها أو بشكل ضمانة مصرفية تدفع عند أول طلب 

 تمنحها مؤسسة مصرفية وطنية أو دولية معتمدة.

 

 : اقتطاع الضمانة0الفقرة

 الضمانة : اقتطاع09المادة

إذا تضمنت الصفقة أجال للضمانة فإنه يجوز للسلطة المتعاقدة أن تقتطع جزءا من كل تسديد برسم 

 اقتطاع الضمانة لتغطية واجب حسن إكمال األشغال أو التوريدات أو الخدمات.

من مبلغ  %0وال يجوز أن يتجاوز الحجم اإلجمالي لالقتطاعات التي تقوم بها السلطة التعاقدية 

 تسديدات.ال

 ويحدد هذا الحجم وشروط تحرير الضمانة في دفتر الشروط.

 وعلى كل حال يجب أن يعاد نصف االقتطاع برسم الضمانة عند االستالم المؤقت.

 ويبين دفتر الشروط ظروف االستبدال الجزئي أو الكلي لضمانة حسن التنفيذ باقتطاع الضمانة.

 

 المقطع الرابع: أثمان الصفقات العمومية.

 ن: مضمون الثم11المادة

ثمن الصفقة هو المبلغ الذي يكافأ به صاحبها ومن المفور ضان يحقق له ربحا وأن يغطي جميع 

النفقات التي تعتبر التنيجة المباشرة الضرورية لألشغال والتوريدات والخدمات وخصوصا منها الضرائب 

 بمقتضى الصيغة التجارية المتبعة.والحقوق والرسوم إال إذا تم استبعادها من ثمن الصفقة 
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ويمكن تسديد الخدمات موضع الصفقة إما بأثمان جزافية كليا أو جزئيا أيا كان حجم الكميات وإما 

بتطبيق أثمان سعر الوحدة على الكميات المسلمة أو المنفذة فعليا وإما بمزج الصيغتين المذكورتين وإما 

 على أساس المصاريف المراقبة.

ا جزافيا الثمن الذي يكافئ صاحب الصفقة مقابل مجموع الخدمات أو عمل او جزء من يعتبر ثمن-أ

العمل كما هو محدد عند إبرام الصفقة. ويفرض تحديد الثمن الجزافي كل ما كانت الخدمات ممكنة 

 التحديد وقت إبرام الصفقة.

توريدات أو على أجزاء الثمن بأسعار الوحدات هو الثمن المطبق على الخدمات البسيطة أو على ال-ب

من العمل على أساس تطبيق ثمن الوحدة على الكميات المنجزة فعليا والذي لم تذكر في الصفقة إال 

 بصفة تقديرية.

يجوز أن تتضمن صفقات األشغال وبصفة استثنائية مبررة باعتبارات فنية ال يمكن تقديرها عند إبرام -ج

 مراقبة.الصفقة، خدمات تسدد على أساس المصاريف ال

يكون الثمن مقدرا على أساس المصاريف المراقبة إذا كان الثمن المستحق للمتعاقد متناسبا مع -د

النفقات التي يثبت أنه صرفها  بعد الموافقة المسبقة للشخص المسؤول عن النفقات العمومية 

ة واستعمال والمتعلقة باألجور وتعويضات العمال وتكاليف المخصصات والمعدات والمواد المستهلك

األجهزة باإلضافة إلى التكاليف العامة والضرائب والرسوم المفروضة على الورشة. وتحدد الصفقة 

 معامل الزيادة التي يطبق على هذه النفقات ألخذ التكاليف العامة وهام  الربح بعين االعتبار.

 : خصائص الثمن10المادة

ألساس المصاريف المراقبة فإن الصفقات تبرم سواء كان الثمن جزافيا أو بأسعار الوحدة أو على ا

 بأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة.

 يعتبر ثمن الصفقات ثابا إال إذا نص دفتر البنود اإلدارية الخاصة على أنه قابل للمراجعة.

 يكون الثمن ثابتا إذا لم تمكن مراجعته خالل تنفيذ الصفقة نظرا لتغيرات الظروف االقتصادية.

ت باألثمان الثابتة عندما ال يعرض التطور المحتمل للظروف االقتصادية صاحب الصفقة أو تبرم الصفقا

 السلطة المتعاقدة لمخاطر كبيرة.

 : تحيين األثمان14المادة

يكون الثمن الثابت قابال للتحيين ما بين تاريخ نهاية فترة صالحية العروض وتاريخ إبالغ الصفقة طبقا 

 لف استدراج المناقصة.إلجراءات يجب تحديدها في م

ويطبق التحيين طوال المدة الفاصلة بين تاريخ صالحية العروض وتاريخ إبالغ العقد بالنسبة لصفقات 

 األشغال.

وال يجري تحيين األثمان إال بعد تمديد فترة صالحية العروض. وال يؤخذ بعين االعتبار في التقييم إال 

 األثمان األصلية ال األثمان المحينة.

 : مراجعة الثمن13دةالما

كل صفقة ال تتعدى تنفيذها ستة أشهر ال تجوز مراجعة ثمنها، مع مراعاة الحاالت االستثنائية التي 

 تأخذها السلطة المتعاقدة في الحسبان ويثبتها صاحب الصفقة و/ أو تعاينها السلطة المتعاقدة بنفسها.

خالل فترة تنفيذ الخدمات طبقا لشروط ويكون الثمن قابال للمراجعة إذا كان باإلمكان مراجعته 

المراجعة المنصوص عليها صراحة في الصفقة بموجب بند خاص بمراجعة الثمن منصوص عليه في 

 الصفقة تطبيقا لمؤشرات األسعار الوطنية الرسمية واألجنبية عند االقتضاء.
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 يجب أن ينص على إجراءات مراجعة الثمن في دفتر الشروط.

 من مبلغ الصفقة. %00لمراجعة جزء ثابتا يساوي يجب أن تتضمن صيغ ا

وتأخذ صيغ المراجعة هذه وجوبا شكل دالة خطية تبين تغير الثمن العام حسب تغيرات أثمان مختلف 

 العوامل المتغيرة وذلك حسب النموذج التالي:
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K=P/P0=a+b S/So+cM/M0 

 على أن يكون:

Kمعامل مراجعة الثمن : 

Pالثمن المراجع : 

P0 :الثمن األصلي 

aوالممثل لألعباء العامة واألرباح %00بت الواجب المحددة قيمته بـ ا: الجزء الث 

bئوية القابلة للمراجعة حسب المتغيرة : النسبة المS 

Cئوية القابلة للمراجعة حسب المتغيرة : النسبة المM 

So القيمة األصلية للمتغيرتين :S   وM 

S.Mيذ األشغال.: القيمة المناسبة لفترة تنف 

 a+b+c= 0ومن المفروض أن 

 إن القيمة النسبية لكل متغيرة هي حاصل قسمة قيمتها المقارنة على قيمتها األصلية.

وتعتبر القيمة األصلية والقيمة المقارنة هما القيمتان األساس للمتغيرة. والقيم األصلية للمتغيرات هي 

 تلك السارية في التاريخ المحدد لتقديم العروض.

 وتسلط مراجعة األثمان على التوالي على مبلغ كل حساب يمثل الجزء المنفذ من مبلغ الصفقة.

وإذا عرفت األثمان خالل األجل التعاقدي تغييرا بحيث ينجم عن إعمال صيغ المراجعة زيادة أو نقص 

فإنه  ، قةمن النفقة المحددة على أساس األثمان األصلية للصف %41في النفقات بمبلغ معين يزيد على 

 يجوز للسلطة المتعاقدة )رب العمل أو رب العمل المفوض( أن تفسخ الصفقة.

الصفقة بناء على طلب مكتوب الحق في فسخ الصفقة ولكن يجب  بحوعلى هذه الفرضية يكون لصا

 عليه أن يواصل الخدمات حتى صدور قرار اإلدارة.

 شر: حاالت الخدمات المنفذة حسب االستغالل المبا12المادة

فإن هذه الخدمات تنفذ بعناية ، ت المنفذة حسب االستغالل المباشرإذا تضمنت الصفقة بعض الخدما

 السلطة المتعاقدة وتحت مسؤوليتها.

وفي هذه الحالة يجب أن تبين الدفاتر اإلدارية الخاصة طبيعة هذه الخدمات وطرق االقتطاع وقيمة 

 سديد.تثمن اللف العناصر التي تدخل في تحديد مخت

ويمثل الوضع تحت االستغالل المباشر عقوبة تعاقدية بالنسبة لصفقات األشغال حيث يمثل مواصلة 

تنفيذ هذه األشغال من طرف وكالء السلطة المتعاقدة على حساب المقاول العاجز وباستغالل وسائل 

 ت العمومية.ورشته. ويؤخذ هذا القرار بعد أخذ الرأي اإليجابي للجنة الوطنية لمراقبة الصفقا

وال يجوز بحال من األحوال استبعاد إمكانية الوضع تحت االستغالل المباشر بموجب بند تعاقدي ويجب 

( أيام. وال يمكن أن يتجاوز مبلغ الخدمات المنفذة 01أن يستبقه لزوما إنذار ال يقل أجله عن عشرة )

مها في حالة عجز المقاولة. (% من مبلغ الصفقة مع كافة رسو41حسب االستغالل المباشر عشرين )

 وإذا تجاوزت الخدمات هذه النسبة فإن ذلك مما يبرر إبرام صفقة جديدة.
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يمكن أن يكون االستغالل المباشر جزئيا أو كليا وفور النطق به يقام بمعاينة األعمال المنفذة بحضور 

 المقاولة الذي يستدعى لذلك بالطرق القانونية.

 

 الطارئة على الصفقة خالل تنفيذ العقدالمقطع الخامس: التغييرات 

 : التغييرات في حجم وكلفة الخدمات10المادة

(% 41ال يمكن تغيير البنود المتعلقة بمبلغ الصفقة العمومية إال بموجب عقد ملحق وفي حدود عشرين )

اع من القيمة اإلجمالية للصفقة األصلية. وما زاد على هذا الحد، يفرض على السلطة التعاقدية إتب

 مسطرة جديدة إلبرام صفقة.

كما أن أهمية بعض الصفقات قد يبرر فرض قيود إضافية على إبرام العقود الملحقة المبينة على كل 

 حال في دفاتر البنود اإلدارية الخاصة.

وتتم المصادقة على العقد الملحق وتبليغه حسب نفس الصيغ الخاصة بالصفقة األصلية وال يجوز أن 

فقة وال مستحقها وال عملة تسديدها وال صيغة مراجعة األثمان. ويتوقف إبرام العقود يغير موضوع الص

 حقة على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية.لالم

إن أوامر الخدمة المتعلقة باألثمان وباآلجال وبالبرامج تعتبر تصرفات تعاقدية لتسيير صفقة وال يمكن 

 ط التالية:إصدارها إال ضمن الشرو

  جاوز لمبلغ الصفقة فإن توقيعه مشروط بإثبات تإذا كان من شان أمر الخدمة أن يترتب عليه

 توفر التمويل اإلضافي.

 ( على األكثر فإن تغييرات الصفقة يمكن أن 01إذا كان تجاوز مبلغ الصفقة ال يتعدى عشرة %)

لحق مع مراعاة أحكام تتم بأوامر الخدمة على أن تسوي وضعيتها الحقا بواسطة عقد م

 من هذه المادة. 4الفقرة

 ( فإن التغييرات ال تصح إال بعد التوقيع على 01إذا كان تجاوز مبلغ الصفقة أكثر من عشرة %)

 العقد الملحق المتعلق بها.

 .إن المراجعة العادية لألثمان تطبيقا للبنود التعاقدية ال تكون موضوعا إلبرام عقد ملحق 

(% من المبلغ األصلي 41تطبيق صيغة مراجعة الثمن إلى زيادة تزيد على عشرين )إال أنه إذا أدى 

للصفقة أو من الجزء المتبقي من الصفقة فإنه يجوز للسلطة المتعاقدة ولصاحب الصفقة أن يطلب 

 الفقرة )ج( من هذا المرسوم. 22فسخ الصفقة طبقا لترتيبات المادة

صفات الفنية يجب أن يكون موضوعا لدراسة مسبقة حول وعلى كل حال فإن أي تغيير يتعلق بالموا

حجم وكلفة وأجل الصفقة. ويتم تغيير كميات الخدمات حسب الشروط المحددة في دفتر البنود اإلدارية 

 العامة.

 : تأخير تنفيذ العقد11المادة

يجب أن في حالة تجاوز اآلجال المحددة في الصفقة بفعل صاحب الصفقة فإنه يلزم بدفع جزاءات؛ 

ينص على هذه الجزاءات في صلب الصفقة وتطبق بمجرد المقارنة بين تاريخ انتهاء األجل التعاقدي 

 من هذا المرسوم. 09للتنفيذ وأجل االستالم حسب الترتيبات الواردة في المادة

ويمكن أن تصرح السلطة التسلسلية للسلطة المتعاقدة باإلعفاء الكلي أو الجزئي من هذه الجزاءات 

بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية. وتحال نسخة من قرار اإلعفاء من الجزاءات 

 إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
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 تعفى الموانع الناجمة عن قوة قاهرة صاحب الصفقة من جزاءات التأخير التي يمكن أن تترتب عليها.

 

 : جوافر التعجيل12المادة

اقدة كلما رأت ذلك ضروريا أن تنص في ملف الناقصة على منح حوافز للتعجيل في يجوز للسلطة المتع

 شكل عالوات.

 وال يجوز بحال من األحوال أن تتجاوز النسبة اليومية لهذه العالوات نسبة جزاءات التأخير.

 كما أن المدة التي تنطبق عليها حوافز التعجيل ال يمكن أن تفوق عشر المدة المتعاقد عليها.

 

 المقطع السادس: الوساطة واالشتراك

 : الوساطة10المادة

 يجوز لصاحب الصفقة أن يتعاقد مع وسيط على تنفيذ أجزاء معينة من صفقته شريطة أن:

 ؛ينص على هذه اإلمكانية في ملف المناقصة 

 .يحصل على موافقة السلطة المتعاقدة على كل وسيط واعتماد طرق التسديد الخاصة به 

يقدم في عرضه أو في ن أو صاحب الصفقة إذا كان عقد الوساطة الحقا إلبرام الصفقة ايلزم المتعهد 

طلبه تصريحا عن طبيعة ومبلغ جزء الخدمات التي ينوي التعاقد عليه بالوساطة واسم الوسيط المقترح 

 ومقره أو تسميته التجارية وعنوانه ومؤهالته الفنية.

تكون السلطة المتعاقدة ملزمة بإبداء ردها في أجل ، طنص على خالف ذلك في دفاتر الشرووما لم ي

( أيام من أيام العمل اعتبارا من تاريخ تلقيها الطلب. وإذا لم يصدر رد في هذا األجل فإن 01عشرة )

 ذلك يعتبر رفضا للطلب إال إذا رجعت السلطة المتعاقدة عن هذا القرار الضمني.

صيات طبيعية أو اعتبارية تتوفر فيها الشروط المحددة في وال يجوز اعتماد الوسطاء إال إذا كانوا شخ

المتضمن مدونة الصفقات  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101وما بعدها من القانون رقم  43المواد 

 من هذا المرسوم. اوما بعده 43العمومية والمواد 

 للصفقة.(% من القيمة اإلجمالية 31يحظر عقد الوساطة إذا زاد مبلغها على ثالثين )

وال يمكن بحال من األحوال أن يؤدي عقد الوساطة إلى تغيير جوهري في كفاءات صاحب الصفقة بعد 

 منحها إياه.

 في حالة عقد وساطة، يبقى صاحب الصفقة مسؤوال بصفة شخصية عن تنفيذ كافة التزامات الوسيط.

ذي اعتمدت طرق التسديد وإذا سمح التشريع المنظم للوساطة بذلك فإنه يجوز للوسيط المقبول ال

الخاصة به من طرف السلطة المتعاقدة، أن يستفيد من التسديد مباشرة من طرفها مقابل الجزء الذي 

 يتولى إنجازه من الصفقة.

وهذا التسديد المباشر للوسيط ال يعفى صاحب الصفقة من مسؤوليته الشخصية بالنسبة لكافة الصفقة 

 ة بجزء الصفقة الذي أنجزه الوسيط.وخاصة بالنسبة اللتزاماته المرتبط

 : االشتراك19المادة

يجوز للمقاولين والموردين ومؤدي الخدمات ان يقدموا ترشحهم أو عرضهم في شكل تجمع تضامني أو 

 تجمع مشترك.
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وفي كلتا الصيغتين يعين في عقد االلتزام أحد أعضاء التجمع يكون ممثال لجميع األعضاء اتجاه السلطة 

 ينسق الخدمات الموكلة إلى أعضاء التجمع.المتعاقدة و

 ويوجد نوعان من االشتراك:

  اشتراك التجمعات المشتركة وذلك إذا كانت الصفقة قابلة للتجزئة على عدة أجزاء أو أقسام

يتعهد كل مشترك بجزء أو قسم منها وال يكون مسؤوال إال عن الجزء أو القسم الذي تعهد به 

ال أنه يجب أن يعين في التعهد أحد األعضاء موكال يمثل أعضاء وعن الضمانات المنوطة به. إ

التجمع اتجاه السلطة المتعاقدة في قيامهم بواجباتهم التعاقدية. ويجب استعمال صيغة 

مل على أنشطة مختلفة ليسمح ذلك تالتجمعات المشتركة خصوصا في الصفقات التي تش

 لفة.بالتعاون بين مختلف المؤسسات ذات التخصصات المخت

  إشتراك تضامني وذلك إذا كانت الصفقة غير مجزئة إلى عدة أجزاء أو أقسام يعهد بها إلى كل

مشترك بل يبقى جميع األعضاء مسؤولين بصفة تضامنية عن التنفيذ باعتبار أن كلهم مسؤول 

 عن مجموع الصفقة وعن الضمانات المنوطة بها.

ات الكبرى التي تعني نشاطا واحدا ليسمح لها ويجب استعمال صيغة االشتراك التضامني في الصفق

 ذلك بالتعاون بين مختلف المقاوالت ذات التخصصات المتشابهة.

وال يترتب على وجود صفقات عمومية باالشتراك أن يكون تجمع المقاوالت يتمتع بشخصية اعتبارية. 

بت إال إذا وجدت اتفاقية بين ويعتبر التجمع موجودا فور ما يوقع أعضاؤه تعهدا باالشتراك إال أنه ال يث

 أعضائه وهذه االتفاقية يجب أن تقدم كدعم للتعهد.

 ومنح الصفقة للتجمع يفيد أن أعضاء التجمع كلهم أصبح صاحب الصفقة بصفة مشاعة.

وفي حالة التجمع باإلشتراك يحرر عقد االلتزام في شكل وثيقة واحدة تبين المبلغ والتوزيع المفصل 

 يلتزم كل عضو من التجمع بتنفيذها.للخدمات التي 

يكون عقد االلتزام في شكل وثيقة واحدة تبين المبلغ اإلجمالي للصفقة ف،أما في حالة التجمع التضامني

 ومجموعة الخدمات التي تعهد اعضاء التجمع على تنفيذها بصفة تضامنية.

يل المسبق للمترشحين وإيداع وال يجوز إجراء أي تغيير على تركيبة التجمع في الفترة ما بين التأه

 عروضهم.

ويحظر على المترشحين والمتعهدين أن يقدموا لصفقة واحدة أو ألحد أجزائها عروضا متعددة، وفي آن 

 واحد، بصفتهم مترشحين منفردين أو أعضاء تجمع واحد أو أكثر.

 

 المقطع السابع: رهن حيازة الصفقات والتنازل عن الديون

 حيازة الصفقات والتنازل عن الديون : إجراءات رهن21المادة

ويجوز . ا المرسوم يجوز أن تكون موضع رهنكل صفقة عمومية أبرمت طبقا للترتيبات الواردة في هذ

 كذلك أن تكون الديون المستحقة لصاحب الصفقة العمومية موضوعا للتنازل.

وطرف ثالث يسمى ويأخذ رهن الحيازة أو الحوالة شكل عقد ثنائي األطراف بين صاحب الصفقة 

 "الدائن المرتهن أو المحال له".

وإذا حددت الصفقة طبيعة ومبلغ الخدمات التي ينوي صاحب الصفقة تفويضه إلى وسيط مستفيد من 

التسديد المباشر فإنه يتم خصم المبلغ المسدد للوسطاء من الصفقة لتحديد المبلغ األقصى الذي 

 نه من الدين الذي يستحقه.يرخص لصاحب الصفقة أن يرهنه أو يتنازل ع
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ويسلم الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية إلى المقاول أو المورد الذي تعامل معه إما نسخة 

صدرت في نسخة واحدة بهدف يقة أصلية من الصفقة تحمل بيانا موقعا من طرفه يفيد أن هذه الوث

فقة او التنازل عن الديون إبالغ محتمل عن رهن الحيازة لتسمح لصاحب الصفقة برهن حيازة الص

 المترتبة له عنها، وإما شهادة بقابلية التحويل مطابقة لنموذج يحدد بمقرر من الوزير المكلف بالمالية.

وال يجوز رهن حيازة الصفقات إال لدى المؤسسات أو التجمعات المصرفية المعتمدة من طرف وزير 

 المالية.

خاصة باإلشهار المنصوص عليها في النظم المعمول بها يجب في جميع األحوال احترام اإلجراءات ال

 في ميدان رهن الحيازة.

إذا أراد صاحب الصفقة بعد إبالغ الصفقة إليه أن يعهد إلى وسطاء يستفيدون من التسديد المباشر 

فإنه يجب عليه الحصول على تغيير شكلية النسخة ، لغ يفوق المبلغ الوارد في الصفقةبتنفيذ الخدمات بمب

 لوحيدة المذكورة أعاله أو شكلية شهادة قابلية التحويل.ا

 : إبالغ رهن الحيازة20المادة

يجب على الدائن المرتهن أو المحال له أن يبلغ بكل وسيلة تترك أثرا مكتوبا أو بإشعار إلى السلطة 

 حوالة.المتعاقدة وإلى المحاسب المكلف بالتسديد، نسخة مصدقة ومطابقة لألصل من عقد الرهن أو ال

أعاله وما لم يمنع مانع من ذلك يقوم المحاسب  4واعتبارا من اإلبالغ أو اإلشعار الوارد في الفترة 

بالسديد المباشر للدائن المرتهن أو المحال له لمبلغ الديون المستحقة أو لجزء الديون المستحقة التي 

 أعطيت له باسم رهن حيازة الصفقات أو المحالة.

ن الرهن لصالح عدة مستفيدين أو كان الدين المستحق محاال لعدة دائنين، فإنه في حالة ما إذا كا

 هايحصل كل واحد منهم لوحده على جزء من الدين المستحق المخصص له في الوثيقة التي يتم إبالغ

 أو إشعار بياناتها إلى المحاسب المكلف بالتسديد.

التسديد وال في طرق التسديد بعد اإلشعار أو وال يجوز إجراء أي تغيير على تعيين المحاسب المكلف ب

اإلبالغ بالرهن أو بشهادة قابلية التحويل إال في هذه الحالة األخيرة بعد الموافقة المكتوبة من الدائن 

 المرتهن أو المحال له.

يعطي الدائن المرتهن األمر برفع اليد عن اإلشعارات واإلبالغات إلى المحاسب الذي بحيازته نسخة عقد 

ويتم ذلك بكل وسيلة مكتوبة. ويسري رفع اليد اعتبارا من  .أعاله 4حيازة الرهن والواردة في الفقرة

 اليوم الثاني من أيام العمل التالي ليوم تسلم المحاسب المكلف بالتسديد للوثيقة المشعرة له بذلك.

عليها التشريعات والنظم  وال تجوز مكافأة حقوق الدائنين المرتهنين أو المحال لهم إال بامتيازات تنص

 المعمول بها.

 المقطع الثامن: رقابة تنفيذ الصفقات واستالمها

 : األجهزة المكلفة برقابة تنفيذ الصفقات24المادة

دون المساس باألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة على النفقات التي تخضع لها السلطات 

 العمومية من طرف األجهزة التالية: المتعاقدة، تتم رقابة تنفيذ الصفقات

 ؛السلطة المتعاقدة حسب الطرق المحددة في دفاتر البنود اإلدارية العامة-أ

اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أو أي جهاز إداري آخر مختص تنص عليه القوانين والنظم -ب

 ؛المعمول بها

قيق السنوية التي تنفذها بواسطة مدققين سلطة تنظيم الصفقات العمومية في إطار مهام التد-ج

 مستقلين.
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 : قيادة األشغال23المادة

يجب على السلطة المتعاقدة بالنسبة للصفقات التي يساوي مبلغها أو يزيد على السقوف المحددة 

بالطرق التنظيمية وبالنسبة للصفقات التي يقل مبلغها عن تلك السقوف إذا كانت تتطلب مؤهالت غير 

ى مصالح السلطة المتعاقدة يجب عليها أن تستدعي قيادة خارجية لألشغال للقيام بمهام متوفرة لد

 قيادة األشغال.

 : االستالم المؤقت للصفقات22المادة

 يجب على صاحب الصفقة أن يشعر السلطة المتعاقدة بواسطة رسالة مضمونة باكتمال تنفيذ الصفقة.

قد يالحظ فيه بحضور الطرفين أن األشغال أو التوريدات عندئذ يقام بإجراءات االستالم المؤقت وهو ع

 مقبولة للوضع موضع االختبار لمدة معينة تسمى أجل الضمانة.

 ويالحظ هذا االستالم من طرف لجنة معينة لهذا الغرض تنص الصفقة على تشكلتها.

قة تحت وفور اكتمال االستالم المؤقت تصبح التوريدات واألشغال المنفذة من طرف صاحب الصف

 تصرف السلطة المتعاقدة.

وال تقوم الحيازة المبركة لبعض التوريدات أو األجزاء من العمل مقام االستالم المؤقت إذا لم يصرح 

 بعد بهذا االستالم.

وإذا دخلت التوريدات أو األعمال أو أجزاء من التوريدات أو األعمال في حيازة اإلدارة فإن صاحب 

األضرار التي تلحقها جراء االستعمال فيما عدا العيوب الخفية أو عيوب الصفقة لم يعد مسؤوال عن 

 الصنعة.

وفي حالة وجود عدة استالمات جزئية مؤقتة تنص عليها الصفقة وجوبا، يسري أجل الضمانة بالنسبة 

 لكل تسلم جزئي ابتداء من تاريخ االستالم المؤقت الجزئي.

 : أجال الضمانة20المادة

 والتوريدات المستلمة مؤقتا، موضع االختبار طوال أجل الضمانة.توضع األشغال 

تراقب متانة ومطابقات األشغال والتوريدات  نويجب على السلطة المتعاقدة خالل هذه المدة ا

االستالم  حتىالمستلمة. ويظل صاحب الصفقة ملزما بأعمال الصيانة وإصالح اإلختالالت المالحظة 

 النهائي.

 ريح بخالف ذلك في دفاتر الشروط تكون مدة الضمانة كما يلي:وإذا لم يرد نص ص

 ( أشهر اعتبارا من تاريخ االستالم المؤقت بالنسبة ألعمال الصيانة والحفر والتحجير 1ستة )

 ؛والردم

 ؛سنة بالنسبة لألعمال األخرى 

 ؛سنة الضمانة التي يعطيها المصنع بالنسبة للسيارات 

 ؛ةسنة بالنسبة للمعدات المعلوماتي 

 .سنة اآلجال المقترحة من طرف المصنع بالنسبة للتوريدات والمعدات واآلليات األخرى 
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 : االستالم النهائي21المادة

صاحب الصفقة من مسؤوليته إال يضع االستالم النهائي لألشغال أو التوريدات حدا للصفقة ويخلي ساحة 

 ما يتعلق بالضمانة العشرية عند االقتضاء.في

باالستالم النهائي يتحرر صاحب الصفقة من واجباته المتعلقة بالصفقة. ويغطي االستالم وعندما يصرح 

 النهائي على الخصوص التغييرات المدخلة على التقديرات األصلية.

فهو ال يحرر صاحب الصفقة من واجباته اتجاه الشخص  ،االستالم النهائي ال يفيد البراءة من كل حساب

 نيا بطرق غير مطابقة لقواعد الفن أو في حالة العيوب الخفية.األجنبي إذا كان العمل مب

 

 المقطع التاسع: فسخ الصفقات وتأجيلها

 : الفسخ22المادة

يتضمن الفسخ إنهاء الصفقة. وهو يصدر عن السلطة المتعاقدة. ويجب الشروع فورا في تسوية 

عليها في دفتر البنود  الحسابات. ويمكن أن يتم فسخ الصفقات العمومية وفقا للشروط المنصوص

 اإلدارية العامة بموجب قرار للفسخ في الحاالت التالية:

  إما بمبادرة من السلطة المتعاقدة إذا لم يلتزم صاحب الصفقة ببنود الصفقة أو بأوامر

في حالة وجود أخطاء أو عيوب فادحة في الصنعة او في . تنفيذلالخدمة الموجهة إليه ل

يترتب عنه تطبيق جزاءات التأخير يتجاوز الحد  ،وتأخر في التنفيذالعمل وهو المسؤول عنها 

المبين في دفتر البنود اإلدارية العامة، وتعليق غير مرخص به أو تخل عن تقديم الخدمات 

من طرف صاحب الصفقة، وفي حالة عدم احترام السرية بالنسبة للصفقات المتعلقة 

في حالة التنازل عن الصفقة. في حاالت الفسخ بالدفاع الوطني أو األمن الداخلي للبالد، و

 هذه القائمة على الخطأ يعتبر توجيه إنذار مسبق إلى صاحب الصفقة ملزما.

  في حالة اللجوء إلى عقد وساطة بدون ترخيص أو وفاة صاحب الصفقة أو فقدانه لألهلية

لسلطة إذا كانت الصفقة ممنوحة لشخصية طبيعية، أو تصفية مؤسسته إال إذا قبلت ا

المتعاقدة بمقترحات يقدمها الورثة أو مأمور التصفية أو ترخيص المحكمة بمواصلة 

 42استغالل المؤسسة. ودون المساس بتطبيق الترتيبات الخاصة بتطبيق أحكام المادتين 

المتضمن مدونة الصفقات  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101من القانون رقم  40و

اقدة كذلك أن تقوم بمبادرة فسخ الصفقة إذا اكتشفت األمور العمومية يجوز للسلطة المتع

 المذكورة أعاله أثناء تنفيذ الصفقة.

  31أو بمبادرة من صاحب الصفقة في حالة عدم تسديد الثمن بعد إنذار يظل بدون أثر مدة 

يوما، أو إرتكاب خطأ من طرف السلطة المتعاقدة يثقل العبء على صاحب الصفقة في 

ها في الظروف المحددة في العقد، أو في حالة التأجيل حسب الشروط مواصلة تنفيذ

 وفي هذه الحالة يتم الفسخ بقرار من القاضي. .من هذا المرسوم 20الواردة في المادة 

  وإما على إثر اتفاق بين الطرفين المتعاقدين أو على إثر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الصفقة

ديم الجدوى أو غير مناسب بالنظر إلى ضرورات صبح تنفيذ العقد عيمستحيال أو عندما 

 المرفق العمومي، وذلك مع مراعاة التعويض المنصوص عليه فيما يلي.

يعطي الفسخ لصاحب الصفقة الحق في دفع تعويض يحدد جزافيا على أساس الخدمات التي لم تنفذ 

 إال في حاالت الفسخ بسبب قوة قاهرة أو الفسخ بالتراضي.

 قائيا وبدون دفع أي تعويض وذلك في الحاالت التالية:وتفسخ الصفقة تل
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  ،في حالة وفاة المتعاقد إذا كان شخصية طبيعية ولم تقبل السلطة المتعاقدة، عند االقتضاء

 العروض التي قد يقدمها الورثة لمتابعة األشغال؛

 مور حالة اإلفالس إذا لم تقبل السلطة المتعاقدة عروض متابعة األشغال التي يقدمها مأ

 التصفية الذي رخصت له المحكمة في مواصلة استغالل المؤسسة؛

  في حالة تصفية ممتلكات المتعاقد أو تسويتها قضائيا إذا لم يؤذن له في مواصلة استغالل

 مؤسسته.

تحدد النسبة المئوية المطبقة لتحديد هذا التعويض في دفاتر البنود العامة الخاصة بكل صنف من 

 الصفقات.

الفسخ بسبب أخطاء ارتكبها صاحب الصفقة فإن يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطالب بتعويض وإذا كان 

 بتناسب مع األعباء المترتبة على إبرام صفقة جديدة ويحدد مبلغها في دفاتر الشروط.

 تجب تصفية الصفقات المفسوخة طبقا للترتيبات المنصوص عليها في دفاتر البنود اإلدارية.

 : التأجيل20المادة

إذا كانت الظروف الموضوعية تبرر ذلك، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تأمر بتأجيل األشغال أو التوريدات 

أو الخدمات موضوع الصفقة. وال يجوز أن يكتسي هذا التأجيل طابعا تقديريا ويجب أن يعرض على 

كانت الصفقة خاضعة  رأي لجنة إبرام الصفقات العمومية واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إذا

 للفحص المسبق.

إذا أمرت السلطة المتعاقدة بتأجيل تنفيذ الصفقة لفترة تزيد على ثالثة أشهر فإن من حق صاحب 

 الصفقة أن يطالب بفسخ صفقته.

 وكذلك األمر في حالة حصول تأجيالت متتالية يتجاوز مجموع فتراتها ثالثة أشهر.

الحصول على الخدمات التي تم إنجازها وكذلك في دفع يعطى التأجيل لصاحب الصفقة الحق في 

ة في دفتر البنود اإلدارية بينجمة عن التأجيل ضمن الحدود المتعويض يغطي التكاليف واألضرار النا

 الخاصة.

 الفصل الثالث: تسوية الصفقات العمومية

 المقطع األول: ترتيبات مشتركة

 : مبدأ وطرق تسوية الصفقات29المادة

الصفقات تسديد دفعات إما برسم السلفات أو برسم األقساط أو برسم تصفية الحساب  يترتب على

 وذلك طبقا للشروط المحددة في هذا الفصل.

يجب أن توضح كل صفقة الشروط اإلدارية والفنية التي تخضع لها الدفاعات برسم السلفات أو األقساط 

 الواردة في هذا الفصل.

قساط صفة التسديدات النهائية. وفيما عدا التسديدات النهائية الجزئية ال تكتسي تسديدات السلفات واأل

فإن المستفيد من هذه التسديدات يعتبر مدينا بها حتى التصفية  ،التي يمكن أن تنص عليها الصفقة

 النهائية للصفقة.

ا المرسوم. مع وال يجوز أن يتم أي تسديد إال بعد تكوين الكفالة النهائية أو الضمانات الواجبة بموجب هذ

مراعاة الترتيبات الناجمة عن اتفاقات أو اتفاقيات القرض الدولية، يجب أن يتم كل تسديد يتعلق بصفقة 

عمومية بواسطة تحويل مصرفي إلى هيئة مصرفية أو مؤسسة مالية معتمدة في الدرجة األولى طبقا 

 للنظم الجارية أو بواسطة اعتماد وثائقي.
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ض التمويل الخارجي يجب أن يحصل مسبقا على تأشيرة الهيئة المخولة كل اقتطاع يتم على قرو 

 بتسيير هذا التمويل.

 كل تغيير في تعيين محل الدفع المصرفي ال يجوز إال عن طريق عقد ملحق.

تتم معاينة العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي من شأنها أن يترتب عليها تسديد سلفات أو 

ساب، من طرف الشخص المسؤول عن تسيير الصفقات أو وكيله، بأي وسيلة أقساط أو تصفيات ح

 كتابية، طبقا لإلجراءات الواردة في دفتر البنود اإلدارية العامة.

 

 المقطع الثاني: السلفات

 : سلفة الشروع01المادة

أو التوريدات  لالزمة لتنفيذ األشغالايجوز منح سلفات للمتعاقد مع اإلدارة لمواجهة العمليات التحضيرية 

 أو الخدمات موضوع الصفقة.

 وال يجوز بحال من األحوال أن يتعدى المبلغ اإلجمالي للسلفات الممنوحة برسم صفقة معينة:

 ( من المبلغ األصلي للصفقة بالنسبة إلى األشغال والخدمات ذات %41عشرين في المائة )

 الطابع الفكري؛

 ( من المبلغ األصلي%31ثالثين في المائة ) .للصفقة بالنسبة للتوريدات والخدمات الجارية 

ملف العرض أو في يجب النص على مبلغ وطرق تسديد السلفات المذكورة في الفقرة األولى أعاله 

 االستشارة.

( من المبلغ اإلجمالي للصفقة %01ويجب أن تضمن بمبلغ يساويها إذا تجاوزت عشرة في المائة )

 المتعاقدين لمتابعة تصفيتها.ويجب ضبطها محاسبيا من طرف 

وتسدد بعد وضع الكفاالت الالزمة طبقا لترتيبات هذا المرسوم. وال يجوز تسديد أية سلفة قبل إبالغ 

 الوثيقة التي تأمر بالشروع في تنفيذ الصفقة.

تقضى السلفات حسب الوتيرة التي تحددها الصفقة، بواسطة اقتطاع من المبالغ المستحقة لصاحب 

رسم األقساط او تصفية الحساب. ويجب قضاء مجموع السلفة كآخر أجل عندما تبلغ قيمة الصفقة ب

 ( من مبلغ الصفقة.%01الخدمات المنجزة بالثمن األصلي ثمانين في المائة )

ترفع السلطات المتعاقدة تدريجيا اليد عن الكفاالت المتقدمة لضمان قضاء السلفات على أساس ما 

 قضى منها بالفعل.

 : السلفة عند الطلبية.00ة الماد

يجوز أن تمنح كذلك سلفة عند الطلبية لصاحب الصفقة حسب اإلجراءات المحددة في دفتر البنود 

اإلدارية الخاصة إذا أثبت أنه أبرم عقد للشراء أو لطلب معدات أو ماكينات أو غيرها من المصاريف 

 تكاليف الدراسة.المسبقة الهامة مثل مصاريف الحصول على براءات االختراع و
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 المقطع الثالث: األقساط

 : األقساط الدورية04المادة

ما لم ترد استثناءات في دفتر البنود اإلدارية الخاصة، وفيما عدا الصفقات التي تنص على أجل للتنفيذ 

يستحق صاحب الصفقة بشروعه في  .يكون أقل من ثالثة أشهر والتي يكون فيها منح األقساط اختياريا

 تنفيذ الخدمات منح أقساط طبقا للشروط والطرق المحددة في الصفقة.

 : اجل التسديد03المادة

 يجب أن يتم تسديد األقساط على األقل كل شهرين إذا توفرت الشروط المحددة في الصفقة.

( يوما 11ل ال يتجاوز ستين )ويلتزم ممثل السلطة المتعاقدة بتسديد األقساط وتصفية الحساب في أج

 من أيام العمل اعتبارا من تاريخ تسلم الفاتورة.

ويجوز منح آجال أقصر للتسديد من طرف المجموعات اإلقليمية الالمركزية والمؤسسات التابعة لها 

 لصالح المقاوالت الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بصفة شرعية في مجال اختصاصها الترابي.

 

 مبلغ األقساط: 02المادة

ال يتجاوز مبلغ األقساط قيمة الخدمات المتعلقة بها بعد أن تخصم منها المبالغ الضرورية لقضاء السلفات 

 من جهة، والمبلغ الضروري لتكوين اقتطاع الضمانة، عند االقتضاء، من جهة أخرى.

 

 : األقساط الجزافية00المادة

س حسب التنفيذ الفعلي للخدمات، يجوز أن يحدد في حالة دفع األقساط حسب مراحل محددة سلفا ولي

 في الصفقة مبلغ جزافي لكل قسط في شكل نسبة مئوية من المبلغ األصلي للصفقة.

 : األقساط على التموينات01المادة

( من قيمة التموينات وال يجوز %01ال يجوز أن يتعدى مبلغ القسط على التموينات ثمانين في المائة )

رف في التموينات التي كانت موضع سلفات أو أقساط بالنسبة ألشغال أو توريدات لصاحب الصفقة التص

 أخرى غير تلك المذكورة في الصفقة.

 وكل خرق لهذا اإلجراء يمكن أن يؤدي إلى فسخ الصفقة تلقائيا.

 : تسديد األقساط02المادة

المراحل الفنية للتنفيذ التي يتم  تحدد دفاتر البنود اإلدارية العامة لكل نوع من الصفقات الصيغ الدورية أو

 على أساسها دفع األقساط.

 

 المقطع الرابع: تسديد تصفية الحساب

 : موضوع تسديد تصفية الحساب00المادة

موضوع تسديد تصفية الحساب هو الدفع األخير المقدم لصاحب الصفقة بالمبلغ المستحقة له بسبب 

الصفقة بعد أن تقتطع منها الدفعات المقابلة للسلفات  تنفيذ التوريدات أو الخدمات أو األشغال موضوع

واألقساط أيا كانت طبيعتها والتي لم تستردها السلطة المتعاقدة بعد، باإلضافة إلى جميع المبالغ التي 

 قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها، عند االقتضاء، بموجب الصفقة.
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 ب عليها تسديدات نهائية بالنسبة لكل واحد منها.ويمكن أن تنص الصفقة على استالمات جزئية نهائية يترت

 المقطع الخامس: الفوائد المترتبة على التأخير وجزاءات التأخير

 : الفوائد المترتبة على التأخير09المادة

كل تأخير في تسديد األقساط او تصفية الحساب ناتج عن تقصير في السلطة المتعاقدة يعطي لصاحب 

 لصالحه. الصفقة الحق في دفع فوائد

وتحسب هذه الفوائد على أساس النسبة المرجعية للبنك المركزي الموريتاني بزيادة نقطة واحدة في 

 (.%0المائة )

إال أنه إذا كان صاحب الصفقة غير مدين بالحقوق والرسوم بموجب الصفقة إال عند استالمه للمبالغ 

ساس تلك المبالغ بعد ان تخصم منها تلك المستحقة له فإن الفوائد المترتبة على التأخير تحسب على أ

 الحقوق.

وتسري الفوائد المترتبة على التأخير اعتبارا من اليوم الموالي النقضاء أجل التسديد المحدد في المادة 

 أعاله إلى يوم إصدار المحاسب المعتمد لسند التسديد. 03

والمبالغ المسددة مسبقا قبل انقضاء يوما.  310ويتم الحساب على أساس أيام التقويم الشمسي وسنة 

 أجل التسديد تطبق عليها نسبة الفوائد المترتبة على التأخير ليتم خصمها.

ة يويستحق صاحب الصفقة الفوائد المترتبة على التأخير بناء على طلب منه مسبب ومحدد بصفة تقريب

 السلطة المتعاقدة. يوما كآخر أجل اعتبارا من تاريخ استالم الطلب من طرف 11وتسدد خالل 

 وال يتطلب تسديد الفوائد المترتبة على التأخير إبرام عقد ملحق.

 : جزاءات التأخير91المادة 

 إن تجاوز أجل التنفيذ المتعاقد عليه من طرف صاحب الصفقة يعرضه لتطبيق جزاءات التأخير.

كل يوم بما فيها الجمعة ( من مبلغ الصفقة عن 0/0111يحدد مبلغ جزاءات التأخير بواحد من األلف )

 والسبت وأيام العطلة.

( من المبلغ اإلجمالي للصفقة. %2ويحدد سقف المبلغ اإلجمالي لجزاءات التأخير بسبعة في المائة )

 اآلجال التي تسلط عليها جزاءات التأخير ال تستفيد من مراجعة األثمان.

األجل التعاقدي وتاريخ اإلستالم مع  وتسلط الجزاءات دون إنذار مسبق بمجرد مقارنة تاريخ انقضاء

 مراعاة حاالت التعليق واالنقطاع غير المنسوبة للمتعاقد والتي تعاينها السلطة المتعاقدة.

صفقات التوريدات والخدمات التي تنص على ان التسليم أو التنفيذ يكون في مراحل غير أنه بالنسبة ل

من التوريدات أو الخدمات، إذا كان الجزء الذي تم  تكون قيمة مساوية للقيمة األصلية للجزء المتأخر

 تسليمه قابال لالستعمال بحالته التي هو عليها.

وبالنسبة لصفقات األشغال المتعلقة بإنجاز أعمال مختلفة تستدعي استالمات مؤقتة متفرقة منصوص 

 لية للعمل المتأخر.عليها في الصفقة فإن القيمة التي تسلط عليها جزاءات التأخير تساوي القيمة األص

وال تدخل في حساب جزاءات التأخير المدة التي يعلق فيها التسليم أو يمدد األجل بموجب عقد ملحق. 

 وتدخل الجزاءات المسلطة على صاحب الصفقة في ميزانية السلطة المتعاقدة.

اءات يمكن أن تنص الصفقة على جز يوبغض النظر على الجزاءات الخاصة بتجاوز األجل القانون

 خاصة لعدم احترام بعض الترتيبات الفنية.
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 المقطع السادس: التسديد المباشر للوسطاء

 : المبدأ90المادة

إن أحكام المواد الواردة أعاله والمتعلقة بنظام التسديد، تنطبق كذلك على التسديدات المدفوعة 

تعاقد صاحب السلطة مع للوسطاء المستفيدين من صيغة التسديد المباشر. وفي حالة ما إذا كان 

الوسيط على جزء من الصفقة الحقا إلبرام الصفقة فإن تسديد السلفة الجزافية يظل مرهونا، عند 

االقتضاء، بقضاء جزاء السلفة الجزافية المدفوع لصاحب الصفقة برسم الخدمات المتعاقدة عليها مع 

 الوسيط.

 : التبريرات المحاسبية94المادة 

لوسطاء على أساس الوثائق التبريرية المصحوبة بقبول صاحب الصفقة. وفور يتم التسديد لصالح ا

تسلم هذه الوثائق تشعر السلطة المتعاقدة الوسيط وتعين له المبالغ التي قبل صاحب الصفقة 

 بتسديدها له.

وفي حالة ما إذا لم يرد صاحب الصفقة على طلبات التسيديد المقدمة من طرف الوسيط فإن هذا 

توجه إلى الشخص المسؤول عن تسيير الصفقة الذي ينذر بدوره فورا صاحب الصفقة بتقديم األخير ي

الدليل على رفضه المسبب عن تلبية طلب الوسيط وفي غياب ذلك، يأمر الشخص المسؤول عن تسيير 

 الصفقة بصرف المبالغ المتبقية المستحقة للوسيط.

 

 ترتيبات نهائية

 : سريان المرسوم93المادة

وينشر في  4104لوزراء بتطبيق هذا المرسوم الذي يسرى اعتبارا من أجل أقصاه فاتح يناير يكلف ا

 الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.5.XV يتعلق بتنظيم وسير سلطة تنظيم  4100يوليو  2بتاريخ صادر  / و أ  000.4100مرسوم رقم

 الصفقات العمومية

 األول: ترتيبات عامةالباب 

 المادة األولى: الموضوع

يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم وسير سلطة تنظيم الصفقات العمومية تدعى فيما يلي اختصارا 

 4101-122من القانون رقم  02و  03"السلطة" وهي هيئة تنظيم مستقلة أنشأت تطبيقا للمادتين 

 العمومية.المتضمن لمدونة الصفقات  4101يوليو  44بتاريخ 

سلطة تنظيم الصفقات العمومية هي سلطة إدارية مستقلة ذات شخصية قانونية وتتمتع باستقاللية 

 التسيير اإلداري والفني والمالي. ومقرها في نواكشوط.

 الباب الثاني: في الصالحيات

 ة.تتمثل مهمة سلطة تنظيم الصفقات العمومية في تنظيم نظام إبرام الصفقات العمومي:4المادة

 وبذلك، فهي مكلفة بما يلي:

  القيام، بالتعاون مع السلطات، بتحديد السياسات والتنظيمات المطبقة في ميدان الصفقات

العمومية؛ وإبداء رأي مطابق ومستقل وملزم ويتم نشره حول مشاريع القوانين والمراسيم 

 المعلقة بالصفقات العمومية؛

  تبديها بصفة مستمرة على التطبيق الصحيح للتنظيمات السهر، من خالل الدراسات واآلراء التي

ن تقترح على الحكومة وعلى الهيئات أقة بالصفقات العمومية وتفسيرها وواإلجراءات المتعل

المكلفة بالصفقات العمومية كل التوصيات والمقترحات التي من شأنها تحسين والرفع من 

 نجاعة نظام الصفقات العمومية؛

  الوثائق النموذجية وأدلة اإلجراءات ودالئل التقييم والبرامج المعلوماتية إعداد ونشر وتحيين

 المناسبة المتعلقة بالصفقات العمومية.

  جمع ومركزة الوثائق واإلحصائيات المتعلقة بمنح وتنفيذ ورقابة الصفقات العمومية وذلك

ولهذا  .معوماتبالتعاون مع اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بهدف إنشاء بنك لل

الغرض، يجب أن تحصل لجنة تنظيم الصفقات العمومية من أجهزة إبرام الصفقات للسلطات 

المتعاقدة على نسخ من االستشارات والترخيصات والمحاضر وتقارير التقييم والصفقات وجميع 

 األرشيف الخاص بالصفقات؛في التقارير التي تتولى االعتناء بمسكها وحفظها 

 دورية بتقييم لكفاءات المؤسسات المكلفة بالصفقات العمومية واإلجراءات  القيام بصفة

والتطبيقات العملية لنظام إبرام الصفقات العمومية واقتراح األعمال التصحيحية والوقائية التي 

 من شأنها الرفع من نوعية األداء بهدف تحقيق الترشيد والشفافية والنجاعة؛

  واإلعالم لصالح الفاعلين االقتصاديين والمؤسسات المعنية إعداد برامج للتكوين والتحسيس

بالصفقات العمومية، حول اإلطار التنظيمي والمؤسسي إلبرام هذه العقود والسيما من خالل 

نشر مستمر للمجلة الرسمية للصفقات العمومية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرقابة 

 الصفقات العمومية؛

  برنامج تقوية الكفاءات البشرية والمؤسسية في ميدان إبرام الصفقات متابعة ودعم تنفيذ

 العمومية؛
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  إبداء الرأي حول إجراءات انتقاء أعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية؛ ووضع برامج لتزكية

 المتخصصين في الصفقات العمومية؛

  ي ميدان النوعية في المساهمة في إعداد المعايير والمواصفات الفنية ونظم التسيير المطبقة ف

 الصفقات العمومية؛

  القيام باكتتاب مراقبين مستقلين بهدف تلبية الحاجيات في ميدان رقابة إجراءات الصفقات

يكلف هؤالء المراقبون ، ، حسب إجراءات تحدد بطرق تنظيميةالعمومية، وإذا رأت ذلك ضروريا

المنح الصادر عن لجنة احاتربحضور جلسات فتح الظروف وتقييم العروض والمصادقة على اقت

إبرام الصفقات العمومية أو لجنة رقابة الصفقات العمومية المختصة دون أن يكون لهم حق 

 التصويت وال إبداء الرأي.

 ولهذا الغرض .القيام، بواسطة مدققين مستقلين، بالرقابة الالحقة على إبرام وتنفيذ الصفقات ، 

مية عند انتهاء كل سنة مالية مدققا مستقال حول تستدعي سلطة سلطة تنظيم الصفقات العمو

وتحيل إلى السلطات المختصة جميع المخالفات المالحظة  .إجراءات إبرام العقود التي تحددها

لألحكام القانونية والتنظيمية واالتفاقية سواء تعلق األمر بإبرام أو تنفيذ أو رقابة الصفقات 

ي أو الجبائي أو المتعلق بالمنافسة أو القواعد المنظمة العمومية أو تعلق األمر بالتشريع الجنائ

 للوظيفة العمومية؛

 المتضمن لمدونة  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101من القانون رقم  13طبقا للمادة ، الحكم

بالعقوبات المالية و/ أو عقوبات الطرد المؤقت أو النهائي ضد األشخاص ،الصفقات العمومية

في حالة انتهاكها للنظم المتعلقة بالصفقات العمومية على أن تنشر الئحة  الطبيعية أو المعنوية

 هؤالء األشخاص في المجلة الرسمية للصفقات العمومية أو كل جريدة أخرى مؤهلة لذلك.

  استقبال الطعون الممارسة من طرف المترشحين أو المتعهدين، أو الكيانات المتعاقدة أو

 أجهزة الرقابة؛

 بالقضايا المتعلقة بانتهاك النظم المتعلقة بالصفقات العمومية؛ التعهد تلقائيا 

  القيام بوظيفة االتصال مع كل هيئة أو مؤسسة إقليمية أو جماعية أو دولية ذات اختصاص في

ميدان الصفقات العمومية وتكون منشأة بموجب معاهدة أو اتفاقية صادقت عليها الجمهورية 

نية؛ وتتلقى أو تبلغ إلى المؤسسة المذكورة جميع المعلومات اإلسالمية الموريتانية بصفة قانو

؛ والقيام بجميع هابصفة تلقائية أو بناء على طلب منها عندما تكون داخلة في مجال اختصاص

التحقيقات الالزمة في حالة ما إذا طلبتها هذه الهيئة وتعلق األمر بانتهاكات الترتيبات اإلقليمية أو 

ي ميدان الصفقات العمومية بمناسبة إبرام أو تنفيذ صفقة سواء ارتكبت الجماعية أو الدولية ف

هذه االنتهاكات على تراب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية أو على تراب دولة طرف في 

 المعاهدة أو االتفاقية من طرف مؤسسة مقرها في موريتانيا؛

 فقات العمومية وإقامة عالقات المساهمة في االجتماعات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالص

 تعاون فني مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في الميدان؛

  إحالة تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية

والوزير األول ورئيس محكمة الحسابات حول نجاعة وفاعلية نظام إبرام وتنفيذ ورقابة 

 مية مصحوبا بجميع التوصيات التي من شأنها التحسين من حاله؛الصفقات العمو

 القيام بأية مهمة أخرى تعهد بها إليها الحكومة تتعلق بالصفقات العمومية. 
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وتخول سلطة تنظيم الصفقات العمومية اللجوء إلى القضاء في إطار مهمتها الهادفة إلى ضمان احترام 

مومية من طرف جميع الفاعلين وعلى الخصوص منع النظم المعمول بها في ميدان الصفقات الع

ويقوم بهذه التحقيقات وكالء لسلطة تنظيم الصفقات العمومية الملزمون بأداء اليمين أمام  .الرشوة

 أعضاء مجلس التنظيم.

يمكن أن تكلف سلطة تنظيم الصفقات العمومية بإنجاز كل مهمة تتعلق بالصفقات العمومية :3المادة

 الحكومة. تعهد بها إليها

 الباب الثالث: التنظيم وسير العمل

 : مكونات سلطة التنظيم2المادة

تضم سلطة تنظيم الصفقات العمومية: مجلس التنظيم ولجنة التدقيقات والتحقيقات ولجنة تسوية 

 المنازعات، ولجنة التأديب ومديرية عامة.

 الفصل األول: مجلس التنظيم

 :مهام مجلس التنظيم0المادة

 التنظيم هو الهيئة العليا التي تضم جميع أعضاء سلطة تنظيم الصفقات العمومية.مجلس 

 وبهذه الصفة فهو مكلف بما يلي:

 إدارة سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛ -

 تحديد وتوجيه السياسة العامة؛ -

 تقييم تسيير سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛ -

 نظيم الصفقات العمومية؛تحديد اآلفاق المستقبلية بصفة عامة لتنمية سلطة ت -

 النظر والمصادقة سنويا على برامج أنشطة سلطة تنظيم الصفقات العمومية للدورة المقبلة؛ -

 استقبال التقارير الدورية والسنوية وكل تقرير آخر من لدن المديرية العامة؛ -

تقييم مدى احترام التوجيهات ومستوى إنجاز األهداف وتحقيق األداءات وذلك حسب فترات  -

 دورية يقوم هو نفسه بتحديدها؛

اعتماد كل توصية أو مشروع نص تنظيمي أو وثيقة نموذجية أو دليل إجراءات في ميدان  -

 الصفقات العمومية إلحالته إلى السلطات المختصة؛

 األمر بإجراء التحقيقات والرقابات والتدقيقات؛ -

 لية القادمة؛المصادقة على ميزانية سلطة تنظيم الصفقات العمومية للسنة الما -

اإليقاف النهائي للحسابات والبيانات المالية السنوية وتقارير األنشطة وإحالة نسخة منها إلى  -

رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية والوزير األول ورئيس محكمة 

 الحسابات؛

كلي ودليل اإلجراءات اعتماد النظام الداخلي للجنة تنظيم الصفقات العمومية وتنظيمها الهي -

الداخلية اإلدارية والمالية والمحاسبية واكتتاب وتسيير الموارد البشرية، وسلم أجور وامتيازات 

 عمال المديرية العامة والمديريات الفنية؛

 المصادقة على تعيين عمال التأطير؛ -

 قبول كل الهدايا والوصايا والمساعدات مع احترام النظم المعمول بها. -
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على العقود بمبلغ يساوي أو يزيد على سقف سيحدد بمقرر من الوزير األول وكذلك  المصادقة -

على كل اتفاقية أخرى بما فيها القروض تقترحها المديرية العامة تكون لها انعكاسات على 

 الميزانية؛

 الترخيص للتنازل، طبقا للقانون، عن األموال المنقولة وغير المنقولة، المادية وغير المادية؛ -

الترخيص لمشاركة سلطة تنظيم الصفقات العمومية في أنشطة الرابطات أو الجمعيات أو  -

 غيرها من الهيئات المهنية ذات الصلة بمهامها.

 : تشكلة مجلس تنظيم الصفقات العمومية1المادة

عضوا يمثلون على أساس ثالثي التشكيل كال من اإلدارة والقطاع الخاص  04تتألف مجلس التنظيم من 

 والمجتمع المدني.

 وهو يتشكل كاآلتي:

 أربعة أعضاء يمثلون اإلدارة: -

 .ممثل لوزراة العدل 

 ممثل لوزراة الشؤون االقتصادية والتنمية؛ 

 ممثل لوزارة المالية؛ 

 .ممثل لوزارة التجهيز والنقل 

أربعة أعضاء يمثلون التجمعات المهنيـة الممثلـة للفـاعلين االقتصـاديين فـي قطاعـات البنـاءات  -

األشغال العامة والمعادن والصناعة والتجارة والخدمات، حسب اإلجراءات الواردة في المـادة و

 من هذا المرسوم؛ 2

افية فأربعة أعضاء يمثلون التنظيمات والرابطات في المجتمع المـدني العاملـة فـي مجـال الشـ -

مـن هـذا  2والحكم الرشيد واألخالقيات ومحاربة الفساد حسب اإلجراءات الـواردة فـي المـادة

 المرسوم.

 ( قبل ممارسة وظائفهم اليمين أمام رئيس الجمهورية.04ويؤدي األعضاء اإلثنى عشر )

 : تعيين أعضاء مجلس التنظيم2المادة

يتم اختيار أعضاء مجلس التنظيم من بين الشخصيات أو األطر المشتهرين بالنزاهة والمهنية في ميدان 

 الصفقات العمومية.

بمرسوم من رئيس الجمهورية باقتراح من الوزارات المكلفة بالشؤون االقتصادية وبالمالية ويتم تعيينهم 

وبالتجهيز والنقل وبالعدل، وباقتراح من الهيئات االجتماعية المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي 

النسبة ينتمون إليها بالنسبة لألعضاء اآلخرين. ويستفيدون من حماية خاصة توفرها لهم الدولة ب

 للتصرفات التي تصدر عنهم أثناء ممارسة وظائفهم والتي لها ارتباط بهذه الوظائف.

من هذا المرسوم، ال تمكن متابعتهم أو البحث عنهم أو  01ومع مراعاة الترتيبات الواردة في المادة 

آلراء أو التصويتات توقيفهم أو محاكمتهم بمناسبة التصرفات التي قاموا بها أو التدابير التي اتخذوها أو ا

 التي عبروا عنها خالل ممارسة وظائفهم. وهم يمارسون وظائفهم بكل تجرد واستقاللية.

وهم ملزمون باحترام سرية المداوالت والقرارات الصادرة عن مجلس التنظيم وباحترام السر المهني 

ارسة وظائفهم. كما بالنسبة لألخبار واألحداث واألعمال والمعلومات التي يحصلون عليها خالل مم

يفرض عليهم واجب التحفظ بالنسبة لمسطرة تسوية المنازعات والعقوبات المتبعة من طرف وأمام 

 سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
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ويجب عليهم عند الدخول في الوظيفة والخروج منها أن يصرحوا كتابيا على الشرف بكل أمالكهم 

 فية المالية في الحياة العمومية.وممتلكاتهم ويوجهوها إلى رئيس لجنة الشفا

 : فترة انتداب أعضاء مجلس التنظيم0المادة

يعين أعضاء مجلس التنظيم لمدة انتداب ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنهى فترة انتدابهم إما 

كما تنتهي بالطرد باالنتهاء الطبيعي للفترة وإما بالوفاة أباالستقالة أو بفقدان الصفة التي تم بها التعيين. 

نتيجة خطأ جسيم أو تصرف ال يتماشى مع وظائفهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس التنظيم أو من 

 إدارتهم أو هيئتهم األصلية.

ي غيرها من الحاالت التي يتعذر فيها على عضو ممارسة ة الوفاة خالل فترة االنتداب أوفوفي حال

 ينه إلكمال فترة االنتداب.يروط التي تم فيها تعمأموريته فإنه يستبدل فورا ضمن نفس الش

 : رئاسة مجلس التنظيم.9المادة

يترأس مجلس التنظيم شخصية يتم اختيارها من بين أعضائه وتنتخب لفترة انتداب ثالث سنوات قابلة 

 للتجديد مرة واحدة. ويتم االنتخاب باألغلبية البسيطة من أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات

إال أن ، ةييتم انتخاب المترشح األكبر سنا. تكون الرئاسة دورية بين مكونات السلطة التنظيمية الثالث

فترتي االنتداب األوليين تكونان لإلدارة. ويمارس الرئيس صالحياته بصفة دائمة في مقر سلطة تنظيم 

 ومية.الصفقات العمومية ويجب أن يتوفر على تجربة أكيدة في ميدان الصفقات العم

 : الخطأ الجسيم الذي يرتكبه عضو من مجلس التنظيم01المادة 

 أعاله: 0يعتبر خطأ جسيما بمفهوم المادة

 عدم احترام سرية المداوالت والقرارات؛ 

 الرشوة النشطة أو السلبية وكل مخالفة تكون على شاكلتها؛ 

 .خرق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية 

 : المسائل المتعلقة بتنازع المصالح00المادة

تتعارض وظيفة عضو مجلس التنظيم مع أي حيازة مباشرة أو غير مباشرة لمصالح داخل المقاوالت أو 

المكاتب المتعهدة بالصفقات العمومية؛ أو ممارسة وظيفة مأجورة أو استالم أي فائدة أو مكافأة أو 

اوالت أو المكاتب. ويستمر هذا التحريم لمدة سنتين بعد انهاء مهام امتياز أيا كان شكله تمنحه تلك المق

عضو سلطة تنظيم الصفقات العمومية. وال ينطبق هذا التحريم على أعضاء المجلس الممثلين للقطاع 

 الخاص.

وعالوة على ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس التنظيم الذي يمثلون اإلدارة ممارسة أية وظيفة انتخابية أو 

 جاري أو استشارة لها عالقة بمهام سلطة تنظيم الصفقات العمومية.نشاط ت

األعضاء أو التي  وفي الحالة التي ينظر فيها مجلس التنظيم في مسائل مرتبطة بالمقاوالت التي يمثلها

فإنه ال يمكن لممثلي القطاع الخاص أو المجتمع المدني المعنيين أن يشاركوا في ، لهم فيها مصالح

 المداوالت.
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 : اجتماعات المجلس 04المادة

يعقد مجلس التنظيم أربع دورات عادية في السنة بناء على استدعاء رئيسه. ويتم االستدعاء بواسطة 

التلكس أو البرق أو الفاكس أو الرسالة أو البريد األلكتروني أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا، وذلك 

لالجتماع. ويحدد االستدعاء تاريخ ومكان وجدول أعمال ثالثة أيام على األقل قبل التاريخ المقرر 

 االجتماع.

وينظر مجلس التنظيم في كل مسألة مدرجة في جدول األعمال إما من طرف المدير العام أو بناء على 

طلب من ثلثي أعضاء المجلس على األقل. ويوضع جدول األعمال تحت تصرف كل عضو قبل االجتماع 

 للنظر. مرفقا بالملفات المعروضة

ويجوز لرئيس المجلس أن يستدعي المجلس في دورة أو عدة دورات استثنائية بمبادرة منه أو بطلب 

 من ثلث األعضاء.

 : المسائل المتعلقة بالتغيب عن اجتماعات المجلس 03المادة 

ه إذا تغيب عضو لمانع من الموانع فله الحق في أن يوكل عضوا آخر من أعضاء مجلس التنظيم ليمثل

ال يجوز ألي عضو أن يمثل أكثر من عضو واحد في نفس االجتماع وال ، في االجتماعات. وعلى كل حال

يجوز ألي عضو أن يوكل ممثال عنه ألكثر من مرة واحدة خالل نصف سنة بدون مبرر مشروع كمرض أو 

روع فإنه مانع جسيم. وكل عضو يتغيب عن ثالثة اجتماعات لمجلس التنظيم خالل السنة ودون مبرر مش

 يعتبر مستقيال من وظائفه.

وفي حالة حدوث مانع للرئيس فإن مجلس التنظيم ينتخب من بين أعضائه رئيسا للجلسة باألغلبية 

 البسيطة لألعضاء الحاضرين أو ممثلين.

 : مداوالت مجلس التنظيم02المادة

أعضائه حاضرين أو  نية على األقل منامالتنظيم صحيحة إال عندما يكون ث ال تكون مداوالت مجلس

 ، وإذا لم يحصل على هذا النصاب. على أن الحضور المادي لستة أعضاء على األقل ضروري .ممثلين

فإنه يستدعي إلى اجتماع آخر بعد ثالثة أيام على األقل ويمكنه ان يتداول أيا كان عدد األعضاء 

 قل من كل مكونة.شريطة أن يحضر عضو واحد على األ الحاضرين

ل عضو على صوت واحد. وتؤخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين أو الممثلين. يتوفر ك

 وفي حالة تعادل لألصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 : مساعدة مجلس التنظيم00المادة

يجوز لمجلس التنظيم أن يستعين بكل شخصية مرجعية على أن ال يكون لها صوت تداولي ولكنها ملزمة 

 نفس الواجبات المتصلة بسرية المداوالت.باحترام 

 : محضر اجتماعات مجلس التنظيم01المادة

تصاغ مداوالت مجلس التنظيم في شكل محاضر تودع في سجل خاص يمسك بمقر سلطة تنظيم 

الصفقات العمومية ويوقفها رئيس المجلس والمدير العام الذي يتولى سكرتارية االجتماعات، وكذلك 

اضرين أو الممثلين. ويشير هذا المحضر إلى أسماء األعضاء الحاضرين أو الممثلين جميع األعضاء الح

وكذلك إلى اسم الشخصية المرجعية المدعوة بصفة االستشارة. وتتم تالوة المحضر والمصادقة عليه 

 من قبل مجلس التنظيم في الدورة الموالية.
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 : العالوات واالمتيازات02المادة

جلس التنظيم بعالوة جزافية شهرية وبامتيازات مختلفة تحدد بمقرر صادر يعوض عن نشاطات رئيس م

عن وزير المالية. ويتقاضى أعضاء مجلس التنظيم عالوة الدورة. وتحدد هذه العالوات واالمتيازات 

 األخرى بمقرر صادر عن وزير المالية.

 : تمثيل مجلس التنظيم00المادة

فقات العمومية. ويقوم طبقا للنظام الداخلي ولقرارات يمثل رئيس مجلس التنظيم سلطة تنظيم الص

 المجلس ببرمجة وتنظيم عمل لسلطة تنظيم الصفقات العمومية.

 وفي الصدد، يستدعي أعضاء سلطة تنظيم الصفقات العمومية ويحدد تواريخ االجتماعات.

لميزانية من طرف ويقدر نفقات سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي تدرج في اعتمادات تسييرها في ا

ير سلطة تنظيم الصفقات يوزير المالية. ويجب أن تكون هذه االعتمادات كافية لتغطية كافة نفقات  تس

 العمومية. وهو اآلمر بتحصيل موارد وصرف نفقات سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

تسييره للميزانية مباشرة وفي هذا الصدد، فهو غير خاضع لرقابة مصلحة النفقات المعهد بها. ويبلغ عن 

 إلى محكمة الحسابات. ويجوز له أن يطلب من وزير المالية إنشاء صندوق لإليرادات.

يكتتب عن طريق تعاقدي وبمرافقة المجلس عماال خارجيين يساعدون بصفة دائمة أو مؤقتة في إنجاز 

 مهام سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

 : تفويض رئاسة مجلس التنظيم09المادة

 يجوز للرئيس أن يفوض بعضا من صالحياته إلى عضو من مجلس التنظيم.

 ويخلفه في حالة التغيب أو اإلعاقة عضو من أعضاء المجلس.

 وفي حالة شغور منصب الرئيس يتولى عضو المجلس األكبر سنا اإلنابة.

 : نفقات سلطة تنظيم الصفقات العمومية41المادة

 للمدير العام من أجل التعهد بنفقات سلطة تنظيم الصفقات العمومية.يجوز للرئيس أن يفوض توقيعه 

 

 الفصل الثاني: لجنة التدقيقات والتحقيقات

 : عموميات40المادة

 تكلف لجنة التدقيقات والتحقيقات بإنجاز التدقيقات والتحقيقات المتعلقة بالصفقات العمومية.

المجلس الذين يمثلون المجموعات الثالث التي  وتتألف من ثالثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء

 تشكل مجلس التنظيم.

 وتجتمع تحت سلطة رئيس مجلس التنظيم الذي يخطط وينظم أشغالها بمساعدة المدير العام.

 : إجراءات اختيار مكتب التدقيق44المادة

المالية، الصفقات تسلم لجنة التدقيقات والتحقيقات في أجل أقصاه فاتح مارس الموالي الختتام السنة 

تدقيق مستقل وذي سمعة مهنية سبق للا التدقيق الفني والمالي لمكتب العمومية التي سيجري عليه

ل هذه الصفقات مثلسلطة تنظيم الصفقات العمومية أن اكتتبته بطريقة تحترم النظم المعمول بها. وت
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في جلسة منظمة لهذا  عينة تؤخذ عشوائيا من طرف رئيس مجلس التنظيم وبحضور أعضاء المجلس

 الغرض.

يتأكد من تواجد جميع الصفقات المبرمة ، وقبل إجراء القرعة .حضر هذه الجلسة عدل قضائي منفذيو

لمختلف السلطات المتعاقدة ضمن الرزم المعروضة للقرعة دون أن تكون صفقة ما موجودة في أكثر 

 من رزمة واحدة.

 : إجراءات مهمة مكتب التدقيق43المادة

من هذا المرسوم بثالثة  44ع مكتب التدقيق المستقل وذو الشهرة المهنية، المشار إليه في المادة يتمت

 أشهر لتقديم تقريره.

ويجوز أن يطلب ويحصل من سلطة تنظيم الصفقات العمومية على كل الوثائق والمستندات التي يراها 

 ضرورية إلنجاز مهمته.

قات العمومية ويحصل منها على ترخيص، أن يستمع إلى ويجوز له، بعد أن يعلم سلطة تنظيم الصف

بعض األشخاص ويقوم ببعض الزيارات التي يراها ضرورية إلنجاز مهمته. وفي هذه الحالة يجب عليه 

 ضمان حق الحضورية لإلدارة أو المصلحة أو الهيئة أو المقاولة المعنية بالتدقيق.

 

 : محتوى تقرير التدقيق42المادة

مكتب التدقيق المستقل نتائج التدقيق والمالحظات المحتملة لإلدارة او المصلحة أو الهيئة يدوم تقرير 

 باإلضافة إلى الصعوبات المعترضة.

تحيل سلطة تنظيم الصفقات العمومية تقارير التدقيق وتحليالت التدقيق حول إبرام الصفقات العمومية 

لرسمية مع مراعاة قواعد السرية وحماية إلى رئيس مجلس التنظيم. وتقوم بنشرها في الجريدة ا

 مصالح المقاوالت.

 : تحقيق اللجنة40المادة

يجوز للجنة التدقيقات والتحقيقات إجراء تحقيق في أي وقت ويتمتع المحققون التابعين لها بسلطات 

تندات حقيقية للتدقيق على الوثائق وفي عين المكان مع التزام اإلدارات في أن توفر لهم الوثائق والمس

 التي يطلبونها.

 : طالبو التحقيقات41المادة

 تقام التحقيقات بمبادرة من:

 رئيس الجمهورية؛ -

 رئيس مجلس الشيوخ؛ -

 رئيس الجمعية الوطنية؛ -

 الوزير األول؛ -

 كل وزير بالنسبة للمسائل التابعة لقطاعه أو الهيئات التابعة لوصايته. -

 44بتاريخ  122-4101ويجوز لسلطة تنظيم الصفقات العمومية وبالشروط الواردة في القانون رقم 

المتضمنة مدونة الصفقات العمومية أن تتعهد بنفسها بإجراء تدقيق أو تحقيق وتبت في  4101يوليو 

ة مهام االختالالت واألخطاء والمخالفات المالحظة بفضل المعلومات التي حصلت عليها خالل ممارس

 التدقيق والتحقيق.
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 : تعيين عضو مكلف بالتحقيق42المادة

يعين رئيس مجلس التنظيم لسلطة تنظيم الصفقات العمومية عضوا مكلفا بالتحقيق في الصفقة 

بلغت سلطة تنظيم الصفقات العمومية بشأنها. ويحدد له أجال إلنجاز تحقيقه وتقديم أالعمومية التي 

 .49إجراءات اإلبالغ الواردة في المادةتقريره قبل تنفيذ 

 : نطاق مهمة المحقق40المادة

يجوز للمحقق عالوة على استغالله الوثائق التي بحوزة سلطة تنظيم الصفقات العمومية أن يجري كل 

 استماع أو زيارة يراها ضرورية.

نات أو الرقابات وتكون هذه االستماعات والزيارات موضعا لتقرير يذكر طبيعة وتاريخ ومحل المعاي

المقام بها. ويوقع هذا التقرير كل من المحقق والشخص المسؤول عن الهيئة المعنية بالتحقيق. وفي 

 حالة امتناع هذا األخير يبين ذلك في التقرير ويحرر به محضر.

 : تقرير المحقق49المادة

ويتوفر الشخص أو الهيئة  الشخص أو الهيئة المعنية.إلى على إثر تحقيقاته يعد المحقق تقريرا يبلغه 

 ( يوما اعتبارا من هذا اإلبالغ لإلدالء بمالحظاته المحتملة.00على أجل خمسة عشر )

 : عرض تقرير المحقق31المادة

أعاله، يقدم المحقق تقريره، مرفقا بالمالحظات المحتملة للهيئة  49عند انتهاء األجل المحدد في المادة 

 جنة التدقيقات والتحقيقات.المعنية بالتحقيق، ويعرضه على ل

 : وجهة التقرير30المادة

يوجه تقرير التحقيق، مرفقا بالمالحظات المحتملة المقدمة من طرف الهيئة المعنية بالتحقيق، إلى 

 السلطة التي أمرت به.

 : آراء وقرارات اللجنة34المادة

من األعضاء الحاضرين من أجل تصدر لجنة التدقيقات والتحقيقات آراءها وقراراتها باألغلبية البسيطة 

البت في وجود اختالالت في المسطرة المتبعة من طرف الهيئة المعنية بالتحقيق. وفي حالة تعادل 

 األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 : إبالغ تقرير التحقيق33المادة

ابات وإلى يبلغ رئيس مجلس التنظيم لسلطة تنظيم الصفقات العمومية تقرير التحقيق إلى محكمة الحس

 النيابة، إذا أظهر التحقيق حاالت انتهاك النظم المتعلقة بالصفقات العمومية أو قواعد القانون الجنائي.

 

 سوية النزاعاتتالفصل الثالث: لجنة 

 : عموميات32المادة

 تجلس لجنة لتسوية النزاعات تابعة لسلطة تنظيم الصفقات العمومية حسب الوقائع المعروضة عليها.

لجنة تسوية النزاعات بصفة ثالثية من ستة أعضاء من لجنة التنظيم ال ينتمون إلى لجنة تتشكل 

التدقيقات والتحقيقات. ويرأسها استحقاقيا رئيس مجلس التنظيم وفي حالة وجود مانع يختار المجلس 

 من بين أعضائه من يخلفه.
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 : تعارض الوظائف في لجنة تسوية النزاعات30المادة

من هذا  00أعضاء لجنة تسوية النزاعات نفس اقواعد التعارض المذكورة في المادةتنطبق على 

 المرسوم.

 

 : مهام لجنة تسوية النزاعات31المادة

 تكلف لجنة تسوية النزاعات بما يلي:

تلقي اإلبالغات عن المخالفات المالحظة من طرف األطراف المعنية قبل أو خالل إبرام  -

 ، وإذا ترتب عن هذه الوقائع خرق للنظم المتعلقة بإبرام صفقة عمومية .الصفقات العمومية

وإذا شكلت هذه الوقائع مخالفة جزائية فإن  .تقوم لجنة تسوية النزاعات بتبليغ لجنة التدريب

 ؛سلطة تنظيم الصفقات العمومية تبلغ المحاكم المختصة

حين والمتعهدين بالصفقات استقبال وتسجيل والنظر في الطعون الممارسة من طرف المترش -

العمومية والمستفيدين منها الذين يزعمون تضررهم من إجراء اإلبرام المختار أو من منح 

 ؛لصفقة عمومية

لبت في كل مخالفة لإلجراء عرضت على الس التنظيم أن يبلغ اللجنة بهدف يجوز لرئيس مج -

 هيئة تنظيم الصفقات العمومية.

 عروضة على لجنة تسوية النزاعات: طبيعة المنازعات الم32المادة

تبلغ لجنة تسوية النزاعات بالمنازعات المتعلقة بإجراءات اإلبرام المذكورة في الفقرة الثانية المذكورة 

المتضمن  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101أسفله، وذلك في األجل الوارد في أحكام القانون رقم 

 على:مدونة الصفقات العمومية وتتضمن االعتراض 

 قرار اختيار منهج إبرام الصفقة؛ .0

 القرارات بمنح أو بعدم منح الصفقة؛ .4

 محتوى ملفات استدراج المناقصة وعلى الخصوص: .3

 المخالفات المتعلقة باإلعالن عن اإلجراء؛ -

 المسائل المتعلقة بحاالت تنازع المصالح؛ -

 القواعد المتعلقة بمشاركة المترشحين والكفاءات المطلوبة؛ -

 اإلبرام وإجراءات االنتقاء المختارة؛طرق  -

 مطابقة وثائق استدراج المناقصة للنظم؛ -

 ؛ةالمواصفات الفنية المعتمد -

 معايير التقييم. -

 وتتمثل مهمة لجنة تسوية النزاعات في ما يلي:

محاولة التوفيق بين االطراف المعنية والبت في تجاوزات وانتهاكات النظم الوطنية التي  -

 تالحظها؛

اي إجراء تحفظي أو تصحيحي أو توفيقي لتنفيذ إجراء اإلبرام ويظل المنح النهائي األمر ب -

 حتى النطق بقرار اللجنة. اللصفقة معلق
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تكون قرارات لجنة تسوية النزاعات نافذة وملزمة لألطراف وهي نهائية. إال أنه يمكن أن تكون موضعا 

 ثر تعليقي لإلجراء.للطعن أمام المحاكم المختصة. إال أنه ليس لهذا الطعن أ

 : منازعات هيئات إبرام الصفقات30المادة

تبت لجنة تسوية النزاعات في المنازعات التي تثور بين أجهزة اإلدارة العاملة في إطار مسطرة إبرام 

 الصفقات العمومية التي تم إبالغها بها.

 : آجال الطعن39المادة

بتاريخ  122-4101من القانون رقم  03من المادة في ميدان المنازعات وطبقا ألحكام الفقرة الثالثة 

المتضمن مدونة الصفقات العمومية المتعلقة بالخالف بين السلطة المتعاقدة واللجنة  4101يوليو  44

الوطنية لرقابة الصفقات العمومية حول إلغاء اختيار إجراء لمناقصة أو حول منح صفقة معينة، يتم تعهد 

ساعة من ساعات  24السلطة المتعاقدة. وتقوم هذه االخيرة، خالل  لجنة تسوية النزاعات من طرف

العمل اعتبارا من قرار رفض اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، بتوجيه مذكرة، بإيداع مباشر أو 

بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم أو أي وسيلة الكترونية، إلى سلطة تنظيم الصفقات 

ساعة لإلدالء بمالحظاتها.  24شعر بها اللجنة المذكورة. وتتوفر هذه االخيرة على مدة العمومية التي ت

وتصدر لجنة تسوية النزاعات قراراتها في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من استالم مذكرة السلطة 

 ال هذه المدة.والمتعاقدة وتظل مسطرة اإلبرام معلقة ط

 : رفض المصادقة على الصفقة21المادة

 44بتاريخ  122-4101من القانون رقم  20في ميدان المنازعات وطبقا الحكام الفقرة الثانية من المادة

المتضمن لمدونة الصفقات العمومية المتعلقة برفض السلطة المختصة المصادقة على  4101يوليو 

جال الصفقة ضمن نفس اآل نحالصفقة، يتم تعهد لجنة تسوية النزاعات من طرف المستفيد من م

 اعاله. 39والصيغ الواردة في المادة 

 : إجراءات الطعن20المادة

المنظم لمدونة  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101ميدان المنازعات وطبقا ألحكام القانون رقم في

الصفقات العمومية المتعلقة بمنح الصفقات وشروط نشر إعالنات المناقصة ومشاركة المترشحين 

المطلوبة منهم واختيار نمط إبرام الصفقة ومسطرة االنتقاء المعتمدة ومطابقة والكفاءات والضمانات 

وثائق المناقصة للنظم والمواصفات الفنية المعتمدة وكذلك اختيار معايير التقييم، يتم تعهد لجنة تسوية 

النزاعات بواسطة مذكرة تودع مباشرة لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية أو توجه بواسطة رسالة 

 مضمونة مع إشعار باالستالم أو أية وسيلة ألكترونية.

ويعرض صاحب المذكرة المخالفات الصادرة لنظم الصفقات العمومية. ويصحب مذكرته برسالة 

الشخص المسؤول عن الصفقة المتضمنة رفض مطالباته وبقرار السلطة الهرمية التي يتبع لها، وبجميع 

 وثيقة يرى اإلدالء بها ضروريا لدعم طعنه. المراسالت المتعلقة بالنزاع وكذلك بكل

وعند استالمه للمذكرة يسلم المدير العام للطالب وصال على الفور، في حالة اإليداع المباشر أو في أول 

 يوم من أيام العمل في حالة إبالغ بالطريقة االلكترونية. ثم يعلم الطرف اآلخر بالمذكرة المودعة.
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 ة النزاعات: إعالم لجنة تسوي24المادة

إن تعهد لجنة تسوية النزاعات يحول دون القيام في نفس الوقت بتعهد المحكمة المختصة إلى أن 

تنطق لجنة تسوية النزاعات بقرارها. كما أنه يعلق آجال التقاضي أمام هذه المحكمة. إال أن الطعن 

 يوما. 40القضائي يمكن أن يقام به في حالة غياب قرار خالل أجل أقصاه 

 : تعيين مقرر لجنة تسوية النزاعات23مادةال

 يعين رئيس لجنة تسوية النزاعات عضوا مكلفا بإعداد تقرير حول القضية المطروحة.

 يقدم المقرر تقريره شفهيا إلى لجنة تسوية النزاعات.

 تستمع لجنة تسوية النزاعات إلى مقدم الطلب الذي يمكن أن يستعين بمستشار يختاره.

 ية النزاعات بطلب من الرئيس أن تستمع إلى كل شخص ترى االستماع إليه مفيدا.ويجوز للجنة تسو

 : مداوالت لجنة تسوية النزاعات22المادة

 ال تكون مداوالت لجنة تسوية النزاعات صحيحة إال بحضور نصف أعضائها.

 

 الفصل الرابع: لجنة التأديب

 : التنظيم وسير العمل20المادة

ثالثية من ثالثة أعضاء من مجلس التنظيم ال ينتمون إلى لجنة تسوية تشكل لجنة التأديب بصفة 

 النزاعات.

ويرأسها استحقاقيا رئيس مجلس التنظيم أو، في حالة وجود مانع، يرأسها أي شخص يعين لهذا 

 الغرض من طرف مجلس التنظيم من بين أعضائه.

ئها. وتبت في الملفات المعروضة على تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها او من اثنين من أعضا

لجنة تسوية النزاعات او لجنة التدقيقات والتحقيقات أو في أي ملف آخر يعرضه عليها رئيس مجلس 

 التنظيم.

وال تكون مداوالت لجنة التأديب صحيحة إال بحضور جميع أعضائها. وتأخذ قراراتها باألغلبية البسيطة. 

إال إذا ، اجتماعات ومداوالت اللجنة علنية الرئيس مرجحا. وتكون وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت

 إرتأت اللجنة أن طبيعة المعلومات الحساسة واألسرار التجارية تحول دون ذلك.

وتتمثل مهام لجنة التأديب في النطق بالعقوبات في شكل إقصاء مؤقت أو جزاءات مالية تسلط على 

قات العمومية في حالة خرق النظم المتعلقة بإبرام الصفقات المترشحين أو المتعهدين أو أصحاب الصف

 العمومية حسب مسطرة عادلة وحضورية.

يجوز للمترشحين أو المتعهدين المتابعين أن يستعينوا بمستشارين يختارونهم. ويتوفرون على أجل كاف 

 .إلعداد حججهم ويجوز لهم الطعن امام المحاكم المختصة في العقوبات المسلطة عليهم

ويحدد مبلغ الجزاءات حسب خطورة المخالفات وانتهاكات النظم وحسب االمتيازات التي حصل عليها 

 من مبلغ الصفقة المعنية. %0مرتكبها وال يجوز أن يتعدى الجزاء المالي لكل مخالفة 

وتسري العقوبات فور نطق اللجنة بها. وتظهر في شكل وثيقة يوقع عليها جميع األعضاء ثم تنشر في 

جريدة الصفقات العمومية. ويبلغ هذا القرار إلى المترشح أو المتعهد أو صاحب الصفقة المعني في 

 أجل أقصاه يومين بعد مداولة اللجنة.

تعلم اللجنة سلطات الوصاية المختصة والسلطات القضائية باألخطاء المرتكبة من طرف وكالء الدولة 

 قيام بالمتابعات المناسبة.بمناسبة إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية لل
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 : حماية األعضاء21المادة

در عنهم خالل ممارسة صتحمي الدولة أعضاء لجنة التأديب بالنسبة للتصرفات والقرارات التي ت

 من هذا المرسوم. 00وظائفهم. وتنطبق عليهم نفس قواعد التعارض الواردة في المادة 

 

: المديرية العامة0الفصل   

 المديرية العامة: تنظيم 22المادة

وعلى ، التنظيم عن طريق استدعاء الترشح يتولى المديرية العامة مدير عام يكتتب من طرف مجلس

أساس معايير النزاهة األخالقية والكفاءة والتجربة المهنية في الميادين القانونية أو الفنية او االقتصادية 

 ذات الصلة بالصفقات العمومية.

ة التنظيم على اقتراح من رئيس سلطقرار من مجلس سلطة التنظيم بناءيعين المدير العام بموجب 

 قابلة للتجديد مرة واحدة. لفترة ثالث سنوات

وفي حالة شغور منصب المدير العام بسبب الوفاة أو االستقالة أو المانع النهائي وحتى تعيين مدير عام 

مجلس التنظيم جميع التدابير الضرورية لتأمين حسن سير يتخذ  .جديد من طرف السلطة المختصة

 00سلطة تنظيم الصفقات العمومية بتعيين نائب يختار من بين المديرين الفنيين المذكورين في المادة

 من هذا المرسوم.

 : مهام المدير العام20المادة

تحت سلطة الرئيس يكلف المدير العام بتطبيق السياسة العامة لسلطة تنظيم الصفقات العمومية 

 ورقابة مجلس التنظيم.

وهو يدير، تحت سلطة رئيس مجلس التنظيم، المصالح اإلدارية في سلطة تنظيم الصفقات العمومية. 

ويمكن أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع العقود والقرارات ذات الطابع اإلداري. ويأخذ 

 .اإلجراءات الضرورية لتهيئة وتنظيم أعمال المجلس

 وفي هذا الصدد، فهو مكلف بما يلي:

تأمين اإلعداد الفني للملفات التي ستعرض على مجلس التنظيم وإعداد مداوالته وحضور  -

 اجتماعاته باعتباره كاتبا مقررا للمجلس وتنفيذ قراراته؛

عرض مشاريع التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي وكذلك سلم أجور وامتيازات العمال على  -

 يم للمصادقة عليها؛مجلس التنظ

القيام، في إطار مهام سلطة تنظيم الصفقات العمومية، بإعداد البرنامج السنوي والتوصيات  -

ومشاريع النصوص التنظيمية والوثائق النموذجية ودليل اإلجراءات وبرنامج تكوين أو تطوير 

 اإلطار المهني في ميدان الصفقات العمومية؛

قيام كذلك، تحت سلطة رئيس مجلس التنظيم، بإعداد إعداد التقارير حول األنشطة وال -

 .الحسابات والبيانات المالية التي ستعرض على المجلس للمصادقة عليها وتوقيف الحسابات

فإنه يتعهد بنفقات سلطة تنظيم ، اس وبتفويض من رئيس مجلس التنظيموعلى هذا األس

بتصفية موارد سلطة تنظيم الصفقات العمومية ويقوم بتصفيتها ويأمر بصرفها كما يقوم 

 الصفقات العمومية؛

اكتتاب وتعيين وفصل أفراد العمال وتحديد مخصصاتهم وامتيازاتهم مع مراعاة الصالحيات  -

 المقررة لمجلس التنظيم؛
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اقتناء المشتريات وإبرام الصفقات والعقود واالتفاقيات المتعلقة بسير عمل سلطة تنظيم  -

ها شريطة مصادقة رئيس مجلس التنظيم بالنسبة للمقتنيات الصفقات العمومية، والتوقيع علي

والعقود التي يساوي مبلغها أو يزيد على سقف سيحدد بمقرر من الوزير األول، والقيام على 

تنفيذها ورقابتها مع االحترام الصارم لبنود الميزانية طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية 

 المعمول بها؛

ال، أي إجراء تحفظي ضروري لحسن سير سلطة تنظيم الصفقات اتخاذ، في حالة االستعج -

 العمومية على أن يشعر بذلك الحقا مجلس التنظيم؛

القيام، تحت رقابة مجلس التنظيم، بتنفيذ كل مهمة تدخل في االختصاصات العامة لسلطة  -

تنظيم الصفقات العمومية مع مراعاة الصالحيات الخاصة الممنوحة بموجب هذا المرسوم 

 لمجلس وللهيئات األخرى لسلطة تنظيم الصفقات العمومية.ل

 : مسؤولية المدير العام29المادة

المدير العام مسؤول أمام مجلس التنظيم الذي يمكن أن يعاقبه في حالة ارتكاب خطأ جسيم او سلوك 

ا من شأنه اإلضرار بحسن سير أو سمعة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وذلك حسب إجراءات تحدده

 النظم السارية.

 : التعويضات واالمتيازات01المادة

تحدد التعويضات واالمتيازات الممنوحة للمدير العام بمقرر من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس 

 التنظيم.

 : تفويض صالحيات المدير العام00المادة

 الفنيين.يجوز للمدير العام أن يفوض جزء من صالحياته إلى المديرين اآلخرين 

 

 المقطع األول: الهيئات الملحة بالمديرية العامة

 : المصالح الملحقة بالمديرية العامة04المادة

 المصالح الملحقة بالمديرية العامة هي الكتابة الخاصة والمصلحة المالية واإلدارية.

 

 المقطع الفرعي األول: الكتابة الخاصة

 : مهام الكاتب الخاص03المادة

 الخاصة من طرف كاتب بمستوى رئيس مصلحة.تسير الكتابة 

 وهو مكلف بما يلي:

 تسجيل ومعالجة وإرسال البريد السري؛ -

مساعدة المدير العام في وظائفه ككاتب مقرر لمجلس التنظيم لسلطة تنظيم الصفقات  -

 العمومية؛

بيانات التعاون مع المصلحة اإلدارية والمالية في إطار إعداد الوثائق ومشاريع المداوالت وال -

 والتقارير التي يعرضها المدير العام لمصادقة مجلس التنظيم لسلطة تنظيم الصفقات العمومية؛

 وبصفة عامة كل األعمال األخرى التي يمكن أن تسند إليه. -
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 المقطع الفرعي الثاني: المصلحة اإلدارية والمالية

 : مهام رئيس المصلحة02المادة

 وتنع  من طرف رئيس مصلحةتسير المصلحة اإلدارية والمالية 

 وعلى هذا األساس، يكلف بما يلي:

 تسجيل ومعالجة وإرسال البريد العادي؛ -

 تسيير األموال والموارد المالية للسلطة؛ -

 إعداد وإنتاج البيانات المالية؛ -

 تسيير ممتلكات سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛ -

 تسيير عمال سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛ -

 والعقود واالتفاقيات؛حفظ الصفقات  -

 وبصفة عامة، كل األعمال األخرى التي يمكن أن تسند إليه. -

 المقطع الثاني: المديريات الفنية

 : عدد المديريات الفنية00المادة

 04تضم المديرية العامة لسلطة تنظيم الصفقات العمومية باإلضافة إلى المصالح المذكورة في المادة

 أعاله:

 والشؤون القانونية؛مديرية التنظيم  -

 مديرية التكوين والدعم الفني؛ -

 مديرية اإلحصاءات والتوثيق واألرشيف. -

 يحدد تنظيم وصالحيات المديريات الفنية من طرف مجلس التنظيم بناء على اقتراح من المدير العام.

 : تنظيم المديرية الفنية01المادة

 المدير العام. توضع كل مديرية فنية تحت سلطة مدير يكون مسؤوال أمام

ويكتتب المديرون عن طريق استدعاء الترشحات من طرف المديرية العامة ويعينون باقتراح منها من 

طرف مجلس التنظيم. ويجوز أن يكون هؤالء المديرون عقدويين أو موظفين في وضعية إعارة أو 

 استيداع ويتم انتقاؤهم على أساس ملف يتضمن شروط التأهيل.

 ح الملحقة بكل مديرية: المصال02المدة

 تتوفر كل مديرية فنية على كاتبة إدارة مكلفة بما يلي:

 استقبال وتسجيل البريد وعرضه لتأشير المدير؛ -

 تسيير لوازم المكتب والمعدات؛ -

 طباعة جميع الوثائق اإلدارية ميكانيكيا أو الكترونيا؛ -

 جميع المهام التي يمكن أن يسندها إليه المدير الفني. -
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 الثالث: الموارد البشرية المقطع

 : النظام األساسي لعمال السلطة00المادة

يستفيد عمال سلطة تنظيم الصفقات العمومية من نظام أساسي خاص بهم يصادق عليه مجلس 

 التنظيم.

 : الوضعية اإلدارية للعمال09المادة

 يجوز لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أن تشغل:

 اشرة؛العمال العقدويين المكتتبين مب -

 الموظفين الموضوعين في حالة إعارة؛ -

وكالء الدولة التابعين لمدونة الشغل والموجودين في حالة التعليق أو في أي وضعية أخرى  -

 تسمح بها النظم المعمول بها.

 : حقوق وواجبات عمال السلطة11المادة

العمومية خاضعون مدة الموظفون المعارون ووكالء الدولة المحولون إلى سلطة تنظيم الصفقات 

عملهم فيها للنصوص التي تحكم سلطة تنظيم الصفقات العمومية ولقانون الشغل مع مراعاة أحكام 

 القانون األساسي للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالموظفين الخاصة بالتقدم والتقاعد ونهاية اإلعارة.

 ية.يكتتب عمال سلطة تنظيم الصفقات العمومية بصفة شفافة وتنافس

وال يجوز ألعضاء المديرية ولعمال سلطة تنظيم الصفقات العمومية ممارسة أي نشاط تجاري أو مأجور 

أو االستفادة من أي مكافأة أيا كانت صيغتها أو حيازة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة أو 

 مكتب يشارك في الطلبية العمومية.

 : أجور عمال السلطة10المادة

ور واالمتيازات المالية والمادية الممنوحة لعمال سلطة تنظيم الصفقات العمومية من طرف تحدد األج

 رئيس مجلس التنظيم مع مراعاة الصالحيات الممنوحة للمجلس.

 

 المقطع الرابع: موارد سلطة تنظيم الصفقات العمومية

 : مصدر موارد السلطة14المادة

 ما يلي:حة السنوية من ميزانية الدولة مالوة على المنتتألف موارد سلطة تنظيم الصفقات العمومية ع

عائدات كل الخدمات األخرى ذات الصلة بمهام سلطة التنظيم: بيع منشورات سلطة تنظيم  -

 الصفقات العمومية للقطاع الخاص؛

نصف المبالغ المتعلقة بتسجيل الصفقات العمومية من طرف مصالح العقارات حيث يجب إعادة  -

 دفعها للسلطة؛

من عائدات بيع ملفات استدراج المناقصة التي تطلقها الشخصيات المعنوية المشار إليها  01% -

المتضمن مدونة الصفقات  4101يوليو  44بتاريخ  122-4101من القانون رقم  3في المادة 

 العمومية؛

مصاريف تسجيل الطعون طبقا إلجراءات يحددها مجلس التنظيم على أساس مقدار بين مائة  -

 ( أوقية؛011.111و  011.111ائة ألف )وخمسم
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 عائدات األموال واألصول والقيم؛ -

 الهدايا والوصايا؛ -

 اإلعانات االستثنائية الممنوحة من طرف الهيئات الوطنية أو الدولية؛ -

 الموارد التي يخصصها لها قانون المالية. -

المذكورة أعاله بمقرر من وزير تحدد طرق تحصيل عائدات بيع ملفات استدراج المناقصة واالقتطاعات 

 المالية.

 : تسيير موارد السلطة13المادة

 يتم تسيير موارد سلطة تنظيم الصفقات العمومية حسب قواعد المحاسبة العمومية.

 

 المقطع الفرعي األول: الميزانية والحسابات

 : إعداد الميزانية12المادة

الموارد والنفقات وتحدد طبيعتها ومبلغها. ويعد تتوقع ميزانية سلطة تنظيم الصفقات العمومية وتجيز 

الميزانية رئيس مجلس التنظيم بمساعدة المدير العام. ثم يعرضها على المجلس للنظر فيها في أجل 

أقصاه شهران قبل انتهاء السنة المالية الجارية. ويقر الملجس الميزانية في أجل أقصاه فاتح دجمبر من 

 نفس السنة.

 المالية : الدورة10المادة

 دجمبر من نفس السنة. 30تبدأ دورة الميزانية بفاتح يناير وتختتم يوم 

 

 المقطع الفرعي الثاني: الرقابة الخارجية

 : التدقيق على السلطة11المادة

تمارس الرقابة الخارجية على سلطة تنظيم الصفقات العمومية بواسطة تدقيق ينفذه مفوض الحسابات 

 وبواسطة تدقيق خارجي.

 : تعيين مفوض الحسابات12ادةالم

يعين مفوض الحسابات لمدة ثالث سنوات غير قابلة للتجديد. ويقوم سنويا بتدقيقين معمقين على األقل 

 لحسابات السيولة، ومرة واحدة على األقل بتدقيق حسابات سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

ونسخة منه إلى المدير العام لسلطة أعضاء مجلس التنظيم ض الحسابات تقريره إلى رئيس ويوجه مفو

 تنظيم الصفقات العمومية.

 دورية تدقيقات السلطة 10المادة

يجب أن تدقق حسابات سلطة التنظيم مرة كل سنة من طرف مكتب تدقيق معروف بكفاءته يتم 

 انتقائه عن طريق استدراج العروض.

 : خضوع السلطة لهيئات الرقابة19المادة

 ات العمومية لرقابة هيئات التدقيق في الدولة ولمحكمة الحسابات.تخضع سلطة تنظيم الصفق
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 العنوان الثالث: ترتيبات مختلفة ومؤقتة ونهائية

 : التقدير السنوي للسلطة21المادة

توجه سلطة تنظيم الصفقات العمومية كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس 

مبلغة ،ئيس محكمة الحسابات تقريرا بأنشطتها خالل السنة المنصرمةالجمعية الوطنية والوزير األول ور

ويكون التقرير مصحوبا بجميع  .ة نظام إبرام وتنفيذ ورقابة الصفقات العموميةيعن مدى نجاعة وموثوق

 التوصيات التي من شأنها تحسين هذا النظام وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

 

 : الدورة المالية20المادة

 30تبدأ دورة الميزانية األولى من اليوم الذي أنشأت فيه سلطة تنظيم الصفقات العمومية إلى يوم 

 دجمبر الموالي.

 : رئاسة مجلس التنظيم24المادة 

 توكل لإلدارة فترتي االنتداب األوليين لرئاسة مجلس التنظيم.

 : سريان هذا المرسوم.23المادة

اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية  سريالذي ييكلف الوزراء بتطبيق هذا المرسوم 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.6.XV سقف صالحيات هيئات إبرام ورقابة  دديح 4104فبرائر  02وأ  صادر بتاريخ / 400مقرر رقم

 الصفقات وتشكيلة لجان إبرام الصفقات العمومية

 

 المادة األولى:الهدف

المتضمن مدونة  4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101يهدف هذا المقرر المطبق للقانون رقم 

صالحيات هيئات إبرام الصفقات العمومية  فقوسمومية ومراسيم تطبيقه إلى تحديد الصفقات الع

وتشكيلة لجان إبرام الصفقات  الضمانواجب تقديم  فقوسورقابة الصفقات العمومية و فقوسو

 واالمتيازات. ميةوالتعويضاتعموال

 

 : سقف صالحيات لجان إبرام الصفقات العمومية4المادة 

المتضمن مدونة  4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101من القانون رقم  0تطبيقا ألحكام المادة 

عمومي من اختصاص لجان إبرام  إنفاقتيارا منه أي علعمومية، فإن المبلغ الذي يكون االصفقات ا

ومراعاة لخصوصية نشاطات  .( ماليين أوقية بما فيه إجمالي الرسوم01الصفقات العمومية هو عشرة )

المؤسسات التالية: مفوضية األمن الغذائي ـ وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات ـ الشركة الموريتانية 

ترفع إلى خمسين مليون  العتبةشركة الوطنية للمياه فإن للكهرباء ـ الشرطة الوطنية لصيانة الطرق ـ ال

 ( أوقية.01.111.111)

 

 :سقف رقابة الصفقات العمومية3المادة

رقابة الصفقات العمومية بوصفها هيئة مراقبة جميع الصفقات العمومية التي لتتولى اللجنة الوطنية 

الصادر  122-4101من القانون رقم  04و  00جميع المشتركين العموميين، تطبيقا للمادتين  يبرمها

ما يلي:فحص واعتماد ملفات استدراج ت العمومية المتضمن مدونة الصفقا 4101يوليو  44بتاريخ 

ها لجان خذاضر والقرارات التي تعدها أو تتالمناقصة وطلبات المقترحات وتقارير تقييم العروض والمح

( 411.111.111بشأن الصفقات التي تتجاوز ماتئتين مليون ) المتعاقدةإبرام الصفقات العمومية للهيئات 

 أوقية بما فيها بإجمالي الرسوم.

 

 :سقف رقابة الصفقات بالتراضي2المادة

المتضمن تنظيم  4100يوليو  2الصادر بتاريخ  029-4100من المرسوم رقم  31تطبيقا لترتيبات المادة 

تحال قرارات اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية  وسير اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية،

ما تجاوزت الصفقة لتنظيم الصفقات العمومية ك سلطةفي مجال الصفقات بالتفاهم المباشر فورا إلى 

 ( أوقية بما فيها إجمالي الرسوم.011.111.111مائة مليون )

 

 :سقف وجوب تقديم ضمانة0المادة

المطبق لبعض  4100يوليو  2الصادر بتاريخ  001-4100لمرسوم رقم من ا 20تطبيقا لترتيبات المادة 

، المتضمن مدونة الصفقات العمومية 4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101أحكام القانون رقم 

على المتعهدين بالصفقات المفتوحة على أساس استدراج مناقصة أن يقدموا ضمانة العرض  فإنهيجب 
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التي للصفقات  يقدمه المترشحونالمناقصة ويجوز قبول تعهد على الشرف إذا تطلبها ملف استدراج 

 ( أوقية بما فيها إجمالي الرسوم.41.111.111عن عشرين مليون ) تقدر ميزانيتها بما يقل 

 

 : تشكيلة لجان إبرام الصفقات1المادة

 يتكون عدد أعضاء اللجنة إبرام الصفقات العمومية من تسعة أشخاص. رئيسهازيادة على 

المتضمن مدونة  4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101من القانون رقم  9تطبيقا لترتيبات المادة 

 4100يوليو  2الصادر بتاريخ  020-4100من المرسوم رقم  40الصفقات العمومية والمادة رقم 

تعود صفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات  ، جنة إبرام الصفقات العموميةالمتضمن تنظيم وسير ل

العمومية وشركات الدولة والوكاالت ومشاريع التنمية والمجموعات المحلية وكل هيئة أخرى تنشؤها 

 الدولة أو المجموعات المحلية إلى اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية التالية:

 

 الهيئات الملحقة لجان إبرام الصفقات العمومية   

 القطاعات االجتماعية-0

 ية للتهـــذيت الـــوطني والتعلـــيم العـــالوزارة الدولـــ -

 والبحث العلمي

 وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي -

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة -

 وزارة الصحة -

 واألسرة وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة -

 وزارة الثقافة والشباب والرياضة -

الوزارة المنتدبة لـدى وزارة الدولـة للتهـذيب الـوطني  -

 الملكلفة بالتعليم األساسي

الوزارة المنتدبة لـدى وزارة الدولـة للتهـذيب الـوطني  -

 ثانويالملكلفة بالتعليم ال

الوزارة المنتدبة لـدى وزارة الدولـة للتهـذيب الـوطني  -

والتكـــوين المعنـــي والتقنيـــات المكلفـــة بالتشـــغيل 

 الجديدة.

، ســـــات العموميـــــة ذات الطـــــابع اإلداريالمؤس -

ــــة ذات الطــــابع الصــــناعي  المؤسســــات العمومي

بالقطاعـات  ةلحقـالمالشركات والوكـاالت  ،والتجاري

 المختلفة.

 الدفاع واألمن -4

 وزارة الدفاع الوطني -

 قيادة األركان الوطنية -

 قيادة أركان الدرك الوطني -

 أركان الحرس الوطني قيادة -

 التجمع العام ألمن الطرق -

 المديرة العامة لألمن الوطني -

 قطاعات السيادة -3

 االمانة العامة لرئاسة الجمهورية  -

 وزارة العدل -

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون -
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 لالمركزيةاوزارة الداخلية و -

 وزارة االتصال والعالقات مع البرلمان -

 األمانة العامة للحكومة -

مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني والعالقات  -

 مع المجتمع المدني 

 البلديات -

المؤسســـــات العموميـــــة ذات الطـــــابع اإلداري،  -

المؤسسات العموميـة الصـناعية والتجاريـة الشـركات 

 بالقطاعات المختلفة ةلحقالموالوكاالت 

 قطاعات االقتصاد والمالية -2

 وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية -

 وزارة المالية -

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري -

 وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة -

 البنك المركزي الموريتاني -

المؤسســـــات العموميـــــة ذات الطـــــابع اإلداري،  -

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 بالقطاعات المختلفةة لحقالمالشركات والوكاالت 

قطاعات الخدمات األساسية  -0

 والصناعات االستخراجية

 وزارة المياه والصرف الصحي -

 وزارة النفط والطاقة والمعادن -

المؤسســـــات العموميـــــة ذات الطـــــابع اإلداري،  -

والتجاريـة الشـركات المؤسسات العموميـة الصـناعية 

 ة بالقطاعات المختلفةلحقوالوكاالت الم

القطاع الريفي واألمن  -1

 الغذائي

 وزارة التنمية الريفية -

الــوزارة المنتدبــة لــدى الــوزير األول المكلفــة بالبيئــة  -

 والتنمية المستديمة 

 مفوضية األمن الغذائي -

المؤسســـــات العموميـــــة ذات الطـــــابع اإلداري،  -

المؤسسات العموميـة الصـناعية والتجاريـة الشـركات 

 بالقطاعات المختلفةة لحقالموالوكاالت 

 يةقطاعات البنى األساس -2

 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي -

 وزارة التجهيز والنقل -

المؤسســـــات العموميـــــة ذات الطـــــابع اإلداري،  -

المؤسسات العموميـة الصـناعية والتجاريـة الشـركات 

 بالقطاعات المختلفةة لحقالم والوكاالت

 

 :التعويضات واالمتيازات2المادة

وأعضاء لجان الصفقات العمومية بمقرر يصدر عن وزير  رؤساءد األجور وغيرها من امتيازات تحد

 المخصصة لهذه اللجان. ناتالمواز نفقةالمالية ويتم التكفل بها على 

 : التطبيق0المادة 
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الذين تنفذ الصفقات الخاصة بهم  ،كلف الوزراء واألمين العام للحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسيةي

امون للوزارات والمديرون العامون للمؤسسات العمومية وشركات خارج التراب الوطني، واألمناء الع

 ،كل فيما يعنيه،المشاريع واآلمرون بصرف ميزانيات المجموعات المحلية  منسقوالدولة والوكاالت و

 بتطبيق ونشر هذا المقرر الذي يلغي كل الترتيبات السابقة والمخالفة.

 .المناجم )سنيم(ال يشمل هذا التوزيع الشركة الوطنية للصناعة و

 

 سريان:النشر وال9المادة 

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية المورتيانية ويبدأ تنفيذه اعتبارا من فاتح 

 .4104فبراير 
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.7.XV صادر  400مقرر رقم يعدل بعض ترتيبات ال 4104ابريل  03وأ  صادر بتاريخ / 718مقرر رقم

يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101القانون رقم بعض أحكام المتضمن تطبيق  4104فبرائر  02بتاريخ

 مراسيم تطبيقهالمتضمن مدونة الصفقات العمومية و 4101

 

 4104فبرائر  02صادر بتاريخال 400من المقرر رقم  0و  1و  3و  4تلغى ترتيبات  المواد المادةاألولى: 

المتضمن مدونة  4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101القانون رقم المتضمن تطبيق بعض أحكام 

 مراسيم تطبيقه.الصفقات العمومية و

 سقف صالحيات لجنة إبرام الصفقات العمومية )جديدة(:4المادة

المتضمن مدونة  4101يوليو  44بتاريخ الصادر  122-4101من القانون رقم  0تطبيقا ألحكام المادة 

عمومي من اختصاص لجان إبرام  إنفاقتيارا منه أي عالصفقات العمومية، فإن المبلغ الذي يكون ا

 .( ماليين أوقية بما فيه إجمالي الرسوم01الصفقات العمومية هو عشرة )

 )جديدة(: سقف رقابة الصفقات العمومية3المادة

بة الصفقات العمومية بوصفها هيئة مراقبة جميع الصفقات العمومية التي رقالتتولى اللجنة الوطنية 

الصادر بتاريخ  122-4101من القانون رقم  04و  00ين العموميين، تطبيقا للمادتين جميع المشتر يبرمها

المتضمن مدونة الصفقات العمومية ما يلي:فحص واعتماد ملفات استدراج المناقصة  4101يوليو  44

ها لجان إبرام خذمقترحات وتقارير تقييم العروض والمحاضر والقرارات التي تعدها أو تتوطلبات ال

( أوقية بما 011.111.111مليون ) ئةبشأن الصفقات التي تتجاوز ماالمتعاقدةالصفقات العمومية للهيئات 

 (411.111.111)بالنسبة للتوريدات والخدمات ذات الطابع الفكري ومائتي مليون  فيها بإجمالي الرسوم

 أوقية بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة لألشغال. 

 

 تشكيلة لجان إبرام الصفقات)جديدة(: 1المادة

 لجنة إبرام الصفقات العمومية من تسعة أشخاص.ء يتكون عدد أعضا رئيسهازيادة على 

المتضمن مدونة  4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101من القانون رقم  9تطبيقا لترتيبات المادة 

 4100يوليو  2الصادر بتاريخ  020-4100من المرسوم رقم  40الصفقات العمومية والمادة رقم 

تعود صفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات  ، المتضمن تنظيم وسير لجنة إبرام الصفقات العمومية

هيئة أخرى تنشؤها  العمومية وشركات الدولة والوكاالت ومشاريع التنمية والمجموعات المحلية وكل

 الدولة أو المجموعات المحلية إلى اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية التالية:
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لجان إبرام الصفقات 

 العمومية   

 الهيئات الملحقة ؤسسيتباط الماالر

القطاعات -0

 االجتماعية

وزارة الدولةللتهذيب الوطني 

والتعليم العالي والبحث 

 العلمي

ـــة  - ـــوطني وزارة الدول ـــذيت ال للته

 والبحث العلمي يوالتعليم العال

 وزارة الصحة -

ــــــة  - ــــــؤون االجتماعي وزارة الش

 والطفولة واألسرة

 وزارة الثقافة والشباب والرياضة -

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الدولـة  -

للتهذيب الوطني الملكلفة بـالتعليم 

 األساسي

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الدولـة  -

لكلفة بـالتعليم للتهذيب الوطني الم

 ثانويال

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الدولـة  -

للتهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل 

ــــات  ــــي والتقني ــــوين المعن والتك

 الجديدة.

المؤسسات العموميـة ذات الطـابع  -

المؤسسات العمومية ذات ، اإلداري

 ،الطــــابع الصــــناعي والتجــــاري

ة لحقـــالمالشـــركات والوكـــاالت 

 بالقطاعات المختلفة.

قطاعات االدارة  -4

 والثقافة واالعالم

وزارة الوظيفة العمومية 

 والعمل وعصرنة االدارة

وزارة الشؤون اإلسالمية والتعلـيم  -

 األصلي

وزارة الوظيفة العموميـة والعمـل  -

 وعصرنة اإلدارة

ـــع  - ـــات م ـــال والعالق وزارة االتص

 البرلمان

 وزارة الثقافة والشباب والرياضة -

مـل مفوضية حقوق اإلنسـان والع -

اإلنساني والعالقات مـع المجتمـع 

 المدني 

المؤسسات العموميـة ذات الطـابع  -

المؤسسات العمومية ذات ، اإلداري

 ،الطــــابع الصــــناعي والتجــــاري

 ةلحقـــالمالشـــركات والوكـــاالت 

 بالقطاعات المختلفة

 قطاعات السيادة -3
 لالمركزيةاوزارة الداخلية و

 

 االمانة العامة لرئاسة الجمهورية  -

 العدل وزارة -
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 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون -

 لالمركزيةاوزارة الداخلية و -

 األمانة العامة للحكومة -

 البلديات -

المؤسسات العموميـة ذات الطـابع  -

اإلداري، المؤسســــات العموميــــة 

ـــركات  ـــة الش ـــناعية والتجاري الص

بالقطاعـــات  ةلحقـــالموالوكـــاالت 

 المختلفة

قطاعات االقتصاد  -2

 والمالية

ــــادية وزارة  ــــؤون االقتص الش

 والتنمية

 

 وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية -

 وزارة المالية -

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري -

وزارة التجارة والصناعة والصـناعة  -

 التقليدية والسياحة

المؤسسات العموميـة ذات الطـابع  -

اإلداري، المؤسسات العمومية ذات 

ــــاري  ــــناعي والتج ــــابع الص الط

 ةلحقـــالم الشـــركات والوكـــاالت

 بالقطاعات المختلفة

قطاعات الخدمات  -0

األساسية والصناعات 

 االستخراجية

 وزارة المياه والصرف الصحي

 

 وزارة المياه والصرف الصحي -

 وزارة النفط والطاقة والمعادن -

المؤسسات العموميـة ذات الطـابع  -

اإلداري، المؤسســــات العموميــــة 

ـــركات  ـــة الش ـــناعية والتجاري الص

بالقطاعـــات  ةلحقـــالموالوكـــاالت 

 المختلفة

القطاع الريفي  -1

 واألمن الغذائي

 وزارة التنمية الريفية

 

 وزارة التنمية الريفية -

الوزارة المنتدبة لـدى الـوزير األول  -

 المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة 

المؤسسات العموميـة ذات الطـابع  -

اإلداري، المؤسســــات العموميــــة 

ـــركات  ـــة الش ـــناعية والتجاري الص

بالقطاعـــات  ةلحقـــالموالوكـــاالت 

 المختلفة

قطاعات البنى  -2

 األساسية

 وزارة التجهيز والنقل

 

وزارة اإلســـــــكان والعمـــــــران  -

 واالستصالح الترابي

 وزارة التجهيز والنقل -

ابع المؤسسات العموميـة ذات الطـ -

اإلداري، المؤسســــات العموميــــة 

ـــركات  ـــة الش ـــناعية والتجاري الص

بالقطاعـــات  ةلحقـــالموالوكـــاالت 
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 المختلفة

 

الشركة الوطنيةللصناعة والمناجم)سنيم( والهيئات المستفيدة من نظام استثنائي ال يشمل هذا التوزيع 

 بموجب برنامج تعاقدي وأحكام تشريعية. 

 الهيئات المستثناة من التوزيع.ستحدد بمقرر من الوزير األول 

كلف الوزراء واألمين العام للحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية الذين تنفذ ي)جديدة(: 0المادة

الصفقات الخاصة بهم خارج التراب الوطني، واألمناء العامون للوزارات والمديرون العامون للمؤسسات 

 ،ريع واآلمرون بصرف ميزانيات المجموعات المحليةالمشا منسقوالعمومية وشركات الدولة والوكاالت و

 بتطبيق ونشر هذا المقرر الذي يلغي كل الترتيبات السابقة والمخالفة. ،كل فيما يعنيه

 

غايةإقامةأجهزة إبرام الصفقات العمومية، تبقى الهيئات غير المشمولة في التوزيع إلى  :4المادة

 خاضعة لترتيبات هذا المقرر.

 ينشرهذا المقرر فيالجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية. :3المادة
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.8.XV يحدد طرق تعيين رئيس و أعضاء األجهزة الخاصة  4104يو ما3وأ صادر بتاريخ  / 844مقرر رقم

 إلبرام الصفقات العمومية

الميزانية بعد من طرف اآلمر بصرف المسؤول عن الصفقات العموميةيعين الشخص المادة األولى: 

على معايير النزاهة الخلقية والكفاءات والتجربة في الميدان القانوني  يإجراء انتقاء شفاف وتنافس

والفني واالقتصادي للصفقات العمومية وذلكمن بين العاملين في الهيئة اذا سمحت بذلك مصادرها 

 البشرية وإال فمن خارجها.

 

العمومية بقرار يتخذه اآلمر بصرف الميزانية لمدة يتم تعيين الشخص المسؤول عن الصفقات  :4المادة

( قابلةللتجديد مرة واحدة. ويكرس هذا التعيين بواسطة مقرر من الوزير األول. ويمارس 3ثالث سنوات)

 أي نشاط آخر.وظائفه في كامل وقته وبعيدا عن 

 

العموميةلجنة إبرامالصفقات العمومية. ويتولى اكتتاب  يرأس الشخص المسؤول عن الصفقات:3المادة

 ( من بين عمال الهيئة اذا توفرت فيهم المواصفات الضرورية وإال من خارجها.2اعضائها السبعة)

على نتائج هذا االنتقاء من  يتم التصديق .ويتم اختيارهم حسب الكفاءة، وعلى أثر مسطرة شفافة

 .طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية

ات العمومية، على االقل، مختص في إبرام الصفقات العمومية. ويمكن أن تضم فقتضم لجنة ابرام الص

أو قانونيين أو أي مواصفات أخرى تعتبر ضرورية مهندسين ريفيين أو مدنيين أو إداريين أو اقتصاديين 

 بالنسبة لمجال تدخل الهيئة.

يتخذه الوزير المكلف بالوصاية أو المفوض، حسب يعين أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية بمقرر 

(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يمكن أن يكون هؤالء اإلعضاء وكالء دائمين 3الحالة، لمدة ثالث)

 للسلطة المتعاقدة.

 

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية االسالمية الموريتاتية.  :2المادة
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.9.XV الصادر  400يصحح بعض ترتيبات المقرر رقم  4104يونيو  2صادر بتاريخ أ و / 900مقرر رقم

، المتضمن تطبيق 4104ابريل  3الصادر بتاريخ  200، المعدل بالمقرر رقم 4104فبراير  02بتاريخ 

المتضمن مدونة الصفقات  4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101بعض أحكام القانون رقم 

 العمومية ومراسيم تطبيقه

 

فبراير  02الصادر بتاريخ  400)جديدة( من المقرر رقم  1تصحح بعض ترتيبات المادة  المادة األولى:

، المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون 4104ابريل  3الصادر بتاريخ  200، المعدل بالمقرر رقم 4104

راسيم تطبيقه، المتضمن مدونة الصفقات العمومية وم 4101يوليو  44الصادر بتاريخ  122-4101رقم 

 كما يلي:

 بدال من:

سنيم( والهيئات المستفيدة من نظام استثنائي اال يشمل هذا التوزيع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم )

 حكام تشريعية.و أبموجب برنامج تعاقدي أ

 يقرأ:

والتصدير ال يشمل هذا التوزيع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم )سنيم(، والشركة الوطنية لإليراد 

، والهيئات المستفيدة من استثنائي 0911يناير  41بتاريخ  100-11)سونمكس( المنشأة بالقانون رقم 

 بموجب برنامج تعاقدي أو أحكام تشريعية.

 الباقي بدون تغيير

 

 تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر. :4المادة 

 

 ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية. :3المادة 
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.10.XVبالمصادقة  قضيي  4103 اغسطس42صادر بتاريخ  / و م ل/ و د 0201رقم  مشترك مقرر

 أجهزةإبرامالصفقات العموميةيةصالح حدعلى دليل النفقات البلدية التي تقل عن

 

الدليل االجرائي  للنفقات البلدية التي  تقل عن تم المصادقة على تبموجب هذا المقرر المادة األولى:

 الملحق.المبين في حد صالحية لجان إبرام  الصفقات العمومية 

 

يكلف األمين العام لوزارة الداخلية وآمرو صرف المجموعات المحلية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ  :4المادة

 هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.11.XVالدليل المصادقة على مقرر يتعلق ب 4102سبتمبر  00و د ل صادر بتاريخ / 1149رقم  تعميم

 سقف النفقات العمومية عنقل البلدية التي  تلنفقات االجرائي ل

 

 إلى : السادة الوالة

 السادة الحكام         

 السادة والسيدات العمد                    

 

 ، تقدما كبيرا في مجال عصرنة4101يشكل إصالح الصفقات العمومية الذي قامت به الحكومة في سنة 

 مساطر الشفافية وفاعلية الطلبية العمومية.

ويكرس هذا اإلصالح، من اآلن فصاعدا، مبادئ النفاذ إلى الطلبية العمومية والمساواة في معاملة 

 المترشحين وشفافية المساطر وفصل وظائف إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية.

د المطبقة على الموارد العمومية الممنوحة يخضع العمد، بصفتهم مسيرين لألموال العمومية، للقواع

 .)وإعانات أخرىاإليرادات الجبائية، مخصصات الدولة من الميزانية (لهم

عندما تبلغ نفقات البلدية السقوف القانونية الختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية المحددة بمقرر 

للجنة القطاعية إلبرام صفقات  ، ينعقد االختصاص4104فبرائر  02بتاريخ  400الوزير األول رقم 

 قطاعات السيادة.

إال أنه بمجرد كون إحدى نفقات البلدية أقل من السقف المذكور آنفا، فإن ذلك ال يعفيها من الخضوع 

المتعاقدة في السهر على للقواعد الناتجة عن االلزامية التي تقع على عاتق السلطات العمومية 

ة عن طريق تطبيق المبادئ الرئيسية من النظام العام المسنة االستخدام األمثل لألموال العمومي

والتي من ضمنها إلزامية إقامة التنافس والمساواة في معاملة بموجب مدونة الصفقات العمومية 

 القرارات المنبثقة عنها. ومية وكذلك قواعد اإلشهار وتعليلالمترشحين للطلبية العم

مشترك مع وزير المالية بغية تحديد المساطر المطبقة على وقد تمت صياغة هذا الدليل بموجب مقرر 

 النفقات البلدية األقل من سقف اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية.

المنصوص عليها في هذا الدليل إلى إقامة قواعد موحدة ، تهدف المساطر وبالنظر إلى هذه اإلعتبارات

للنفقات ذات السقف األقل من اختصاص لجان إبرام منبثقة من نفس المبادئ المذكورة أعاله بالنسبة 

 الصفقات العمومية.

 حسب التسلسل الزمني لمسار النفقات البلدية. تم ترتيب المسطرة المنصوص عليها في الدليل

وهكذا، يعالج الجزء األول منه تباعا القواعد المنصوص عليها عند بداية االلتزام بالنفقة، يلي ذلك الطرق 

 اإلبالغ ومعالجة تظلمات المتعهدين.العملية لاللتزام المادي بالنفقة والتزامات البلدية في مجال 

 يكرس الجزء الثاني لدعائم تطبيق هذا الدليل.
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من وزيري الداخلية  4103يوليو  4بتاريخ  0201الدليل بموجب المقرر رقم وقد جاءت المصادقة على 

والالمركزية والمالية. ويسري تطبيقه على نفقات كافة بلديات البلد التي تقل عن سقف إبرام الصفقات 

 العمومية.

بغية  وفي هذا األطار، سيبدأ القطاع في تنظيم سلسلة من الملتقيات لصالح كافة المسؤولين البلديين

 تكوينهم حول الطرق الجديدة المحددة بهذا الكتيب ومقرره التطبيقي.

 وإذ أحيل إليكم هذا الدليل ومقرره التطبيقي، فإني اطلب منكم السهر على تطبيقه.
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.1.XVI  يحدد شروط اكتتاب وتوظيف الوكالء  0922ابريل  4صادر بتاريخ  120.22قانون رقم

 العقدويين للدولة والمجموعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية

 

 الجزء األول: ترتيبات عامة

: الوكالء العقدويون للدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين ستحدد المادة األولى

الصادر بتاريخ  143.31غل الملحقة بالقانون رقم الئحتهم بمرسوم، ليسوا مشمولين بترتيبات مدونة الش

 .0913يناير  43

الشخصيات االعتبارية المنتمية للقانون العام المشار إليها في المادة األولى أعاله ليست  : 4المادة 

 .0913يناير  43بتاريخ  143 13مشمولة بترتيبات مدونة الشغل الملحقة بالقانون رقم 

 0912يوليو  00بتاريخ  024.12تلغي الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم  :3المادة 

 المحدد لنظام المؤسسات العمومية وتحل محلها الترتيبات التالية: 

 وكالء عقدويون بالنسبة للمؤسسات التي يتم تحديدها ال ئحتها بواسطة مرسوم. -

 بالنسبة للمؤسسات العمومية األخرى.مستخدمون وعمال يخضعون لمدونة الشغل  -

يعتبر األشخاص غير موظفي الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية وكالء : 2المادة 

 عقدويين، وتطبق عليهم ترتيبات هذا القانون والنصوص الصادرة من أجل تنفيذه.

ية عمومية أي حق للدمج في ال تمنح صفة وكيل عقدوي للدولة أو لمجموعة محلية أو مؤسس : 0المادة 

 سلك منتم للوظيفة العمومية خارج القواعد الخاصة المنصوص عليها لولوج هذا السلك.

غير أنه يمكن السماح للوكالء العقدويين بالمشاركة في المسابقات المهنية لدخول مؤسسة للتكوين 

 34منصوص عليه في المادةبخصوص المرحلة المناسبة لفئة شغلهم على أن يكونوا تابعوا التدريب ال

 المتضمن للقانون العام للوظيفة العمومية. 0912يوليو 00الصادر بتاريخ  019.12من القانون 

 الجزء الثاني: الضمانات والخضوع

 ال يميز بين األجناس لتطبيق هذا القانون.:  1المادة 

ؤسسات العمومية، ممارسة ال يمكن للوكالء العقدويين للدولة والمجموعات المحلية والم :2المادة 

نشاط من أجل الدمج إال برخصة ممنوحة من طرف وزير الوظيفة العمومية.  وال يمكنهم الحصول 

مباشرة أو بواسطة شخص آخر على فوائد مباشرة أو غير مباشرة من منشأة خاضعة لرقابة الدولة أو 

 مة لهم.ذات صلة بها أو لها عالقة بالمجموعة المحلية أو المؤسسة المستخد

يجب في حالة ممارسة زوج وكيل عقدوي لنشاط عمومي أو خصوصي من أجل الربح أن  : 0المادة 

يتم إبالغ وزير الوظيفة العمومية أو إلى وزير الوصاية بالنسبة للمجموعة العمومية أو المؤسسة 

 الح اإلدارة.العمومية المعنية. تتخذ هذه السلطة عند االقتضاء جميع اإلجراءات الجديرة بحفظ مص

يسأل الوكالء العقدويون تجاه رؤسائهم عن تنفيذ المهام المسندة إليهم وممارسة السلطة  :9المادة

 الممنوحة لهم وتنفيذ األوامر الموجهة إليهم من طرف أولئك أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لوظائفهم.
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غة لهم من طرف رؤسائهم يجب على الوكالء العقدويين أن ينصاعوا للتحويالت المبل :01المادة

اإلداريين. ولهم الحق، بالمناسبة، في الحصول على النقل لهم وألسرهم كما هو الحال بالنسبة 

 للموظفين.

يخضع الوكالء العقدويون لنفس التوقيت المطبق على الموظفين العاملين في أعمال مماثلة  :00المادة

وض عنها بواسطة عالوة خضوع مرتبطة بالعمل . تمنح األعمال اإلضافية تعويضا خاصا إن لم يكن ع

 الممارس.

 لهؤالء الوكالء أيضا الحق في التعويض عن السفر في نفس الظروف مع الموظفين.

يلزم الوكالء العقدويون بالحفاظ على سر المهنة وعلى هذا األساس يحظر أي اختالس  :04المادة

ى الوكالء أن يتجنبوا إإلفشاء أو الكشف أو التعليق للوثائق أو للمستندات أو أي إطالع للغير عليها. وعل

 على المعلومات التي يطلعون عليها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لوظائفهم.

 ويمكن أن ينجر عن أي إخالل بهذه القاعدة عقوبات تأديبية دون المساس بتبعات جزائية عند االقتضاء.

ن من الكتمان إال في الحاالت المنصوص عليها في ال يمكن للوكالء التحلل من إلتزام السر وال يعفو

 القوانين المعمول بها أو بموجب ترخيص من السلطة اإلدارية التي تستخدمهم.

كل خطإ يرتكبه وكيل عقدوي أثناء أو بمناسبة مزاولته لوظائفه، وكل سلوك مناف للشرف أو  :03المادة

لنفس، يمكن أن يعرض صاحبه لعقوبة النزاهة أو حسن األخالق أو من شأنه أن يمس من عزة ا

 تأديبية دون مساس عند االقتضاء بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.

 السكر العلني المثبت بصفة قانونية يؤدي إلى الفصل بقوة القانون.

إذا جرت متابعة وكيل عقدوي من طرف الغير بسبب خطإ مرتبط بتنفيذه للخدمة تلزم  :02المادة

المجموعة المستخدمة له بتحمل المسؤولية المدنية المصرح بها ضده. ومع ذلك إذا كان ذلك الخطأ 

المصلحي مشوبا بخطإ شخصي قابل لإلنفصال عن مزاولة الوظائف تحمل الوكيل األضرار الناتجة عن 

 خطإ.هذا ال

تلزم المجموعات العمومية بحماية الوكالء العقدويين ضد التهديدات واالعتداءات التي قد  :00المادة

يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لوظائفهم أو بصفتهم وعند االقتضاء تلزم المجموعة بإصالح 

 الضرر الحاصل للوكيل.

ي األضرار على التعويضات المسددة للوكيل. وتحل هذه المجموعات محل المتضرر للحصول من مرتكب

وتمتلك عالوة على ذلك ولنفس الغرض، دعوى مباشرة تمارس من طرفها إذا لزم الحال عن طريق 

 المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية.

 يمكن للوكالء العقدويين ممارسة حقوقهم النقابية. :01المادة

 0920أغسطس 0الصادر بتاريخ  412.20ويخضعون فيما يتعلق بحق اإلضراب لترتيبات القانون رقم 

 المتعلق بممارسة الموظفين لحق اإلضراب والنصوص التنظيمية المطبقة له. 

 الفصل الثالث: اإلكتتاب والتسريح

لمحليةأو المؤسسات اليمكن ألحد أن يكتب بوصفه وكيال مساعدا للدولة أو المجموعات ا: 02المادة 

 العمومية:
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إذا كان لم يتمتع بحقوقه المدنية بوصفه وكيال مساعدا للدولة أو المجموعات المحلية أو  -

 المؤسسات العمومية؛

إذا لم يكن في وضعية قانونية بالنظر إلى القوانين المتعلقة باالكتتاب في الجي  إذا كان ذلك  -

 يتعلق بمواطن موريتاني؛

 األهليات الجسمية الضرورية لممارسة الوظيفة أو الشغل الذي يطلبه؛ إذا لم تجتمع فيه -

لم يكن سليما أو معافى نهائيا من كل إصابة سرطانية أو جذامية أو عصبية أو سلبية أو شللية   -

 أو مرض ذهني أو مرض نعاسي.

 سنة أو يبلغ األربعين على األكثر. 01إذا لم يكن عمره على األقل  -

دارة أن تتأكد بواسطة كل الوسائل المناسبة قبل الشروع في اكتتاب وكيل اكتتاب على اإل :00المادة

 وكيل مساعد من أهليته لتنفيذ المهمة وشغل الوظيفة المهيأة له.

أشهر ولمدة قصوى تعادل سنة  3يمكن لإللتزامات أن تبرم لفترة اختبار لمدة دنيا تعادل   :09المادة

د لإللتزام دون إشعار من طرف اإلداري أو من طرف المعني. حتى نهاية االختبار ويمكن وضع ح

 اليمكن عند نهاية االختبار للوكيل المساعد أن يرسم في وظيفته إال بعد الخضوع  الختبار مهني.

: ال يمكن للوكيل المساعد أن يغير وظيفته أو وزارته المستخدمة إال باستثناء منصوص 41المادة

 بمرسوم.

تسريح الوكالء المساعدين من وظائفهم النعدام األهلية المهنية أو ألسباب تأديبية أو ال يمكن  :40المادة

ألسباب تتعلق بالوظيفة . وفي هذه الحالة األخيرة، لهم الحق في التعويض والتسريح ولهم األولوية أن 

 يكتتبوا في الوظائف الشاغرة الموافقة ألهلياتهم.

يستقيلوا من وظائفهم مع مالحظة إشعار شهر بالنسبة  يمكن للوكالء المساعدين أن :44المادة

أشهر بالنسبة للوظائف العليا ويتحتم على  3للوظائف الصغيرة وشهرين بالنسبة للوظائف المتوسطة و

 اإلدارة نفس اإلشعار في حالة التسريح مع مراعاة تطبيق المادة أدناه.

 الفصل الرابع: التعويضات والمزايا

المساعدين للدولة وللمجموعات المحلية وللمؤسسات العمومية الحق بعد الخدمة للوكالء  :43المادة

 العملية في تعويض تحدد قيمته وفق الوظيفة المشغولة والتجربة المكتسبة.

 يتم إلحاق الوكالء المساعدين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. :42المادة

 الفصل الخامس : العطل واإلجازات

الء المساعدين للدولة وللمجموعات المحلية وللمؤسسات العمومية الحق في عطلة للوك :40المادة

سنوية. ويمكن لهذه العطلة أن تكون محل تأخير لتنضاف إلى عطلة السنة الموالية. أما تأخير عطلتين 

 سنويتين لتنضاف إلى ثالثة فهو ممنوع.

ب مرضية أو رخص خاصة أوإستثنائية يمكن للوكالء المساعدين أن يحصلوا على عطل ألسبا: 41المادة

 بالتغيب ألسباب عائلية أو لتلقي فحوص.

 : يمكن للوكيل المساعدة الحصول عند اللزوم على عطلة للوالدة أو الرضاعة.42المادة

يمكن للوكيل المساعد أن يطالب بعطلة غير معوضة ألسباب شخصية. والسلطة القادرة على : 40المادة

المخولة منح هذه العطلة. ويمكن أن تمنح العطلة غير المعوضة لمدة ستة أشهر دمج الوكيل هي ذاتها 
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قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن بعد استشارة الطبيب تسريح الوكيل أو وضعه في حالة عطلة غير 

معوضة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن بعد استشارة الطبيب تسريح الوكيل أووضعه 

عطلة غير معوضة إذا كان قد استنفذ كامل العطلة المرضية ولم يكن قادرا على مزاولة  في حالة

 نشاطاته اإلدارية من جديد.

 الفصل السادس: النظام التأديبي

 العقوبات التأديبية التي يمكن توجيهها للوكالء المساعدين هي:: 49المادة

 التوبيخ؛ -

 االنذار؛ -

 د|؛الوقف عن العمل لمدة أقصاها شهر واح -

 التسريح مع إشعار؛ -

 التسريح مع حذف اإلشعار في حالة الخطأ الجسيم. -

 يمنع التوقف عن العمل من الحصول على التعويض.

إذا كان الوكيل محل متابعات جنائية، فإن الدعوى التأديبية يمكن تأجيلها إليأن يصبح حكم : 31المادة

الدعوى التأديبية المبنية على خطإ مهني يمكن المحكمة التي رفعت لديها الدعوى نافذا. ومع ذلك، فإن 

 أن ترفع بصفة مستقلة عن الدعوى الجنائية.

يختص الوزير المستخدم بتوجيه التوبيخ واإلنذار والوقف عن العمل بالنسبة لوكالء الدولة. : 31المادة

 لي. وإذا كان هؤالء الوكالء في خدمة داخل الواليات فإن سلطات الوزير يمكن أن تفوض للوا

يتم النطق بتسريح الوكيل إثر إجراء تأديبي بواسطة وزير الوظيفة العمومية بعد توجيه : 34المادة

 اإلجراء إليه من طرف الوزير المسؤول عن هذا الوكيل.

ترجع السلطة التأديبية إلى الوالي فيما يخص الوكالء المساعدين للجماعات المحلية. كما : 33المادة

 نسبة للوكالء المساعدين للمؤسسات العمومية إلى مدير المؤسسة.ترجع هذه السلطة بال

ال يمكن أن يتم النطق بأي عقوبة إال إذا وجهت دعوة للوكيل المتهم يتقديم شروح حول  :32المادة

 الوقائع المنسوبة إليه.

 الفصل السادس : ترتيبات مختلفة

ين والوكالء المكتتبين بقرارات من الدولة يسري تطبيق القانون الحالي على الوكالء العقدوي: 30المادة

ووكالء المؤسسات العمومية المشار إليهم في المادة األولى بدء من تاريخ إصداره.تعتبر العقود قصيرة 

أعاله ولكن الوكالء المعنيين لن يصبحوا ملزمين  09المدة التزامات تحت التجربة بمقتضى المادة 

 باالختبار المهني. 

 المحاكم اإلدارية بالنزاعات الناشئة عن تطبيق القانون الحالي والنصوص المطبقة له. تختص :31المادة

 .1و  0، 2، 3ستحدد شروط تطبيق القانون بمراسيم خصوصا فيما يتعلق بالفصول : 32المادة
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يبقى وكالء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنصوصين في القانون  :30المادة

 أعاله.  32الحالي خاضعين للترتيبات التي تطبق عليهم في السابق حتى نشر المراسيم المحددة للمادة 

قانونا سينشر هذا القانون وفق إجراءات االستعجال و في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره :39المادة

 للدولة.
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.2.XVI  يتعلق بالوكالء المساعدين للدولة  0920فبرائر  40صادر بتاريخ / ر ج  100.20مرسوم رقم

 والتجمعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية

 

 الفصل األول: مجال التطبيق

 4بتاريخ  22-20تخضع المؤسسات العمومية المشار إليها أسفله، ألحكام القانون رقم  المادة األولى:

المحدد لشروط االكتتاب والتشغيل الخاصة باألعوان المساعدين التابعين للدولة،  0922إبريل 

 وللجماعات المحلية أو لبعض المؤسسات العمومية: 

يوليو  2الصادر بتاريخ  00-09المرسوم رقم مكتب البريد والمواصالت الذي تم إنشاؤه بمقتضى  -

 ؛0910يونيو  42الصادر بتاريخ  002-10المصادق عليه بالقانون رقم  0909

فبراير  40الصادر بتاريخ  030-19الصندوق الوطني لإلدخار الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم  -

 ؛0919

الصادر 39.12قمون رالصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي تم إنشاؤه بمقتضى القان -

 ؛0912يناير  3بتاريخ 

-12المكتب الوطني للمحاربين القدامى وضحايا الحرب الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم  -

 ؛0912يوليو  00الصادر بتاريخ  029

 40الصادر بتاريخ  410-21المدرسة العليا لتكوين األساتذة التي تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم  -

 ؛0921سبتمبر 

أغسطس  0الصادر بتاريخ  029-22التربوي الوطني الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم المعهد  -

 ؛0922

 014-22المدرسة الوطنية لإلدارة التي أصبحت مؤسسة عمومية بمقتضى المرسوم رقم  -

 ؛0922يوليو  42الصادر بتاريخ 

 022-19قم الغرفة الوطنية للتجارة والفالحة والصناعة التي تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم ر -

 ؛0919مارس  2الصادر بتاريخ 

 ؛0923أبريل  0بتاريخ  23 -191المركز الوطني للبيطرة الذي أنشئ بمقتضى المرسوم  -

المكتب الوطني للصيدلة المسمى ب ) فارما ريم( والذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم رقم  -

 ؛0922مارس  49بتاريخ  22. 113

نوفمبر  2بتاريخ  22-410إنشاؤه بمقتضى المرسوم  المركز الوطني للبحث الزراعي الذي تم -

 ؛0922

 30بتاريخ  22 -423المعهد الموريتاني للبحث العلمي الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم  -

 .0922ديسمبر 

خاضعين أم يبين في النصوص التنظيمية للمؤسسات العمومية، التي تنشأ فيما بعد ما إذا كان األعوان 

ويوقع وزير الوظيفة العمومية مع غيره على  0922أبريل  4بتاريخ  20.22م ال ألحكام القانون رق

 النصوص التنظيمية المتخذة لهذا الغرض.

 الفصل الثاني: االكتتاب
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يكتتب األعوان المساعدون التابعون للدولة في حدود خطة اكتتاب يجري إعدادها سنويا من  :4المادة

 طرف وزير الوظيفة العمومية اعتبارا للطلبات التي يقدمها الوزراء المستخدمون لألشخاص.

تأخذ طلبات االكتتاب، التي يقدمها الوزراء المستخدمون لألشخاص في الحسبان إمكانيات  :3المادة

يزانية. وتكون معللة برسم بياني للتنظيم الخاص بكل واحدة من المصالح مركزية كانت أم جهوية الم

وبيان لتوزيع األشخاص العاملين داخل هذه المصالح والحركة المتوقعة لهؤالء األشخاص ال سيما 

السنة  اإلحاالت على التقاعد ودمج تالمذة مؤسسات تكوين الموظفين الذين ينهون دراستهم في غضون

 وكذلك بالتقديرات المحتملة لتطوير المصالح.

يجب أن تصل طلبات الوزراء مدعمة بالتعليالت المنصوص عليها بالمادة السابقة إلى وزير  :2المادة

الوظيفة العمومية على أبعد تقدير يوم فاتح اكتوبر بالنسبة لمخطط التوظيف الخاص بالسنة الموالية. 

 مرفقة بنفس التعديالت قبل فاتح يوليو. ويمكن تقديم طلبات إضافية

يناير على أبعد تقدير بموجب قرار من وزير الوظيفة العمومية  31ينشر مخطط التوظيف يوم  :0المادة

 أغسطس. 00نشر التصحيح في ذات الشكل قبل يوم يبحسب الطلبات اإلضافية و

ساعد في الدولة، أن يقدموا يجب على األشخاص الراغبين في الحصول على وظيفة وكيل م :1المادة

 ملفا مباشرة أو بواسطة والي الوالية إلى إلى وزارة الوظيفة العمومية يتضمن األوراق التالية: 

طلب توظيف، مؤرخا موقعا وعليه طابع بريدي، تحدد فيه بجالء طبيعة العمل المطلوب  -

 والعنوان الذي من خالله يمكن االتصال بالمترشح ؛

 زدياد أو الحكم القضائي القائم مقامها؛نسخة من بطاقة اال -

 للتبريز تاريخها أقل من ثالثة أشهر؛ 3شهادة رقم  -

 شهادة تثبت جنسية المترشح ؛ -

 شهادة طبية تاريخها أقل من ثالثة أشهر. -

تسجل ملفات الترشح من طرف وزير الوظيفة العمومية بانتظام حسب تسلسلها الزمني مع  :2المادة

األخذ في الحسبان اليوم الذي اكتمل فيه كل ملف، وترتب حسب طبيعة الخدمة الملتمسة. تعاد بانتظام 

 الملفات الناقصة إلى أصحابها.

من هذا  0لمطلوبة في الملحق رقم يلزم المترشحون بإثبات مستوى الدراسة أو الكفاءة ا :0المادة

 المرسوم بالنسبة للوظيفة الملتمسة.

يمكن لوزير الوظيفة العمومية إذا بدا له أن الشهادة المدرسية أو المهنية غير جازمة استدعاء  :9المادة

المترشحين إلجراء اختبارات أو امتحانات تمكن من تقدير كفاءتهم لشغل الوظيفة الملتمسة. ويمكنه 

 هم إلى متابعة تكوين مهني. ويتيح هذا التكوين أجرة للمترشح ولكنه ال يلزم الدولة بتوظيفه.دعوت

غير مطابقة لكفاءاته يمكن لوزير الوظيفة العمومية أن يلغي  إذا كانت إدعاءات المترشح :01المادة

 ترشحه. كما يمكنه أن يقترح عليه تسجيل إسمه من أجل وظيفة تكون مالئمة لمؤهالته.

من  0يجرى االكتتاب حصرا من أجل شغل إحدى الوظائف التي حددت قائمتها بالملحق رقم  :00لمادةا

 هذا المرسوم.
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بالنسبة لكل االكتتابات يحتفظ أوال بترشيحات األعوان المساعدين القدامى التابعين للدولة  :04المادة

 لك المطلوب شغلها.المفصولين عن الخدمة بسبب إلغائها والذين شغلوا وظائف مماثلة لت

 اء سابق لإلكتتاب.هؤالء األعوان القدماء من أي انتقيعفى 

إذا كان هذا بالنسبة للوظائف الثانوية. وفي غياب اختبار مهني،  يمكن القيام باكتتاب كل شهر :03المادة

 04المادة االختبار ال يمكن من انتقاء المترشحين تعطى األفضلية للمترشح األقدم بعد تطبيق أحكام 

 أعاله.

بالنسبة للمناصب من فئة " د" الشاغرة بمصالح الدولة الموجودة في الواليات يمكن إعطاء األولوية 

 للمترشحين المقيمين في هذه الوالية.

يتم االكتتاب بالنسبة للمناصب المتوسطة والعليا في دورتين سنويتين تحالن في شهري فبراير  :02المادة

 أعاله، تنظم عند الحاجة عملية فرز من أجل ترجيح المترشحين. 04أحكام المادةوسبتمبر.بعد تطبيق 

يعلن عن االكتتاب بواسطة قرار من وزير الوظيفة العمومية، ويتم هذا اإلعالن على سبيل  :00المادة

التجربة في جميع الحاالت التي ترتب على الوكالء إثبات كفاءاتهم أو اكتساب معلومات جديدة عن 

 ممارستهم للمهنة أو تأكيد قدراتهم قبل أن يشغلوا وظائفهم بجدارة.طريق 

وعقب التجربة يقرر التوظيف بنفس الصيغة وبصفة نهائية إذا كان االختبار المهني المنصوص عليه 

 مرضيا. 0922أبريل  4بتاريخ  120-22من القانون  09بالمادة 

، يمكن لعون 0922أبريل  4بتاريخ  120-22رقم من القانون  41استثناء من ترتيبات المادة :01المادة

مساعد أن يطلب ويحصل على وظيفة أعلى درجة من تلك التي يشغلها وفق الشروط المحددة بالمواد 

 السابقة.

الندماج استثناء من ترتيبات هذا الفصل، يمكن لألشخاص الحاصلين على منصب يخولهم ا :02المادة

بوا مؤقتا في وظيفة شاغرة من مصالح الدولة خارجا عن الفترات أن يكتتفي سلك الوظيفة العمومية، 

 السابقتين وذلك بواسطة قرار من وزير الوظيفة العمومية. 02و 03المحددة في المادتين 

 يسجل هؤالء األشخاص ضمن قائمة المترشحين لوظيفة عون مساعد في الدولة.إلجراء ما يلزم، 

األشخاص المشار إليها بالمادة السابقة في السنتين المواليتين يجب أن تسوى نهائيا وضعية  :00المادة

لإلكتتاب المؤقت، إما بتسميتهم في سلك للموظفين أو باكتتابهم بصفة أعوان مساعدين للدولة حسب 

من هذا المرسوم. وإذا لم يتوفر ذلك يجب  00إلى  0الشروط المنصوص عليها في المواد من 

 تسريحهم.

الضرورة المطلقة ومن أجل شغل وظيفة يؤدي شغورها إلى تعطيل سير المرفق  في حالة :09المادة 

العمومي، يمكن إجراء اكتتاب للمناصب العليا والمتوسطة في خارج الدورات المنصوص عليها بالمادة 

 أعاله وذلك بترخيص من رئيس الجمهورية بطلب من وزير الوظيفة العمومية. 02

الذي يتوفر على القدرات الالزمة والذي يكون ملفه أقدم ملف يعين لشغل هذه الوظيفة الشخص 

 أعاله. 2موجود بالقائمة المنصوص عليها بالمادة
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يكتتب األعوان المساعدون التابعون للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المشار إليها  :41المادة

سبة للجماعات المحلية أو عن في المادة األولى من هذا المرسوم بواسطة قرار صادر عن الوالي بالن

المدير بالنسبة للمؤسسات العمومية وذلك بعد اقتراح تقدمه هذه السلطات وتصادق عليه السلطة 

 المكلفة بالوصاية للجماعة أو المؤسسات فيما يتعلق بمالئمة االكتتاب.

ا يتعلق بالترتيب إضافة إلى ذلك وبالنسبة للمؤسسات العمومية، يعطي وزير الوظيفة العمومية رأيا فيم

 المخصص لألعوان المزمع اكتتابهم.

يجب أن تكون مقترحات التوظيف التي يبديها الوالة أو المديرون مصحوبة ببيان مفصل  :40المادة

 أعاله. 1للمناصب المطلوب شغلها وبملفات المترشحين المكونة طبقا ألحكام المادة 

جات المطلوب سدها كل سنة بالتقديرات المعدة يعلل، بالنسبة لكل جماعة أو مؤسسة، مجموع الحا

 من هذا المرسوم وتلحق هذه التقديرات بمقترحات التوظيف. 3طبقا لمقتضيات المادة

أعاله أن تبدي رأيها بشأن مقترحات االكتتاب  41يجب على السلطات المشار إليها في المادة : 44المادة

من اتصالها بها. ويمكن لها أن تفرض على  الخاص بالجماعات والمؤسسات العمومية في أجل شهر

المترشحين إجراءا اختبارات أو امتحانات لسبر قدراتهم وأن تحتفظ بقرارها إلى حين خروج نتائج هذه 

 االختبارات أو االمتحانات.

ال يمكن أن تكفل الدولة عونا مساعدا تابعا لجماعة محلية أو لمؤسسة عمومية إال بالشروط  :43المادة

من هذا المرسوم. وال يستفيد هؤالء األعوان من أية أولوية في  00إلى  1ص عليها بالمواد من المنصو

 االكتتاب.

ال يمكن أن تكفل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية عونا مساعدا تابعا للدولة إال حسب  :42المادة

ا يتعلق بتكفل من هذا المرسوم وكذلك األمر، فيم 44إلى  41الشروط المنصوص عليها بالمواد من 

 مؤسسة عمومية بعون تابع لجماعة محلية أو العكس بالعكس.

: في جميع الحاالت التي يكتتب فيها عون مساعد من طرف شخص اعتباري ينتمي إلى 40المادة

، يسرح هذا العون من وظيفته 0922إبريل  4الصادر بتاريخ  120-22القانون العام يخضع للقانون رقم 

باإلشعار القانوني ويفقد كل الحقوق المكتسبة من وظيفته القديمة وخاصة ما يتعلق القديمة. ويلزم 

 باألقدمية.

يجري تسريح العون المساعد في نفس الظروف إذا كان مكتتبا من طرف شخص اعتباري ينتمي إلى 

أو من طرف شخص  0922إبريل  4الصادر بتاريخ  120-22القانون العام غير خاضع للقانون رقم 

 طبيعي أو اعتباري ينتمي إلى القانون الخاص.

مع أن األعوان المساعدين الذين قضوا على األقل خمسة أعوام متتالية في الخدمة الفعلية  :41المادة

لفائدة الدولية أو لجماعة محلية أو لمؤسسة عمومية والمشار إليهم بالمادة األولى أعاله، يمكن إذا 

يتم وضعهم تحت تصرف رب عمل عمومي آخر بطلب معلل من هذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن 

األخير. ويعلن عن هذا الوضع لمدة سنتين بواسطة قرار من السلطة المكتتبة للعون متخذ بنفس 

 الشروط وبنفس الشكل قابل للتجديد مرة واحدة.
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محاسب تحت استثناء من أحكام هذه المادة، يمكن وضع األعوان المساعدين الذين يشغلون وظيفة 

 تصرف األقسام الوزارية بطلب من وزير المالية دون اشتراط أجل لذلك.

أعاله يعفى العون المساعد الذي يحصل داخل شخص  40استثناء من أحكام المادة  :42المادة

اعتباري يخضع لهذا المرسوم على وظيفة أعلى من وظيفته القديمة من اإلشعار ويقع تعيينه في 

في الدرجة المتضمنة ألجر معادل أو أعلى مباشرة من األجر الذي كان يتقاضاه في الوظيفة الجديدة 

 السابق.

إن األعوان المساعدين التابعين للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الذين : 40المادة

ين إال بعد تم عزلهم ألسباب تأديبية ال يمكن توظيفهم مجددا من طرف أحد هؤالء األشخاص االعتباري

ترخيص من رئيس الجمهورية صادر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الوظيفة العمومية بعد 

 طلب من الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.

استثناء من أحكام هذا الفصل يمكن اكتتاب وتحويل عمال الخدمة المنزلية وسائقي  :49المادة

ر إقامة رئيس الدولة أو وزير أو موظف سام مستفيد من خدمات عمال السيارات المعينين للخدمة بمق

 المنازل بطلب اسمي يقدمه الشخص المستخدم.

 وكذلك األمر بالنسبة لوظائف كتاب المديرين التابعين لمصالح رئاسة الجمهورية والقطاعات الوزارية.

ف باسم جماعة أو مؤسسة يبقى األعوان المكتتبون، بصورة ظرفية من طرف سلطة تتصر :31المادة

 مشار إليها بالمادة األولى من هذا المرسوم للقيام بأشغال مؤقتة خاضعين ألحكام قانون العمل.

 الفصل الثالث: شروط التوظيف

يعين األعوان المساعدون بعد اكتتابهم بالوزارات المستخدمة بواسطة قرار من وزير الوظيفة : 30المادة

وظيف. وتبقى هذه التعيينات من اختصاص وزير الوظيفة العمومية وحده العمومية تنفيذا لمخطط الت

 وال يمكن تغييرها بقرار من الوزراء المستخدمين.

غير أن تعيين األعوان المساعدين التابعين لوزارة المالية الذين يشغلون وظيفة محاسب، ال يمكن أن 

 ية والوزير المستخدم.يتم من طرف وزير الوظيفة العمومية إال بموافقة وزير المال

ال تمكن إعادة وضع مساعد تحت تصرف وزير الوظيفة العمومية إال في حالة إلغاء المنصب.  :34المادة

 11إذا كان تحويل العون إلى مصلحة أخرى غير ممكن يسرح حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة 

 أدناه.

معينة ونقله المحتمل داخل مصالح الوزارة يقرر الوزير المستخدم تعيين العون في وظيفة  :33المادة

 التي حول إليها وال يمكن التعيين إال في وظيفة مشابهة للوظيفة التي اكتتب الشخص لشغلها.

ال يمكن تعيين األعوان المساعدين التابعين للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية  :32المادة

مر إال في وظيفة مشابهة للوظيفة التي اكتتبوا بواسطة قرار من الوالي أو من المدير المعني باأل

 لشغلها.
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بغض النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن تعيين األعوان المساعدين في مناصب سامية في  :30المادة

الدولة بواسطة مرسوم.ويستعيدون وضعيتهم القديمة التي احتفظ لهم فيها بحقوقهم في الترقية عند 

 لمناصب العليا.ما يقع إنهاء مهامهم في هذه ا

تعتبر المناصب  0922إبريل  4الصادر بتاريخ  120-22لقانون رقم من ا 0تطبيقا للمادة  :31المادة

المحتوية على ساللم األجور المشار إليها على التوالي باألحرف: أ، ب، ج و د معادلة ألسالك الوظيفة 

فإنها   SD1ة المتضمنة لدرجات األجورالعمومية من فئات أ، ب، ج و د.غير أن وظائف الكتابة على اآلل

 تعتبر معادلة لفئة " ب"

 الفصل الرابع: اإلجازات والرخص

يحق لألعوان المساعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الحق  :32المادة

 في إجازة سنوية تمنح بقرار من الوزير المستخدم أو الوالي أو مدير المؤسسة حسب الحالة.

 ة الوزاريةطين لخدمتهم بالواليات ومنطقة انواكشوط يمكن تفويض السللة الممارسبالنسبة ألعوان الدو

 للوالي.

تحدد مدة اإلجازة السنوية بثالثين يوما متتالية. وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في إجازته  :30المادة

السنوية فترة خدمة فعلية في مفهوم هذه المادة. وكذلك األمر بالنسبة إلجازة الحج المشار إليها 

التراخيص الخاص واالستثنائية في و 20أدناه وإجازات المرض المنصوص عليها بالمادة  23بالمادة 

 .التالية 02و 03التغيب الممنوحة طبقا للمواد 

ن إحالة األعوان المساعدين الممارسين لوظائف التدريس إلى اإلجازة خالل العطل كتم :39المادة

 المدرسية.

العطل دون وتمكن دعوتهم لمتابعة تدريبات تربوية أو لممارسة نشاطات لها عالقة بشغلهم خالل هذه 

 .أعاله 32أن تقل مدة إجازتهم عن المدة المترتبة عن تطبيق الحقوق التي تمنحها المادة 

: تمنح اإلجازة للسنة المدنية الجارية دون انتظار نهايتها في التاريخ األكثر تالؤما مع مصلحة 40المادة

 العمل ورغبة العون المعني باألمر.

كل شهر من الخدمة إلى كتتاب على أساس يومين ونصف عن نة االتضاف حقوق التمتع باإلجازة لس

 الحقوق المستحقة عن السنة الموالية إذا كانت فترة الخدمة في السنة األولى أقل من ستة أشهر.

يمكن تأجيل اإلجازة المستحقة عن السنة الموالية إما لمصلحة العمل بقرار من السلطة التي : 20المادة

موافقة هذه السلطة بطلب من العون إذا كانت مصلحة العمل ال تعارض ذلك لها حق منح اإلجازة أو ب

 ويستوجب تأجيل اإلجازة دائما قرارا مكتوبا.

يتم لزوما منح اإلجازة المؤجلة والتمتع بها خالل السنة الموالية وال يمكن بأي حال من  :24المادة

 األحوال تعويضها بعالوة.
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بإمكان األعوان المساعدين التابعين للدولة والجماعات وللمؤسسات العمومية الحصول بعد  :23المادة

خمس سنوات من الخدمة الفعلية على إجازة خاصة لمدة شهر لغرض الحج إلى األماكن المقدسة. 

 وهذه اإلجازة غير قابلة للتجديد.

غير الذي منحت من أجله تحت  وال يمكن استغالل اإلجازة المنصوص عليها بهذه المادة لغرض آخر

 طائلة الفصل ويجب تقديم تبرير أوجه استغاللها.

 أعاله ولو في حالة تأجيلها. 23و 32ال تمكن تجزئة اإلجازات المنصوص عليها بالمادة  :22المادة

بإمكان زوجة العون المساعد الحصول عند االقتضاء على إجازة الوالدة والرضاعة لمدة  :20المادة

تقدر بأربعة عشر أسبوعا بطلب مبرر بشهادة طبية، ومنح هذه اإلجازة ستة أسابيع على أقل  إجمالية

 تقدير وأسبوعان على أبعده قبل التاريخ المفترض للوالدة.

 ال تخول مدة اإلجازة المشار إليها في هذه المادة الحق في إجازة سنوية.

 جازة الوالدة المذكورة.ويخفض هذا الحق في حدود ثمانية أيام متتالية بمقتضى إ

أعاله يتمتع العون المساعد بالحق في أجرته  20و  32خالل اإلجازات المشار إليها بالمواد  :21المادة

 كاملة.

بامكان العون المساعد بعد سنتين من الخدمة الفعلية المتواصلة الحصول بواسطة طلب  :22المادة

لشؤون خاصة لمدة أقصاها ستة أشهر. ويمكن  موجه عن طريق السلم اإلداري على إجازة بدون أجر

 تجديد هذه اإلجازة مرة واحدة.

يجب على العون المعني باألمران يقدم قبل شهرين على األقل وقبل إنقضاء اإلجازة عن طريق السلم 

 اإلداري طلبا إلستئناف العمل أو تجديد اإلجازة. وغي غياب ذلك يتم فصله بعد انتهاء اإلجازة.

تمنح اإلجازة بدون أجر بقرار يتخذه وزير الوظيفة العمومية بالنسبة لألعوان التابعين للدولة  :20المادة

 والوالي بالنسبة لألعوان التابعين للجماعات المحلية والمدير بالنسبة للمؤسسات العمومية.

طة بإمكان العون المساعد الحصول على إجازات مرضية بطلب منه مرفق بشهادة من السل :29المادة

 الطبية المعترف بها.

بإمكان السلطة المستخدمة أن تأمر بفحص طبي مضاد عن طريق طبيب محلف تابع لإلدارة. يمكن 

 رفع المسألة إلى مجلس الصحة بطلب من الوزير المستخدم.

ال يمكن أن تتجاوز إجازات المرض ستة أشهر لفترة سنة تسرى إبتداء من تاريخ منح أول  :01المادة

 ية.إجازة مرض

يتم خالل إجازة المرض تسديد األجر الكامل في الشهرين األولين من الفترة المشار إليها  :00المادة

 أعاله وبتسديد نصف هذا األجر خالل األربعة أشهر الموالية. 01في المادة

فاده حقوق إجازته المرضية غير قادر على استئناف وظائفه إذا كان العون المساعد بعد است :04المادة

 يفسخ تعهده.
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 20و 22إال أنه من الممكن وضعه في حالة إجازة بدون أجر وفق الشروط المحددة في المادتين 

 أعاله إذا كانت السلطة الطبية المختصة ترى أنه بإمكانه استئناف عمله عند نهاية اإلجازة.

 يب: يمكن أن تمنح السلطة المستخدمة لألعوان المساعدين رخصا خاصة في التغ :03المادة

 للقيام بوظائف عمومية انتخابية. -

وطنية ودولية بصفة ممثلين مفوضين بصورة قانونية في هيئات حزب  اتللمشاركة في مؤتمر -

الشعب الموريتاني وفي اجتماعات الهيئات القيادية لهذه المنظمات كأعضاء منتخبين أو معينين 

 في هذه الهيئات.

 ارية.إلجراء امتحانات أو مسابقات جامعية أو إد -

ال يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص الخاص التغيب الممنوح بموجب هذه المادة الوقت الالزم للقيام 

 بالمهمة أو إلجراء اإلمتحان. ويضاف لها عند االقتضاء الوقت الالزم للسفر.

يمكن أن يمنح العون المساعد من طرف السلطة المستخدمة إجازات خاصة في حدود  :02المادة

مناسبة األعياد الدينية أو زواج المعني أو أحد بوما للسنة بما في ذلك الوقت الالزم للسفر خمسة عشر ي

أبنائه، أو والدة أو تسمية طفل أو عقب وفاة زوج أو أحد أصول أو فروع عمود النسب أو ألي سبب 

 عائلي أو شخصي يمكن قبوله من طرف السلطة التي لها حق منح ترخيص.

ن المساعد بالحق في أجرته كاملة خالل مدة الترخيصين الخاص واالستثنائي في يتمتع العو :00المادة

)أ( أعاله عندما تكون ممارسة التفويض االنتخابي 03التغيب إال في حالة الترخيص الممنوح وفقا للمادة 

 تتضمن مكافأة أو تعويضا مهما كان نوعه.

 ال تنقطع اإلجازة بسبب مرض حصل أثناءها ولو تطلب هذا المرض دخول المستشفى.  :01المادة

تلغى كل إجازة لم يتم تقديم طلب لها أو لم تستخدم في الوقت الذي منحت فيه وكذلك كل  :02المادة

 ترخيص في التغيب لم يستغل، وال يمكن منحه مرة أخرى.

 الفصل الخامس: التأديب

ترسل نسخة أو إلنذار أو لتوقيف عن العمل،  إذا تعرض العون المساعد التابع للدولة لتأنيب :00المادة

رسمية إضافية من قرار العقوبة وكذلك نسخ من طلب االستفسار ورد العون عليه إلى وزير الوظيفة 

 العمومية من أجل إدراجها في ملف المعني باألمر.

يوجه إلى عون الموضوع تحت تصرفه كاف لفصله، لذي أرتكبه الإذا اعتبر الوزير أن الخطأ ا :09المادة

 مر ورده.ستفسار الموجه للعون المعني باألوزير الوظيفة العمومية تقريرا مفصال باإلضافة إلى اال

يشعر العون المساعد برفع دعوة تأديبية ضده ويمكن إبعاده عن العمل من طرف الوزير المستخدم 

 ك.إذا اقتضت مصلحة العمل ذل

وباإلضافة إلى ذلك يمكن التصريح بتعليق العون من طرف وزير الوظيفة العمومية بطلب من الوزير 

 المستخدم. ويمكن أن يصحب هذا بتعليق راتب العون.
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يمنح وزير الوظيفة العمومية، أجل شهر من أجل إصدار قرار الفصل. وبإمكانه أن يطلب  :11المادة

ال يبدأ سريان األجل إال عند الحصول على ء تحقيق. وفي هذه الحالة، امعلومات إضافية أو أن يأمر بإجر

 المعلومات أو انتهاء التحقيق.

يبدأ سريان األجل المشار ية في انتظار اختتام دعوى جزائية، في حال تأجيل الدعوة التأديب :10المادة

و من يوم تبليغه لوزير الوظيفة إليه في المادة السابقة إبتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا أ

 العمومية إذا كان هذا التبليغ الحقا.

ابتداء من تاريخ  هيتم إشعار المعني بقرار الفصل عن طريق السلم اإلداري. ويسرى مفعول :14المادة

 إشعاره به.

 الفصل السادس: االنقطاع عن العمل، التسريح

يتم تسريح األعوان المساعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية  :13المادة

 10لوصولهم سن التقاعد إذا بلغوا من العمر  0922أبريل  4بتاريخ  120.22والخاضعين للقانون رقم 

 . سنة

المطلوبة الشروط  ل بلوغهم هذا السن عندما يستكملواوبإمكانهم أن يطلبوا التخلي عن شغلهم قب

 للمطالبة بحقوقهم في التقاعد من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

 13لألعوان المساعدين المتخلين عن مناصبهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  :12المادة

أعاله، الحق في تعويض عن اإلحالة على التقاعد محسوب تبعا لتعويض التسريح المنصوص عليه 

 موالية وفقا للنسب المئوية التالية: ال 10بالمادة 

 بالنسبة لكل واحدة من السنوات الخمس األولى؛ 31% -

 بالنسبة لكل واحدة من السنوات الخمس الموالية؛ 01% -

 بالنسبة لكل واحدة من السنوات العشر الموالية؛20% -

 بالنسبة لكل واحدة من السنوات الموالية. 011% -

لمساعدون لعدم كفائتهم المهنية بواسطة قرار من السلطة التي يمكن أن يفصل األعوان ا :10المادة

لها الحق في توظيفهم. يتخذ هذا القرار بناء على تقرير من الوزير المستخدم فيما يتعلق باألعوان 

 التابعين للدولة.

يقرر هذا الفصل بدون سابق إنذار إذا أشترط في التوظيف أنه من أجل التجربة. ويعلن عنه مباشرة 

 ب فترة التجربة إذا كان االختبار المهني غير مرضي.عق

يقرر إلغاء وظيفة العون المساعد إذا لم يعد وجودها ضروريا لسير العمل أو المؤسسة  :11المادة

 العمومية المعنية. 

كما تلغى وظيفة العون المساعد عند وجود موظف مهيء لشغل الوظائف المسندة للعون المساعد أو 

 ية إكتتابه لهذه الغاية طبقا لإلجراءات المقررة في النصوص التنظيمية للوظيفة العمومية.عند توفر إمكان
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يترتب على إلغاء وظيفة العون المساعد فصله بواسطة قرار معلل من السلطة التي وظفته  :12المادة

حالة إمكانية منح غير أنه إذا كان األمر يتعلق بعون مساعد تابع للدولة، ال يتخذ هذا اإلجراء إال عند است

 العني باألمر تعيينا آخر.

باستثناء حالة االستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، للعون المساعدة الحق في تعويض عن  :10المادة

التسريح محسوب على أساس معدل األجر الشهري اإلجمالي ألشهر العمل الستة األخيرة تبعا لألقدمية 

 في العمل معدودة باعتبار السنة كاملة بواقع:

 لكل واحدة من السنوات الخمس األولى؛ 40% -

 لكل واحدة من السنوات الموالية؛ 31% -

 لكل سنة مما زاد على عشر سنوات. 30% -

 أعاله. 12الفصل إلى تعويض اإلحالة إلى التقاعد المنصوص عليه بالمادة  ال ينضاف تعويض

 الفصل السابع: إجراءات مختلفة وأحكام انتقالية

فس الشروط المنصوص عليها يمكن توظيف واستخدام األعوان الحاملين لجنسية أجنبية بن :19المادة

بهذا المرسوم إذا كانوا حاملين لبطاقة عمل ممنوحة بصفة قانونية من طرف مصلحة الشغل. يصرح 

بفصلهم تلقائيا بعد نفاذ فترة صالحية هذه البطاقة وفي هذه الحالة يتمتع األشخاص المعنيون 

 أعاله. 10بالتعويض المنصوص عليه بالمادة

اصب االختصاصيين الحاصلين على تقنيات عالية والتي يستحيل فيها أي اكتتاب بالنسبة لمن :21المادة

حسب اإلجراء العادي يمكن إبرام عقود بين الدولة واألشخاص الحاملين لجنسية أجنبية تبين فيها بصفة 

خاصة مدة العقد التي ال يمكن أن تكون غير محددة وقيمة األجر الذي اتفق عليه األطراف بعد 

 .المساومة

ويمكن عند االقتضاء وضع هؤالء األعوان تحت تصرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

 المشار إليها بالمادة األولى من هذا المرسوم. ويخضعون لقانون العمل ونصوصه التطبيقية.

ستدرس حسب اإلجراء المنصوص عليه في هذا المرسوم طلبات التوظيف المقدم من  :20المادة

عات الوزارية والمؤسسات العمومية والحاصلة على اتفاق مبدئي قبل تاريخ هذا المرسوم طرف القطا

أو التي وجه بخصوصها قبل هذا التاريخ إلى وزير الوظيفة العمومية ملف يحتوى على كل الوثائق 

 المعدل. 0919نوفمبر  03بتاريخ  322.19المنصوص عليها بالمرسوم رقم 

طلبات التوظيف التي ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة ترجع إلى الوزارات المعنية 

السابقة بإمكان األشخاص المعنيين تقديم ترشح لدى وزارة الوظيفة العمومية حسب اإلجراء المحدد 

 والتي تليها من هذا المرسوم. 1بالمواد 

مين المشار إليهم يجب على الوزراء المستخد 0920فيما يخص مخطط التوظيف لسنة  :24المادة

أعاله أن يوجهوا طلباتهم إلى وزارة الوظيفة العمومية في أجل  أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ  3بالمادة 

نشر هذا المرسوم. وسيتم إعداد مخطط التوظيف بعد خمسة وأربعين يوما من انقضاء هذا األجل 
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ن يوما الموالية. ويمكن تنظيم يب في ثالثوتفتح بالنسبة للمناصب العليا والمتوسطة الدورة األولى لإلكتتا

 .0920دورة ثانية خالل الفصل األخير من سنة 

من هذا المرسوم بقرار من  09يمكن القيام باإلجراء االستعجالي المنصوص عليه بالمادة  :23المادة

وزير الوظيفة العمومية دون أن يكون من الضروري التماس الموافقة من رئيس الجمهورية إلى حد 

 أعاله. 24نشر هذا المخطط األول للتوظيف المنصوص عليه في المادة 

شر هذا المرسوم يعتبر األعوان المتعاقدون والمكتتبون بواسطة قرار إبتداء من تاريخ ن :22المادة

تابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المشار إليها بالمادة األولى أعاله أعوانا 

 والنصوص المتخذة تطبيقا له. 0922أبريل  4بتاريخ  120.22مساعدين خاضعين ألحكام القانون رقم 

أعاله بالنسبة ألعوان الدولة هو الذي وقع التعبير  30ن التعيين المنصوص عليه بالمادة يكو :20المادة

عنه في العقد أو في قرار  التوظيف. وتتم تسوية وضعية األعوان الحاصلين على تعيين آخر منذ تاريخ 

 اكتتابهم بقرار من وزير الوظيفة العمومية.

ين قبل نشر هذا المرسوم بواسطة قرار من وزير الوظيفة تتم إعادة تصنيف األعوان المكتتب :21المادة

من هذا المرسوم باعتبار كفاءاتهم والوظائف  0العمومية في المناصب المنصوص عليها بالملحق رقم 

 التي يشغلونها فعليا.

ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقرر إعادة التصنيف في مناصب يتطلب مستوى أعلى من المستوى 

 ه العون أو منصب أعلى من المنصب الذي اكتتب لشغله.الذي يحمل

تتم إعادة ترتيب األعوان المتعاقدين والذين اكتتبوا بواسطة قرار والتابعين للجماعات المحلية  :22المادة

أعاله من الوالي أو  21والمؤسسات العمومية والمكتتبين قبل نشر هذا المرسوم طبقا ألحكام المادة 

أعاله المتعلقة  41ويتخذ هذا القرار وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة  ير المعني.من المد

 باالكتتاب.

تتم تصفية حقوق األعوان المساعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  :20المادة

 وم.طبقا لألحكام التي كانت مطبقة عليهم قبل نشر هذا المرس 0922العمومية المتعلقة باإلجازة لسنة 

يجب إنذار األعوان المساعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية  0920خالل سنة  :29المادة

 0922دجمبر  30والمؤسسات العمومية باالستفادة من حقوقهم المتعلقة باإلجازة الواجب أداؤها قبل 

لتي تحصل على أن يحدد عند االقتضاء مجموع اإلجازات ا 0920وتضاف هذه الحقوق إلى حقوق سنة 

 يوما من أيام العمل. 20عليها ب 

تعلق بإعادة تصنيف وخاصة فيما ي0920تداء من فاتح يناير تطبق أحكام هذا المرسوم اب :01المادة

األعوان المتعاقدين أو المكتتبين بقرار والممارسين سلفا لوظائفهم في المناصب الجديدة و في سلم 

 األجور الخاصة بها.

ينشر حسب  ر الوظيفة العمومية والشغل ووزير المالية بتطبيق هذا المرسوم الذييكلف وزي :00المادة

.0909مايو  42تاريخ ب 149.09اإلجراء االستعجالي المحدد بالمرسوم رقم   
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 100.20يتعلق بالمرسوم رقم  ملحق

 المناصب اإلدارية -0

 مناصب عليا -0

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 إداريون مساعدون -

 إداريون مترجمون مساعدون -

 دبلوماسيون مساعدون -

 أمناء متحف مساعدون وبالمناصب المماثلة. -

GA2 إجازة التعليم العالي أو ما يعادلها 

 ملحقون مساعدون -

 ملحقون مترجمون مساعدون -

 مفتشو المصالح اإلدارية والمالية المساعدون -

 كتاب ضبط رئيسيون ومناصب مماثلة. -

GA2 التعليم الثانوي شهادة البكلوريا من 

 مناصب متوسطة -أ

 المستوى المطلوب سلم األجور المناصب 

 محررون مساعدون -

 محررون مترجمون مساعدون -

 مراقبو المصالح اإلدارية والمالية المساعدون -

 كتاب ضبط مساعدون -

 مكتبيون وأمناء محفوظات مساعدون -

 أعوان محاسبة مساعدون -

 مبرمجون مساعدون ومناصب مماثلة -

GB1  مستوى الدروس االبتدائية من

المرحلة األولى أو قسم من المرحلة 

الثانية من التعليم الثانوي بما في 

 ذلك القسم النهائي

 مناصب تابعة -ج

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 مستخدمون إداريون مساعدون -

  رؤساء مبيت مساعدون ومناصب مماثلة -

GC2  الثانوي بما المرحلة األولى من التعليم

في ذلك القسم الثالث من المعاهد 

 والمدارس الثانوية

 مستكتبون مساعدون -

 موثقون مساعدون -

 عريفو جمارك مساعدون  -

 مرشدات التنمية الريفية مساعدو ومناصب مماثلة. -

GC1 شهادة الدروس االبتدائية 

 مأموري جمارك مساعدون  -

 سيدات كشافات جمارك مساعدات -

 موزعو بريد مساعدون -

مراقبو مبيت أو مدرسة مساعدون ومناصب  -

 مماثلة

GD2 المرحلة المتوسطة من التعليم اإلبتدائي 

 حجاب مساعدون -

 سعات مكتب أو مدرسة مساعدون -

 حراس مكتب أو مدرسة مساعدون -

GD1 المرحلة المتوسطة من التعليم اإلبتدائي 
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 المناصب التقنية  -4

 مناصب عليا -أ

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 مهندسون مساعدون ومن جميع االختصاصات -

 دكاترة طب الصيدلة أو البيطرة المساعدون-

 كتاب صحفيون مساعدون-

 ومناصب مماثلة

TA2  دبلوم من مدرسة عليا أو دكتوراه

 جامعية 

 مهندسون أشغال مساعدون-

 أطباء أو صيادلة أو بيطريون مساعدون-

ومصورون مساعدون مخبرون سن مائيون  -

 ومناصب مماثلة.

TA1  دبلوم من مدرسة مهندسين أو

دبلوم للدروس الطبية أو الصيدلية 

أو البيطرية تم الحصول عليه على 

بعد دراسات عليا ألربع سنوات على 

 األقل.

 

 مناصب متوسطة -ب

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 قابالت مساعدات  -

 مرشدات اجتماعيات مساعدات -

 مراقبو عمال مساعدون ومناصب مماثلة. -

TB2  مستوى من الدروس المتخصصة

 يعادل البكلوريا التقنية.

 مسيروا أشغال مساعدون -

 مرشدو تربية ماشية مساعدون  -

 مراقبون تقنيون مساعدون  -

 ممرضون دولة مساعدون -

 مصور بالكاميرا ومصورون  -

 مساعدون والمناصب المماثلة

TB1 المرحلة  دروس تقنية من مستوى

الثانية من التعليم الثانوي بما في 

ذلك القسم النهائي أو الكفاءات 

 المهنية التي تعادلها.

 

 مناصب تابعة -ج

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 عمال متخصصون مساعدون  -

 مشرفون على األعمال مساعدون  -

 ممرضو تربية ماشية مساعدون -

 ممرض في طب اجتماعي -

 مرشدات مرشدة –معاونات  -

 اجتماعيات مساعدات ومناصب مماثلة -

TC2  تكوين تقني يعادل للمرحلة األولى من

 التعليم الثانوي أو كفاءات مهنية تعادله.

 قائد فريق مساعد -

 عميد مطافئ مساعد -

 (0رئيس مطبخ مساعد) -

TG1  وظائف وكفاءات مهنية من مستوى

 بالمقارنة مع صنف"د"عالي 
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 بستاني رئيس مساعد. -

 ومناصب مماثلة -

عامل متخصص مساعد بستاني مساعد رجل  -

 مطافئ مساعد 

 طباخة -

 خياطة ومناصب مماثلة -

 

TD2 كفاءات مهنية مقابلة اإلختصاص 

 منظف وصحي مساعد ومنظفة صحية مساعد -

 ملقح في تربية الماشية مساعد  -

 معاون بستاني مساعد  -

 عامل يدوي متخصص  -

 معاون طباخ -

 مماثلةنادل ومناصب  -

TD1 معارف عملية الالزمة لشغل المنصب 

رخصة سياقة ومعلومات أولية في   سائق سيارة ومناصب مماثلة -

 صيانة وتصليح السيارات

ال يمكن وجود أكثر من رئيس مطبخ واحد في مؤسسة تكوين أو مؤسسة لتعليم أو مؤسسة  (0

 استشفائية أو مؤسسة صحية.

 مناصب التعليم -3

 مناصب عليا -أ

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 إجازة 2EA مجاز مساعد ومناصب مماثلة 0أستا -

 أستاذ اإلعدادية مساعد  -

 مكلف بالتدريس مساعد ومناصب مماثلة -

1EA  شهادتان جامعيتان في نفس

 االختصاص.

 

 مناصب متوسطة -ب

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 معلم مساعد -

 ومناصب مماثلةمعلم تربية بدنية مساعد  -

2EB  شهادة الباكلوريا من التعليم الثانوي أو

 دبلوم التربية من مستوى مماثلة

 

 مناصب  -ج

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 شهادة ختم الدروس اإلعدادية 2EG معلم معاون المساعد ومناصب مماثلة -

 مدرب تعليم مساعد -

 مراقب مبيت داخلي ومراقب  -

 ومناصب مماثلةالدروس  -

2EG )تحت الدراسة )توظيف متوقف 

 

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 
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شهادة ختم الدروس اإلعدادية التقنية  1SB كاتب إدارة مساعد ومناصب مماثلة -

 في السكرتاريا.

 مناصب  -ت

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

شهادة ختم الدروس اإلعدادية التقنية   مماثلةكاتب مختزل على اآللة الكاتبة ومناصب  -

من مدرسة وطينة للتعليم التجاري 

والعائلي أو كفاءات مماثلة مبررة 

 باختبارات.

 

 منصب تابعة -ث

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

مستخدم مكتب كاتب على اآللة مساعد ومناصب  -

 مماثلة

شهادة الكفاءة المهنية من مدرسة  

للتكميل التجاري والعائلي وطنية 

 وكفاءات مهنية مبررة باختبارات.

 كاتب على اآللة مساعد  -

 ناقب مراجع مساعد ومناصب مماثلة -

كلمة في  00الكاتب على اآللة نسبة  

من األخطاء على األكثر  %0الدقيقة و

وإمالء من مستوى شهادة نهاية 

 الدروس اإلبتدائية.

 مستخدمو منازل -2

 المستوى المطلوب سلم األجور  المناصب 

 رئيس خدم فندق مساعد -

 رئيس خدم مطبخ مساعد ومناصب مماثلة -

1EG المعارف المهنية المطلوب لمنصب 

معارف علمية ضرورية لشغل المنصب  MD 1 (4أمين مطبخ مساعد ومناصب مماثلة) -

 مناسبة شغل المنصب.

 نادي مساعد -

 عمال مساعد  -

الميزانية مساعد مستخدمون في األشغال  -

 ومناصب مماثلة.

1MD  
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.3.XVI وشروط ترقية الوكالء  برواتب يتعلق 0920فبراير  40بتاريخ صادر / ر ج  101-20مرسوم

 المؤسسات العموميةبعض لتجمعات المحلية وللدولة ولالمساعدين 

 

 الباب األول: الرواتب

والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعين أن الوكالء المساعدين للدولة المادةاألولى: 

 يتقاضون راتبا حسب سلم الرواتب الخاص بوظائفهم. 0922ابريل  4بتاريخ  120.22للقانون رقم 

 

 بهذا المرسوم ويشمل كل سلم مجموعتين: 0يتم تحديد سلم الرواتب في الملحق رقم : 4المادة

ص بالدرجة من مبلغ الراتب الخا %2منها ترقية بنسبة المجموعة األولى تشمل ثماني درجات تمثل كل 

بينما تشمل المجموعة الثانية ست درجات تخول األولى من هذه الدرجات ، من هذه المجموعة 0رقم 

وكل درجة في المجموعة الثانية ، درجة السابعة في المجموعة األولىراتبا يساوي الراتب الذي تخوله ال

 غ الراتب الخاص بالدرجة األولى من هذه المجموعة.من مبل %2تمثل ترقية بنسبة 

 

يتم تصنيف الوكالء المساعدين المكتتبين من جديد في الدرجة األولى من المجموعة األولى : 3المادة

 في سلم الرواتب الخاص بوظائفهم.

ربة ومع ذلك يمكن لألشخاص من ذوي الجنسية األجنبية الذين يتمتعون بكفاءات مهنية مؤكدة مع التج

أن يكتتبوا في درجة عليا في السلم إال أنه في كل الحاالت ال يمكن أن يصنفوا في درجة أعلى من 

 الدرجة الخامسة في المجموعة األولى من سلم الرواتب الخاص بوظائفهم.

 4الفقرة  49ويتم تحديد رواتب األشخاص المعينين ليكونوا كتاب إدارة )سكرتاريا اإلدارة( تطبيقا للمادة 

 من طرف السلطة التي تستخدهم. 0920فبراير  40الصادر بتاريخ  100-20من المرسوم رقم 

 

 الباب الثاني: الترقية

يستفيد الوكالء المساعدون من ترقية على األقدمية كل سنتين إلى غاية الدرجة األخيرة في : 2المادة

 المجموعة األولى من سلم الرواتب الخاص بوظائفهم.

ول في الدرجة األولى والثانية والثالثة بعد سنتين من األقدمية بالترتيب وفي الدرجة كما يمكنهم الدخ

أسفله إذا تم بذلك اقتراح معلل من  9و 0السادسة والسابعة والثامنة حسب الشروط المحددة بالمواد 

 قبل السلطة التي تستخدمهم.

من سلم الرواتب من درجة إلى درجة  تتم ترقية الوكالء المساعدين الذين صنفوا في المجموعة الثانية

 بحسب األقدمية وذلك كل سنتين إلى أن يبلغوا قمة السلم.

 

يتم التصريح بالترقيات إلى المجموعات الثانية من كل سلم فيما يتعلق بوكالء الدولة من طرف : 0المادة

دير الوظيفة العمومية وزير الوظيفة العمومية بعد رأي لجنة تشكل لترقية الوكالء المساعدين يترأسها م

 وتضم:

 مدير الدراسات والتشريع عضوا. -

 مدير الميزانية. -
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 األمين العام التحاد العمال الموريتانيين أو نائبه عضوا. -

ال يمكن ألعضاء اللجنة اإلدالء برأيهم بخصوص ترقيات الوكالء المساعدين التابعين لمصالحهم وال إذا 

ترقيات الوكالء المساعدين الذين يحتلون نفس الوظائف  كانوا هم أنفسهم وكالء مساعدين بخصوص

 التي يحتلها هؤالء وعليهم حينئذ أن ينسحبوا من اللجنة إذا كان اقتراح الترقيات يعنيهم.

فإن لجنة الترقيات تتشكل من الوالي رئيسا ومساعديه ، ة لوكالء التجمعات المحليةبالنسب: 1المادة

 العمال الموريتانيين أعضاء.والخازن الجهوي وممثل عن اتحاد 

بالنسبة لوكالء المؤسسات العمومية فإن الترقية إلى المجموعة الثانية تتم بقرار من مجلس : 2المادة

 اإلدارة.

قية إلى يمكن أن يستفيد نصف الوكالء المساعدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتر :0المادة

يتم احتسابها في كل قطاع وزاري أو تجمع محلي أو مؤسسة وهذه النسب . المجموعة الثانية كل سنة

 عمومية لكل مجموعة وظيفة عليا ومتوسطة وثانوية.

 يمكن إجراء اختبارات للوكالء المساعدين المقترحين للترقية إلى المجموعة الثانية.: 9المادة

 مختلفة وانتقالية ترتيباتالباب الثالث: 

هذا المرسوم فإن األشخاص ذوي الجنسيات األجنبية الذين يؤدون بصرف النظر عن ترتيبات : 01المادة

 خدمة في إطار اتفاقية التعاون الدولية يتقاضون رواتب طبقا لنصوص تلك االتفاقيات.

 40الصادر بتاريخ  100-20من المرسوم رقم  02إن األشخاص المكتتبين مؤقتا طبقا للمادة : 00المادة

من رواتب أول السلم في سلك الوظيفة  %01فية مؤقتة أقل ب يتقاضون رواتب جزا 0920فبراير 

 العمومية الذي بإمكان هؤالء إدعاء االنتماء إليه.

وفي حالة اكتتاب هؤالء مستقبال في سلك آخر للوظيفة العمومية غير السلك الذي يفترض انتماؤه إليه 

افي المؤقت ال يمكن اعتباره على أو إذا تم اكتتابهم على أساس أنهم وكالء مساعدون فإن الراتب الجز

 أنه يمنح حقا في مكافأة معادلة لهذا الترتيب.

 0920فبراير  40بتاريخ  100-20أن الوكالء المساعدين المكتتبين قبل نشر المرسوم رقم : 04المادة

 يعاد تصنيفهم بقرار من وزير الوظيفة العمومية في سلم الرواتب الخاص بالوظيفة التي كانوا مصنفين

من هذا المرسوم مع األخذ في عين االعتبار أقدمية الخدمة المكتسبة خالل  22و 21فيها تطبيقا للمواد 

 .0922سنة 

من هذا المرسوم بالمعادلة بين الفئة المناسبة  4تتم إعادة التصنيفات طبقا للملحق رقم : 03المادة

يضية المقررة في الملحق المذكور ويتم للوظيفة السابقة وسلم الرواتب للوظيفة الجديدة والعالوة التعو

 .0920يناير  0امتصاصها بفعل الترقية ويبدأ سريان مفعول عالوة األقدمية ابتداء من 

إذا أعيد تصنيف وكيل في وظيفة ضمن سلم رواتب ال يناسب الفئة التي كان ينتمي إليها : 02المادة

له ويتم امتصاص هذا التعويض بفعل سابقا فإنه يمنح تعويضا بالفرق يساوي الحقوق المكتسبة 

 الترقية.
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إن الوضعيات الخاصة التي ال يمكن حل مشاكلها بتطبيق ترتيبات هذا المرسوم تتم تصفيتها : 00المادة

 بقرار من وزير الوظيفة العمومية.

بل إن الوكالء العقدويين المأمورين في التجمعات المحلية والمؤسسات العمومية المكتتبين ق: 01المادة

يعاد تصنيفهم في سلم الرواتب طبقا لنصوص هذا  0920فبراير  40بتاريخ  100-20نشر المرسوم رقم 

 المرسوم بقرار من الوالي أو المدير المعني.

المذكور  0920 فبراير 40من مرسوم  41وسيحدد هذا القرار في الظروف المنصوص عليها في المادة 

 يما يتعلق بالمؤسسات العمومية.الوظيفة العمومية ف ويخضع لتأشرة وزير

 .0920يناير  0يبدأ سريان مفعول إعادة التصنيف المقررة طبقا لهذا المرسوم ابتداء من : 02المادة

يكلف وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة ووزير المالية كل فيما يخصه : 00المادة

-09تعجال المنصوص عليها في المرسوم رقم بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر طبقا إلجراءات االس

 . 0909مايو  42بتاريخ  149
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 101.20ملحق يتعلق بالمرسوم 

 0الملحق رقم 

 عمال إداريون -0

 GA2سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 01401 0 41012 

4 01009 4 41919 

3 02010 3 40202 

2 00002 2 44009 

0 00011 0 43342 

1 09200 1 42049 

2 41012   

0 41203   

 أوقية. 4111مالحظة: اإلداريون المترجمون المساعدون يستفيدون من عالوة على الراتب قدرها 

 GA1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 13329   

4 13863   

3 14397   

2 14931   

0 15465   

1 15999   

2 16533   

0 17067   

 مالحظة: الملحقون المترجمون المساعدون يستفيدون من عالوة على الراتب قدرها

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الشهري باألوقية الراتب الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 9403   

4 9142   

3 9990   

2 01311   

0 01232   

1 00010   

2 00229   

0 00001   

 مالحظة: الملحقون المترجمون المساعدون يستفيدون من عالوة على الراتب قدرها
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 GC2سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الشهري باألوقية الراتب الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 6905 0 8567 

4 7182 4 8910 

3 7459 3 9253 

2 7736 2 9596 

0 8013 0 9939 

1 8290 1 10282 

2 8567   

0 8844   

 

 GC1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 5622 1 6972 

4 5847 2 7251 

3 6072 3 7530 

2 6397 4 7809 

0 6522 5 8088 

1 6747 6 8367 

2 6972   

0 7197   

  GD2 سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 4421 1 5483 

4 4598 2 5703 

3 4775 3 5923 

2 4952 4 6143 

0 5129 5 6363 

1 5306 6 6583 

2 5483   

0 5660   
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 GD1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 3803 0 4721 

4 3956 4 4910 

3 4109 3 5099 

2 4262 2 5288 

0 4415 0 5477 

1 4568 1 5666 

2 4721   

0 4874   

 

 فنيونموظفون  -0

 TA2سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 16330 1 20254 

4 16984 2 21065 

3 17638 3 21876 

2 18292 4 22687 

0 18946 5 23498 

1 19600 6 24309 

2 20254  

0 20908 

 

  TA1سلم

 الثانيةالفئة  الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 13522 1 16768 

4 14063 2 17439 

3 14604 3 18118 

2 15145 4 18781 

0 15686 5 19452 

1 16227 6 20123 

2 16768   

0 17309   
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 TB2سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة باألوقيةالراتب الشهري  الدرجة

0 12859 0 15949 

4 13374 4 16587 

3 13889 3 17225 

2 14404 2 17863 

0 14919 0 18501 

1 15434 1 19139 

2 15949   

0 16464   

 

 TB1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 باألوقيةالراتب الشهري  الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 8293 1 10285 

4 8625 2 10697 

3 8957 3 11109 

2 9289 4 11521 

0 9621 5 11933 

1 9953 6 12345 

2 10285UM   

0 10617UM   

 

  TC2سلم

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 7429 1 9217 

4 7727 2 9586 

3 8025 3 9955 

2 8323 4 10324 

0 8621 5 10693 

1 8919 6 11062 

2 9217   

0 9515   
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 TC1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 5936 0 7364 

4 6174 4 7659 

3 6412 3 7954 

2 6650 2 8249 

0 6888 0 8544 

1 7126 1 8839 

2 7364   

0 7602   

 

 TD1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 4598 1 5702 

4 4782 2 5931 

3 4966 3 6160 

2 5150 4 6389 

0 5334 5 6618 

1 5518 6 6847 

2 5702   

0 5886   

 

  TD1سلم

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 3803 1 4721 

4 3956 2 4910 

3 4109 3 5099 

2 4262 4 5288 

0 4415 5 5477 

1 4568 6 5666 

2 4721   

0 4874   

 

 موظفون سائقون -0
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 CD1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 4522 0 5608 

4 4703 4 5843 

3 4884 3 6078 

2 5065 2 6313 

0 5246 0 6548 

1 5427 1 6783 

2 5608   

0 5789   

 211يقودون سيارات الوزن الثقيل وأوقية بالنسبة للسائقين الذين  011تمت زيادة رواتب هذه السلم بطريقة موحدة بمبلغ 

 أوقية بالنسبة للسائقين الذين يؤدون خدمة النقل العمومي.

 موظفو التعليم

 EA2سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 16450 1 20398 

4 17108 2 21214 

3 17766 3 22030 

2 18424 4 22846 

0 19082 5 23662 

1 19740 6 24478 

2 20398   

0 21056   

 

 EA1سلم

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 13716 1 17010 

4 14265 2 17691 

3 14814 3 18372 

2 15363 4 19053 

0 15912 5 19734 

1 16416 6 20415 

2 17010   

0 17559   
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 EB1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 11390 0 14126 

4 11846 4 14692 

3 12302 3 15258 

2 12758 2 15824 

0 13214 0 16390 

1 13670 1 16956 

2 14126   

0 14582   

 

 EC2سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 9134 1 11330 

4 9500 2 11784 

3 9866 3 11238 

2 10232 4 12629 

0 10598 5 13146 

1 10964 6 13600 

2 11330   

0 11969   

 

  EC1سلم

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 6926 1 8594 

4 7204 2 8938 

3 7482 3 9282 

2 7760 4 9626 

0 8038 5 9970 

1 8316 6 10314 

2 8594   

0 8872   
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 عمال الطباعة

 SA1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 15000 0 18600 

4 15600 4 19344 

3 16200 3 20088 

2 16800 2 20832 

0 17400 0 21576 

1 18000 1 22320 

2 18600   

0 19200   

 

 SB1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 10240 0 12700 

4 10650 4 13280 

3 11060 3 13716 

2 11470 2 14224 

0 11880 0 14732 

1 12290 1 15240 

2 12700   

0 13110   

 

  SC1 سلم

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 8400 0 10416 

4 8736 4 10833 

3 9072 3 11250 

2 9408 2 11667 

0 9744 0 12084 

1 10080 1 12501 

2 10416   

0 10752   
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 SD1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 5640 0 7002 

4 5867 4 7283 

3 6094 3 7564 

2 6321 2 7845 

0 6548 0 8126 

1 6775 1 8407 

2 7002   

0 7229   

 

 عمال المنازل 0

 MC1سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 5475 0 6789 

4 5694 4 7061 

3 5913 3 7333 

2 6132 2 7605 

0 6351 0 7877 

1 6570 1 8149 

2 6789   

0 7008   

 

  MC2سلم

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 4295 0 5327 

4 4467 4 5541 

3 4639 3 5755 

2 4811 2 5969 

0 4983 0 6183 

1 5155 1 8397 

2 5327   

0 5499   
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 MC2سلم 

 الفئة الثانية الفئة األولى

 الراتب الشهري باألوقية الدرجة الراتب الشهري باألوقية الدرجة

0 3715 0 4609 

4 3864 4 4794 

3 4013 3 4979 

2 4162 2 5164 

0 4311 0 5349 

1 4460 1 5534 

2 4609   

0 4758   

 4ملحق 

 إعادة تصنيف

 موظفون إداريون -0

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 الجماعية طائفة االتفاقية

 "التجارية"

 0922أقدمية 

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 فئة أ

 فئة ب

      

الدرجة الثانية إلى ثالث 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى GD1 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 002 األولى األولى GD1 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 32 الثانية األولى GD1 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 20 الثانية األولى GD1 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 003 الثانية األولى GD1 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى GD1 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 31 الثالثة األولى GD1 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 22 الثالثة األولى GD1 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 004 الثالثة األولى GD1 سنة 00

 ال شيء ال شيء الرابعة األولى GD1 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 30 الرابعة األولى GD1 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 23 الرابعة األولى GD1 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 003 الرابعة األولى GD1 سنة وأكثر 00

 

 3الدرجة الثالثة إلى 

 سنوات

 أشهر 0 أوقية 04 الخامسة األولى GD1 سنة 4

 أشهر 2 أوقية 42 الخامسة األولى GD1 سنة 2

 شهرا 02 أوقية 012 الرابعة األولى GD1 سنة 0

 ال شيء ال شيء الخامسة األولى GD1 سنة 1

 أشهر 1 أوقية 32 الخامسة األولى GD1 سنة 2

 شهرا 03 أوقية 29 الخامسة األولى GD1 سنة 0
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 شهرا 09 أوقية 041 الخامسة األولى GD1 سنة 9

 شهر 0 أوقية 9 السادسة األولى GD1 سنة 01

 أشهر 0 أوقية 00 السادسة األولى GD1 سنة 00

 شهرا 02 أوقية 94 السادسة األولى GD1 سنة 04

 شهرا 40 أوقية 032 السادسة األولى GD1 سنة 03

 أشهر 3 أوقية 43 السابعة األولى GD1 سنة 02

 أشهر 01 أوقية 12 السابعة األولى GD1 سنة وأكثر 00

 

 3الدرجة الرابعة إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى GD2 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 033 األولى األولى GD2 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 22 الثانية األولى GD2 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 00 الثانية األولى GD2 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 034 الثانية األولى GD2 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى GD2 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 22 الثالثة األولى GD2 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 00 الثالثة األولى GD2 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 034 الثالثة األولى GD2 سنة 00

 ال شيء ال شيء الرابعة األولى GD2 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 22 الرابعة األولى GD2 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 00 الرابعة األولى GD2 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 034 الرابعة األولى GD2 سنة وأكثر 00 

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 طائفة االتفاقية الجماعية

 "التجارية"

 0922أقدمية 

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 فئة أ

 فئة ب

      

الدرجة الخامسة إلى 

 ثالث سنوات

 شهرا 01 أوقية 000 الثالثة األولى 4GD سنة 4

 شهرا 04 أوقية 00 الرابعة األولى 4GD سنة 2

 شهر 0 أوقية 9 الخامسة  األولى 4GD سنة 0

 أشهر 0 أوقية 00 الخامسة  األولى 4GD سنة 1

 شهرا 02 أوقية 012 الخامسة  األولى 4GD سنة 2

 شهرا 40 أوقية 000 الخامسة  األولى 4GD سنة 0

 أشهر 2 أوقية 42 السادسة  األولى 4GD سنة 9

 أشهر 01 أوقية 21 السادسة  األولى 4GD سنة 01

 شهرا 02 أوقية 040 السادسة  األولى 4GD سنة 00

 ال شيء ال شيء السابعة  األولى 4GD سنة 04

 أشهر 1 أوقية 21 السابعة  األولى 4GD سنة 03
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 شهرا 03 أوقية 90 السابعة  األولى 4GD سنة 02

 شهرا 09 أوقية 022 السابعة  األولى 4GD سنة وأكثر 00

 

 3الدرجة السادسة إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى GC1 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 019 األولى األولى GC1 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 01 الثانية األولى GC1 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 004 الثانية األولى GC1 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 010 الثانية األولى GC1 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى GC1 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 01 الثالثة األولى GC1 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 004 الثالثة األولى GC1 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 010 الثالثة األولى GC1 سنة 00

 ال شيء ال شيء الرابعة األولى GC1 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 01 الرابعة األولى GC1 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 004 الرابعة األولى GC1 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 010 الرابعة األولى GC1 سنة وأكثر 00

 

 3الدرجة السابعة أ إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى GC2 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 412 األولى األولى GC2 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 10 الثانية األولى GC2 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 032 الثانية األولى GC2 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 411 الثانية األولى GC2 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى GC2 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 12 الثالثة األولى GC2 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 032 الثالثة األولى GC2 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 411 الثالثة األولى GC2 سنة 00

 ال شيء ال شيء الرابعة األولى GC2 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 11 الرابعة األولى GC2 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 031 الرابعة األولى GC2 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 410 الرابعة األولى GC2 سنة وأكثر 00 
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 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 طائفة االتفاقية الجماعية

 "التجارية"

 0922أقدمية 

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 فئة أ

 فئة ب

      

الدرجة السابعة ب إلى 

 ثالث سنوات

 أشهر 3 أوقية 31 الثانية األولى GC2 سنة 4

 شهرا 02 أوقية 093 الثالثة األولى GC2 سنة 2

 أشهر 1 أوقية 12 الرابعة األولى GC2 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 039 الرابعة األولى GC2 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 403 الرابعة األولى GC2 سنة 2

 شهر 0 أوقية 01 الخامسة األولى GC2 سنة 0

 أشهر 2 أوقية 00 الخامسة األولى GC2 سنة 9

 شهرا 02 أوقية 009 الخامسة األولى GC2 سنة 01

 شهرا 41 أوقية 433 الخامسة األولى GC2 سنة 00

 أشهر 3 أوقية 31 السادسة األولى GC2 سنة 04

 أشهر 9 أوقية 010 السادسة األولى GC2 سنة 03

 شهرا 00 أوقية 029 السادسة األولى GC2 سنة 02

 شهرا 44 أوقية 403 السادسة األولى GC2 سنة وأكثر 00

 

 3الدرجة الثامنة ب إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى GB1 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 420 األولى األولى GB1 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 94 الثانية األولى GB1 سنة 0

 

 الجديدةالوضعية  الوضعية القديمة

 طائفة االتفاقية الجماعية

"أشغال عمومية بناء 

 ميكانيكا عامة"

 0922أقدمية 

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 شهرا 04 أوقية 002 الثانية - - سنة 1 

 شهرا 00 أوقية 422 الثانية - - سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة - - سنة 0

 شهرا 1 أوقية 90 الثالثة - - سنة 9

 شهرا 04 أوقية 003 الثالثة - - سنة 01

 شهرا 00 أوقية 421 الثالثة - - سنة 00

 ال شيء ال شيء الرابعة - - سنة 04

 شهرا 1 أوقية 91 الرابعة - - سنة 03

 شهرا 04 أوقية 004 الرابعة - - سنة 02

 شهرا 00 أوقية 420 الرابعة - - سنة وأكثر 00
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 3الدرجة الثامنة ب إلى 

 سنوات

 شهرا 43 أوقية 302 الثانية األولى GB2 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 400 الثالثة األولى GB2 سنة 2

 أشهر 2 أوقية 002 الرابعة األولى GB2 سنة 0

 شهرا 02 أوقية 402 الرابعة األولى GB2 سنة 1

 شهرا 41 أوقية 302 الرابعة األولى GB2 سنة 2

 أشهر 3 أوقية 24 الخامسة األولى GB2 سنة 0

 شهرا 41 أوقية 024 الخامسة األولى GB2 سنة 9

 شهرا 01 أوقية 424 الخامسة األولى GB2 سنة 01

 شهرا 44 أوقية 324 الخامسة األولى GB2 سنة 00

 أشهر 0 أوقية 20 السادسة األولى GB2 سنة 04

 شهرا 00 أوقية 020 السادسة األولى GB2 سنة 03

 شهرا 02 أوقية 420 السادسة األولى GB2 سنة 02

 ال شيء ال شيء السابعة األولى GB2 سنة وأكثر 00

 

 الدرجة الثامنة ج                                                      نفس التصنيف بالنسبة للفئة الثامنة ب

 أوقية شهريا 300يستفيد الوكالء المعنيون من عالوة راتب قدرها                                                        

 3الدرجة الثامنة ب إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى GA1 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 211 األولى األولى GA1 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 034 الثانية األولى GA1 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 411 الثانية األولى GA1 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 499 الثانية األولى GA1 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى GA1 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 034 الثالثة األولى GA1 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 410 الثالثة األولى GA1 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 490 الثالثة األولى GA1 سنة 00

 ال شيء ال شيء الرابعة األولى GA1 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 030 الرابعة األولى GA1 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 412 الرابعة األولى GA1 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 392 الرابعة األولى GA1 سنة وأكثر 00 
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 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 طائفة االتفاقية الجماعية

"أشغال عمومية بناء 

 ميكانيكا عامة"

 0922أقدمية 

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 شهرا 41 أوقية 220 الثالثة األولى GA1 سنة 4 الدرجة التاسعة ب

 شهرا 01 أوقية 309 الرابعة األولى GA1 سنة 2

 شهرا 0 أوقية 044 الخامسة األولى GA1 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 420 الخامسة األولى GA1 سنة 1

 شهرا 09 أوقية 209 الخامسة األولى GA1 سنة 2

 شهرا 4 أوقية 32 السادسة األولى GA1 سنة 0

 أشهر 0 أوقية 004 السادسة األولى GA1 سنة 9

 شهرا 00 أوقية 330 السادسة األولى GA1 سنة 01

 شهرا 44 أوقية 229 السادسة األولى GA1 سنة 00

 أشهر 2 أوقية 93 السابعة األولى GA1 سنة 04

 شهرا 00 أوقية 424 السابعة األولى GA1 سنة 03

 شهرا 00 أوقية 391 السابعة األولى GA1 سنة 02

 ال شيء ال شيء الثامنة األولى GA1 سنة وأكثر 00

 

 3الدرجة العاشرة أ إلى 

 سنوات

  ال شيء األولى األولى GA2 سنة 4

  أوقية 201 األولى األولى GA2 سنة 2

  أوقية 014 الثانية األولى GA2 سنة 0

  أوقية 342 الثانية األولى GA2 سنة 1

  أوقية 201 الثانية األولى GA2 سنة 2

  ال شيء الثالثة األولى GA2 سنة 0

  أوقية 010 الثالثة األولى GA2 سنة 9

  أوقية 343 الثالثة األولى GA2 سنة 01

  أوقية 200 الثالثة األولى GA2 سنة 00

  ال شيء  الرابعة األولى GA2 سنة 04

  أوقية 011 الرابعة األولى GA2 سنة 03

  أوقية 344 الرابعة األولى GA2 سنة 02

  أوقية 200 الرابعة األولى GA2 سنة وأكثر 00

 

 3الدرجة العاشرة ب إلى 

 سنوات

 ال شيء أوقية 009 الثالثة األولى GA2 سنة 4

 شهرا 00 أوقية 200 الرابعة األولى GA2 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 044 الخامسة األولى GA2 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 313 الخامسة األولى GA2 سنة 1
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 شهرا 00 أوقية 203 الخامسة األولى GA2 سنة 2

 ال شيء أوقية 02 السادسة األولى GA2 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 092 السادسة األولى GA2 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 320 السادسة األولى GA2 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 000 السادسة األولى GA2 سنة 00

 ال شيء أوقية 01 السابعة األولى GA2 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 412 السابعة األولى GA2 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 222 السابعة األولى GA2 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 142 السابعة األولى GA2 سنة وأكثر 00 

 

 الفئة العاشرة ج                                                            نفس التصنيف بالنسبة للفئة العاشرة ب

 أوقية شهريا 4001يستفيد الوكالء المعنيون من عالوة راتب قدرها                                                         

 الفئة الحادية عشرة                                                   نفس التصنيف بالنسبة للفئة العاشرة ب

 أوقية شهريا. 2001يستفيد الوكالء المعنيون من عالوة راتب قدرها                                                         

 الوظائف الفنية -4

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 طائفة االتفاقية الجماعية

"أشغال عمومية بناء 

 ميكانيكا عامة"

 0922أقدمية 

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 

 للذاكرة                                             MGو  TPBالفئة أ والفئة ب 

 والفئة الثانية فئة االتفاقية )عمال المستغالت الزراعية( MGو  TPBالفئة الثانية 

 

 ال شيء ال شيء األولى األولى TD1 سنة 4 إلى ثالث سنوات

 شهرا 00 أوقية 002 األولى األولى TD1 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 32 الثانية األولى TD1 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 20 الثانية األولى TD1 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 003 الثانية األولى TD1 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى TD1 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 31 الثالثة األولى TD1 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 22 الثالثة األولى TD1 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 004 الثالثة األولى TD1 سنة 00

 ال شيء أوقية 30 الرابعة األولى TD1 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 30 الرابعة األولى TD1 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 23 الرابعة األولى TD1 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 003 الرابعة األولى TD1 سنة وأكثر 00

 

 MGو الفئة الثالثة  TPBالفئة الثالثة 

 الفئة الثالثة فئة االتفاقية )عمال المستغالت الزراعية(
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 أشهر 0 أوقية 04 الثالثة األولى TD1 سنة 4 سنوات 3إلى  

 أشهر 2 أوقية 42 الرابعة األولى TD1 سنة 2

 شهرا 02 أوقية 012 الرابعة األولى TD1 سنة 0

 شيءال  ال شيء الخامسة األولى TD1 سنة 1

 أشهر 1 أوقية 32 الخامسة األولى TD1 سنة 2

 شهرا 03 أوقية 29 الخامسة األولى TD1 سنة 0

 شهرا 09 أوقية 041 الخامسة األولى TD1 سنة 9

 شهر 0 أوقية 9 السادسة األولى TD1 سنة 01

 أشهر 0 أوقية 00 السادسة األولى TD1 سنة 00

 شهرا 02 أوقية 94 السادسة األولى TD1 سنة 04

 شهرا 40 أوقية 032 السادسة األولى TD1 سنة 03

 أشهر 3 أوقية 43 السابعة األولى TD1 سنة 02

 أشهر 01 أوقية 12 السابعة األولى TD1 سنة وأكثر 00

 

 نفس التصنيف بالنسبة للفئة الثالثة أ                                   TPBالفئة الثالثة ب 

 أواق شهريا. 01يستفيد المعنيون من عالوة على الراتب قدرها                                            

 

 

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 TPBالفئة الرابعة أ 

 MGوالفئة الرابعة 

الفئة الرابعة فئة االتفاقية 

)عمال المستغالت 

 الزراعية(

 األقدمية ةعالوات تعويضي الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 ال شيء ال شيء األولى األولى TD2 سنة 4 إلى ثالث سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى TD2 سنة 2

 أشهر 1 أوقية 22 األولى األولى TD2 سنة 0

 شهرا 00 أوقية 00 األولى األولى TD2 سنة 1

 شهرا 02 أوقية 034 األولى األولى TD2 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثانية األولى TD2 سنة 0

 أشهر 0 أوقية 32 الثانية األولى TD2 سنة 9

 أشهر 01 أوقية 00 الثانية األولى TD2 سنة 01

 شهرا 01 أوقية 040 الثانية األولى TD2 سنة 00

 شهرا 44 أوقية 021 الثانية األولى TD2 سنة 04

 أشهر 2 أوقية 31 الثالثة األولى TD2 سنة 03

 أشهر 9 أوقية 22 الثالثة األولى TD2 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 000 الثالثة األولى TD2 سنة وأكثر 00
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 نفسالتصنيفبالنسبةللفئةالثالثةأ  TPB الفئة الرابعة ب 

 .أواقشهريا180يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

 

 فئة            درجة       عالوات تعويضية      األقدمية                        سلم                                   TPBالفئة الرابعة أ 

 الدرجة MGوالفئة الرابعة 

 الفئة الرابعة فئة االتفاقية

 )عمال المستغالت الزراعية( 

 شهرا 02 أوقية 00 الثانية األولى TD2 سنة 4 سنوات 3إلى  

 أشهر 01 أوقية 22 الثالثة األولى TD2 سنة 2

 شهرا 44 أوقية 024 الثالثة األولى TD2 سنة 0

 أشهر 0 أوقية 32 الرابعة األولى TD2 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 01 الرابعة األولى TD2 سنة 2

 شهرا 02 أوقية 032 الرابعة األولى TD2 سنة 0

 شيءال  ال شيء الخامسة األولى TD2 سنة 9

 أشهر 1 أوقية 20 الخامسة األولى TD2 سنة 01

 شهرا 03 أوقية 92 الخامسة األولى TD2 سنة 00

 شهرا 09 أوقية 021 الخامسة األولى TD2 سنة 04

 شهر 0 أوقية 00 السادسة األولى TD2 سنة 03

 شهرا 0 أوقية 11 السادسة األولى TD2 سنة 02

 شهرا 02 أوقية 019 السادسة األولى TD2 سنة وأكثر 00

 

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 TPBالفئة السادسة أ 

 MGوالفئة السادسة 

والفئة الرابعة فئة 

االتفاقية )عمال 

 المستغالت الزراعية(

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 ال شيء ال شيء األولى األولى TC1 سنة 4 إلى ثالث سنوات 

 ال شيء ال شيء األولى األولى TC1 سنة 2

 ال شيء ال شيء األولى األولى TC1 سنة 0

 شهر 4 أوقية 43 األولى األولى TC1 سنة 1

 أشهر 0 أوقية 01 األولى األولى TC1 سنة 2

 شهرا 02 أوقية 031 األولى األولى TC1 سنة 0

 شهرا 09 أوقية 094 األولى األولى TC1 سنة 9

 شهر 0 أوقية 04 الثانية األولى TC1 سنة 01

 أشهر 2 أوقية 10 الثانية األولى TC1 سنة 00

 شهرا 04 أوقية 040 الثانية األولى TC1 سنة 04

 شهر 00 أوقية 000 الثانية األولى TC1 سنة 03
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 ال شيء ال شيء الثالثة األولى TC1 سنة 02

 أشهر 1 أوقية 02 الثالثة األولى TC1 سنة وأكثر 00

 

 TPBنفسالتصنيفبالنسبةللفئةالسادسة أ   TPB الفئة السادسة ب 

 .أواقشهريا200يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

 

 فئة            درجة       عالوات تعويضية      األقدمية             سلم TPBخارج فئات 

 الدرجة                                                                                                                    MGوالفئة السابعة 

 ال شيء ال شيء األولى األولى TC2 سنة 4 سنوات 3إلى  

 ال شيء ال شيء األولى األولى TC2 سنة 2

 ال شيء ال شيء األولى األولى TC2 سنة 0

 ال شيء ال شيء األولى األولى TC2 سنة 1

 أشهر 0 أوقية 09 األولى األولى TC2 سنة 2

 أشهر 01 أوقية 040 األولى األولى TC2 سنة 0

 شهرا 01 أوقية 092 األولى األولى TC2 سنة 9

 شهرا 44 أوقية 411 األولى األولى TC2 سنة 01

 أشهر 3 أوقية 30 الثانية األولى TC2 سنة 00

 أشهر 9 أوقية 012 الثانية األولى TC2 سنة 04

 شهرا 02 أوقية 021 الثانية األولى TC2 سنة 03

 شهرا 41 أوقية 420 الثانية األولى TC2 سنة 02

 شهر 0 أوقية 01 الثالثة األولى TC2 سنة وأكثر 00

 

 أ أشغال عامة بناءنفسالتصنيفبالنسبةللفئةالسادسة  الفئة السادسة ب أشغال عامة وبناء

 .أواقشهريا200يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

 فئة            درجة       عالوات تعويضية      األقدمية             سلم MGو  MOفئة 

 الدرجة                                                                                                                   

 ال شيء ال شيء األولى األولى TB1 سنة 4 سنوات 3إلى  

 شهرا 00 أوقية 429 األولى األولى TB1 سنة 2

 شهرا 1 أوقية 03 الثانية األولى TB1 سنة 0

 شهرا 04 أوقية 011 الثانية األولى TB1 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 420 الثانية األولى TB1 سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى TB1 سنة 0

 شهرا 1 أوقية 04 الثالثة األولى TB1 سنة 9

 شهرا 04 أوقية 010 الثالثة األولى TB1 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 422 الثالثة األولى TB1 سنة 00

 ال شيء ال شيء أوقية الرابعة األولى TB1 سنة 04

 شهرا 1 أوقية 00 الرابعة األولى TB1 سنة 03

 شهرا 04 أوقية 012 الرابعة األولى TB1 سنة 02

 شهرا 00 أوقية 422 الرابعة األولى TB1 سنة وأكثر 00



 VAINCRE 431بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 فئة            درجة       عالوات تعويضية      األقدمية             سلم و TPBو  M1فئة 

MG                                                                                                                                   الدرجة 

 3الدرجة الثالثة إلى 

 سنوات

 شهرا 03 أوقية 021 الثانية األولى TB1 سنة 4

 أشهر 0 أوقية 410 الثالثة األولى TB1 سنة 2

 شهرا 41 أوقية 402 الثالثة األولى TB1 سنة 0

 أشهر 3 أوقية 01 الرابعة األولى TB1 سنة 1

 أشهر 9 أوقية 040 الرابعة األولى TB1 سنة 2

 شهرا 00 أوقية 401 الرابعة األولى TB1 سنة 0

 شهرا 44 أوقية 412 الرابعة األولى TB1 سنة 9

 أشهر 2 أوقية 11 الخامسة األولى TB1 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 024 الخامسة األولى TB1 سنة 00

 شهرا 02 أوقية 431 الخامسة األولى TB1 سنة 04

 شهرا 43 أوقية 342 الخامسة األولى TB1 سنة 03

 أشهر 1 أوقية 01 السادسة األولى TB1 سنة 02

 شهرا 04 أوقية 010 السادسة األولى TB1 سنة وأكثر 00

 أ أشغال عامة بناء 0نفسالتصنيفبالنسبةللفئةمTPBو  M2الفئة        

 .أواقشهريا4111يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

 

 فئة            درجة       عالوات تعويضية      األقدمية             سلم TPBو  3Mالفئة 

 الدرجة                                                                                                                                         

 ال شيء ال شيء األولى األولى 4TB سنة 4 سنوات 3إلى  

 شهرا 00 أوقية 301 األولى األولى 4TB سنة 2

 شهرا 1 أوقية 040 الثانية األولى 4TB سنة 0

 شهرا 04 أوقية 402 الثانية األولى 4TB سنة 1

 شهرا 00 أوقية 300 الثانية األولى 4TB سنة 2

 ال شيء ال شيء الثالثة األولى 4TB سنة 0

 شهرا 1 أوقية 042 الثالثة األولى 4TB سنة 9

 شهرا 04 أوقية 401 الثالثة األولى 4TB سنة 01

 شهرا 00 أوقية 302 الثالثة األولى 4TB سنة 00

 ال شيء ال شيء الرابعة األولى 4TB سنة 04

 شهرا 1 أوقية 042 الرابعة األولى 4TB سنة 03

 شهرا 04 أوقية 400 الرابعة األولى 4TB سنة 02

 شهرا 00 أوقية 302 الرابعة األولى 4TB سنة وأكثر 00

 

 فئة            درجة       عالوات تعويضية      األقدمية             سلم TPBو  M4الفئة 

 الدرجة                                                                                                                                 MGو 

 شهرا 09 أوقية 211 الثالثة األولى TB2 سنة 4 سنوات 3إلى  

 شهرا 00 أوقية 309 الرابعة األولى TB2 سنة 2
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 أشهر 2 أوقية 90 الخامسة األولى TB2 سنة 0

 شهرا 00 أوقية 342 الخامسة األولى TB2 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 322 الخامسة األولى TB2 سنة 2

 ال شيء ال شيء السادسة األولى TB2 سنة 0

 أشهر 2 أوقية 020 السادسة األولى TB2 سنة 9

 شهرا 02 أوقية 490 السادسة األولى TB2 سنة 01

 شهرا 41 أوقية 233 السادسة األولى TB2 سنة 00

 شهرا 3 أوقية 10 السابعة األولى TB2 سنة 04

 شهرا 01 أوقية 412 السابعة األولى TB2 سنة 03

 شهرا 01 أوقية 322 السابعة األولى TB2 سنة 02

 شهرا 43 أوقية 291 السابعة األولى TB2 سنة وأكثر 00

 

 أ أشغال عامة بناء 2نفسالتصنيفبالنسبةللفئةمTPBو  0Mالفئة 

 .أوقيةشهريا940يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

  2نفسالتصنيفبالنسبةللفئةمMGو  0Mالفئة 

 .أوقيةشهريا900يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

 

 

III- السائقون 

 

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 فئة            درجة       عالوات تعويضية      األقدمية             سلم طائفة االتفاقية الجماعية

 الدرجة     "سائقي السيارات"                                                                                                             

 0922أقدمية 

 للتذكير                                       الفئة أ                           

 الفئة ب

 ال شيء ال شيء األولى األولى TD1 سنة 4 سنوات 3إلى  

 ال شيء ال شيء األولى األولى TD1 سنة 2

 ال شيء ال شيء األولى األولى TD1 سنة 0

 شهر 4 أوقية 00 األولى األولى TD1 سنة 1

 أشهر 0 أوقية 00 األولى األولى TD1 سنة 2

 شهرا 03 أوقية 011 األولى األولى TD1 سنة 0

 شهرا 09 أوقية 023 األولى األولى TD1 سنة 9

 شهر 0 أوقية 0 الثانية األولى TD1 سنة 01

 أشهر 2 أوقية 04 الثانية األولى TD1 سنة 00

 شهرا 03 أوقية 90 الثانية األولى TD1 سنة 04

 شهرا 00 أوقية 033 الثانية األولى TD1 سنة 03

 ال شيء ال شيء الرابعة األولى TD1 سنة 02

 أشهر 2 أوقية 41 الرابعة األولى TD1 سنة وأكثر 00

 



 VAINCRE 432بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

 

 الفئة ج                                        نفسالتصنيفبالنسبةللفئة ب أشغال عامة بناء

 .أوقيةشهريا320يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

 

 

 الفئة د                                                    نفسالتصنيفبالنسبةللفئةد

 .أوقيةشهريا021يستفيدالمعنيونمنعالوةعليالراتبقدرها

عمال المنازل  IV 

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

طائفة االتفاقية 

 االجتماعية

 "عمال المنازل"

 0922أقدمية 

 األقدمية عالوات تعويضية الدرجة فئة سلم 

 الدرجة

 الفئة أ                                                                للتذكير

 الفئة ب

الفئة الثالثة إلى ثالث  

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD1 سنة 4

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD1 سنة 2

 أشهر 2 أوقية 43 األولى األولى MD1 سنة 0

 أشهر 01 أوقية 09 األولى األولى MD1 سنة 1

 شهرا 00 أوقية 90 األولى األولى MD1 سنة 2

 شهرا 40 أوقية 031 األولى األولى MD1 سنة 0

 أشهر 3 أوقية 00 الثانية األولى MD1 سنة 9

 أشهر 9 أوقية 03 الثانية األولى MD1 سنة 01

 شهرا 02 أوقية 09 الثانية األولى MD1 سنة 00

 شهرا 41 أوقية 042 الثانية األولى MD1 سنة 04

 شهر 0 أوقية 9 الثالثة األولى MD1 سنة 03

 أشهر 2  أوقية 20 الثالثة األولى MD1 سنة 02

 شهرا 03 أوقية 012 الثالثة األولى MD1 سنة وأكثر 00

 

 3الفئة الرابعة إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD1 سنة 4

 شهرا 02 أوقية 02 األولى األولى MD1 سنة 2

 شهر 4 أوقية 00 الثانية األولى MD1 سنة 0

 أشهر 0 أوقية 20 الثانية األولى MD1 سنة 1

 شهرا 02 أوقية 00 الثانية األولى MD1 سنة 2

 شهرا 41 أوقية 044 الثانية األولى MD1 سنة 0

 شهر 0 أوقية 0 الثالثة األولى MD1 سنة 9

 أشهر 2 أوقية 20 الثالثة األولى MD1 سنة 01

 شهرا 03 أوقية 04 الثالثة األولى MD1 سنة 00

 شهرا 09 أوقية 009 الثالثة األولى MD1 سنة 04

 شهر 0 أوقية 2 الرابعة األولى MD1 سنة 03
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 أشهر 2 أوقية 22 الرابعة األولى MD1 سنة 02

 أشهر 03 أوقية 00 الرابعة األولى MD1 سنة وأكثر 00

 

 3الفئة الخامسة إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD2 سنة 4

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD2 سنة 2

 شهر 0 أوقية 9 األولى األولى MD2 سنة 0

 أشهر 2 أوقية 01 األولى األولى MD2 سنة 1

 شهرا 04 أوقية 90 األولى األولى MD2 سنة 2

 شهرا 00 أوقية 034 األولى األولى MD2 سنة 0

 ال شيء ال شيء الثانية األولى MD2 سنة 9

 أشهر 1 أوقية 24 الثانية األولى MD2 سنة 01

 شهرا 00 أوقية 03 الثانية األولى MD2 سنة 00

 شهرا 02 أوقية 042 الثانية األولى MD2 سنة 04

 شهرا 43 أوقية 010 الثانية األولى MD2 سنة 03

 أشهر 0 أوقية 32 الثالثة األولى MD2 سنة 02

 أشهر 01 أوقية 20 الثالثة األولى MD2 سنة وأكثر 00

 

 

الفئة الثالثة إلى ثالث 

 سنوات

 شهرا 04 أوقية 91 الثانية األولى 4MD سنة 4

 أشهر 2 أوقية 01 الثالثة األولى 4MD سنة 2

 شهرا 41 أوقية 021 الثالثة األولى 4MD سنة 0

 أشهر 3 أوقية 09 الرابعة األولى 4MD سنة 1

 أشهر 9 أوقية 10 الرابعة األولى 4MD سنة 2

 شهرا 00 أوقية 000 الرابعة األولى 4MD سنة 0

 شهرا 40 أوقية 001 الرابعة األولى 4MD سنة 9

 شهر 2 أوقية 31 الخامسة األولى 4MD سنة 01

 أشهر 01 أوقية 20 الخامسة األولى 4MD سنة 00

 شهرا 02 أوقية 040 الخامسة األولى 4MD سنة 04

 شهرا 43 أوقية 012 الخامسة األولى 4MD سنة 03

 أشهر 1 أوقية 20 السادسة األولى 4MD سنة 02

 شهرا 04 أوقية 02 السادسة األولى 4MD سنة وأكثر 00

 

 3الفئة الرابعة إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى 4MD سنة 4

 ال شيء ال شيء األولى األولى 4MD سنة 2

 ال شيء ال شيء األولى األولى 4MD سنة 0

 أشهر  1 أوقية 03 األولى األولى 4MD سنة 1

 شهرا 04 أوقية 010 األولى األولى 4MD سنة 2

 أشهر 02 أوقية 002 األولى األولى 4MD سنة 0
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 شهرا 43 أوقية 419 األولى األولى 4MD سنة 9

 أشهر 0 أوقية 23 الثانية األولى 4MD سنة 01

 شهرا 00 أوقية 90 الثانية األولى 4MD سنة 00

 شهرا 01 أوقية 022 الثانية األولى 4MD سنة 04

 شهرا 44 أوقية 099 الثانية األولى 4MD سنة 03

 أشهر 2 أوقية 34 الثالثة األولى 4MD سنة 02

 أشهر 9 أوقية 02 الثالثة األولى 4MD سنة وأكثر 00

 

 3الفئة الخامسة إلى 

 سنوات

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD2 سنة 4

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD2 سنة 2

 شيءال  ال شيء األولى األولى MD2 سنة 0

 ال شيء ال شيء األولى األولى MD2 سنة 1

 أشهر 0 أوقية 09 األولى األولى MD2 سنة 2

 أشهر 01 أوقية 040 األولى األولى MD2 سنة 0

 شهرا 01 أوقية 092 األولى األولى MD2 سنة 9

 شهرا 44 أوقية 411 األولى األولى MD2 سنة 01

 أشهر 3 أوقية 30 الثانية األولى MD2 سنة 00

 أشهر 9 أوقية 012 الثانية األولى MD2 سنة 04

 شهرا 02 أوقية 021 الثانية األولى MD2 سنة 03

 شهرا 41 أوقية 420 الثانية األولى MD2 سنة 02

 شهر 0 أوقية 01 الثالثة األولى MD2 سنة وأكثر 00
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.4.XVI  يحدد شروط اكتتاب األمناء  0901سبتمبر  00صادر بتاريخ / و د ب م  412مقرر رقم ت

 العامين للبلديات

 

أغسطس  03الصادر بتاريخ  032.01من األمر القانوني رقم 04: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى

، يتم تعيين األمناء العامين للبلديات من طرف وزير الداخلية0901  

اإلدارية في البلدية . : يمارس األمناء العامون، تحت سلطة العمدة، الوظائف4المادة  

يزانية البلدية، من : تتحمل ميزانية البلدية الراتب األساسي لألمين العام كما يستفيد على حساب م3المادة

 العالوات العينية والنقدية التالية : 

 حق سكن؛ -

 عالوة ماء وتدفئة وكهرباء؛ -

 عاملين منزليين؛ -

 تأثيث اوعالوة تعويضية له. -

تلف العالوات بمداولة من المجلس البلدي واليمكن أن تقل عن تلك المحددة : يتم تحديد مخ2المادة

 100.21والمرسوم  0920أكتوبر  00الصادر بتاريخ  311.20لصالح الحكام بموجب المرسوم رقم 

 .0921يناير  04الصادر بتاريخ 

 .في الجريدة الرسمية : سينشر هذا المقرر0المادة
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.5.XVI  يحدد صالحيات األمناء العامين  0909 مارس00صادر بتاريخ / و د ب م  133مقرر رقم

 للبلديات

 

: يمكن للعمدة أن يستعين في تسيير مصالح البلدية بأمين عام معين بموجب مقرر من المادة األولى

 .وزير الداخلية والبريد والمواصالت

 

يكلف األمين العام تحت سلطة العمدة بإدارة ومراقبة سير أعمال إدارة البلدية وعلى  :4المادة

 الخصوص بالقضايا التالية:

 دراسة وفحص وإعطاء آراء حول جميع المشاريع التي تقدم لتوقيع العمدة؛ -

 للبلدية؛اإلشراف والتنسيق والرقابة على جميع مصالح البلدية وكذلك الهيئات والموارد العمومية  -

مركز جميع البريد الوارد والموجه إلى العمدة وتوزيعه على مصالح الدولة األخرى طبقا  -

 لتعليمات هذا األخير؛

 متابعة ومراقبة تنفيذ قرارات العمدة؛  -

تسيير عمال البلدية والممتلكات العقارية العامة والخاصة بالبلدية مع مراعاة محتوى المادة  -

 الرابعة من هذا المقرر؛

تسيير اعتمادات إدارة البلدية في حدود تفويض السلطة مع التوقيع أو تفويض التوقيع وحده  -

 المخول من طرف العمدة وفي هذه الحالة فإن نسخة من توقيعه تسلم إلى المحصل البلدي.

 

ر يمكن لألمين العام أن يوقع بتفويض من العمدة كافة الوثائق التي ترد في الئحة يرتبها قرا :3المادة

العمدة وفي هذه الحالة فإن توقيع األمين العام يسبق وجوبا بالعبارة التالية: >> عن العمدة 

 وبتفويض منه األمين العام<<.

 

 يحضر األمين العام اجتماعات المكتب الذي هو عضو فيه. :2المادة

 

 يمكن لألمين العام أن يكون وكيال للحالة المدنية في البلديات الريفية. :0المادة

 

  يكلف العمد بتنفيذ هذا المقرر. :1المادة 
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.6.XVI  يحدد العالوات التي يمكن منحها  0909سبتمبر  2صادر بتاريخ / و د ب م  210مقرر رقم

 لألمناء العامين للبلديات

 

تمنح مزايا إلى األمين العام للبلدية على شكل عالوة شهرية محسوبة طبقا لتقديرات  المادة األولى:

ميزانية البلدية والفئة المهنية التي ينتمي إليها. وتدرج هذه العالوة السنوية في ميزانية البلدية بواسطة 

 مداولة من المجلس البلدي وال يمكن أن تقل عن المبالغ المذكورة أدناه:

 

ميزانية تفوق  الفئة 

 مليون 041

 041ما بين 

 مليون 4و

 0و41ما بين 

 مليون

 0و0ما بين 

 مليون 

 أقل من مليون

  04111 31111 21111 21111 أ

 0111 01111 41111 31111  ب

 3111 0111 00111   ج

 4111 2111    د

 

 تلغي كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر. :4المادة 

 

يكلف األمينان العامان لوزارة الداخلية والبريد والمواصالت أو وزارة االقتصاد والمالية وعمد  :3المادة

 البلديات كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية.
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.1.XVII يحدد العالوات والمزايا التي يمكن  4110سبتمبر  00/ و د ل صادر بتاريخ  3200مقرر رقم

 للمجموعة الحضرية منحها لرئيسها ونوابه

 

تمنح عالوة تمثيل سنوية لرئيس المجموعة الحضرية لنواكشوط يحدد مبلغها كل سنة  المادة األولى:

ة ماليين وأربعمائة ألف أوقية بمداولة من مجلس المجموعة الحضرية على أن ال تتجاوز ثماني

 ( أوقية.0.211.111)

بيد أنه يمكن للرئيس ونوابه الذين  .تعتبر وظيفة رئيس المجموعة الحضرية ونوابه مجانية: 4المادة 

يمارسون أعمالهم بصفة دائمة أن يحصلوا على عالوة وظيفة شهرية يحددها مجلس المجموعة 

( أوقية بالنسبة للرئيس ومائة 311.111اوز ثالثمائة ألف أوقية )الحضرية كل سنة بمداولة على أن ال تتج

 ( أوقية بالنسبة لكل نائب.001.111وخمسين ألف أوقية )

يمكن للمستشارين األعضاء بالمجلس الحضري أن يحصلوا على عالوة جزافية على كل دورة : 3المادة

 ( أوقية.21.111أوقية ) يحدد المجلس الحضري مبلغها في مداولة في حد أعاله أربعون ألف

يحدد المجلس الحضري بمداولة سقف اتفاقية السكن المرتبطة بالوظيفة وذلك وفق الشروط : 2المادة

 التالية:

 الرئيس أو نائبه للممارسة وظيفته؛ غأن يتفر 

 أن ال يكون مستفيدا من مسكن من الدولة أو من إحدى بلديات انواكشوط؛ 

المرفق الحضري أكثر من تكلفة عالوة وظيفته وأن ال تتجاوز تكلفة ويجب أن ال يكلف مسكن الرئيس 

 من مسكن الرئيس. %11مسكن نائب الرئيس 

 وينتهي حق الرئيس ونوابه في السكن بانتهاء فترة انتدابهم.

وفي كل الحاالت يكون المسكن موضع عقد إيجار باسم المجموعة الحضرية كما يمكن أن تحل محله 

 من التكلفة المقدرة إليجاره. %01جاوز عالوة تعويض ال تت

يمكن لمجلس المجموعة الحضرية أن يقرر بمداولة منح عمال منازل على حساب ميزانية : 0المادة

 المجموعة الحضرية وفق اإلجراءات التالية:

 لرئيس المجلس الحضري ثالثة عمال وذلك لمدة االنتداب؛ -أ

 تداب.لكل نائب للرئيس عامالن طيلة فترة االن -ب

يجوز منح سيارة للوظيفة وسيارة للخدمة لرئيس المجموعة الحضرية كما يجوز منح سيارة : 1المادة

ويصادق المجلس الحضري بمداولة على الترتيبات المالية . للوظيفة لكل نائب للرئيس على حدة

 وإجراءات الحصول على هذه السيارات طبقا للنصوص المنظمة للصفقات العمومية.

 يلغي هذا المقرر ويحل محل كل الترتيبات السابقة المخالفة له.: 2المادة
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يكلف والي انواكشوط ورئيس المجموعة الحضرية ومحصل المجموعة الحضرية ،كل فيما : 0المادة

 .ةللجمهورية اإلسالمية الموريتانييخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 
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.2.XVII يحدد العالوات التي يمكن منحها للعمد  4110سبتمبر  00/ ودل صادر بتاريخ  3204مقرر رقم

 ومساعديهم من طرف البلديات

 

 .تمنح عالوة تمثيل سنوية للعمد طبقا إليرادات التسيير المنجزة في آخر حساب إداريالمادة األولى: 

 المجلس البلدي في الحدود المبينة في الجدول التالي:بلغ هذه العالوة كل سنة بمداولة من مويحدد 

إيرادات التسيير المنجزة في الحساب اإلداري 

 األخير باألوقية

 حدود عالوة التمثيل باألوقية

 2.011.111إلى    3.011.111 مليون 411أكثر من 

 3.201.111إلى    4.011.111 مليون 411إلى   011.111.110من 

 4.041.111إلى    4.111.111 مليون 011إلى    01.111.110من 

 4.011.111إلى    0.411.111 مليون 01إلى    40.111.110من 

 021.111إلى       241.111 مليون 40إلى    01.111.110من 

 311.111إلى       421.111 مليون 01إلى     4.011.111من 

 421.111إلى      001.111 4.011.111أقل من 

 

غير أنه يمكن للعمد ومساعديهم الذين يمارسون  .إن وظيفة العمدة ومساعديه مجانية: 4المادة 

أعمالهم بصفة دائمة أن يحصلوا على عالوة وظيفة شهرية يحددها المجلس البلدي كل سنة بمداولة 

 كما يحدد عدد مساعدي العمدة الدائمين في حدود األسقف المبينة في الجدول التالي:

 

إيرادات التسيير المنجزة في 

 الحساب اإلداري األخير باألوقية

الحد األعلى 

لعالوة وظيفة 

 العمد باألوقية

الحد األعلى 

لعالوة وظيفة 

المساعد 

 باألوقية

الحد األعلى 

لعدد 

المساعدين 

 الدائمين

 3 91.111 001.111 مليون 411أكثر من 

 3 13.111 010.111 مليون 411إلى   011.111.110من 

 3 00.111 00.111 مليون 011إلى    01.111.110من 

 4 39.111 10.111 مليون 01إلى    40.111.110من 

 4 42.111 20.111 مليون 40إلى    01.111.110من 

 0 04.111 41.111 مليون 01إلى     4.011.111من 

 0 9.111 00.111 4.011.111أقل من 

 

البلديين بمقتضى مداولة من المجلس البلدي أن يحصلوا خالل فترة يجوز للمستشارين : 3المادة 

 انتدابهم على عالوة جزافية عن الدورة تحدد وفقا لألسقف المبينة في الجدول التالي:
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إيرادات التسيير المنجزة في الحساب اإلداري 

 األخير باألوقية

 سقف عالوة الدورة باألوقية

 00.111 مليون 411أكثر من 

 04.111 مليون 411إلى   011.111.110من 

 0.111 مليون 011إلى    01.111.110من 

 1.111 مليون 01إلى    40.111.110من 

 0.111 مليون 40إلى    01.111.110من 

 2.111 مليون 01إلى     4.011.111من 

 3.111 4.011.111أقل من 

 

السكن المرتبطة بالوظيفة وذلك وفق الشروط يحدد المجلس البلدي بمداولة سقف اتفاقية : 2المادة

 التالية:

 أن يتفرغ العمدة أو المساعد لممارسة وظيفته؛ 

 .أن ال يكون مستفيدا من مساكن الدولة 

ويجب أن ال يكلف مسكن العمدة المرفق البلدي أكثر من تكلفة عالوة وظيفته وأن ال تتجاوز تكلفة 

 العمدة حسب الفئة التي تنتمي إليها البلدية.من تكلفة مسكن  %11مسكن العمدة المساعد 

 وينتهي حق العمدة ومساعديه في السكن بانتهاء فترة انتدابهم.

وفي كل الحاالت يكون المسكن موضع عقد إيجار باسم البلدية. كما يمكن أن تحل محله عالوة 

 من التكلفة المقدرة إليجاره. %01تعويض ال تتجاوز 

يات أن يستفيدوا من سيارات للوظيفة حسب القدرة المالية للبلدية. ويصادق يجوز لعمد البلد: 0المادة

المجلس البلدي بمداولة على الترتيبات المالية وإجراءات الحصول على هذه السيارات طبقا للنصوص 

 المنظمة للصفقات العمومية.

 يلغي هذا المقرر ويحل محل كل الترتيبات السابقة المخالفة له.: 1المادة

 ،كل فيما يخصه، نون الجهويون والمحصلون البلديونيكلف الوالة والحكام والعمد والخاز: 2دةالما

 بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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.1.XVIII قانون المتعلق بانتخاب لاتضمن ي 0990أكتوبر  2صادر بتاريخ  149-90أمر قانوني رقم

 4104ابريل  04الصادر بتاريخ  31-4104معدل بالقانون النظامي رقم الشيوخ، 

 

 الفصل األول: تشكيل مجلس الشيوخ ومدة انتدابهم

المحلية منهم يمثلون المجموعات  02عضوا،  02يتكون مجلس الشيوخ من )جديدة(: المادة األولى

 يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج. 3للمقاطعات و

 ( سنوات.1وينتخب الشيوخ لمدة ست )

حسب مقاطعات كل ، توزع الشيوخوعليه ي. ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين يجدد)جديدة(: 4المادة

إلى ثالث ، رتيب األبجديين بالخارج وحسب التوالية ودوائر الخارج للشيوخ الممثلين للموريتانيين المقيم

 .أ، ب، ج متساوية تقريبا من حيث األهمية وذلك وفقا للجدول الملحق بهذا القانون :مجموعات

يوما على األقل قبل  91يجري مكتب مجلس الشيوخ االقتراع بين المجموعات الثالث في جلسة علنية 

بين المجموعتين المتبقيتين في يوم االقتراع للتجديد األول والجزئي لمجلس الشيوخ. يقام بقرعة 

 .يوما على األقل قبل اليوم األول المحدد للتجديد الثاني والجزئي لمجلس الشيوخ 91الظروف نفسها 

ويبدأ انتداب الشيوخ بالنسبة لكل مجموعة اعتبارا من فتتاح الدورة العادية في شهر أبريل الموالية 

 .لسابقينالنتخابهم، وهو تاريخ انقضاء انتداب الشيوخ ا

 .يوما التي تسبق تاريخ بداية انتدابهم 11ويجري انتخاب الشيوخ في 

 الفصل الثاني: الترشحات

 .سنة كاملة 30ال يمكن انتخاب أي شخص في مجلس الشيوخ إال إذا كان عمره  :3المادة 

المتضمن  وتكون شروط قابلية االنتخاب أو عدم قابليته هي نفسها المقررة للنواب في األمر القانوني

 .للقانون النظامي النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية

غير أنه لتطبيق الفقرة السابقة، ال يمكن لشخص استدعي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 ليحل محل شيخ أصبح عضوا في الحكومة، أن يترشح ضده 02

ي المتضمن للقانون النظامي أسباب التعارض هي نفسها المقررة للنواب في األمر القانون :2المادة

 .النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية

األحكام المتعلقة بشروط إيداع الترشحات وإعالنها وبالنزاعات هي نفسها المقررة للنواب في  :0المادة

  .األمر القانوني المتضمن للقانون النظامي النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية
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 الفصل الثالث: االقتراع

يتم انتخاب الشيوخ من قبل هيئة انتخابية مكونة من المستشارين البلديين في  )جديدة(:1المادة

 .دوائرهم االنتخابية

 .الدائرة االنتخابية بالنسبة للشيوخ هي المقاطعة

 .يجري االقتراع في عاصمة المقاطعة

 

 .يتم استدعاء الناخبين بواسطة مرسوم يحدد تاريخ وساعة االقتراع )جديدة(:2المادة

 .(يوما على األقل قبل االنتخابات، ويدوم االقتراع يوما واحدا21يجب أن يتم نشر المرسوم سبعين )

 .يفتتح ويختتم في اليوم والساعات التي يحددها مرسوم استدعاء الناخبين

 

( يوما قبل االقتراع وتختتم عشية هذا األخير 00تتواصل الحملة االنتخابية مدة خمسة عشر) :0المادة

 .الساعة صفر عند

 .يتم الترشحات باسم األحزاب السياسية المعترف بها قانونا )جديدة(:9المادة

 .يجب على األحزاب السياسية أن تقدم ترشيح امرأة واحدة على األقل في دائرة انتخابية من كل أربعة

شحين ن توقع من قبل المترويجب أ، بالترشح على رأسية الحزب السياسييجب أن تحرر التصريحات 

) اللجنة  يلي مابحضور الممثل المحلي للسلطة العمومية المكلفة بتنظيم االنتخاب المسماة فيأنفسهم 

لقب وسن ومحل ميالد يشمل هذا التصريح و.الوطنية المستقلة لالنتخابات( إختصارا )اللجنة اإلنتخابية(

 .وإقامة المترشح وخلفه

انتدابه مقعده تلقائيا وتبدأ عملية إبداله حسب الصيغ المنصوص يفقد الشيخ الذي يستقيل من حزبه أثناء 

 .عليها في القانون

 .أوقية 41.111الخزينة العامة كفالة بمبلغ لدى وعلى كل مترشح لمقعد في مجلس الشيوخ  أن يودع 

 .من األصوات المعبر عنها %0وال ترد هذه الكفالة إال للمترشحين الحاصلين على أكثر من 

 

 .يتم انتخاب الشيوخ باالقتراع الفردي ذي األغلبية خالل شوطين)جديدة(: 01المادة

 .ويكون االنتخاب بشوط واحد إذا حصل أحد المترشحين على األغلبية المطلقة من األصوات المعبر عنها

وإذا لم يحصل أي من المترشحين في الشوط األول على األغلبية المطلقة من األصوات المعبر 

 .فإنه يتم إجراء شوط ثانيعنها،

 .شوط الثاني إال المترشحان الحاصالن على أكبر عدد من األصواتلوال يتقدم ل

 باألغلبية النسبية. ىوفي الشوط الثاني يكتف

 وفي حالة تساوي عدد األصوات، ينتخب المرشح األكبر سنا.

 يحدد مرسوم إجراءات سير  الحملة االنتخابية كما يوضح التنظيم المادي لالنتخابات. : 00المادة
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ال يمكن ألي مترشح أن يلتقي بشكل مباشر أو غير مباشر وألي سبب كان، إسهامات أو  :04المادة

 مساعدات مادية من دولة أجنبية أو من شخصية طبيعية أو اعتبارية من جنسية أجنبية.

يتكون مكتب التصويت في كل دائرة انتخابية من رئيس وعضوين معينين من طرف (: )جديدة03المادة

 اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات.

ال يجوز لغير أعضاء مكتب التصويت والناخبين المكونين لهيئة االقتراع في الدائرة والمترشحين أو 

 ممثليهم الدخول إلى قاعة التصويت.

ص جميع الصعوبات واالعتراضات التي قد تطرح أثناء االنتخاب. ويجري ولمكتب التصويت البت بخصو

 الفرز فورا ودون توقف.

 ويبلغ مكتب التصويت النتائج للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات لتعلنها.

 

لكل مترشح في انتخاب الشيوخ الحق في ادعاء بطالن العمليات االنتخابية ويوجه االحتجاج  :02المادة

ويبت المجلس الدستوري في . ( أيام بعد إعالن النتائج0مانية)لس الدستوري في أجل أقصاه ثالمج إلى

 ( أيام اعتبارا من التعهد.0ظرف ثمانية )

 

 الفصل الرابع: خالفة الشيوخ

يتم إبدال الشيوخ الذين شغرت مقاعدهم ألي سبب كان، باألشخاص الذين انتخبوا  )جديدة(:00المادة

 معهم في آن واحد لهذا الغرض.

أشهر في حالة إلغاء العمليات االنتخابية بإحدى الدوائر أو  3تجري انتخابات جزئية في ظرف  :01المادة

 .00عندما يصبح مستحيال تطبيق أحكام المادة 

راء أية انتخابات جزئية في الثمانية أشهر التي تسبق التجديد الجزئي لمجلس غير أنه ال يمكن إج

 الشيوخ.

 

تنتهي فترة انتداب األشخاص الذين حلوا وفق الشروط المنصوص عليها في  )جديدة(:02المادة

 أعاله محل شيوخ أصبحت مقاعدهم شاغرة بتاريخ تجديد الفئة. 01و  00المادتين 

 

أعاله تبعا للقواعد العامة في هذا  01تتم االنتخابات الجزئية المنصوص عليها في المادة  :00المادة

 األمر القانوني.

 

 الفصل الخامس: أحكام جنائية

أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409-02تطبق األحكام الجنائية ذاتها الواردة في األمر القانوني : 09المادة

 لبلديات.المنشئل 0902

 

الصادر  149-90لغي جميع األحكام السابقة المخالفة وخاصة أحكام األمر القانوني رقم ت :41المادة

 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، المعدل. 0990أكتوبر  2بتاريخ 
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سالمية ينفذ هذا القانون النظامي باعتباره للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإل :40المادة

 الموريتانية.
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 مـــــــــلحــــــق

المتضمن للقانون  0990أكتوبر  2الصادر بتاريخ  90-149)جديدة( من األمر القانوني رقم  4المادة 

 النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، المعدل 

 جدول توزيع مقاعد الشيوخ

 الفئة ج الفئة ب الفئة أ الوالية

 الحوض الشرقي
 آمرج

 باسكنو

 جكني

 والته

 النعمة

 تمبدغه

 الظهر

 الطينطان الحوض الغربي
 كوبني

 تامشكط
 لعيون

 باركيول لعصابة
 بومديد

 كنكوصه

 كيفة

 كرو

 امبود كيهيدي كوركول
 مونكل

 مقامة

 أالك لبراكنه
 بابابي

 مقطع لحجار

 امبان

 بوكي

 ترارزها
 بتلميت

 واد الناقة

 كرمسين

 المذرذره

 روصو

 لكصر

 أطار أوجفت آدرار
 وادان

 شنقيط

   انواذيبو داخلت انواذيبو

 تشيت تجكجه المجرية تكانت

  سيلبابي ول ينجه كيدي ماغا

 افديرك ازويرات بير أم اكرين تيرس الزمور

   اكجوجت اينشيري

 انواكشوط

 دار النعيم

 لكصر

 الميناء

 السبخة

 عرفات

 الرياض

 توجنين

 تيارت

 تفرغ زينه

الخارجية الدوائر 

الممثلة للموريتانين 

 المقيمين في الخارج

 إفريقيا جنوب الصحراء
با وغيرها من وأور

 البلدان
 العالم العربي
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.2.XVIII يعدل بعض أحكام األمر القانوني  4104ابريل  04صادر بتاريخ  34-4104قانون نظامي رقم

 032-01انوني رقم قمحل األمر الالذي يلغي ويحل  0902أكتوبر  41الصادر بتاريخ  409-02 رقم 

 المنشئ للبلديات  0901أغسطس  03صادر بتاريخ ال

 

، 000، 002)جديدة(،  003، 004، 000، 001، 011)جديدة(،  31تلغى أحكام المواد  المادة األولى:

 41الصادر بتاريخ  409-02من األمر القانوني رقم  033)جديدة( و 043)جديدة(،  009، 000، 002

 0901أغسطس  03الصادر بتاريخ  032-01الذي يلغي ويحل محل األمر القانوني رقم  0902 أكتوبر

 المنشئ للبلديات، المعدل وتحل محلها األحكام التالية:

ينتخب العمدة باالقتراع العام المباشر ويكون وجوبا رأس الالئحة المترشحة التي )جديدة(: 31المادة

 االنتخاب.حصلت على أغلبية األصوات في 

تعطى بطاقة ناخب لكل ناخب مسجل على الالئحة االنتخابية بعد تقديمه لبطاقة )جديدة(: 011المادة

 تعريفه الوطنية.

وبعد إعدادها، توزع البطاقات االنتخابية في البلدية من طرف السلطة العمومية المكلفة بتنظيم 

 لالنتخابات" اختصارا "اللجنة االنتخابية".االنتخابات المسماة فيما يلي "اللجنة الوطنية المستقلة 

 ويلزم وجوبا أن تضم كل بطاقة انتخابية ما يلي:

 اسم الناخب ولقبه وتاريخ ومكان ميالده باإلضافة إلى محل إقامته؛ 

 رقم تسجيل الناخب على الالئحة االنتخابية في البلدة التي يصوت فيها؛ 

 خب.خانة تحمل مكتب االنتخاب الذي يصوت فيه النا 

 حاالت عدم األهلية المطلقة لالنتخابات هي:)جديدة(: 001المادة

 األشخاص المحرومون من حقوقهم المدنية؛ 

 األشخاص المدانون بسبب الرشوة أو الغ  االنتخابي؛ 

 األشخاص المفلسون أو في حالة تصفية قضائية؛ 

 المجنسون منذ أقل من خمس سنوات؛ 

 إحدى وظائفهم القانونية. األشخاص الذين استقالوا لرفضهم تأدية 

 سنوات. 3وفي هذه الحالة األخيرة فإن فترة عدم األهلية االنتخابية تبلغ 

 وحاالت عدم األهلية النسبية لالنتخاب هي:

 أفراد القوات المسلحة واألمن في الخدمة؛ 

 الموظفون أصحاب السلطة العاملون في الوالية التي تنتمي إليها البلدية؛ 

 القضاة؛ 

   العام والمفتشون العامون للدولة وبصفة عامة المكلفون بمهمة رقابة إدارية داخلية؛المفت 

 رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات؛ 
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 رئيس وأعضاء السلطة العليا للسمعيات البصرية؛ 

 وسيط الجمهورية؛ 

 رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات؛ 

 ة البلدية أو يمكن أن تسند إليه بالتفويض؛كل شخص مكلف بوظائف الوصاي 

 األمين العام للخزينة؛ 

 مدير الضرائب؛ 

 مدير الجمارك؛ 

 مدير العقارات؛ 

 الموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بمسك ومراقبة حسابات البلدية؛ 

  مديرو المصالح الجهوية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الذين يمارسون وظائفهم في

 نذ ستة أشهر على األقل؛دوائرها م

 .الوكالء أصحاب األجور في البلديات 

يحظر على هؤالء الموظفين والوكالء ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحمالت االنتخابية 

واالجتماعات السياسية واتخاذ مواقف عامة واستعمال وسائل الدولة أو األشخاص العموميين ألغراض 

 انتخابية أو سياسية.

ومع ذلك، فبالنسبة لمديري المصالح الجهوية للدولة والمؤسسات العمومية ووكالء البلديات، فإن المنع 

من مزاولة أي نشاط سياسي، أو المشاركة في االجتماعات السياسية ال ينطبق إال خالل فترات 

 االنتخابات وضمن الوالية القضائية للمنطقة التي يمارسون فيها عملهم.

أحكام هذه الفقرة، يعاقب هؤالء األشخاص بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في وفي حال خرق 

 أسفله. 3الفقرة  030المادة 

من المادة  3تتعارض وظائف مستشار بلدي مع الوظائف المشار إليها في الفقرة )جديدة(: 000المادة

 أعاله. 001

 ال يجوز ألي أحد أن يكون عضوا في عدة مجالس بلدية.

 

حاالت عدم األهلية أو التعارض  نأي عضو في مجلس بلدي يقع في واحدة م)جديدة(: 004ةالماد

ال بالفعل، إال في حالة الطعن يأعاله تعتبره سلطة الوصاية مستق 000و 001المشار إليها في المادتين 

 لدى الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا.

 

لسياسية المعترف بها. يجب أن تحرر التصريحات تقدم الترشيحات باسم األحزاب ا)جديدة(: 003المادة

ويجب أن توقع من قبل المترشحين أنفسهم بحضور الممثل . الترشيح على رأسية الحزب السياسيب

 المحلي للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات، وتتضمن:

 الصفة المعطاة لالئحة، عند االقتضاء؛ .0

 أسماء وألقاب وأعمار ومساكن المترشحين؛ .4

 الممثل المدعو بالوكيل.اسم  .3
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يفقد المستشار البلدي الذي يستقيل من حزبه أثناء انتدابه مقعده تلقائيا وتبدأ عملية إبداله حسب الصيغ 

 المنصوص عليها في القانون.

يجب أن يختار كل حزب يمثل الئحة مترشحة لونا واحدا لطباعة بطاقاته وملصقاته وتعميماته يكون 

المقدمة من طرف األحزاب األخرى. وفي حالة ما إذا كان للحزب السياسي  مختلفا عن لون اللوائح

ال تشابه األلوان والعالمات بحال من ن ويجب أ. شيوعا المعني عدة ألوان أو شعارات فإنه يختار أكثرها

 األحوال الشعار الوطني.

جنة الوطنية المستقلة تودع اللوائح المشكلة لهذه الطريقة لدى الممثل المحلي لل)جديدة(: 002المادة

( واليوم 11لالنتخابات بعد دفع الكفاالت لدى الخزينة العامة وذلك في الفترة ما بين اليوم الستين )

 ( قبل االقتراع.01الخمسين )

 ويسلم وصل مؤقت باإليداع بعد دفع الكفاالت.

 دد.يمسك سجل خاص لقيد جميع اللوائح المستلمة مع ذكر تاريخ االستالم ووقته المح

 وبعد التزكية، تسلم اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات وصال نهائيا.

يتم إطالع الناخبين فورا على أسماء المترشحين الذين حصلوا على وصل نهائي، وذلك عن طريق 

 اإلعالنات الملصقة. وال يقبل سحب أي ترشح بعد اإليداع المذكور.

 بإكمالها قبل بداية االقتراع. إال أنه في حالة الوفاة يلزم وكيل الالئحة

 

تكلف اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات بمراقبة صحة لوائح المترشحين قبل اليوم )جديدة(: 000لمادةا

 األربعين من بدء االنتخاب .

ويمكن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات أمام المحكمة العليا في أجل أقصاه 

 ثمانية أيام. وتبت المحكمة بتا نهائيا. 

تسهر اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات على صحة العمليات االنتخابية وحسن  )جديدة(:002المادة

 فرز وتعلن النتائج. سيرها وتنظم مكاتب التصويت وعمليات ال

يحق لكل وكيل الئحة مترشحة أن يدعي بطالن العمليات االنتخابية ويقدم شكوى  )جديدة(:000المادة 

لدى اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد إعالن النتائج. وتبت هذه اللجنة 

 في ظرف ثمانية أيام من يوم تعهدها بالموضوع. 

رات اللجنة االنتخابية قابلة للطعن النهائي أمام المحكمة العليا التي عليها أن تبت في الموضوع خالل قرا

 ثالثين يوما من تاريخ استالمها الشكوى. 

 يتم استدعاء الناخبين بواسطة مرسوم.  )جديدة(:009المادة 

 ات.( يوما على األقل قبل االنتخاب21ويجب أن يتم نشر هذا المرسوم سبعين )

 يدوم االقتراع يوما واحدا. يفتتح ويختتم في اليوم والساعات التي يحددها مرسوم استدعاء الناخبين. 

يسجل أفراد القوات المسلحة وقوات األمن على الالئحة االنتخابية، ويدلون بأصواتهم في اليوم السابق 

 هيئة الناخبين.  ليوم االقتراع المحدد في مرسوم استدعاء

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

 الفرز فوريا وعلنيا ودون تأخير.



 VAINCRE 453بدعم من DGCT/ إنجاز4102مجموع النصوص

 

يكون االقتراع في شوط واحد، إذا حصلت إحدى اللوائح على األغلبية المطلقة من )جديدة(: 043المادة 

وتوزع المقاعد المتنافس عليها وفقا للتمثيل النسبي باستعمال القاسم االنتخابي  األصوات المعبر عنها. 

 ومنح المتبقي من المقاعد وفقا لنظام الباقي األكبر من األصوات لدى اللوائح.

إذا لم تحصل أي من اللوائح في الشوط األول على أغلبية األصوات المعبر عنها، يجري شوط ثان. وال 

للشوط الثاني إال الالئحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من األصوات.  ويعطى لكل يمكن أن يترشح 

 الئحة عدد المقاعد المناسب لما حصلت عليه من األصوات المعبر عنها على أساس القاسم االنتخابي.

 ا.ويمنح المقعد المتبقي عند االقتضاء لالئحة التي حصلت على الباقي األكبر من األصوات المعبر عنه

 ويعلن نجاح المترشحين حسب تسلسل تسجيلهم على اللوائح.

 

كل من يحصل أو يحاول الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهبات والعطايا )جديدة(: 033المادة

النقدية أو العينية أو بواسطة وعود أو منح ترقية في وظيفة عمومية أو خصوصية أو مزايا أخرى للتأثير 

أكثر مباشرة أو بواسطة طرف ثالث، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين على تصويت ناخب أو 

 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 421.111إلى  42.111وبغرامة مالية من 

بالمنع من حق االنتخاب كما يمنع من شغل وظيفة أو منصب عموميين لمدة ذلك ويعاقب زيادة على 

 ت على األكثر.خمس سنوات على األقل وعشر سنوا

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو أكثر على االمتناع عن التصويت أو 

 وافق على نفس الهبات والوعود والتمسها.

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت الهبات أو الوعود أو اإلكراميات المقبولة أو 

 أجنبي.المطلوبة ذات مصدر 

 تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.: 4المادة

إلى غاية اإلعالن عن  4111تمدد سلطات المجالس البلدية الناتجة عن االنتخابات البلدية : 3المادة

 النتائج النهائية لالنتخابات البلدية المقبلة التي سيتم تنظيمها للتجديد العام للمجالس البلدية.

ي الجريدة الرسمية للجمهورية فينفذ هذا القانون النظامي باعتباره قانونا للدولة وينشر : 2المادة

 اإلسالمية الموريتانية.
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.3.XVIII متضمن القانون النظامي  4111أغسطس  44صادر بتاريخ  4111-149أمر قانوني رقم

الصادر  4104 -132بالقانون رقم معدل مأموريات والوظائف االنتخابية، المتعلق بتشجيع ولوج النساء لل

 4104ابريل  04بتاريخ 

 

يهدف هذا األمر القانوني إلى تشجيع ولوج النساء للمأموريات والوظائف االنتخابية على المادة األولى: 

مستوى البرلمان والمجالس البلدية وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المساواة بشأن ولوج المأموريات 

 حترام مبدأ تساوي األصوات وهما حقان أساسيان تضمنهما الدولة.والوظائف االنتخابية وا

 الفصل األول: المأموريات البلدية

من مقاعد المجالس  %41سيصبح للنساء الحق في االنتخابات البلدية،في حصة ال تقل عن : 4المادة

 البلدية.  

أعاله وتحت طائلة عدم القبول،  4تشجيعا النتخاب النساء بالنسب المبينة في المادة  )جديدة( :3المادة

يجب أن تعد اللوائح المترشحة لالنتخابات البلدية بحيث تكون النساء المترشحات في ترتيب قابل 

 لالنتخاب بحسب عدد المستشارين المحددين. وتضم هذه اللوائح على األقل:

 مستشارا بلديا؛ 00و 9ا بين ( للمجالس م4مترشحتين ) -

 مستشارا؛ 02و 00مترشحات للمجالس ما بين  3 -

 مستشارا أو أكثر. 40و 09جالس ما بين ممترشحات لل 2 -

اللجنة الوطنية )ستحدد في مداولة للسلطة العمومية المكلفة بتنظيم االنتخاب المسماة في ما يلي 

 المترشحة المناسبة لهذا الغرض.، آليات إعداد اللوائح (المستقلة لالنتخابات

 تسهر اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات على تطبيق هذه األحكام.

بالنسبة لالنتخابات البرلمانية يحق للنساء التمتع بحصة من المقاعد في اللوائح  )جديدة(:2المادة

 المترشحة يكون حدها األدنى بحسب ما هو مبين أدناه:

 الوطنية:انتخابات الجمعية  -أ

في الدوائر االنتخابية ذات ثالثة مقاعد، تتضمن اللوائح المترشحة على األقل مترشحا من اإلناث يكون 

 في الرتبة األولى أو الثانية على الالئحة؛

ذات ثالثة مقاعد، باستثناء الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء،تضم التي تمثل بأكثر في الدوائر االنتخابية 

 ناوب مترشحا من كل جنس مع مراعاة للمبدأين التاليين:كل الئحة بالت

ضمن كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب الالئحة،يجب أن يوجد عدد متساوي من 

 المترشحين من كال الجنسين؛

 الفارق بين عدد المترشحين من الجنسيين يجب أال يزيد على واحد.
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 حات.يخابات إجراءات إعداد الئحة الترشستحدد في مداولة للجنة الوطنية المستقلة لالنت

 انتخابات مجلس الشيوخ: -ب

حات في أربع دوائر أن ترشح من بينها امرأة على األقل. تسهر يتلزم األحزاب السياسية التي تقدم ترش

 اللجنة الوطنية لالنتخابات على تطبيق هذه األحكام.

 الفصل الثالث: الوظائف االنتخابية

يجب على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمجالس البلدية أن تراعي في الوظائف  :0المادة

مكاتب الجمعيتين البرلمانيتين والمجالس البلدية طبقا للمبادئ  انتخاب االنتخابية نسبة تمثيل النساء في

 .الذكر اآلنفة

 الفصل الرابع:أحكام مشتركة

التي تتخذ ترتيبات مالئمة تخولها إنجاح نساء بنسب أعلى يمكن لألحزاب أو التجمعات السياسية  :1المادة

من تلك المنصوص عليها أعاله، أن تحصل على تحفيزات مالية تمنح طبقا للشروط واإلجراءات المحددة 

 بمقتضى مقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.

 تلغى كافة الترتيبات السابقة المخافة لهذا األمر القانوني. : 2المادة

سينشر هذا األمر القانوني طبقا لطريقة االستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية  :0المادة

 اإلسالمية الموريتانية. 
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.4.XVIIIالمترشحة محددة آلليات إعداد اللوائح  4103مارس  1صادرة بتاريخ  104ة رقم مداول

 لالنتخابات البلدية والنيابية لمالئمتها مع الحصة المخصصة للنساء

 

 لجنة التسيير،

 داولت وصادقت على مضمون المداولة التالية:

ابريل  04الصادر بتاريخ   132-4104من القانون النظامي  2و 3طبقا لترتيبات المادتين  المادة األولى:

المتعلق بولوج  4111أغسطس  44الصادر بتاريخ  149-4111المعدل لألمر القانوني رقم  4104

النساء للمأموريات والوظائف االنتخابية،فإن هذه المداولة تحدد آليات إعداد اللوائح المترشحة لالنتخابات 

 البلدية والنيابية لمالئمتها مع الحصة المخصصة للنساء.

 ائف البلديةالباب األول : الترتيبات المطبقة على المأموريات والوظ

 4104ابريل  04الصادر بتاريخ  4104-132من القانون النظامي رقم  3طبقا لترتيبات المادة  :4المادة

المتعلق بولوج النساء  4111أغسطس  44الصادر بتاريخ  4111-149المعدل لألمر القانوني رقم 

قعها على اللوائح المترشحة للمأموريات والوظائف االنتخابية، تحدد عدد المناصب المخصصة للنساء وموا

 لالنتخابات البلدية على النحو التالي:

 (4مستشار: مقعدان) 00و 9للمجالس البلدية المكونة من  -

 (3) مستشار: ثالثة مقاعد 02و 00للمجالس البلدية المكونة من  -

 (.2مستشار فما فوق: أربعة مقاعد) 40و 09للمجالس البلدية المكونة من  -

 المناصب المخصصة لهن توضع اللوائح المترشحة حسب ما يلي:ولالحتفاظ للنساء ب

في هذه الحالة إذا تبوأت امرأة . (مقعدان: )مستشار 00و 9للمجالس البلدية المكونة من  -

المقعد األول في الالئحة، ترتب الثانية ف المقعد الرابع في الالئحة، وفي المقابل إذا تبوأ 

 لنساء في المقعدين الثاني والرابع.رجل المقعد األول في الالئحة ترتب ا

في هذه الحالة، إذا تبوأت . ( مقاعد3: )مستشار 02و 00للمجالس البلدية المكونة من  -

امرأة المقعد األول في الالئحة، ترتب الثانية في المقعد الخامس والثالثة في المقعد 

الالئحة ، ترتب النساء في السابع في الالئحة. وفي المقابل إذا تبوأ رجل المقعد األول في 

 المقاعد الثاني والخامس والسابع.

إذا ،في هذه الحالة .(مقاعد2: )مستشار فما فوق 40و 09للمجالس البلدية المكونة من  -

تبوأت امرأة المقعد األول في الالئحة المترشحة، ترتب الثانية في المقعد الخامس والثالثة 

التاسع في الالئحة. وفي المقابل إذا تبوأ رجل في المقعد السابع والرابعة في المقعد 

 المقعد األول في الالئحة، ترتب النساء في المقاعد الثاني والخامس والسابع والتاسع.

أعاله عند  4يؤدى عدم احترام الفاعلين السياسيين للترتيبات المنصوص عليها في المادة  : 3المادة

 تقديم الترشحات إلى عدم قابليتها لالستالم.
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وبخصوص الوظائف االنتخابية،يجب على المجالس البلدية أن تراعي تمثيل النساء في انتخاب   :2المادة

 الهيئات البلدية طبقا للحصة المحددة بالقانون.

ستعترض  4111أغسطس  30من المقرر المشترك الصادر بتاريخ  2من المادة  4وطبقا للفقرة 

 تي ال تراعي هذا التمثيل.الوصاية على مداوالت المجالس البلدية ال

 الباب الثاني : الترتيبات المطبقة على المأموريات والوظائف البرلمانية 

للنساء الحق، بالنسبة لالنتخابات البرلمانية، في حصة دنيا من المقاعد في اللوائح المترشحة :0المادة

 تحدد طبقا للبيانات التالية.

 بالنسبة النتخابات الجمعية الوطنية -أ

بة للدوائر االنتخابية التي بها ثالثة مقاعد، تضم اللوائح المترشحة امرأة واحدة على األقل تتبوأ بالنس

 المرتبة األولى أو الثانية على الالئحة.

باستثناء الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء، تتكون كل الئحة مترشحة بالتناوب من مترشح من كل جنس 

 ثر من ثالثة مقاعد، وذلك مع مراعاة المبدأين التاليين:في للدوائر االنتخابية التي بها أك

في كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب ترتيب الالئحة، يجب أن يكون عدد المترشحين من 

 كل جنس متساويا؛

 ال يمكن أن يكون الفارق بين عدد المترشحين من كل جنس أكثر من واحد.

 بالنسبة النتخابات الشيوخ -ب

السياسية التي تقدم ترشحات في أربعة دوائر انتخابية يجب عليها ترشيح امرأة في إحدى إن األحزاب 

 هذه الدوائر على األقل.

بالنسبة للوظائف االنتخابية، يجب على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أن يراعيا تمثيل النساء  :1المادة

 ة المحددة فوق.صبقا للحفي االنتخابات المتعلقة بالوظائف االنتخابية في الغرفتين ط

أعاله إلى عدم قابلية الالئحة  0يؤدى عدم احترام الترتيبات المنصوص عليها في المادة  :2المادة

 المترشحة لالستالم.

 مشتركةالباب الثالث: ترتيبات 

 إن األماكن والحصص المخصصة للنساء في هذه المداولة تشكل قواعد دنيا.:  0المادة

زيادة على هذه الحصص، يحصل على عدد من المنتخبات،سيستفيد من تشجيع إن الحزب الذي له 

 .4111أغسطس  30الصادر بتاريخ  4010مالي يحدد مبلغه وإجراءات منحه طبقا للمقرر مشترك رقم 
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تسهر اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات، في إطار صالحياتها المعترفة لها بالقانون، على  :9المادة

 لترتيبات.تطبيق هذه ا

 الباب الرابع: ترتيبات نهائية

 تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة. :01المادة

 

ستنشر هذه المداولة طبقا لطريقة االستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية  :00المادة

 الموريتانية,

 .تصبح هذه المداولة نافذة بعد يوم كامل من صدورها


