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الصادر  0202 – 511يكمل و يصحح بعض ترتيبات المرسوم رقم  0202 – 341مرسوم رقم   0202أغسطس  30

 546........    ..............   ......القاضي بتعيين أعضاء الحكومة 0202أغسطس  20بتاريخ 

 546..يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 0202 – 340مرسوم رقم          0202أغسطس  02

بتعيين رئيس و أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من يقضي  0202 – 361مرسوم رقم   0202سبتمبر  20

 546..............................................................................................التعذيب

 546...يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 0202 – 365مرسوم رقم           0202 سبتمبر 35

في  يقضي بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة 0202 – 366مرسوم رقم   0202سبتمبر  03

إبريل  07تمويل البرنامج أإلسعافي لدرء اآلثار الناجمة عن جانحة كورونا، الموقعة بتاريخ 

في الكويت، بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و الصندوق العربي لإلنماء  0202

  540...........................................................................اإلقتصادي و اإلجتماعي

يقضي بالمصادقة على اتفاق التمويل المتعلق بالمساهمة في تمويل  0202 – 360مرسوم رقم   0202سبتمبر  03

مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، و التجهيز البلدي و تنظيم المنتجين الريفيين 

(PROGRES) في روما، بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  0202يونيو  02، الموقع بتاريخ

 540 .............................................................و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

الصادر  171 - 7112ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم يعدل   2020-122مرسوم رقم  0303أكتوبر  32
 7111، الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 7112نوفمبر  17بتاريخ 

، المتضمن مدونة الصفقات 7111يوليو  77الصادر بتاريخ  100-
 117............................................................................................العمومية

لألمم لكرة القدم  إفريقيايحدد سقف الصفقات العمومية المرتبطة بتنظيم كأس  3720مقرر رقم   0303أكتوبر  30

 121.................................................................7171 سنة، موريتانيا 71تحت 

 121......الصفقات العمومية لجهة انواكشوطيحدد سقف صالحيات هيئة إبرام  3721مقرر رقم            0303أكتوبر  30

إبرام الصفقات العمومية لوزارة التشغيل والشباب  يحدد سقف صالحيات هيئة 3721مقرر رقم   0303أكتوبر  30
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 البيئة والتنمية المستدامة ارةوز
 نصوص تنظيمية

يحدد صالحيات وزير البيئة والتنمية المستدامة، وتنظيم اإلدارة  0303-521مرسوم رقم    0303سبتمبر  57

 127..................................................................................المركزية لقطاعه
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 –مقررات –مراسيم -7
 تعميمات -قرارات

 

 رئاسة الجمهورية

 تنظيمية نصوص 

 أغسطس 13صادر بتاريخ  0202-363مرسوم رقم 

 .يقضي باستدعاء البرلمان إلى دورة فوق العادة 0202

فوق العادة يستدعى البرلمان إلى دورة :  األولىالمادة 

 .0202سبتمبر  22اعتبارا من يوم الخميس الموافق 

 :يتضمن جدول أعمال هذه الدورة :  0المادة 

 عرض برنامج الحكومة ؛ .5
دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على  .0

االتفاقية المتعلقة بالمساعدة اإلدارية المتبادلة في 
المجال الضريبي المعدلة بالبروتوكول المعدل 

تفاقية المتعلقة بالمساعدة اإلدارية المتبادلة في لإل

فبراير  50المجال الضريبي الموقعة بتاريخ 

في باريس بين حكومة الجمهورية  0250

اإلسالمية الموريتانية ومنظمة التعاون والتنمية 
 االقتصادية؛

مشروع قانون يسمح بالمصادقة على  دراسة .2
كي االتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمر

المطبق على مشروع بناء جسر روصو الموقعة 

، في نواكشوط بين 0202فبراير  51بتاريخ 

حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وحكومة 
 .جمهورية السينغال

يكلف الوزير األول بتنفيذ هذا المرسوم الذي :  1المادة 

سينشر وفق طريقة االستعجال وفي الجريدة الرسمية 
 .المية الموريتانيةللجمهورية اإلس

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

سبتمبر  20صادر بتاريخ  0202 – 360مرسوم رقم 

 .الدورة البرلمانية فوق العادة يقضي باختتام 0202

تختتم الدورة البرلمانية فوق العادة يوم اإلثنين : المادة األولى

 .0202سبتمبر  27الموافق 

يكلف الوزير األول بتنفيذ هذا المرسوم الذي : 0المادة 

ينشر وفق طريقة االستعجال و في الجريدة الرسمية س
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------- 
 نصوص مختلفة

يناير  03صادر بتاريخ مكرر  0202 –221مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين مدير عام لصندوق الودائع و التنمية 0202

يعين السيد محمدو يوسف جاغانا، مديرا : المادة األولى
 .عاما لصندوق الودائع و التنمية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
--------------- 

أغسطس  20صادر بتاريخ  0202 – 345مرسوم رقم 

يقضي بتعيين الوزير األمين العام لرئاسة  0202

 .الجمهورية
وزيرا أمينا يعين السيد آداما بوكار سوكو : المادة األولى

 .ةعاما لرئاسة الجمهوري

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
********** 

أغسطس  20صادر بتاريخ  0202 – 344رقم مرسوم 

 .يقضي بتعيين أعضاء الحكومة 0202

 : يعين: المادة األولى
 السيد محمد محمود ولد بيه؛: وزيرا للعدل -
وزيرا للشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين  -

 في الخارج، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛
 سيدي؛وزيرا للدفاع الوطني، السيد حنن ولد  -
محمد سالم ولد . وزيرا للداخلية و الالمركزية، د -

 مرزوك؛
وزيرا للشؤون اإلقتصادية و ترقية القطاعات  -

 اإلنتاجية، السيد عثمان مامودو كان؛
 وزيرا للمالية، السيد محمد األمين ولد الذهبي؛ -
وزيرا للشؤون اإلسالمية و التعليم األصلي، السيد  -

 الداه ولد أعمر طالب؛
للتهذيب الوطني و التكوين التقني و وزيرا  -

 يه؛ياإلصالح، السيد محمد ماء العينين ولد أ
وزيرا للبترول و المعادن و الطاقة، السيد عبد  -

 السالم ولد محمد صالح؛
وزيرا للوظيفة العمومية و العمل ، و عصرنة  -

 كامرا سالوم محمد؛. اإلدارة، د
 وزيرا للصحة، محمد نذيرو ولد حامد؛ -
يد و اإلقتصاد البحري، السيد عبد وزيرا للص -

 العزيز ولد الداهي؛
وزيرة للتجارة و الصناعة و السياحة، السيدة الناها  -

 نت مكناس؛ب
وزيرة لإلسكان و العمران و اإلستصالح الترابي،  -

 السيدة خديجة بنت بوكه؛ 
 وزيرا للتنمية الريفية، السيد الدي ولد الزين؛ -
 مدو ولد امحيميد؛وزيرا للتجهيز و النقل، السيد مح -

وزيرا للمياه و الصرف الصحي، السيد سيد أحمد  -

 ولد محمد؛
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وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي و تقنيات  -

باسم  الرسمي اإلتصال و اإلعالم، الناطق

 سيدي ولد سالم؛  .دالحكومة، 

وزيرا للثقافة و الصناعة التقليدية و العالقات مع  -

 بناهي؛البرلمان، السيد لمرابط ولد 

الطالب . وزيرا للتشغيل و الشباب و الرياضة، د -
 ولد سيد أحمد؛

وزيرة للشؤون اإلجتماعية و الطفولة و األسرة،  -
 السيدة الناها بنت الشيخ سيديا؛

وزيرة للبيئة و التنمية المستدامة، السيدة مريم  -
 بكاي؛

وزيرا أمينا عاما للحكومة، السيد أحمدو تيجاني  -
 .اتيام

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
********** 

أغسطس  20صادر بتاريخ  0202 – 346مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين مفوض لألمن الغذائي 0202

أحبيبي ولد حام، مفوضا لألمن : يعين السيد: المادة األولى
 .الغذائي

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
********** 

أغسطس  30صادر بتاريخ  0202 – 341مرسوم رقم 

 – 344يكمل و يصحح بعض ترتيبات المرسوم رقم  0202

القاضي بتعيين  0202أغسطس  20الصادر بتاريخ  0202

 .أعضاء الحكومة

حح بعض ترتيبات المادة األولى تكمل و تص: المادة األولى

 20الصادر بتاريخ  0202 – 511من المرسوم رقم 

 :القاضي بتعيين أعضاء الحكومة كما يلي 0202أغسطس 

 :في النسخة العربية

لتعليم العالي و البحث العلمي و ل اوزير: بدال من -

اإلعالم، الناطق الرسمي باسم و تقنيات اإلتصال 

 .سالمسيدي ولد . الحكومة، د

لتعليم العالي و البحث العلمي و ل اوزير: يقرأ -

تقنيات اإلعالم و اإلتصال، الناطق الرسمي باسم 

 .سيدي ولد سالم. الحكومة، د

 :في النسخة الفرنسية

 وزيرا للشؤون الخارجية و الموريتانيين : بدال من
 في الخارج، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛

 و التعاون و  وزيرا للشؤون الخارجية: يقرأ
السيد إسماعيل ولد الشيخ : الموريتانيين في الخارج

 .أحمد
 لشؤون اإلجتماعية و الطفولة و لوزيرة : بدال من

 السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا؛: األسرة
 لشؤون اإلجتماعية و الطفولة و لوزيرة : يقرأ

 .السيدة الناها بنت الشيخ سيديا: األسرة

مخالفة لهذا كافة الترتيبات السابقة الى تلغ:  0المادة 

  .المرسوم

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
---------------- 

أغسطس  02صادر بتاريخ  0202 – 340مرسوم رقم 

بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني يقضي  0202

 .الموريتاني
يرقى بشكل استثنائي إلى رتبة ضابط في : األولى المادة

 .نظام االستحقاق الوطني
سفارة  ىالعقيد أجريبي محرز ملحق الدفاع لد -

 .الجزائر بانواكشوط

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
********** 

سبتمبر  20صادر بتاريخ  0202 – 361مرسوم رقم 

تعيين رئيس و أعضاء اآللية الوطنية يقضي ب 0202

 .للوقاية من التعذيب

يعين رئيس و أعضاء اآللية الوطنية للوقاية : المادة األولى

 :من التعذيب على النحو التالي

 موالتي المختار: الرئيسة

 :األعضاء

 :األعضاء المنتمون للسلك الوطني لألطباء -3

  محمد المختار؛سيسغو 

 مريم تقل أحمدو. 

 األعضاء المنتمون للهيئة الوطنية للمحامين -0

  محمد السالك؛/ محمد 

 محمد لمين عبد الحميد. 

 الشخصيات المستقلة -1

 الطاهرة حمبارة؛ 

  لخديم/ سيدي 

األعضاء المنحدرون من المنظمات غير الحكومية  -5

 الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان

 بال محمد الحبيب؛ 

  مسعود؛/ بوبكر 

 ياندي صال؛ 

  اميجن؛/ عبيد 

 أحمد جدو/ توتو. 

 العضو المنتمي لسلك األساتذة الجامعيين -4

 سيد محمد ختاري. 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

********** 
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 سبتمبر 35صادر بتاريخ  0202 – 365مرسوم رقم 

بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني يقضي  0202

 .الموريتاني
يرقى بشكل استثنائي إلى رتبة كوماندور في  :المادة األولى

 .نظام االستحقاق الوطني
سعادة السيد زهانغ جيانغو سفير جمهورية الصين الشعبية 

 . بانواكشوط

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 0المادة 

 .مية الموريتانيةللجمهورية اإلسال
---------------- 

سبتمبر  03صادر بتاريخ  0202 – 366مرسوم رقم 

يقضي بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة  0202

للمساهمة في تمويل البرنامج أإلسعافي لدرء اآلثار 

إبريل  00الناجمة عن جانحة كورونا، الموقعة بتاريخ 

اإلسالمية  في الكويت، بين حكومة الجمهورية 0202

الموريتانية و الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و 
   .اإلجتماعي

يصادق على اتفاقية القرض البالغة خمسة  :المادة األولى

الموقعة بتاريخ  دينار كويتي، (51 222 222) عشر مليون

في الكويت، بين حكومة الجمهورية  0202إبريل  07

اإلسالمية الموريتانية و الصندوق العربي لإلنماء 
، و المخصصة للمساهمة في تمويل اإلقتصادي و اإلجتماعي

   .البرنامج أإلسعافي لدرء اآلثار الناجمة عن جانحة كوونا

هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر : 0المادة 

 .سالمية الموريتانيةللجمهورية اإل
********** 

سبتمبر  03صادر بتاريخ  0202 – 360مرسوم رقم 

يقضي بالمصادقة على اتفاق التمويل المتعلق  0202

بالمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد 
الطبيعية، و التجهيز البلدي و تنظيم المنتجين الريفيين 

(PROGRES) في روما،  0202 يونيو 01، الموقع بتاريخ

بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و الصندوق الدولي 
   .للتنمية الزراعية

يصادق على اتفاق التمويل بمبلغ ثالثة و  :المادة األولى

دوالر  (02 722 222) عشرين مليون و سبعمائة ألف

دوالر و  5190029222مكون من هبة قدرها  أمريكي،

دوالر، و  4.201.111رة قدره يسم دط جوقرض بشر

المتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام 
للموارد الطبيعية، و التجهيز البلدي و تنظيم المنتجين 

في  0202 يونيو 02الموقع بتاريخ  (PROGRES)الريفيين 

بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و الصندوق  روما
   .دولي للتنمية الزراعيةال

هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

أكتوبر  32صادر بتاريخ   2020-122مرسوم رقم
 - 0357يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  0303

، الذي يلغي ويحل 0357نوفمبر  30الصادر بتاريخ  502
 311- 0353المطبقة للقانون رقم  محل ترتيبات المراسيم

، المتضمن مدونة 0353يوليو  00الصادر بتاريخ 
 .الصفقات العمومية

، 72، 11، 17، 8تلغى ترتيبات المواد  :المادة األولى
71 ،01 ،01 ،00 ،08 ،21 ،10 ،12 ،18 ،117 ،

110 ،112 ،111 ،118 ،111 ،111 ،117 ،170 ،
من  711و 711، 710، 111، 110، 188، 128،182

نوفمبر  17الصادر بتاريخ  171 - 7112المرسوم رقم 
، الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المراسيم المطبقة 7112

يوليو  77الصادر بتاريخ  100- 7111للقانون رقم 
، المتضمن مدونة الصفقات العمومية، وتستبدل كما 7111

 :يلي
 إجراءات عرض المناقصة المحصور (:جديدة) 0المادة 

يكون عرض المناقصة محصورا إذا كان تقديم العروض 
مقتصرا على المترشحين الذين قررت السلطة المتعاقدة 

وتتم دعوة هؤالء المترشحين مباشرة إلى تقديم . استشارتهم
وفي مجال استدراج عرض المناقصة المحصور . تعهداتهم

ال يتم إعالن إشعار استدراج المناقصة وال تطبيق األفضلية 
ويتم باقي اإلجراء على غرار استدراج عرض . نيةالوط

 . المناقصة المفتوح
وال يجوز اللجوء إلى استدراج عرض المناقصة المحصور 
إال إذا كانت السلع أو األشغال أو الخدمات بحكم طبيعتها 
المتخصصة غير جاهزة إال لدى عدد محدود من الموردين 

 .أو المقاولين أو مقدمي الخدمات
السلطة المتعاقدة أن تضع موضع التنافس ويجب على 

بواسطة استشارة مكتوبة عددا من المترشحين يسمح بوجود 
(. 2)منافسة حقيقية ويجب أن ال يقل هذا العدد عن خمسة 
، (0)يمكن خفض هذا العدد ولكن ال يمكن أن يقل عن ثالثة 

 .بعد رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
ة المكتوبة في رسالة تدعو فيها السلطة وتتمثل االستشار

المتعاقدة في آن واحد المترشحين الذين تختارهم إلى تقديم 
وتكون هذه الرسالة مرفقة بملف استدراج . عروضهم

 .المناقصة والوثائق التكميلية

 :وتتضمن رسالة الدعوة على األقل ما يلي
 عنوان الهيئة التي يمكن أن ُيطلب لديها ملف استدراج -أ

 المناقصة والوثائق التكميلية، والتاريخ النهائي لتقديم الطلب؛
 تاريخ تسلم وفتح العروض والعنوان الذي ترسل عليه؛ -ب 
تحديد مفصل للوثائق التي يجب أن ترفق إلثبات كفاءات  -ج

 المتعهد؛

تفتح العروض التي يقدمها المترشحون من طرف لجنة 

وتمنح الصفقة كما  إبرام الصفقات المختصة في جلسة علنية

 . هو محدد في استدراج عرض المناقصة المفتوح

ويجب تبرير اللجوء إلى إجراءات استدراج عرض 

المناقصة المحصور وأن يحصل على الترخيص المسبق من 

 .اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

إجراءات االستشارة المتعلقة  (:جديدة) 50المادة 

 الفكريبالخدمات ذات الطابع 
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 100-7111من القانون رقم  71و 0-72طبقا للمواد 

، المتضمن مدونة 7111يوليو  77الصادر بتاريخ 

الصفقات العمومية، تحدد الالئحة الحصرية للمترشحين 

الذين تم تأهيلهم المسبق على إثر طلبات إبداء االهتمام 

ويجب أن تضمن هذه الالئحة قيام منافسة فعلية على 

 .الصفقة

انتقاء المترشحين من طرف لجنة الصفقات المختصة يتم 
حسب قدرتهم على تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة ويرتبون 

 .على أساس المعايير المعلن عنها في طلب إبداء االهتمام
ويجب أن تتألف الالئحة من ستة مترشحين ويمكن النزول 
إلى أقل من هذا الحد بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرقابة 

قات العمومية بالنسبة للمهام المعقدة التي يصعب وجود الصف
 .المكاتب المتخصصة فيها

وفي إطار االستشارات الدولية، تتألف الالئحة المحصورة 
قدر اإلمكان من مكاتب ذات أصول جغرافية مختلفة وفي 

 .حالة تجمع اإلستشاريين ال يعتد إال بجنسية رئيس التجمع
هتمام واجبا لكل صفقة تتعلق يعتبر إعالن طلبات إبداء اال

بالخدمات ذات الطابع الفكري ضمن الصيغ الواردة في 
من هذا المرسوم بغض النظر عن  71ترتيبات المادة 

اإلعالنات العامة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية 
ويصف هذا . المنشورة من طرف السلطات المتعاقدة

يحدد الكفاءات اإلعالن بإيجاز الخدمات التي يجب توفيرها و
 .والتجارب المنتظرة من المترشحين

ويرتب المترشحون وفق قدراتهم على تنفيذ الخدمات 
المطلوبة على أساس المعايير الالزمة إلنجاز المهمة مع 

يوجه ملف االستشارة بعد . مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية
ذلك إلى مرشحي الالئحة المحصورة الذين تم تأهيلهم، على 

يقدموا مقترحاتهم في الشكل وفي اآلجال المحددة في أن 
 .من هذا المرسوم 71المادة 

 :ويحتوي ملف االستشارة على ما يلي
تعدها السلطة المتعاقدة : القواعد المرجعية  .1

أو مؤسسة ( أو أشخاص)بمساعدة شخص 
متخصصة في ميدان المهمة، عند الحاجة، ويجب 
أن يتماشى حجم الخدمات المطلوبة في القواعد 

 .المرجعية مع الميزانية المتوفرة
تحدد القواعد المرجعية بوضوح أهداف وغايات وحجم 

المعلومات ذات الطابع العام من أجل أن المهمة وتوفر 
وإذا كان نقل . تسهل على االستشاريين إعداد مقترحاتهم

المعارف أو التكوين من بين أهداف المهمة فإنه يجب أن 
ينص على ذلك صراحة مع تبيين األعداد المكونة ونحو ذلك 
ليتمكن االستشاريون من تقدير الوسائل التي يجب أن تعبأ 

 .لذلك
لقواعد المرجعية الخدمات والتحقيقات الضرورية تحدد ا

على سبيل المثال التقارير )إلنجاز المهمة والنتائج المتوخاة 
 (.والمعطيات والورشات والخرائط والكشوف

إال أن القواعد المرجعية يجب أن ال تكون مفصلة جدا وال 

صارمة بحيث يتمكن االستشاريون المتنافسون من اقتراح 

ويجب تشجيع . مال الذين يختارونهمالمنهجية والع

االستشاريين على أن يقدموا مالحظات حول القواعد 

ويجب أن تحدد بوضوح في . المرجعية في مقترحاتهم

القواعد المرجعية مسؤوليات كل من السلطة المتعاقدة 

 .واالستشاريين

وتبين نية السلطة المتعاقدة إبرام : رسالة الدعوة  .7
دمات االستشاريين، صفقة بهدف الحصول على خ

وتعطي معلومات حول مصدر التمويل والزبون 
والتاريخ والوقت والعنوان الذي يجب أن تسلم فيه 

 .المقترحات
تسمح للمترشحين : تعليمات إلى االستشاريين  .0

بإعداد مقترحات مطابقة، ويجب أن تحقق أكبر 
قدر ممكن من الشفافية إلجراء االنتقاء، بإعطائها 

سلسل التقييم موضحة معاييره معلومات حول م
ووزن كل معيار والنسبة الضرورية للدرجة الدنيا 

وتقدم التعليمات إلى االستشاريين . من الكفاءة
تقديرا لحجم العمل المنتظر من العمال المرجعيين 

معبرا عنها بالعامل على )عند االستشاريين 
أو الميزانية اإلجمالية ال بهما معا، إال أن ( الشهر
تشاريين الحرية في إعداد تقييمهم الخاص لالس

لحجم العمل بالنسبة لألشخاص الضروريين 
في إلنجاز المهمة وتقديم الكلفة المناسبة 

 . مقترحاتهم
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 انقضاء 

ويتم مسلسل تقييم العروض على . أجل تسليم المقترحات
 :مرحلتين

في المرحلة األولى تفتح العروض الفنية وتقيم طبقا  -
جة ويسفر هذا التقييم عن در 10للطرق المحددة في المادة 

 .فنية، يجب أن تبلغ للمتعهدين
وفي المرحلة الثانية ال تفتح العروض المالية إال بالنسبة  -

وتتجاوز النسبة  فنيا للمتعهدين الذين قدموا مقترحات مطابقة
الضرورية للدرجة الدنيا من الكفاءة المطلوبة في ملف 
االستشارة، وتعاد المقترحات المالية األخرى إلى المتعهدين 

ويكون فتح المقترحات المالية . المؤهلين دون أن تفتحغير 
..( برسالة أو بريد إلكتروني)عموميا ويستدعى له كتابيا 

ويتم الترتيب النهائي للعروض على . المتعهدون المؤهلون
أساس المزج بين الدرجة الفنية والدرجة المالية كما هي 

 .واردة في ملف االستشارة
 محتوى ملف عرض المناقصة (:جديدة) 51المادة 

 :يشتمل ملف عرض المناقصة أساسا على ما يلي
إعالن عرض المناقصة وموضوع الصفقة والشروط التي  -

يجب أن تتوفر في العروض والمكان والتاريخ والتوقيت 
األقصى الستقبال العروض وفتحها وفترة التزام المترشحين 

يوما وال ( 11)بعروضهم التي يجب أن ال تنقص عن ستين 
يوما والواجبات المتعلقة بتوفير ( 11)تزيد على تسعين 

الكفاالت المؤقتة والوثائق اإلدارية المطلوبة والوثائق 
اإلثباتية المتعلقة بالكفاءات والقدرات المطلوب توفرها في 
المتعهد وغير ذلك من االعتبارات المحتملة التي تقررها 
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الخاصة التي تدخل السلطة المتعاقدة وخصوصا االعتبارات 
في تقييم العروض والتوضيحات المتعلقة بهامش األفضلية 

ويجب أن ال يتعارض محتوى اإلعالن . ومصدر التمويل
 .مع نص ملف عرض المناقصة

النظام الخاص بعرض المناقصة ودفتر البنود اإلدارية  -
العامة ودفتر البنود اإلدارية الخاصة ودفتر البنود الفنية 

تر البنود الفنية الخاصة ووصف التوريدات العامة ودف
وإطار قائمة األثمان بالوحدة وإطار القائمة التفصيلية 
التقديرية المتضمن لبيان الكميات التي ستنفذ واإلطار 
التفصيلي لألثمان واالستمارات النموذجية الخاصة أساسا 
بالتعهدات والكفاالت عند االقتضاء والوثائق الفنية وكل 

ويجب . ى ترى السلطة المتعاقدة ضرورة تقديمهاوثيقة أخر
أن تكون التشكيلة الكاملة لملف العرض ومن بينها إعالن 
المناقصة مطابقة لنموذج تعده سلطة تنظيم الصفقات 

 .العمومية
يجب أن تصادق اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية 
على ملف استدراج المناقصة بالنسبة للصفقات بمبلغ يزيد 

 .على سقف سيحدد بمقرر من الوزير األول
ملف استدراج عرض  عوفور اإلعالن عن المناقصة يوض

المناقصة تحت تصرف كل مترشح يطلبه مقابل تسديد 
األعباء المتعلقة به والتي سيحدد مبلغها من طرف سلطة 
تنظيم الصفقات العمومية التي بإمكانها أن ترخص بتسليمه 

أما مطالعته فهي . سلطة المتعاقدةمجانا بناء على طلب من ال
 .حرة ومجانية

يجب أن يعرض كل تغيير في ملف عرض المناقصة مسبقا 
على اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إلبداء رأيها 
بالنسبة للصفقات التي تتجاوز سقفا سيحدد بمقرر من الوزير 

ويحرر محضر بكل التغييرات التي أجريت على . األول
 .تدراج المناقصةملف اس

يعتبر تغيير ملف استدراج عروض المناقصة ممكنا في كل 
ويمكن أن يؤدي . حين قبل التاريخ النهائي الستالم العروض

 .هذا التغيير إلى تأجيل التاريخ النهائي إليداع العروض
وتحال التغييرات التي أجريت على ملف استدراج المناقصة 

ل عن خمسة عشر إلى جميع المترشحين في أجل ال يق
يوما من أيام العمل قبل أجل إيداع العروض الذي ( 12)

 .يمكن في هذه الحالة أن يمدد إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك
وتحرر الوثائق المكتوبة والمنشورة والمبلغة من وإلى 
المترشحين وأصحاب الصفقات ألي سبب كان، باللغة 

 .المحددة بمقتضيات ملف استدراج عروض المناقصة
 التزام اإلشهار (:جديدة) 01لمادة ا

إن جميع الصفقات العمومية التي تبرم عن طريق استدراج 
مناقصة مفتوح والتي يساوي مبلغها أو يزيد على السقف 

 100-7111من القانون رقم  2النظامي الوارد في المادة 
، المتضمن مدونة 7111يوليو  77الصادر بتاريخ 

ن موضع إعالن الستدراج الصفقات العمومية، يجب أن تكو
مناقصة مرفوع إلى علم الجمهور وذلك بإدراجه وبنفس 

بالنسبة للملفات  أو الدولية/ النص في المنشورات الوطنية و
وكذلك بالطرق االلكترونية حسب شكلية نموذجية  الدولية

تحدد بياناتها الواجبة من طرف سلطة تنظيم الصفقات 
 . العمومية

 .أيضا على إعالنات التأهيل المسبقوينطبق هذا االلتزام 
ويترتب على غياب اإلشهار حينما يكون مطلوبا بطالن 

 .المسطرة بكاملها
 فتح العروض (:جديدة) 01المادة 

مع مراعاة الترتيبات الخاصة المطبقة على صفقات 
الخدمات ذات الطابع الفكري، تكون جلسات فتح الظروف 

رئيس لجنة إبرام  ويجب أن يترأس جلسة االفتتاح. علنية
الصفقات ويحضرها ممثلو المترشحين الراغبين في 
الحضور وذلك في التاريخ والتوقيت المحددين في ملف 

 .استدراج المناقصة كآخر أجل الستقبال العروض
يعتبر حضور رئيس اللجنة أو من ينوبه باإلضافة إلى 

 .عضو واحد على األقل إلزاميا لهذا الجلسة
الئحة المتعهدين وينظر في الوثائق  يحدد رئيس الجلسة

التبريرية المدلى بها ويقرأ بصوت جهوري اسم كل مترشح 
ومبلغ كل عرض ومبلغ البدائل التي يقترح إذا سمح الملف 
بذلك وعند االقتضاء مبلغ التخفيضات التي يقدم وآجال 

كما تتم اإلشارة إلى وجود أو غياب ضمانات . اإلنجاز
 .ة أخرى يقدمها المتعهدونالعرض وكذلك أية وثيق

تدرج هذه المعلومات في محضر الجلسة الخاصة بفتح 
ويرفق هذا . الملفات باإلضافة إلى سرد وقائع فتح الظروف

 .المحضر بالئحة موقعة من طرف األشخاص الحاضرين
ويوقع المحضر من طرف أعضاء لجنة إبرام الصفقات 
 العمومية ويتم نشره من طرف الشخص المسؤول عن

 . الصفقات العمومية، ويقدم للمتعهدين الذين يطلبونه
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 على عرضين على األقل في 

محدد، فإن استشارة جديدة تطلق بعد مراجعة دفتر األجل ال
الشروط وعند االقتضاء مراجعة تشكيلة الالئحة المصغرة 

وإذا اكتمل أجل . مع االحتفاظ بالمترشح الذي استجاب
اإلطالق الثاني لإلجراء وتم الحصول على عرض واحد 

وعلى العكس من ذلك إذا كانت المنافسة قد . فإنه ُيفتح وُيَقيَّمُ 
حت واحترمت فيها قواعد اإلجراءات والسيما منها ما فت

يتعلق باإلشهار والتاريخ األقصى لإليداع ولم يحصل بعد 
انتهاء األجل إال على عرض واحد، فإن هذا العرض ُيفتح 
ُم حيث أنه من المفترض أن اإلجراء قد تم في ظروف  وُيَقيَّ

 .منافسة طبيعية
 غير المثمر استدراج المناقصة (:جديدة) 03المادة 

تعلن لجنة إبرام الصفقات العمومية أن عرض المناقصة 
غير مثمر بعد أخذ رأي بعدم اعتراض اللجنة الوطنية 
لرقابة الصفقات العمومية، في حالة عدم تقديم أي عرض 
بانقضاء أجال تسليم العروض أو في حالة حصولها على 
عروض غير مقبولة أو غير مطابقة على الرغم من 

ابة لكل الشروط المطلوبة إلنجاح االستدعاء االستج
 .للمنافسة

ينشر القرار المتعلق بإعالن عدم اإلثمار من طرف لجنة 
البوابة )إبرام الصفقات بإدراجه في النشرة الرسمية 

للصفقات العمومية أو في أي منشور آخر مؤهل ( الوطنية
 .من المرسوم الحالي 72لذلك، طبقا للمادة 
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يتم اللجوء إما إلى استدراج مناقصة جديد وفي هذه الحالة 

 8وإما عبر ملف استدراج مناقصة محصورة طبقا للمادة 

من هذا المرسوم وذلك إذا لم تكن الشروط األصلية قد 

تغيرت، تتم هذه الحالة األخيرة بترخيص من اللجنة الوطنية 

 .لرقابة الصفقات العمومية

ف استدراج َيسِبق كل استدراج مناقصة جديد تقييم لمل
المناقصة للتأكد من أنه ال يحتاج إلى أي تغيير أو توضيح أو 

 .بهدف إعادة تحديد أو توضيح حاجيات السلطة المتعاقدة
ويجوز للجنة إبرام الصفقات بالتنسيق مع السلطة المتعاقدة 
بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أن ال 

مناقصة ألسباب تتعلق تعطي أي رد على استدراج 
بالمصلحة العامة كغياب الحاجة التي على أساسها أطلق 
العرض أو كانت المبالغ باهظة بالنسبة للثمن المقدر 

 .للصفقة
 مهمة اللجنة الفرعية للتحليل (:جديدة) 05المادة 

يعهد بالعروض المستلمة إلى اللجنة الفرعية للتحليل التي . 1
 .العمومية لتقييمها وترتيبها تعينها لجنة إبرام الصفقات

تعد اللجنة الفرعية للتحليل تقريرا، خالل أجل ال .  7
ويجوز تمديد هذا . يوما كاملة( 12)يتجاوز خمسة عشر 

األجل استثنائيا بناء على طلب مبرر من اللجنة الفرعية 
إذا لم يتم اعتماد تقرير اللجنة الفرعية للتحليل من . للتحليل

لصفقات العمومية، تقوم هذه األخيرة طرف لجنة إبرام ا
بصياغة مالحظاتها وتعيد التقرير إلى اللجنة الفرعية 
للتحليل، وإذا لم تقبل هذه األخيرة أخذ المالحظات في 
االعتبار، فإن لجنة إبرام الصفقات العمومية تتخذ الترتيبات 

يقام بالتدقيق بسرية تامة في الوثائق . التي تراها ضرورية
وتقييم العروض الفنية والمالية ثم بترتيبها حسب اإلدارية 

المعايير المقررة في ملف استدراج المناقصة والمحددة طبقا 
الصادر  100-7111من القانون رقم  08ألحكام المادة 

، المتضمن مدونة الصفقات 7111يوليو  77بتاريخ 
 .العمومية

يأخذ التقرير التحليلي شكل وثيقة واحدة يؤشر عليها 
عها جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين يحق لهم تدوين ويوق

 .تحفظاتهم عند االقتضاء
يجوز للجنة إبرام الصفقات العمومية بناء على اقتراح من 

اللجنة الفرعية للتحليل أن تطلب من المتعهدين بعض 

يجب أن ال تؤدي بأي حال من . اإليضاحات حول عروضهم

بيا والمقدمة كذلك إلى األحوال هذه اإليضاحات المطلوبة كتا

تغيير أو تكميل عناصر العرض بحيث تجعله أكثر مطابقة 

فيجب على هذه الطلبات أن تتعلق . وأقدر على المنافسة

 . بعناصر كانت موجودة في العرض

يتمتع المتعهد بمهلة ال تتجاوز خمسة أيام عمل لتقديم 

 .اإليضاحات المطلوبة

ملخص يؤشر  تكون إيضاحات المتعهدين موضع تقرير

 .عليه ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل

تحال التقارير التحليلية والتلخيصية إلى لجنة إبرام الصفقات 

وفي ختام جلستها للتحليل، تأخذ قرارا . العمومية المختصة

من  02بالمنح المؤقت طبقا لإلجراءات الواردة في المادة 

 .هذا المرسوم

 ألفضلية الوطنيةا (:جديدة) 00المادة 

يمنح هامش األفضلية للمقاوالت الوطنية في عروض 

المناقصة الدولية المفتوحة حصرا على أن ال يتجاوز بحال 

 %.12من األحوال 

 المبادئ (:جديدة) 00المادة 
يجب أن تكون كل صفقة موضوعا لعقد مكتوب يتضمن 

 .أسفله 01على األقل البيانات الواردة في المادة 
م الصفقة العمومية والمصادقة عليها وترقيمها من يجب إبرا

طرف اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية وإبالغها 
 .قبل الشروع في تنفيذها

ال تقبل أي مطالبة تتعلق بتنفيذ الخدمات قبل أن تكون 
 .الصفقة المعنية سارية المفعول

 تقديم الضمانة (:جديدة) 15المادة 
( 12)لتنفيذ خالل خمسة عشرة يجب تقديم ضمانة حسن ا

ويجب أن يشترط . يوما اعتبارا من تاريخ إبالغ منح الصفقة
 . التوقيع على الصفقة بتقديم هذه الضمانة

يجب تقديمها قبل  حسن التنفيذوفي حالة اشتراط ضمانة 
 .انتهاء ضمانة العرض

صالحيات الشخص المسؤول عن  (:جديدة) 11المادة 
 الصفقات العمومية

الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية بالقيام  يكلف
بإجراءات إبرام الصفقة بدءا من اختيار نمط اإلبرام وانتهاء 
بانتقاء من ترسو عليه المناقصة والمصادقة على الصفقة 

 .النهائية، لحساب سلطة متعاقدة أو أكثر
يمارس الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية وظائفه 

 . أي نشاط آخربوقت كامل وبعيدا عن 
يساعد الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية في 

 .وظائفه كيان يسمى لجنة إبرام الصفقات العمومية
ويمكنه أن ُينيب عنه من يقوم مقامه في حالة غيابه أو 

وال يرخص في تلك . إعاقته، ويعينه من بين األعضاء
اإلنابة إذا تعلق األمر باختيار صاحب الصفقة أو التوقيع 

 .لى الصفقةع
تعيين الشخص المسؤول عن  (:جديدة) 11المادة 

 الصفقات العمومية
يتم اختيار الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية من 

من القانون  8طرف السلطة المتعاقدة المعنية طبقا للمادة 
 7111يوليو  77الصادر بتاريخ  100-7111رقم 

 . المتضمن مدونة الصفقات العمومية
الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية من  يتم اختيار

طرف لجنة انتقاء يتم تعيينها من طرف الوزارة األولى 
وتمثل فيها السلطات المتعاقدة وذلك طبقا لمسطرة انتقاء 
شفافة وتنافسية تتم من خالل دعوة إلى الترشح بواسطة 
ملف يتضمن مؤهالت تتعلق أساسا بمجال الصفقات 

 .العمومية
ختيار على أساس معايير النزاهة والكفاءة ويكون هذا اال

والتجربة في الميادين القانونية، والفنية، واالقتصادية، وفي 

مجال إبرام الصفقات العمومية، وذلك لمأمورية أربع 
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ويمكن أن تسند وظيفة .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية إلى موظفين أو 

غيرهم من أطر اإلدارة الحائزين على متعاقدين أو 

انتقاء  يجب أن يتم اعتماد مسار. المؤهالت المطلوبة

األشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية من قبل سلطة 

 .تنظيم الصفقات العمومية

على إثر هذا االنتقاء، يتم االحتفاظ بمجموعة من األشخاص 
 . همالمؤهلين، يقوم الوزير المعني باإلختيار من بين

ُترّسم نتائج االنتقاء بتعيين صادر عن مجلس الوزراء بناء 
على اقتراح من الوزير المعني للشخص المسؤول عن 
الصفقات العمومية الذي يتم اختياره، بالنسبة للقطاعات 
الوزارية برتبة مكلف بمهمة، وبمقرر صادر عن الوزير 
الوصي بالنسبة للشخص المسؤول عن الصفقات العمومية 

معين للسلطات المتعاقدة للهيئات برتبة مستشار لمدير ال
 .الهيئة المعنية

قبل أداء مهامه، يؤدي الشخص المسؤول عن الصفقات 
العمومية، اليمين أمام محكمة االستئناف بوالية نواكشوط 

 .الغربية
سيتم وضع نظام تقييم أداء للشخص المسؤول عن الصفقات 

قات العمومية، وتحدد العمومية وألعضاء لجنة إبرام الصف
طرق تنفيذه بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير 

 .بالمكلف االقتصاد والوزير المكلف بالمالية
إنشاء وتشكيلة وتنظيم لجان إبرام  (:جديدة) 10المادة 

 الصفقات العمومية
إنشاء وتشكيلة وتنظيم وتعيين أعضاء لجان إبرام  5.10

 الصفقات العمومية
تسمى لجنة إبرام الصفقات العمومية من  تنشأ هيئة إدارية

أجل مساعدة الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية في 
وتكلف بالتخطيط وإبرام ومتابعة تنفيذ الصفقات . مهامه

العموميةالتي يساوي مبلغها أو يزيد عن سقف إبرام 
 .الصفقات المحدد بمقرر من الوزير األول

اري مع هياكله عندما تسير هذه اللجنة صفقات قطاع وز
التابعة، يشار إليها بتسمية لجنة إبرام الصفقات العمومية 

 .متبوعة بتسمية الوزارة
وعندما تسير الصفقات لسلطة متعاقدة غير القطاعات 
الوزارية، يشار إليها بتسمية لجنة إبرام الصفقات العمومية 

 .متبوعة بتسمية هذه السلطة المتعاقدة
سؤول عن الصفقات الشخص الم)فضال عن رئيسها 

تتشكل لجنة إبرام الصفقات العمومية من عضوين ( العمومية
إلى أربعة أعضاء بأصوات تداولية وخبيرين إلى أربعة 

بأصوات استشارية، يتم اختيارهم من  مستشارين خبراء
طرف لجنة القطاع الوزاري أو من طرف السلطة المتعاقدة، 
يرأسها الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية وفق 
مسطرة انتقاء شفافة وتنافسية من خالل الدعوة إلى تقديم 
الترشحات لمدة انتداب من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة 

 .واحدة
عتماد نتائج هذا االنتقاء من طرف سلطة تنظيم يجب أن يتم ا

 .الصفقات العمومية

تنشأ لجان الصفقات بمقرر من الوزير األول، بناء على 
رأي من سلطة تنظيم الصفقات العمومية يتضمن المبررات 

 .المطلوبة
 التنظيم واإلدارة وسير العمل 5.5. 10

ص تتم إدارة لجنة إبرام الصفقات العمومية من طرف الشخ
. المسؤول عن الصفقات العمومية ويساعده عمال الدعم

يتكفل القطاع المعني بالوسائل المادية والبشرية الالزمة 
 .لسير عمل لجنة إبرام الصفقات العمومية

إنشاء وتشكيلة وتنظيم وتعيين أعضاء اللجان  0.5. 10
 المشتركة بين البلديات إلبرام الصفقات

ن البلديات إلبرام الصفقات يتم إنشاء اللجان المشتركة بي
البلدية بمقرر صادر عن الوزير األول إلدارة صفقات 

 (.الوالية أو المقاطعة)البلديات في نفس الدائرة اإلدارية 
ويحدد المقرر المنشئ لهذه الهياكل الالمركزية للصفقات، 
وفًقا لهذا المرسوم، قواعد تنظيمها وسير عملها وطرق 

ها أو التي تخصصها لها الدولة تقاسم الموارد المتاحة ل
الصادر  100-7111من القانون رقم  8تطبيقاً للمادة 

المتضمن مدونة الصفقات  7111يوليو  77بتاريخ 
 .العمومية

 ترتيبات مشتركة 0.5. 10
يتم التوقيع على القرارات المتعلقة بمنح الصفقات، فضالً 
عن أي عمل إجرائي مرتبط صادر عن اللجنة نيابة عنها 
من قبل الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية الذي 
يتولى، على هذا النحو، تمثيل اللجنة في مواجهة الهيئات 
الرقابية والتنظيمية للصفقات العمومية العامة واإلدارات 

 .والجهات الخارجية
يتم اختيار أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية من قبل 

من القانون رقم  1مادة السلطة المتعاقدة المعنية وفًقا لل
المتضمن  7111يوليو  77الصادر بتاريخ  7111-100

يتم هذا االختيار على أساس . مدونة الصفقات العمومية
معايير النزاهة األخالقية والتأهيل والخبرة في المجاالت 
القانونية والتقنية واالقتصادية والصفقات العمومية بعد 

 .مسطرة شفافة
عضاء الخبراء من قبل الموظفين أو يمكن أداء وظائف األ

العقدويين أو غيرهم من أطر الدولة وفروعها الذين 
 .يستوفون المعايير المطلوبة

ال يجوز تأديب أي عضو من أعضاء لجنة إبرام الصفقات 
العمومية بسبب التعليقات التي تم اإلدالء بها بشأن مهمته 

 .واآلراء التي أعرب عنها خالل اجتماعات اللجنة
إنشاء وتشكيلة وتعيين أعضاء اللجان الداخلية  0. 10

للمشتريات دون العتبة المحددة بمقرر صادر عن الوزير 
 األول

يتم إنشاء اللجنة الداخلية للمشتريات دون العتبة، داخل كل 
سلطة متعاقدة ضمن األشكال المنصوص عليها في 

 .النصوص التي تحكم هذه السلطة
عتبة إبرام الصفقات  وهي مسؤولة عن اإلنفاق دون

تخضع . العمومية المحددة بمقرر صادر عن الوزير األول
إجراءات االلتزام بهذه النفقات لدليل معتمد من قبل سلطة 

 .تنظيم الصفقات العمومية
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تتكون اللجنة الداخلية للمشتريات دون العتبة باإلضافة إلى 
يحدد قرار .أعضاء بأصوات تداولية( 0)رئيسها من أربعة 

عيين أعضاء اللجنة الداخلية للمشتريات دون العتبة، على ت
وجه الخصوص أولئك الذين يمارسون أنشطتهم داخل اللجنة 
بدوام كامل أو بدوام جزئي، بشكل تراكمي مع أو بدون 

 .أنشطة متوافقة أخرى، داخل السلطة المتعاقدة أو خارجها
 ميزانية لجان الصفقات (:جديدة) 530المادة 

طاع المعني ميزانية التسيير للجنة إبرام الصفقات يتولى الق
 .العمومية
تعيين أعضاء اللجنة الفرعية  (:جديدة) 531المادة 
 للتحليل

ُتعيِّن لجنة إبرام الصفقات العمومية إثر كل فتح لألظرفة، 
 . أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل

وال يمكن ألعضاء لجنة الصفقات باستثناء الخبراء أن 
أي حال من األحوال أعضاء في اللجنة الفرعية يكونوا ب

 . للتحليل وال المشاركة في أعمال تقييم وتحليل العروض
وفي حالة اختالف . تتخذ قرارات اللجنة الفرعية باإلجماع

آراء األعضاء فإن المواقف المختلفة تثبت وتحال إلى اللجنة 
 .مجتمعة دون ذكر أصحابها، للبت واتخاذ القرار النهائي

 اللجوء للخبرة الخارجية (:جديدة) 531لمادة ا
يمكن للجنة إبرام الصفقات أن تشرك في إطار أعمالها 

 .مختصين بأصوات استشارية خارجيينخبراء 
إجراءات اجتماعات لجنة إبرام  (:جديدة) 532المادة 

 الصفقات العمومية
يتولى الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية التنظيم 

ويسهر . الجتماعات لجنة إبرام الصفقات العموميةالمادي 
بهذا الخصوص على أن تصل استدعاءات اجتماعات لجنة 
إبرام الصفقات العمومية إلى أعضائها وإلى السلطة المتعاقدة 

ساعة قبل ( 08)المعنية في أجل ال يقل عن ثمانية وأربعين 
 .موعد االجتماع

 اللجنةة أو يطالع أعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومي
الفرعية للتحليل، في مقر لجنة إبرام الصفقات العمومية، 
جميع الوثائق التي سينظرون فيها والتي توضع تحت 

ساعة على األقل قبل ( 08)تصرفهم ثمانية وأربعين 
 .االجتماع

ملفات المناقصة وطلبات المقترحات )بيد أن أصول الوثائق 
أن تؤشر من  يجب( والعروض والكفاالت والتقارير إلخ

طرف الرئيس وعضو واحد وتحفظ في محل ُمّؤمن تحت 
 .مسؤولية الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية

تحال محاضر المنح المؤقت إلى اللجنة الوطنية لرقابة 
الصفقات العمومية في أجل يومين من أيام العمل قبل نشرها 

 .بالنسبة للصفقات المعروضة للنظر المسبق
 الفتح العلني للظروف :القسم الرابع

 إجراءات فتح العروض (:جديدة) 530المادة 

يقوم الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية أو من ينوب 

عنه، بعد التحقق من وصول عروض المتعهدين في اآلجال 

المحددة في ملف استدراج المناقصة أو ملف االستشارة، 

دة ثم بافتتاح الجلسة مدققا في أن الظروف مغلقة بصفة جي

يقوم بفتحها علنيا، ويتحقق من مطابقة الوثائق اإلدارية 

المقدمة من طرف المتعهدين ثم ُيؤشَّر على العروض 

والوثائق اإلدارية من طرف عضوين من أعضاء اللجنة 

 .الحاضرين

ثم يقرأ أو يأمر بالقراءة العلنية للوثائق اإلدارية والعناصر 
لعروض المالية األساسية للعروض وخصوصا منها مبلغ ا

 .والتخفيضات المقبولة واآلجال المقترحة
وبعد انتهاء فتح األظرفة، تودع العروض لدى اللجنة 

وتحفظ أصول العروض تحت مسؤولية . الفرعية للتحليل
 .الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية

يتم إعداد محضر افتتاح األظرفة ويوقع من طرف أعضاء 
يقوم . العمومية الحاضرين في االجتماعلجنة إبرام الصفقات 

الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية الذي يرأس 
 .الجلسة بنشر هذا المحضر

 تشكيلة اللجنة الفرعية للتحليل (:جديدة) 553المادة 
تضم اللجنة الفرعية للتحليل إضافة إلى رئيسها عضوين إلى 

 . ستة أعضاء
ن من السلطة يجب على نصف األعضاء أن يكونوا منحدري

المتعاقدة المعنية أو معينين من طرفها اعتبارا لكفاءاتهم 
خبراء المستشارين في من الالفنية، ويكون النصف اآلخر 

 .لجنة إبرام الصفقات العمومية
يعين رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية للتحليل من طرف لجنة 

 .إبرام الصفقات العمومية
ية للتحليل أثناء مزاولة يستفيد الرئيس وأعضاء اللجنة الفرع

عملهم في اللجنة الفرعية من الحماية ويخضعون لنفس 
االلتزامات التي يخضع لها أعضاء لجنة إبرام الصفقات 

 .العمومية كما ينص على ذلك هذا المرسوم
تعين اللجنة الفرعية للتحليل من بين أعضائها مقررا يعد 

 .التقرير التحليلي ومحضر المداوالت
النظر في صفقات ممولة من الخارج فإنه يخول وفي حالة 

لممثل هيئة التمويل حضور اجتماعات اللجنة الفرعية 
 .شريطة أن تسمح بذلك اإلجراءات الخاصة بتلك الهيئة

ويمكن للجنة الفرعية بموافقة الشخص المسؤول عن 
الصفقات العمومية االستعانة بأي شخص ترى حضوره 

رأي مختص حول  ضروريا لالستشارة والحصول على
 .مسألة معينة أو إلعداد تقرير تحليل مستقل

في المسائل المتعلقة بطلبات  (:جديدة) 555المادة 
 التوضيح

يجوز للشخص المسؤول عن الصفقات العمومية أو من 
ينوب عنه، بناء على اقتراح من اللجنة الفرعية للتحليل أن 
. يطلب من المتعهدين بعض التوضيحات حول عروضهم

وهذه التوضيحات يجب أن تطلب وتعطى كتابيا وال يجوز 
بحال من األحوال أن تحدث تغيير أو تكميل عناصر 

 .العرض بحيث يصبح أكثر تنافسية
ويتوفر المتعهد على أجل معقول ال يتعدى على األرجح 

 . أيام عمل لتقديم التوضيحات المطلوبة كتابيا( 2)خمسة 
المتعهدين موضوع تكون التوضيحات المقدمة من طرف 

تقرير صياغة ويؤشر ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة 
 .الفرعية للتحليل

 اجتماعات لجنة التحليل (:جديدة) 550المادة 
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. تجتمع اللجنة الفرعية للتحليل بناء على استدعاء من رئيسها
ويجب أن تصل االستدعاءات إلى كل عضو أربع وعشرين 

 .خ المحدد لالجتماعساعة على األقل قبل التاري( 70)
يقوم أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل بمقر لجنة إبرام 
الصفقات العمومية بمطالعة نسخة من جميع الوثائق التي 
عليهم أن ينظروا فيها والتي يجب أن توضع تحت تصرفهم 

 .في نفس الوقت مع االستدعاء
ال يجوز للجنة الفرعية للتحليل أن تداول إال بحضور أغلبية 

وتداول خلف أبواب موصدة . ائها من ضمنهم الرئيسأعض
 .وتكتسي مناقشاتها طابع السرية المطلقة

أي غياب ألحد األعضاء يجب أن يسمح به كتابيا من طرف 
السلطة التي يتبع لها وأن يوافق عليه الشخص المسؤول عن 

 .ستبدله عند االقتضاءيالصفقات العمومية الذي 
والت المصادق عليها باألغلبية تحال التقارير ومحاضر المدا

التوافقية لألعضاء والموقعة من جميع األعضاء إلى لجنة 
إبرام الصفقات العمومية التي تقرر بناء عليها إصدار أو 
عدم إصدار مقترحات بالمنح طبقا لإلجراءات الواردة في 

ويصاغ التقرير التحليلي في . مدونة الصفقات العمومية
ا ويوقعها جميع أعضاء اللجنة وثيقة واحدة يؤشر عليه

 .الفرعية
وفي حالة االختالف بين األعضاء حول نقطة من التحليل أو 
تقرير الخالصة يجب أن تدون وجهات النظر المتعارضة 
على أنها آراء غير منسوبة إلى أصحابها في التقرير،التخاذ 

 .القرار من طرف لجنة إبرام الصفقات
 اب أعضاء مجلس التنظيمفترة انتد (:جديدة) 500المادة 

( 0)يعين أعضاء مجلس التنظيم لمدة انتداب قدرها أربع 
وتنتهي فترة انتدابهم إما . سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

باالنتهاء الطبيعي للفترة وإما بالوفاة أو باالستقالة أو بفقدان 
كما تنتهي بالعزل نتيجة . الصفة التي تم التعيين اعتبارا لها

م أو تصرف ال يتماشى مع وظائفهم وذلك بناء خطأ جسي
على اقتراح من مجلس التنظيم أو من إدارتهم أو هيئتهم 

 .األصلية
وفي حالة الوفاة خالل فترة االنتداب أو في غيرها من 
الحاالت التي يتعذر فيها على عضو ممارسة مأموريته، فإنه 

ال يستبدل فورا ضمن نفس الشروط التي تم فيها تعيينه إلكم
 .فترة االنتداب

 إعداد تقرير لجنة تسوية النزاعات (:جديدة) 510المادة 

ولهذا . يعد المدير العام تقرير لجنة تسوية النزاعات

الغرض، يقوم بدراسة ملفات الطعن ويحيل إلى رئيس لجنة 

تسوية النزاعات تقريرا بعرض القضية ودراسة الملف 

 .إتخاذهمشفوعا بتوصية حول القرار المطلوب 

وفي إطار دراسة الملفات، وبصفته المقرر العام للجنة 

تسوية النزاعات، يستعين المدير العام بمعاونيه ويستمع إلى 

. الطاعن الذي يمكنه أن يستعين بمستشار من إختياره

ويجوز للمدير العام بعد موافقة الرئيس أن يطلب خبرة 

ذلك  خارجية في المجال موضوع الشكوى إذا كان يرى أن

 .ضروريا

يقدم المدير العام تقريره شفويا إلى لجنة تسوية النزاعات، 

ويجوز للجنة تسوية النزاعات بطلب من الرئيس أن تستمع 

 .مفيدا إليهإلى كل شخص ترى االستماع 

وصايةاللجنة الوطنية لرقابة (:جديدة) 507المادة 
 الصفقات العمومية

العمومية وتعرف أنشأت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات 
و  11، بموجب المادتين "اللجنة"اختصارا فيما يلي ب 

يوليو  77الصادر بتاريخ  100-7111من القانون رقم 17
المتضمن لمدونة الصفقات العمومية وهي تابعة  7111

 .للوزير األول
مهام اللجنة الوطنية لرقابة  (:جديدة) 500المادة 

 الصفقات العمومية
رقابة السابقة على إجراءات إبرام تكلف اللجنة بال -1

الصفقات العمومية بمبلغ يساوي أو يزيد على سقف يحدد 
بمقرر من الوزير األول وبالرقابة الالحقة على إجراءات 
إبرام الصفقات العمومية تحت ذلك السقف وكذلك رقابة 
إجراءات تنفيذ الصفقات وكافة النفقات األخرى المنفذة فيما 

عين فيه إرسال الملف إلى لجنة إبرام دون السقف الذي يت
 .الصفقات العمومية

وفي هذا الصدد، فإن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات 
 :العمومية
تصادق على إعالنات إبداء االهتمام وعلى ملفات  ▪

 المسبق؛ التأهيل
تصادق على ملفات استدراج المناقصة  ▪

واالستشارات قبل انطالقها ونشر اإلعالن المتعلق 
 وكذلك على التغييرات المحتملة لتلك الملفات؛بها 

واإلستثناءات الضرورية  تعطي الترخيصات ▪
بطلب من السلطات المتعاقدة إذا كانت تلك 

واإلستثناءات منصوص عليها في  الترخيصات
 النظم المعمول بها؛

تصادق على تقارير التحليل المقارن للمقترحات  ▪
دها وعلى محضر المنح المؤقت للصفقة التي تع

 لجان إبرام الصفقات العمومية؛
تنظر من الناحية اإلدارية والقانونية والمالية في  ▪

ملف الصفقة قبل المصادقة عليه كما توجه عند 
اإلقتضاء إلى السلطة المتعاقدة طلبات التوضيحات 
أو التغييرات التي من شأنها ضمان مطابقة الصفقة 

في لملف إستدراج المناقصة وللنظم المعمول بها 
 ميدان الصفقات العمومية؛

 .تصادق على مشاريع العقود الملحقة ▪
تتعاون اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية مع   -7

سلطة تنظيم الصفقات العمومية والوزارات الفنية المختصة 
والمنظمات المهنية لتحرير وتصديق النصوص التطبيقية 

ها الوثائق المتعلقة بنظام الصفقات العمومية وخصوصا من
 .النموذجية ودالئل اإلجراءات وأدلة التقييم

تحصل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على   -0
مشاريع خطط إبرام الصفقات العمومية المعدة كل سنة من 
. طرف جميع السلطات المتعاقدة، من أجل المصادقة عليها

وهي بذلك تشارك في اجتماعات التنسيق بين السلطات 
كما تقوم . متعاقدة والسلطات المكلفة بإعداد ميزانية الدولةال
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كذلك بمتابعة تنفيذ الصفقة من الناحية المالية من طرف 
 .السلطة المتعاقدة

تقوم اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بجمع   -0
كافة الوثائق واإلحصائيات المتعلقة بإجراءات إبرام وتنفيذ 

هذا الغرض، فإنها تتلقى من السلطات ول. الصفقات العمومية
المتعاقدة نسخا من ملفات استدراج المناقصة والمحاضر 
وتقارير التقييم والصفقات وجميع التقارير حول األنشطة 
وتعنى بحفظ جميع هذه الوثائق في األرشيف الخاص 

 .وفي هذا الصدد تقوم بترقيم تلك العقود. بالصفقات
رقابة الصفقات العمومية مع تتعاون اللجنة الوطنية ل  -2

سلطة تنظيم الصفقات العمومية لجمع ومركزة المعلومات 
المتعلقة بمنح وتنفيذ ورقابة الصفقات العمومية بهدف إنشاء 

كما تكلف بإدارة . بنك للمعلومات يكون تحت تصرفها
البوابة الوطنية )الموقع الرسمي للصفقات العمومية 

طار فإنها تقوم كذلك بمهمة وفي هذا اإل(. للصفقات العمومية
المتابعة التقييمية مع األخذ بعين االعتبار مؤشرات األداء 

 .في ميدان إبرام وتنفيذ تلك العقود
تتعاون اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية مع   -1

سلطة تنظيم الصفقات العمومية لبرمجة وتنظيم التكوين 
إبرام الصفقات األصلي والمستمر للفاعلين في نظام 

 .العمومية
فترة انتداب رئيس وأعضاء اللجنة  (:جديدة) 511المادة 
 الدائمة

يعين الرئيس بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة  -أ
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، برتبة مستشار ( 0)أربع 

 .للوزير األول
يعين أعضاء اللجنة الدائمة بمقرر من الوزير األول  -ب 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة برتبة مكلف ( 0)أربع لمدة 
 .بمهمة في قطاع وزاري

ويتم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة من بين الشخصيات أو 
األطر من ذوي السمعة الطيبة أخالقيا ومهنيا في الميدان 
القانوني والفني واالقتصادي والمالي وعلى دراية تامة 

ويتم اختيارهم . العموميةبالنظم وبإجراءات إبرام الصفقات 
على إثر انتقاء تنافسي ينظم تحت إشراف الوزارة األولى 
على أساس ملف يتضمن المؤهالت األساسية في ميدان 

ويجب عليهم أن يمارسوا وظائفهم في . الصفقات العمومية
 . كامل أوقاتهم بعيدا عن أي نشاط آخر

رة أو بالوفاة وتنتهي فترة انتدابهم إما باالنتهاء الطبيعي للفت
وتنتهي كذلك بالفصل من مهامهم على إثر . أو باالستقالة

. اقتراف خطإ جسيم أو تصرفات ال تتماشى مع وظائفهم
ولهذا الغرض، تبت السلطة المختصة بفصلهم بناء على 
إبالغ لهذا الغرض من طرف سلطة تنظيم الصفقات 

 .العمومية
لرقابة تنظيم اللجنة الوطنية (: جديدة) 512المادة 

 الصفقات العمومية
 :يساعد الرئيس في تنفيذ مهامه

 :مستشارين فنيين( 8) ثمانية -1
 مستشار مكلف بالتنظيم والشؤون القانونية؛ ▪
 مستشار مكلف بالدعم الفني وبالتكوين؛ ▪
 مستشار مكلف بالتوثيق واإلحصائيات واألرشيف؛ ▪

مستشارون مكلفون بمتابعة أعمال ( 2)خمسة  ▪
 .ولجنة متابعة تنفيذ العقود اللجان المتخصصة

 .إدارية ومالية:مصلحتان  -7
تتمثل مهام هؤالء المستشارين الفنيين في إعداد مشاريع 
النصوص أو التوصيات أو البرامج أو التقارير التي تعرض 

 . على اللجنة الدائمة
وهؤالء المستشارون مسؤولون أمام الرئيس ويكتتبون عن 

ه هذا األخير، وبعد تزكية طريق استدعاء ترشحات يقوم ب
اكتتابهم من طرف اللجنة الدائمة، يتم تعيين هؤالء 

سنوات ( 0)المستشارين بمقرر من الوزير األول لمدة أربع 
 112ويخضعون لترتيبات المادة .قابلة للتجديد مرة واحدة

 .من هذا المرسوم
 تشكيلة اللجان المتخصصة(: جديدة) 031المادة 

 :أعضاء منهم( 2)خمسة تضم كل لجنة متخصصة 
. عضو من أعضاء اللجنة الدائمة غير الرئيس ▪

 وهذا العضو يترأس اللجنة المذكورة؛
أربعة أعضاء آخرون يعينهم الرئيس ويختارون  ▪

على أساس كفاءاتهم في الميدان المعني بالمشروع 
من الئحة تعدها وتحينها بانتظام سلطة تنظيم 

 .الصفقات العمومية
سنوات قابلة للتجديد مرة ( 0)لمدة أربع ويتم اختيارهم 

 .واحدة
 .ويساعد كل لجنة مستشار فني

ال يمكن للموظفين والوكالء المسجلين في هذه الالئحة 
االنتماء إلى اللجنة المتخصصة التي تنظر في مشروع 

 .للسلطة المتعاقدة التي ينتمون إليها
تتعارض وظيفة عضو في اللجان المتخصصة مع أي حيازة 

اشرة أو غير مباشرة لمصلحة في المؤسسات المتعهدة مب
بالصفقات العمومية أو أي وظيفة مأجورة أو أي استفادة أو 
مكافأة أو امتياز أيا كان شكله تمنحه تلك المؤسسات، كما 
أنه ال يجوز ألعضاء اللجان المتخصصة أن يمارسوا أي 
نشاط تجاري أو استشاري له عالقة بمهام اللجنة الوطنية 

 .لرقابة الصفقات العمومية
ويلزم أعضاء اللجان المتخصصة باحترام السر المهني 
بخصوص األخبار واألحداث والتصرفات والمعلومات التي 

 .حصل لهم العلم بها خالل ممارستهم لوظائفهم
تشكيلة وتعيين وفترة انتداب لجنة (: جديدة) 032المادة 

 متابعة تنفيذ العقود
فيذ العقود من خمسة أعضاء دائمين تتألف لجنة متابعة تن

يعينون بمقرر من الوزير األول بناء على اقتراح من 
الرئيس ويختارون من ضمن الئحة تعدها وتحينها بانتظام 
سلطة تنظيم الصفقات العمومية على أساس الكفاءة الفنية في 

أربع ( 0)يتم اختيارهم لمدة . ميدان رقابة تنفيذ المشاريع
جديد مرة واحدة ويمارسون أنشطتهم في كل سنوات قابلة للت

 .أوقاتهم
ويجوز للرئيس أن يضيف إلى اللجنة أعضاء آخرين بحسب 

أعاله ويتم  712المهام التي ستنفذ كما هي محددة في المادة 
اختيارهم من الئحة تعدها وتحينها بانتظام سلطة تنظيم 
الصفقات العمومية على أساس الكفاءة في الميدان المعني 

 .المشروعب
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وال يجوز 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 
المؤسسات المتعهدة  في مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة

ستفادة أو بالصفقات العمومية أو أي وظيفة مأجورة أو أي ا
مكافأة أو امتياز أيا كان شكله تمنحه تلك المؤسسات كما أنه 
ال يجوز ألعضاء اللجان المتخصصة أن يمارسوا وظائف 
انتخابية وطنية أو بلدية أو نشاط تجاري أو استشاري له 

 .عالقة بمهام اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
ر المهني بخصوص ويلزم أعضاء لجنة المتابعة باحترام الس

األخبار واألحداث والتصرفات والمعلومات التي حصل لهم 
ويلزم األعضاء الدائمون .العلم بها خالل ممارستهم لوظائفهم

للجنة المتابعة باإلعالن عن أموالهم وممتلكاتهم عند دخولهم 
الوظيفة وخروجهم منها بواسطة تصريح على الشرف 

المالية في الحياة  مكتوب موجه إلى رئيس لجنة الشفافية
 .العمومية

 اآلراء والقرارات (:جديدة) 052المادة 
يجب أن تكون آراء اللجان المتخصصة ولجنة المتابعة 
وآراء وقرارات اللجنة الدائمة للجنة الوطنية لرقابة 

 .الصفقات العمومية مبررة
إذا كان قرار الرئيس أو اللجنة الدائمة للجنة الوطنية لرقابة 

العمومية إيجابيا، يجوز للسلطة المتعاقدة مواصلة الصفقات 
 .مسطرة إبرام الصفقة

في حالة قيام الرئيس أو اللجنة الدائمة للجنة الوطنية لرقابة 
الصفقات العمومية بإصدار رأي بالرفض أو رفض طلب 
التفويض أو اإلعفاء، يجب على السلطة المتعاقدة تولي 

لجنة الوطنية لرقابة الملف ورفع التحفظات التي صاغتها ال
الصفقات العمومية وتقديم الملف إليه من جديد إلبداء الرأي 
أو عند الضرورة إلبالغ لجنة تسوية النزاعات التابعة 
لـسلطة تنظيم الصفقات العمومية وفًقا للقواعد اإلجرائية 

 .المنصوص عليها لهذا الغرض
يتم إرسال أي صفقة يتم إبرامها بموجب إجراء التفاهم 
المباشر للعلم إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية، التي تقوم 

 .بنشرها
 171-7112تكمل ترتيبات المرسوم رقم  :0المادة 

، الذي يلغي ويحل محل 7112نوفمبر  17الصادر بتاريخ 
 100-7111ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 

المتضمن مدونة الصفقات  7111يوليو  77الصادر بتاريخ 
 :العمومية، بالترتيبات االنتقالية على النحو التالي

 ترتيبات انتقالية وختامية

ُتطبق ترتيبات هذا المرسوم إعتبارا من تاريخ  :0المادة 

 .دخوله حيز التنفيذ، وذلك دون المساس بالمأموريات الحالية

هيئات إبرام الصفقات مهامها حتى  تواصل :1المادة 

 .تنصيب هيئات جديدة

ُيكلف الوزراء، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم  :1 المادة

الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

يحدد  0303أكتوبر  30صادر بتاريخ  3720مقرر رقم 

 إفريقياسقف الصفقات العمومية المرتبطة بتنظيم كأس 

 .0305سنة، موريتانيا 03لألمم لكرة القدم تحت 

بالنسبة لوزارة التشغيل والشباب والرياضة،  :المادة األولى
العمومي من  اإلنفاقفإن المبلغ الذي يكون اعتبارا منه 

 سبعةب اختصاص لجنة إبرام الصفقات العمومية، يحدد
 أوقية جديدة، بما فيها إجمالي( 7.333.333)ماليين 

الرسوم وذلك فيما يتعلق بالنفقات المرتبطة بتنظيم كأس 
 7171سنة، موريتانيا  71لألمم لكرة القدم تحت  إفريقيا

 .التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم هذه الكأس

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر  :0المادة 
ة اإلسالمية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوري

 .الموريتانية
--------------- 

يحدد  0303أكتوبر  30صادر بتاريخ  3721 مقرر رقم

سقف صالحيات هيئة إبرام الصفقات العمومية لجهة 

 .انواكشوط

بالنسبة لجهة انواكشوط، فإن المبلغ الذي  :المادة األولى
يكون اعتبارا منه االنفاق العمومي من اختصاص لجنة إبرام 

( 0.333.333)الصفقات العمومية، يحدد بثمانية ماليين 
 .أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر  :0المادة 
الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يحدد  0303أكتوبر  30صادر بتاريخ  3721مقرر رقم 

إبرام الصفقات العمومية لوزارة  سقف صالحيات هيئة

 .التشغيل والشباب والرياضة

بالنسبة لوزارة التشغيل والشباب والرياضة،  :األولى المادة
فإن المبلغ الذي يكون اعتبارا منه االنفاق العمومي من 

 :ب  اختصاص لجنة إبرام الصفقات العمومية، يحدد

  أوقية جديدة، بما ( 0.333.333)ثالثة ماليين
إلعادة تأهيل وتطوير  فيها إجمالي الرسوم بالنسبة

 والرياضة؛ البنى التحتية للشباب

  أوقية جديدة، بما فيها ( 0.333.333)مليونين
 إجمالي الرسوم بالنسبة للدراسات؛

  أوقية جديدة، بما  (0.333.333)ثمانية ماليين

فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للمعدات االجتماعية 

 التربوية للفضاءات الشبابية والمالعب؛

  أوقية جديدة، بما ( 0.333.333)ثالثة ماليين

 .فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للتجهيزات الرياضية

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر  :0المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
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يحدد  0303أكتوبر  00صادر بتاريخ  3001مقرر رقم 
 .بالصفقات العمومية السقف المتعلق

 الهدف: األولى المادة

يهدف هذا المقرر إلى تحديد سقف إبرام ورقابة الصفقات 
الصادر  100- 7111العمومية، وذلك تطبيقا للقانون رقم 

، المتضمن مدونة الصفقات 7111يوليو  77بتاريخ 
 .والمراسيم المطبقة له العمومية

 لجان إبرام الصفقات العمومية سقف واختصاص: 0المادة 
 100- 7111من القانون رقم  2المادة تطبيقا ألحكام 

، المتضمن مدونة 7111يوليو  77الصادر بتاريخ 
الصفقات العمومية، فإن المبلغ الذي يكون إعتبارا منه كل 
نفقة عمومية من إختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية، 

 :يحدد كما يلي
  أوقية ( 1.211.111)مليون وخمسمائة ألف

لرسوم، بالنسبة للخدمات جديدة بما فيها إجمالي ا
 الفكرية؛

  أوقية جديدة بما فيها ( 7.111.111)مليونا
 إجمالي الرسوم، بالنسبة للتوريدات؛

  أوقية جديدة ( 0.111.111)ماليين  (0)ثالثة
 .بما فيها إجمالي الرسوم، بالنسبة لألشغال

 سقف رقابة الصفقات العمومية:0المادة 
بصفتها  الصفقات العموميةتقوم اللجنة الوطنية لرقابة 

لكافة المشترين  الجهاز المعني برقابة الصفقات العمومية
من القانون رقم  17و  11العموميين، تطبيقا للمادتين 

، المتضمن 7111يوليو  77الصادر بتاريخ  100- 7111
 :مدونة الصفقات العمومية، ب

 دراسة ملفات استدراج العروض والمصادقة عليها -
اإلقتراحات وتقارير التحليل  مسبقا وطلبات

للتعهدات والمحاضر والقرارات التي تعدها أو 
الصفقات العمومية للسلطات تصدرها لجان إبرام 

المتعاقدة للصفقات التي يساوي مبلغها أو يزيد 
 :على

  أوقية ( 11.111.111)ماليين ( 11)عشرة
جديدة بما فيها إجمالي الرسوم، بالنسبة لصفقات 

 الفكرية؛الخدمات 
  ( 12.111.111)مليون ( 12)خمسة عشر

أوقية جديدة بما فيها إجمالي الرسوم، بالنسبة 
 لصفقات التوريدات والتجهيزات؛

  ( 72.111.111)مليون ( 72)خمسة وعشرون
أوقية جديدة بما فيها إجمالي الرسوم، بالنسبة 

 .لصفقات األشغال
الدراسة الالحقة للصفقات التي يقل سقفها عن  -

 .فقات الواردة أعالهالص
 سقف اإللزام بتوفير الضمان للتعهد: 1المادة 

 171 - 7112المرسوم رقم من  02تطبيقا لترتيبات المادة 

، الذي يلغي ويحل محل 7112نوفمبر  17الصادر بتاريخ 

 100- 7111ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 

، المتضمن مدونة 7111يوليو  77الصادر بتاريخ 

صفقات العمومية، ومن أجل أن يكونوا مؤهلين لتقديم ال

عرض، يتعين على المتعهدين لصفقات تم منحها بعد 

العروض إذا كان ملف  لعروض توفير ضمانات إستدراج

ويمكن قبول التعهد على . إستدراج العرض يتطلب ذلك

الشرف من طرف المترشحين بالنسبة للصفقات التي يقدر 

أوقية ( 0.111.111)ماليين ( 0)ثالثة مبلغها بأقل من 

 .جديدة بما فيها إجمالي الرسوم

 اإللغاء: 1المادة 
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر، وخاصة 

، 7118فبراير  17الصادر بتاريخ  1180المقرر رقم 
المحدد لسقف االختصاص بالنسبة لهيئات إبرام ورقابة 

 .الصفقات العمومية
 التنفيذ:2المادة 

الذي ينشر في  يكلف الوزراء كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر
 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------- 
يتعلق  0303أكتوبر  00صادر بتاريخ  3002 مقرر رقم

 .بإنشاء لجان إبرام الصفقات العمومية

 الهدف: المادة األولى

إلى إنشاء لجان إبرام الصفقات العمومية،  يهدف هذا المقرر
المرسوم رقم  من( جديدة) 18وذلك تطبيقا لترتيبات المادة 

الصادر بتاريخ / م.و/إ.ق.ت.إ.ش.و/أ.و/ 177 – 7171
، المعدل والمكمل لبعض ترتيبات 7171أكتوبر  11

نوفمبر  17الصادر بتاريخ  171 - 7112المرسوم رقم 
ترتيبات المراسيم المطبقة  ، الذي يلغي ويحل محل7112

يوليو  77الصادر بتاريخ  100- 7111للقانون رقم 
 .، المتضمن مدونة الصفقات العمومية7111

 إنشاء لجان إبرام الصفقات العمومية: 0المادة 
( 0)تنشأ لجنة إلبرام الصفقات العمومية مكونة من أربعة 

 مستشارين خبراء( 0)وأربعة  أعضاء بأصوات تداولية
 :وات استشارية، داخل كل من القطاعات التاليةبأص

 وزارة البترول والمعادن والطاقة؛ .1
 وزارة الصحة؛ .7
 وزارة الصيد واالقتصاد البحري؛ .0
 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي؛ .0
 وزارة التنمية الريفية؛ .2
 وزارة التجهيز والنقل؛ .1
 وزارة المياه والصرف الصحي؛ .2
 .مفوضية األمن الغذائي .8

( 7)تنشأ لجنة إلبرام الصفقات العمومية مكونة من عضوين 
مستشارْين، بأصوات ( 7)وخبيرْين  بأصوات تداولية

 :داخل كل من القطاعات التالية استشارية
 الوزارة األمانة العامة لرئاسة الجمهورية؛ .1
 الوزارة األولى؛ .7
 األمانة العامة للحكومة؛ .0
 وزارة العدل؛ .0
والتعاون والموريتانيين وزارة الشؤون الخارجية  .2

 في الخارج؛
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 الدفاع الوطني؛ وزارة .1
 الداخلية والالمركزية؛ وزارة .2
الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات  وزارة .8

 اإلنتاجية؛
 وزارة المالية؛ .1

 الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي؛ وزارة .11
وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني  .11

 واإلصالح؛
ية والعمل وعصرنة الوظيفة العموم وزارة .17

 اإلدارة؛
 وزارة التجارة والصناعة والسياحة؛ .10
التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات  وزارة .10

 واالتصال؛ اإلعالم
الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع  وزارة .12

 البرلمان؛
 التشغيل والشباب والرياضة؛ وزارة .11
 الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة؛ وزارة .12
 البيئة والتنمية المستدامة؛ وزارة .18
مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني  .11

 .والعالقات مع المجتمع المدني
 اإللغاء: 0المادة 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر، وخاصة تلك 
 .المتعلقة بإنشاء لجان إبرام الصفقات العمومية

 التنفيذ:1المادة 
الذي ينشر في  نيه بتنفيذ هذا المقرريكلف الوزراء كل فيما يع

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 البيئة والتنمية المستدامة ارةوز

 نصوص تنظيمية

سبتمبر  57صادر بتاريخ  0303-521مرسوم رقم 
يحدد صالحيات وزير البيئة والتنمية المستدامة،   0303

 .وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه

 ترتيبات عامة: الفصل األول 

 122ـ10تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم . المادة األولى
المحدد لشروط تنظيم  1110يونيو 11الصادر بتاريخ 

اإلدارات المركزية، والمبين إلجراءات تسيير ومتابعة الُبنى 
اإلدارية، يهدف هذا الموسوم إلى تحديد صالحيات وزير 

 .وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه البيئة والتنمية المستدامة،

يكلف وزير البيئة والتنمية المستدامة بتصميم  .0المادة 
وتنفيذ ومتابعة و تقييم سياسة الحكومة في مجاالت حماية 
البيئة والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، والتسيير 
المعقلن للموارد الطبيعية، ومنع مخاطر التلوث وتسييرها 

كما يعمل على التأكد من مراعاة . ومكافحة تغير المناخ
تمامات البيئية في السياسات والخطط والبرامج العمومية االه

من أجل تعزيز االنتقال إلى نموذج إنتاجي أكثر محافظة 
 .على النظم البيئية وإلى التنمية المستدامة

 :ولهذا الغرض، فإنه يكلف بـ 

أو تحديث األدوات السياسية / تطوير و  -
واالستراتيجية والقانونية للحفاظ على البيئة 

 ين حوكمتها ؛وتحس
السهر على دمج البعد البيئي ومبادئ التنمية  -

المستدامة في إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية 
 على المستويات الوطنية والقطاعية والمحلية ؛

تشجيع دمج االستدامة البيئية في صنع القرار  -
 المتعلق باالستثمار العمومي والخاص ؛

لخطة األمم المتحدة دعم األهداف المتعلقة بالبيئة  -
للتنمية المستدامة وأجندة االتحاد اإلفريقي  7101
 ؛ 7110

تحديد وتنسيق سياسة مكافحة تغير المناخ بهدف  -

لة ؛  تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية المتحمِّ

السهر على جودة البيئة وحماية الطبيعة، وعلى  -

االحتراز من أنواع التلوث واألضرار، أو 

 أو إزالتها ؛تخفيضها، 

تشجيع استخدام التقنيات الخضراء للحد من   -

 إطالق الملوثات في الماء والهواء والتربة ؛

إعداد وتنسيق تنفيذ ومراقبة خطة استصالح و  -

 تسيير الخط الساحلي؛

حفظ وتعزيز التنوع البيولوجي واألنواع والموارد  -

 الوراثية والنظم البيئية ؛

صحر وحرائق وضع وتنفيذ سياسة لمكافحة الت -

الغابات، واستعادة األراضي المتدهورة، وحماية 

 الغطاء الغابوي واستعادته ؛

تشجيع الممارسات الرامية إلى االستغالل المستدام  -
 للموارد الطبيعية ؛

السهر على مواءمة الترسانة القانونية الوطنية مع  -
تطور القضايا البيئية ووضع قوانين ومعايير تسهل 

عادة تأهيلها، بهدف التنمية حماية البيئة وإ
 المستدامة ؛

إبداء الرأي وفًقا للنظم المطبقة على الجدوى البيئية  -
لألنشطة الخاضعة للدراسة أو اإلشعار باألثر 

 البيئي ؛
ممارسة الشرطة البيئية من خالل التحقيقات  -

والرقابة والتفتيش الالزمة للتحقق من التطبيق 
بهدف الحد من  الفعال للنظم والمعايير البيئية،

 التدهور البيئي ؛
إجراء تقييمات بيئية استراتيجية لسياسات وخطط  -

 وبرامج التنمية، وفًقا للمبادئ الوقائية والحمائية ؛
دعم وتأطير المجموعات اإلقليمية المتمتعة قانونياً  -

بصالحيات بيئية ، وتأطيرها خالل أنشطتها 
 المتعلقة بحماية البيئة واستعادتها؛

تسهيل ظهور ومشاركة منظمات المجتمع تأطير و -
 المدني في تسيير البيئة؛
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المساهمة في تحسين إعالم وتثقيف المواطنين  -
ومنظمات المجتمع المدني بشأن التحديات البيئية 
ورهانات التنمية المستدامة، من أجل تعزيز 

 مشاركة المواطنين في التسيير البيئي؛
بعة تطوير نظم معلومات بيئية مستدامة لمتا -

االتجاهات في وضعية البيئة و إنارة قرارات 
 الحكومة ؛

ضمان متابعة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  -
بالبيئة و إعداد التقارير بشأنها في إطار تنفيذ أجندة 

 ؛ 7110و أجندة  7101
إنجاز أو انتداب الغير إلنجاز عمليات الجرد أو  -

الدراسات أو البحوث ذات الطابع العام أو 
القطاعي أو الظرفي، الضرورية لتعزيز المعارف 

 حول الوسط الطبيعي؛
توجيه وتشجيع البحث العلمي في مجال البيئة  -

 واالقتصاد األخضر؛
المشاركة في االجتماعات والمفاوضات متعددة  -

األطراف حول البيئة وتغير المناخ والتنمية 

 المستدامة ؛

ت إعداد أدوات التصديق وضمان تنفيذ االتفاقيا -

والمعاهدات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية ذات 

 الصلة ؛

ضمان دمج أحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة  -

 .بالبيئة في اإلطار القانوني الوطني

من أجل تعزيز التوجهات االستراتيجية والعملياتية  .0المادة 

من منظور السياسة البيئية، يستخدم وزير البيئة والتنمية 

 .المستدامة جميع منصات التشاور البين مؤسسية

تعمل وزارة البيئة والتنمية المستدامة على التأكد  :1المادة 
من قيام مؤسسات القطاعين العام والخاص بدمج االهتمامات 

 البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في أنشطتها؛
تشجع وزارة البيئة والتنمية المستدامة إشراك  :1المادة 

 النساء والشباب في جميع إجراءات حماية البيئة واستعادتها؛
لوزير البيئة والتنمية المستدامة سلطة على  .2المادة 

ويمارس سلطة . الحظائر الوطنية وغيرها من المحميات
 :صاية الفنية على المؤسسات العمومية التالية الو

 الحظيرة الوطنية لجاولينغ ؛ 
 الحظيرة الوطنية آلوليكات ؛ -
 .والوكالة الوطنية للسور األخضر العظيم -

 في اإلدارة المركزية والجهوية: الفصل الثاني 
تضم اإلدارة المركزية لوزارة البيئة . 7المادة  

 :والتنمية المستدامة ما يلي 
 يوان الوزير ؛د -
 األمانة العامة ؛ -
 .المديريات المركزية -

تشمل اإلدارة الجهوية لوزارة البيئة والتنمية . 0المادة 
 : المستدامة ما يلي

 المندوبيات الجهوية؛ -

 .المفتشيات المقاطعية -
 اإلدارة المركزية: أوال 

 ديوان الوزير –( أ)
بمهاّم، وأربعة ( 7)يشمل ديوان الوزير مكلفْين  .1المادة 

مستشارين فنيين، ومفتشية داخلية، وسكريتاريا خاصة ( 0)
 .بالوزير
يكلف المكلفون بمهاّم تحت السلطة المباشرة  .53المادة 

للوزير بإعداد الدراسات والقيام بالمهام التي يعهد بها 
 .  الوزير إليهم

لفنيون تحت السلطة يوضع المستشارون ا .55المادة 
ويعّدون الدراسات واآلراء واالقتراحات . المباشرة للوزير

 .حول الملفات التي يعهد بها الوزير إليهم
 :يتخصص المستشارون الفنيون وفق البيانات التالية 

مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية، يتمتع  -

بصالحية دراسة مشاريع النصوص التشريعية 

مشاريع االتفاقيات التي تعدها والتنظيمية وكذا 

المديريات، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة 

 للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية؛

 مستشار فني مكلف بالتنمية المستدامة ؛ -

 مستشار فني مكلف بالتعاون والشراكة ؛ -

 .مستشار فني مكلف باالتصال -

تحت سلطة  –تكلف المفتشية الداخلية للوزارة  .50المادة 

من المرسوم رقم  1بالمهام المحددة في المادة  -الوزير

وتبلغ الوزير  1110يونيو  11الصادر بتاريخ  122ـ10

 .باالختالالت المالحظة

وفي هذا اإلطار، تتمتع المفتشية الداخلية  على الخصوص 
 : بالصالحيات التالية 

التحقق من فعالية التسيير اإلداري والمالي  -
ي كافة مصالح القطاع، والهيئات التي للنشاطات ف

تحت وصايته، ومطابقتها للقوانين والنظم المعمول 
بها، فضال عن السياسة وخطط العمل المقررة في 

 مختلف القطاعات التابعة للوزارة ؛ 
رقابة احترام المديريات والمصالح واألقسام  -

والمؤسسات األخرى للقوانين والنظم التي تحكم 

 دارة؛تنظيم أنشطة اإل

تقييم النتائج المكتسبة فعليا، وتحليل انحرافها عن  -

التوّقعات، واقتراح اإلجراءات التقويمية 

 .الضرورية

تدار المفتشية الداخلية من طرف مفتش عام، له رتبة 

مستشار فني للوزير، ويساعده مفتشان لهما رتبة مديرين 

 .مركزيين( 7)

مور الخاصة تسّير السكريتاريا الخاصة األ  .50المادة 
 .بالوزير

يرأس السكريتاريا الخاصة كاتٌب خاص له رتبة رئيس .
ويوضع تحت إشرافه كاتب له رتبة ومزايا رئيس . مصلحة

 .قسم
  األمانة العامة -( ب)
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تسهر األمانة العامة على تطبيق القرارات  .51المادة     
 .المتخذة من طرف الوزير

. وتكلف بتنسيق نشاطات مجموع المصالح في القطاع 
 . ويديرها أمين عام

 : تضم األمانة العامة 
 األمين العام ؛ -
 .المصالح التابعة لألمانة العامة -

  ـ األمين العام 5
يسهر األمين العام على تنفيذ المهام المحددة في  .51المادة 
 11الصادر بتاريخ  122-10من المرسوم رقم  1المادة 
، وذلك تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، 1110يونيو 

 : وعلى وجه الخصوص المهام التالية 
إنعاش نشاطات القطاع، وتنسيقها ورقابتها على  -

 المستويين المركزي و الجهوي؛ 
اإلدارية للملفات والعالقات مع المصالح المتابعة  -

 الخارجية ؛
 إعداد ميزانية القطاع ورقابة تنفيذها ؛ -

تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية  -
 .المخصصة للقطاع

 :المصالح التابعة لألمانة العامة ـ  0

يتبع لألمين العام، عالوة على سكريتاريته  .52المادة 
 : رتبة رئيس قسم الخاصة التي يرأسها سكرتير ب

 مصلحة الترجمة ؛ -
مصلحة السكريتاريا المركزية والمعلوماتية  -

 .واستقبال الجمهور
بترجمة جميع الوثائق " مصلحة الترجمة"تكلف  .57المادة 

 . والمحررات التي تفيد القطاع
و يرأسها مترجم له رتبة رئيس مصلحة، ويساعده  

مترجمان مزدوجان يجيدان العربية الفرنسية، ولكلٍّ منهما 
 .رتبة ومزايا رئيس قسم

مصلحة السكريتاريا المركزية "تؤّمن  .50المادة 
 :ما يلي " والمعلوماتية واستقبال الجمهور

استقبال المراسالت الواردة إلى القطاع والصادرة  -
 وتسجيلها وتوزيعها وإرسالها؛منه، 

 استقبال وإعالم وتوجيه الجمهور ؛ -
ها نسخاإلدخال في الحاسوب للوثائق اإلدارية، و -

 وحفظها في األرشيف؛
تسيير وصيانة الشبكة واألصطول المعلوماتيَّْين في  -

القطاع، باإلضافة إلى العالقات مع الهيئات 
 .اإلدارية المكلفة بالتقنيات الجديدة

حة السكريتاريا المركزية والمعلوماتية واستقبال مصل"تضم 
 :ثالثة أقسام، هي "  الجمهور
 قسم تسجيل وتوزيع وإرسال البريد ؛ -
 قسم المعلوماتية والنسخ واألرشيف ؛ -
 .قسم استقبال وتوجيه الجمهور -

 المديريات المركزية -(ج)
 : المديريات المركزية في الوزارة هي  .51المادة 

  والتنسيق واإلحصاء ؛مديرية التخطيط 

 مديرية النظم واالتفاقات متعددة األطراف ؛ 

 مديرية التقييم والرقابة البيئية ؛ 

 مديرية حماية واستعادة األنواع واألوساط ؛ 

 مديرية المناخ واالقتصاد األخضر؛ 

 مديرية الشؤون اإلدارية والمالية . 
بما  مديرية التخطيط والتنسيق واإلحصاءتكلف . 03المادة 

 :لي ي
وضع االستراتيجيات والوثائق المرجعية وكذلك  -

أدوات التخطيط المواضيعي لتوجيه أعمال 
 القطاع؛

 وضع اإلستراتيجية القطاعية الوزارة ؛ -
السهر على االتساق العام والتكامل بين برامج  -

القطاع ومشاريعه وأنشطته وكذلك االتساق مع 
 برامج القطاعات الوزارية األخرى؛

خطة العمل السنوية للوزارة وضمان تنسيق إعداد  -
 متابعتها وتقييمها ؛

إجراء تحليالت وتقارير تهدف إلى توجيه السياسة  -
 الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛

ضمان نشر الممارسات الجيدة في مجال البيئة  -
 والتنمية المستدامة ؛

إعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة والتنمية  -
 المستدامة ؛

 جمع البيانات البيئية واستغاللها ونشرها ؛ -
تحديث اإلحصاءات البيئية باستمرار وإعداد  -

 المؤشرات المطلوبة ؛
 إنشاء نظام للمعلومات البيئية ؛ -
تحديد وتنسيق تنفيذ برنامج التثقيف البيئي،  -

بالتعاون الوثيق مع المديريات األخرى في القطاع 
 والوزارات المعنية األخرى ؛

في متابعة تنفيذ االستراتيجيات الوطنية المساهمة  -
الكبرى على غرار إستراتيجية النمو المتسارع و 

 الرفاه المشترك ؛
إعداد إطار النفقات متوسط األجل للوزارة،  -

بالتعاون مع مديرية الشؤون اإلدارية والمالية،  
 وضمان متابعته وتقييمه ؛

تصميم وتنفيذ نظام متابعة وتقييم استراتيجية  -
 عمل القطاع السنوية ؛ وخطط

إعداد تقارير فصلية ونصف سنوية وسنوية عن  -
تنفيذ خطط العمل، وفقاً للمؤشرات واألهداف 

 المختارة؛
قيادة مهام متابعة وتقييم أنشطة القطاع واإلشراف  -

 .عليها
تدار هذه المديرية من طرف مدير يساعده مدير 

 :مصالح، هي ( 0)مساعد، وتضم ثالث 
 االستراتيجي والتنسيق و التوقع؛مصلحة التخطيط  -
 مصلحة اإلحصاءات و المتابعة والتقييم ؛ -
 .مصلحة التثقيف البيئي -

مصلحة التخطيط االستراتيجي والتنسيق  تكلف. 21المادة 
والتوقع بدء ومراقبة وتنسيق التفكير والدراسات والتحليالت 
المتعلقة باالستراتيجيات والبرامج التي تقوم عليها سياسة 

وهي تصمم التخطيط االستراتيجي ألنشطة الوزارة . زارةالو
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وتضمن التكامل والتماسك الشاملين، بما في ذلك مع 
اإلدارات القطاعية و تقوم بتطوير االستراتيجيات والوثائق 
المرجعية وكذلك أدوات التخطيط المواضيعي لتوجيه أنشطة 

كما تقوم بتنسيق إعداد خطط العمل السنوية . الوزارة
وتجري . زارة و تؤمن الربط مع البرمجة الميزانويةللو

المصلحة البحوث و تقدم األفكار التنبؤية الالزمة لتحسين 
 .إمكانية التنبؤ باإلجراءات المستقبلية للوزارة

 :تضم هذه المصلحة قسمين
 قسم التخطيط االستراتيجي والعملياتي  -
 .قسم التنسيق -

 والمتابعة والتقييممصلحة اإلحصاء . 00المادة 
تكلف مصلحة اإلحصاء والمتابعة والتقييم بجمع البيانات 
البيئية واستغاللها ونشرها كما تستقبل وتنظم جميع الموارد 
الوثائقية للقطاع وتعد مجموعة نصوص وقاعدة بيانات 
رقمية لجميع التقارير والدراسات المتعلقة بالبيئة، كما تقوم 

لومات البيئية، يكون متصالً بوضع نظام ديناميكي للمع
بجميع منصات تسيير البيانات البيئية في كل قطاع أو قسم 

 .أو قطاع وزاري/مواضيعي و
وتكلف هذه المصلحة بتصميم وتنفيذ نظام للمتابعة والتقييم 
الستراتيجية وخطط العمل السنوية للقطاع، بما في ذلك 

وم المشاريع والبرامج والمؤسسات تحت الوصاية كما تق
بإعداد التقارير الفصلية ونصف السنوية والسنوية عن تنفيذ 

 .خطط العمل
 :تضم مصلحة اإلحصاء والمتابعة والتقييم قسمين 

 قسم اإلحصاءات البيئية -
 قسم المتابعة والتقييم -

تكلف مصلحة التثقيف البيئي بضمان تنسيق .  00المادة 
وتسهل دمج  كما تشجع. إعداد وتنفيذ برنامج التثقيف البيئي

و تقوم هذه . مرجع التثقيف البيئي في المناهج الدراسية
المصلحة بتصميم وإنتاج أدوات محددة لتثقيف وتوعية 

ن في مجال  المشاكل المتعلقة يالسكان والفاعلين التنموي
بالبيئية، وفقاً للخصوصيات المحلية والجهوية، في إطار 

كما . كلفة بإعدادهتنفيذ البرنامج الوطني للتثقيف البيئي الم
تقوم بتطوير التعاون والشراكة مع الجامعة والمنظمات 

أو الدولية في مجال التثقيف البيئي و تقوم بمتابعة /الوطنية و
 .وتقييم برامج التثقيف البيئي

 :تتضمن  هذه المصلحة قسمين
 قسم أدوات التثقيف البيئي ؛ -
 .قسم الشراكة -
مديرية النظم واالتفاقيات متعددة تكلف .  01المادة  

 :بـاألطراف 

  معالجة ومتابعة المسائل القانونية، بما في ذلك
 جميع المسائل المتعلقة باالتفاقيات الدولية ؛ 

  إعداد، بالتعاون مع اإلدارات المعنية، مشاريع
النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجاالت 

خاصة تدخل الوزارة ومتابعة اإلجراءات ال
 باعتمادها ؛

 إجراء دراسات قانونية مفيدة ؛ 

 إعداد ونشر المعايير البيئية ؛ 

  ضمان مراقبة قانونية منتظمة، ومراقبة الشرعية
 ومواءمة النصوص؛

  تطوير قاعدة الوثائق القانونية للوزارة وضمان
الحفاظ على أصول جميع القوانين والنظم 

 والمعاهدات والوثائق ذات الصلة ؛

 دابير لمنع خطر التنازع القانوني ؛اتخاذ ت 

  ضمان متابعة دمج أحكام االتفاقات متعددة
 األطراف في القانون المحلي ؛

  ضمان إعداد االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف
المتعلقة بالبيئة والتصديق عليها ومتابعتها وكذلك 

 .إعداد تقارير دورية عن حالتها
من طرف " ت متعددة األطرافمديرية النظم واالتفاقيا"تدار 

 :مدير يساعده مدير مساعد، وتضم مصلحتين، هما 

 مصلحة النظم والمعايير 

 مصلحة االتفاقات متعددة األطراف. 
 مصلحة النظم والمعايير. 01المادة 

تكلف مصلحة النظم والمعايير بالتنسيق مع اإلدارات 
والمعايير المعنية، بصياغة القوانين والنظم وكذلك العقود 

وهي تطلق وتتابع إجراءات اعتماد وتوقيع . البيئية
النصوص التشريعية والتنظيمية والحفاظ على النسخ 

كما تضمن المراقبة القانونية الدائمة، وتقوم، على . األصلية
وجه الخصوص، بسرد جميع النصوص القانونية التي لها 
آثار ذات طابع بيئي، والتي يتم إعدادها على مستوى 
القطاعات األخرى وتصوغ مقترحات لمواءمة هذه 

 .النصوص
 :تضم مصلحة النظم والمعايير قسمين

 قسم النظم والمعايير ؛ 

 قسم النزاعات والمراقبة القانونية. 
 .مصلحة االتفاقات متعددة األطراف  .02المادة 

تكلف مصلحة االتفاقات متعددة األطراف، بالتنسيق مع 
من المصالح التابعة للقطاع، اإلدارات المعنية وغيرها 

بإعداد التطورات القانونية لالتفاقات متعددة األطراف 
والتصديق عليها ومتابعتها وكذلك إعداد التقارير الدورية 

كما تسهر على نقل القواعد القانونية للمعاهدات . عن حالتها
 .واالتفاقات المتعددة األطراف إلى القانون المحلي

 :ن تضم هذه المصلحة قسمي

 قسم نقل متطلبات االتفاقات متعددة األطراف ؛ 

  تقسيم التصديق ومتابعة التقارير عن حالة
 .االتفاقيات

 :بـمديرية التقييم والرقابة البيئية  تكلف .07المادة 

  إحصاء مصادر التلوث وإعداد وتنسيق تنفيذ
السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل في مجال 

يائي والبيولوجي درء ومكافحة التلوث الكيم
 وأضرارها ؛

  ضمان متابعة تنفيذ النظم الوطنية واالتفاقات شبه
اإلقليمية واإلقليمية والدولية والبروتوكوالت 
والمعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالتلوث الكيميائي 

 والمنتجات الخطرة والضارة ؛
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  المساهمة في إعداد المعايير البيئية والمصادقة
 عليها ونشرها ؛

  إصدار ونشر المبادئ التوجيهية واألدلة التي تنظم
المراحل المختلفة لعملية تقييم األثر البيئي و 

 التدقيق البيئي ؛

  إجراء تقييمات بيئية استراتيجية وتقييمات متكاملة
 للنظم البيئية ؛

  تقييم مدى مقبولية دراسة األثر البيئي، بالتعاون
قديم آراء الوثيق مع الهياكل الفنية المعنية، وت

 الجدوى البيئية للوزير ؛

  ضمان التطبيق الفعال إلجراءات التخفيف وغيرها
من التدابير المدرجة في تقييمات األثر البيئي 
واإلشراف على إصالح مواقع المشاريع وفقا 

 لخطط اإلدارة البيئية ؛

 إعداد وتنفيذ خطة سنوية للرقابة البيئية ؛ 

 تفتيش والتحقيق تطوير قاعدة بيانات للمراقبة وال
 واإلبالغ عن انتهاكات النظم المتعلقة بالبيئة ؛

 - ضمان الوظيفة السيادية للدولة فيما يتعلق بالرقابة
البيئية من خالل إدارة و متابعة أنشطة الشرطة 
البيئية ووضع حصيلة سنوية عن أنشطة الشرطة 

 البيئية ؛

  القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والتحقيق ومراقبة
االنتهاكات وتحرير المحاضر، وفًقا للشروط 

 المنصوص عليها في النظم الوطنية ؛

  الماء )إجراء تحليالت ومراقبة جودة البيئة
 ؛( والهواء والتربة

  المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف
 البيئي ؛

  المساهمة في تعزيز األداء البيئي لألنشطة العامة
 والخاصة ؛

  ودعم السياسات والخطط الوطنية والمحلية توجيه
لتسيير النفايات المستدامة، بالتعاون مع الفاعلين 

 الرئيسيين والسلطات اإلقليمية ؛

  مراقبة عمليات معالجة النفايات، بما في ذلك إعادة
 تدوير وتثمين وحرق وطمر النفايات ؛

  المساهمة في إدارة المنتجات الخطرة أو المنتهية
 المتقادمة ومراقبة تدميرها ؛ الصالحية أو

 منع المخاطر الرئيسية والتكنولوجية الحيوية ؛ 

 المساهمة في تسيير الطوارئ البيئية ؛ 

  تشجيع إصدار الشهادات والوسم اإليكولوجي
 للمنتجات ؛

 المساهمة في برنامج التثقيف البيئي. 
يدير هذه المديرية مدير يساعده مدير مساعد و تضم ثالث 

 : مصالح
 لحة التقييمات والتراخيص البيئية ؛مص -
مصلحة تسيير التلوث والمواد الكيميائية والنفايات  -

 والضارة ؛
  .مصلحة الشراكة والتوثيق -

تكلف مصلحة التقييمات و التراخيص البيئية  .00المادة 
بوضع دفتر االلتزامات واإلرشادات التي تحدد محتوى 

وتقوم . نجازها،  قبل إ"دراسات األثر البيئي واالجتماعي"
، وتنظم اجتماعات تحديد "تقييمات بيئية إستراتيجية"بإجراء 

النطاق، وتراجع وثائق التصديق ذات الصلة، كما تحلل 
دراسات األثر البيئي "المطابقة الفنية لتقارير تقييم 

" التقييمات البيئية االستراتيجية"و" واالجتماعي
 .والتصريحات البيئية

 :نتضم هذه المصلحة قسمي
قسم دراسات التأثيرات والتقييمات والتدقيقات  -

 البيئية ؛
 .قسم متابعة الفاعلين -

مصلحة تسيير التلوث والمواد الكيميائية "تكلف  :01المادة 
بتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لمنع " والنفايات واألضرار

وتقليل المخاطر المرتبطة باألنشطة االقتصادية والمساهمة 
وتشارك في تسير المنتجات . البيئية في تسيير الطوارئ

الخطرة و تتابع جميع عمليات معالجة النفايات، بما في ذلك 
 .إعادة تدوير وتثمين وحرق وطمر النفايات

 :تضم هذه المصلحة ثالثة أقسام
 قسم المؤسسات المصنفة -
 قسم المنتجات الكيميائية والنفايات -
 قسم الطوارئ البيئية -

شراكة والتوثيق بإقامة عالقات تكلف مصلحة ال :03المادة 
شراكة مع مختلف الجهات الفاعلة االقتصادية الخاصة أو 

و تقوم . الحكومية الموجودة على األراضي الوطنية
بتحسيس مختلف الفاعلين حول أهمية تبني المسارات البيئية 
التي تتسم بالمسؤولية البيئية، مثل المسؤولية االجتماعية 

وتدير أيضا . ISO26000ار والبيئية للشركات ومعي
الوثائق المادية والرقمية المتعلقة بالتقييم والتلوث والتفتيش 

 .والمراقبة البيئية
 :تضم هذه المصلحة قسمين

 قسم الشراكة والتنسيق؛ -
 .قسم الوثائق واألرشفة -

األنواع  ةواستعاد مديرية حمايةتكلف  : 05المادة 
 :بـواألوساط 

المتعلقة بالبيئة والحفظ و تصميم وتنفيذ السياسات   -
التسيير المستدام للتنوع البيولوجي والنظم 

 اإليكولوجية ؛
تصميم وتنسيق تنفيذ الخطة الرئيسية لالستصالح  -

الساحلي وتعزيز تسيير متكامل وتشاركي للمنطقة 
 الساحلية ؛

تصميم وتنفيذ خطط وطنية الستعادة األراضي  -
 المتدهورة وإعادة التشجير؛

ذ خطط لحماية المراعي والوقاية من وضع وتنفي  -
 حرائق الغابات ؛

ضمان الحفاظ على األنواع المهددة باالنقراض ،   -

بما في ذلك األنواع المهاجرة المهاجرة أو المقيمين 

في المناطق المحمية والمناطق الساحلية 

 واألراضي الرطبة ؛
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جمع جميع البيانات الضرورية لتحسين المعرفة   -

جي واقتراح تدابير لحفظ األنواع بالتنوع البيولو

 وحفظها ؛

المساهمة في تطوير النظم الوطنية المتعلقة   -

 بحماية الطبيعة ؛

ضمان الوظائف السيادية للدولة في مراقبة الغابات  -

من خالل ضمان تطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة 

 بتسجيل وقطع األشجار وصون تراث الغابات ؛

صادية واالجتماعية إلزالة رصد وتقييم اآلثار االقت -

الغابات، وإعداد وتنفيذ خطط اإلدارة واإلدارة 

 الرشيدة والمستدامة للغابات ؛

 رصد حالة الموارد الطبيعية للغابات ؛ -

وضع وتنفيذ سياسة القطاع في مجال حماية وحفظ  -

الحيوانات والنباتات، وخاصة األنواع المهددة 

 والمهددة باالنقراض ؛

د الحياة البرية وتحديد حصص إجراء جرد لموار -

الذبح لألنواع المرخص لها بالصيد البري، وفقاً 

 للنتائج التي حصلت عليها قوائم الجرد واللوائح ؛

تحديد وتنفيذ التدابير ذات األولوية أو العاجلة   -

 لضمان استدامة جميع الموارد الطبيعية؛

إعداد خطط اإلدارة والحفظ واإلدارة لألراضي  -
رية ذات األهمية اإليكولوجية ، الرطبة القا

 بالتشاور مع الفاعلين المحليين ؛
تطوير الشبكة الوطنية للمناطق المحمية البحرية  -

 والساحلية واألرضية بهدف التنمية المستدامة ؛
مراقبة األنواع الغريبة الغازية وإدارة الكائنات  -

 المحورة وراثيا ؛
ذات حماية المناظر الطبيعية والمواقع الطبيعية  -

 .القيمة اإليكولوجية أو األثرية أو الجمالية الخاصة
تدار هذه المديرية من طرف مدير يساعده مدير مساعد 

 :وتضم ثالث مصالح
 مصلحة المحميات والشاطئ والمناطق الرطبة ؛ -
مصلحة تسيير التنوع البيولوجي القاري للغابات  -

 والفضاءات الخضراء ؛
 .التصحرمصلحة تسيير التربة ومكافحة  -

مصلحة المحميات والشاطئ والمناطق "تكلف  :00المادة 
بتنفيذ سياسات الحفظ واإلدارة للمناطق المحمية " الرطبة

وهي تحدد المواقع ذات األهمية الخاصة . واألراضي الرطبة
بسبب قيمتها البيولوجية أو الطبيعية أو العلمية أو الجمالية 

ن وهي مسؤولة ع. أو الثقافية أو التعليمية وتستحق الحماية
تنفيذ ، مع أصحاب المصلحة ، الخطة الرئيسية للتنمية 
الساحلية وضمان جمع البيانات المتعلقة بإدارة الساحل 

 .وحكمه
 :تضم هذه المصلحة قسمين

 قسم المحميات والشاطئ ؛• 
 .قسم المناطق الرطبة• 

مصلحة تسيير التنوع البيولوجي القاري "تكلف  :00المادة 
بمتابعة حالة موارد الحياة "  اءللغابات والفضاءات الخضر

البرية سواء من حيث التجديد أو من حيث اإلدارة 
تتتبع تطور النظم اإليكولوجية الطبيعية وتقترح . المستدامة

وهي مسؤولة عن . خطط اإلدارة واالستصالح المستدامْين
ضمان تطبيق التدابير المتعلقة بتسجيل قطع األشجار 

تقييم اآلثار االقتصادية وصون تراث الغابات ، ورصد و
واالجتماعية إلزالة الغابات وإعداد وتنفيذ خطط اإلدارة 

وهي تعدُّ وتنفذ، بالتنسيق مع . الرشيدة والمستدامة للغابات
المجموعات المحلية ، السياسات الوطنية في مجال 

 .استصالح الفضاء األخضر
 :تضم هذه المصلحة ثالثة أقسام

 قاريقسم التنوع البيولوجي ال• 
 قسم الغابات والمراعي• 
 قسم الفضاء األخضر• 

تكلف مصلحة تسيير التربة ومكافحة التصحر  :01المادة 

بإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية إلعادة التشجير، والخطط 

المحلية لمكافحة التصحر، وحماية المناظر الطبيعية 

والمواقع الطبيعية ذات القيمة األثرية والثقافية وجرد 

المتدهورة مع إمكانية التجديد ووضعها في وضعية  المناطق

ويوفر خرائط التربة ، ويميز إمكاناتها ويقترح . الحظر

خطة استخدام األراضي والتنمية ، بالتعاون مع القطاعات 

 .الوزارية المعنية باستخدام هذه التربة

 :تضم مصلحة تسيير التربة ومكافحة التصحر قسمين

 عادة التربة ومكافحة التصحر ؛قسم إعادة التشجير واست -

 قسم حماية المناظر والمواقع الطبيعية ؛ -

 :بـمديرية المناخ واالقتصاد األخضر تكلف  :01المادة 

صياغة وتحديث وتنسيق تنفيذ االستراتيجيات والخطط  -

 الوطنية لمكافحة تغير المناخ ؛

القيام بدراسات وتحليالت الهشاشة تجاه تغير المناخ  -

ة لتوجيه تخطيط التكيف والمساعدة في الحد من الالزم

 مخاطر الكوارث؛

في وثائق تخطيط " التحّمل المناخي"تشجيع دمج ُبعد  -
التنمية، وفي القطاعات الحساسة للمناخ، مثل الزراعة 

صيد والمناطق الساحلية، والطاقة، و واألمن الغذائي،
 األسماك، والنقل والصحة والمياه؛

نسيق البرامج والمشروعات للتكيف تحديد وتطوير وت -
 وتحسين التحّمل المناخي على مستوى المجتمع ؛

تحسين وضمان االتساق والتكامل بين مبادرات التكيف  -
 والمشاريع ؛

جمع المعلومات المتعلقة بتجارب وتقنيات تغير المناخ  -
 الناجحة ونشرها ؛

ماعية القيام بإجراءات إعالمية وتوعوية بشأن اآلثار االجت -
 واالقتصادية لتدابير تغير المناخ والتكيف والتخفيف ؛

المساهمة في تعزيز القدرات الوطنية والمحلية في مجال  -
 تغير المناخ ؛
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مراقبة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  -
المناخ واتفاق باريس بشأن المناخ، بما في ذلك إعداد تقارير 

 اإلبالغات الوطنية ؛
القطاعات األخرى، بقوائم جرد مع القيام ، بالتعاون  -

 غازات الدفيئة عن طريق إدراج تدابير وإجراءات التخفيف؛
ضمان أمانة اللجنة الوطنية المعنية بتغير المناخ  -
(CNCC )؛ 
تيسير ، بالتعاون مع الجامعة ومراكز البحوث المناسبة ،  -

والتخفيف األكثر إنتاج المعرفة بشأن أنسب أساليب التكيف 
 مالءمة لسياق البلد ؛

تقديم الدعم للكيانات المنفذة لجميع آليات التمويل المبتكرة  -
 ؛( GCF)والخضراء بما في ذلك صندوق المناخ األخضر 

تسهيل الوصول إلى التمويل والتقنيات الخضراء لجميع  -
الوزارات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 

 .الخاص
هذه المديرية من طرف مدير يساعده مدير مساعد،  تدار

 :وتضم ثالث مصالح 
 مصلحة تحليل الهشاشة وجرد غازات الدفيئة ؛ -
 مصلحة تطوير مفهوم تغير المناخ في التخطيط القطاعي ؛ -
 .مصلحة ترقية االقتصاد األخضر والمالية المناخية -

تكلف مصلحة تحليل الهشاشة وجرد غازات  :02المادة 
لدفيئة بتقييم ومراقبة اآلثار وسيناريوهات المناخ على جميع ا

األنشطة االجتماعية واالقتصادية، ال سيما تلك المتعلقة 
بالبيئة والطاقة والمناخ، وبإجراء ورصد دراسات حول 
تحليل واستغالل نتائج األشغال المتعلقة بتغير المناخ، 

اعي ودراسة وتحديث بيانات الهشاشة في القطاع االجتم
االقتصادي وتأثيرات تغير المناخ على النظم اإليكولوجية و 
المجتمعات، والقيام بتطوير وإسقاط تدابير التخفيف مع آفاق 

 .زمنية ذات صلة بالبلد
 :تضم مصلحة تحليل الهشاشة وجرد غازات الدفيئة قسمين

 قسم تحليل الهشاشة ؛ -
 . قسم جرد غازات الدفيئة -

تطوير مفهوم تغير المناخ في  تكلف مصلحة: 07المادة 
التخطيط القطاعي بإعداد البدائل والحلول المتعلقة بالنماذج 
االقتصادية الوطنية، وإدماج التغير المناخي في أدوات 
وسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستصالح 
الترابي وتعزيز األخذ في الحسبان للتغير المناخي في إبرام 

ية على المستويات القانونية والسياسية و الصفقات العموم
 .العملياتية

تضم مصلحة تطوير مفهوم تغير المناخ في التخطيط 

 :القطاعي قسمين

 قسم التخطيط القطاعي لتغير المناخ ؛ -

 .قسم متابعة التكامل القطاعي لتغير المناخ -

تكلف مصلحة ترقية االقتصاد األخضر والمالية  :00المادة 
ليل السياسات واالستراتيجيات االقتصادية المناخية بتح

الحالية لالنتقال إلى االقتصاد األخضر وتشجيع التشاور مع 
أصحاب المصلحة بشأن القضايا المتعلقة بتعزيز االقتصاد 
. األخضر ، واقتراح مفاهيم وخطط جديدة للتنمية المستدامة

كما تطور وتسهل الوصول إلى آليات التمويل المستدامة ، 

وتقدم المشورة إلى حاملي مشاريع . ة المالية المناخيةوخاص
 .التكيف والتخفيف من تغير المناخ

تضم مصلحة ترقية االقتصاد األخضر والمالية المناخية 
 :قسمين

 قسم االقتصاد األخضر و التنمية المستدامة ؛ -
 .قسم المالية المناخية -

، تحت مديرية الشؤون اإلدارية والمالية تكلف .01المادة 
 : سلطة األمين العام، بالمهام التالية

تسيير الموارد المالية والممتلكات المنقولة و الثابتة  -
 .للوزارة، بفعالية

ضمان المحاسبة اإلدارية والمالية والمادية وكذلك  -
 مركزة المحاسبة؛

 ضمان تسيير ممتلكات الوزارة؛ -
 ضمان تسيير العمال ومتابعة مساراتهم المهنية ؛ -
وتنفيذ خطة تدريب العمال التابعين للقطاع إعداد  -

واقتراح كافة المناهج الرامية إلى تحسين جودة 
 العمل اإلداري ؛

 ضمان متابعة صيانة البنايات والمباني اإلدارية ؛ -
 القيام بمتابعة الصفقات و التوريد لصالح القطاع ؛ -
إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون  -

 .خرىمع المديريات األ
ضمان متابعة تنفيذ الموارد المالية المخصصة  -

للوزارة، و خصوصا من خالل إطالق  النفقات 
 ومراقبة تنفيذها، وفقاً لخطط وبرامج العمل ؛

متابعة الحسابات الخاصة بالوزارة المفتوحة لدى  -
الخزينة العامة، مثل صندوق التدخل لصالح البيئة 

FIE. 
و تضم ثالث .  مدير مساعد يدير هذه المديرية مدير، يساعد

 : مصالح 
 مصلحة الشؤون المالية واللوجستيك واألمالك ؛ -
 مصلحة المحاسبة والمعدات ؛ -
 .مصلحة تسيير الموارد البشرية والتكوين -

تكلف مصلحة الشؤون المالية واللوجستيك  .13المادة 

واألمالك بمتابعة استخدام الموارد المالية المخصصة 

لك القيام بالنفقات ومراقبة تنفيذها والسهر للوزارة ، بما في ذ

على التسيير الفعال لجميع األمالك المنقولة وغير المنقولة 

كما تضمن التسيير األمثل ألسطول السيارات . للوزارة

 .وجميع الوسائل العامة للوزارة

 :تضم مصلحة الشؤون المالية واللوجستيك واألمالك قسمين

 ك ؛قسم الشؤون المالية واألمال -

 .قسم اللوجستيك والوسائل العامة -

تكلف مصلحة المحاسبة والمعدات بإعداد  .15المادة 

ومتابعة تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة الموارد المادية 

والمالية، وإعداد الوثائق المالية وضمان التسيير األمثل 

 .والصيانة لمباني الوزارة

 :تضم مصلحة المحاسبة والمعدات قسمين

 المحاسبة ؛ قسم -

 .قسم المعدات -
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تكلف مصلحة تسيير الموارد البشرية والتكوين  .10المادة 

بتسيير العمال ومتابعة المسارات المهنية لجميع العمال 

وتخطط وتتابع تدريب عمال . وغيرهم من موظفي اإلدارة

 .الوزارة

 :تضم مصلحة تسيير الموارد البشرية والتكوين قسمين

 المهنية ؛ قسم تسيير المسارات -

 .قسم التكوين -

 المندوبيات الجهوية: ثانيا 

ُتَمثل الوزارة المكلفة بالبيئة على مستوى  .10المادة 
الواليات من طرف مندوبيات جهوية للبيئة، يديرها مندوبون 

 . جهويون برتبة مديرين مركزيين
تكلف المندوبية الجهوية بتنفيذ السياسة البيئية . 11المادة 

 :ستوى الوالية بما في ذلكالعامة على م
تنفيذ البرامج واألنشطة التي كلفها بها القطاع على  -

 المستوى المركزي ؛

تعزيز مشاركة السكان المحليين في التسيير المستدام  -
 .للبيئة، وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة

يعّين المندوبون الجهويون بموجب مقرر من . 11المادة 

  .الوزير المكلف بالبيئة

يصمم المندوبون الجهويون، تحت إشراف . 12المادة 

األمين العام، بالتعاون مع المديريات المركزية، برامجهم 

 .وخطط عملهم السنوية

يعدُّ المندوبون الجهويون إلى األمين العام  :17المادة 
 .تقارير فصلية وسنوية عن الحالة العامة للبيئة في والياتهم

 :ة الجهوية مصلحتينتضم المندوبي: 10المادة 
 مصلحة التخطيط والتنسيق والمتابعة البيئية ؛ -
 .مصلحة العمليات -

يرأس مصلحة التخطيط والتنسيق و المتابعة  :11المادة 
 :البيئية رئيس مصلحة يكلف بـ

التنسيق، مع المصالح المركزية للقطاع، لألنشطة وبرمجة  -
 النشاطات ؛

اإلقليمية والفاعلين الفنيين، التنسيق، بالتعاون مع السلطات  -
في القضايا ذات االهتمام المشترك بين القطاعات وأي 

 قضايا أخرى ذات صلة بالبيئة ؛
مواكبة وتأطير جميع البعثات الميدانية التي يقوم بها أو  -

 يرعاها القطاع أو لصالح القطاع ؛
ضمان الحفاظ على نظام مستندات موثوق ودائم على  -

 ة ؛مستوى المندوبي
 تصميم وتنفيذ آلية رصد وتقييم لمختلف الخطط البيئية ؛ -
 .جمع واستغالل ونشر المعلومات البيئية -

يرأس مصلحة العمليات رئيس مصلحة يكلف  :13المادة 
 :بـ
تنفيذ ومراقبة التنفيذ السليم للبرامج وجميع المهام التشغيلية  -

 المنوطة بالمندوبية ؛
 النصوص القانونية البيئية ؛السهر على تطبيق جميع  -

دعم السكان والتعاون معهم، من أجل تنفيذ السياسات  -
البيئية بشكل أفضل ، بالشراكة مع المجموعات المحلية 
والجمعيات والفاعلين المحليين المشاركين في التسيير 

 .البيئي
تخضع البرامج التي تنفذها المندوبيات الجهوية . 15المادة 

يم دوري تقودهما األمانة العامة للوزارة لرقابة فنية وتقي
 .المكلفة بالبيئة

وهو . يخضع المندوب الجهوي لسلطة الوالي :10المادة 
 .مسؤول أمام رؤسائه عن جميع أنشطة مندوبيته

تنشأ في عاصمة كل مقاطعة مفتشية مقاطعية  :10المادة 
 .للبيئة
من يقود المفتشية المقاطعية مفتش يعين بمقرر  :11ة دالما

 .الوزير المكلف بالبيئة
يتمتع مفتش المقاطعة برتبة ومزايا رئيس  :11 ةالماد

 .مصلحة مركزية
يوضع مفتش المقاطعة تحت سلطة الحاكم  :12المادة 

 .والمندوب الجهوي
 :و يكلف بـ

 تنفيذ برنامج العمل المعين للمفتشية ؛ -
تنفيذ جميع أنشطة اإلدارة والمراقبة والمتابعة باتباع  -

 توصيات المندوب الجهوي ؛
تقديم الدعم الفني للمجتمعات المحلية والجمعيات المشاركة  -

 في اإلدارة البيئية والحفاظ عليها؛
 .ضمان نشر المعلومات البيئية والتثقيف البيئي -

تضم المفتشية المقاطعية قسما يرأسه رئيس قسم  :17المادة 
 .يعين بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة

 
يكلف القسم بتنفيذ األمور الجارية ومتابعة  :10ادة الم

 .ومراقبة األنشطة البيئية
يتمتع رئيس القسم في المفتشية المقاطعية برتبة  :11المادة 

 .ومزايا رئيس قسم في اإلدارة المركزية
سيفصل تنظيم المندوبيات الجهوية وسير   : 23المادة 

 .عملها بواسطة مقرر من الوزير المكلف بالبيئة

 ترتيبات ختامية :الفصل الثالث 

عند  –ستوضح ترتيبات هذا المرسوم  : 25المادة 
بواسطة مقرر من وزير البيئة والتنمية  –االقتضاء 

المستدامة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتنظيم األقسام 
 . إلى مكاتب وفروع

ينشأ لدى وزارة البيئة والتنمية المستدامة :  20المادة 

. يكلف بمتابعة مدى تقّدم أعمال القطاع" مجلس إداري"

يرأس هذا المجلس الوزير أو األمين العام بتفويض من 

ويضم األمين العام والمكلفين بمهام والمستشارين . الوزير

مرة كل خمسة عشر الفنيين والمديرين، ويجتمع لزوما 

 .يوما

يشارك المندوبون الجهويون ومديرو الهيئات الخاضعة 
للوصاية في أشغال المجلس اإلداري، مرة، في كل ستة 

 .أشهر
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تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا . 20المادة 

وأ / 7110ـ122المرسوم رقم المرسوم، خصوصا ترتيبات 

والمرسوم رقم  7110مارس  11الصادر بتاريخ 

المحدد  7111أبريل  11وأ بتاريخ /  7111ـ181

لصالحيات وزير البيئة والتنمية المستديمة وتنظيم اإلدارة 

 .المركزية لقطاعه

يكلف وزير البيئة والتنمية المستدامة بتنفيذ هذا  .21المادة 
هورية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجم

 .اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -1

  53771/0303إعالن ضياع رقم 

في يوم الخميس الموافق الثاني و العشرين من شهر أكتوبر 

الشيخ / من سنة ألفين و عشرين، حضر لدى مكتبنا، نحن ذ

 .سيديا ولد موسى، موثق عقود معتمد بانواكشوط

 1181المولود سنة أحمدو عبد هللا محمود إبراهيم، : السيد

في لكصر، الحامل للرقم الوطني للتعريف 

 .القاطن في انواكشوط 1111711727

دائرة  0100و ذلك ليعلن عن ضياع السند العقاري رقم 

 . عبد هللا محمد إبراهيم: اترارزة، المسجل باسم السيد

و عليه فإننا نطلب تسجيل هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية 

 .القانونية المتبعةطبقا لإلجراءات 

*********** 

يقضي  0330مارس  57 بتاريخ 3101وصل رقم 

منظمة الحنان لرعاية : باإلعالن عن جمعية تسمى 

 .االنسان وحماية البيئة

، بواسطة هذه الوثيقة  يال زكريا االسانيسلم وزير الداخلية 

لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17 الصادر بتاريخ 122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 اجتماعية: معيةأهداف الج

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

   لمرابط ولد محمد البشير داداه: الرئيــــــــس

 محمد األمين ولد محمدن:  األمين العام

 محمد فال ولد الشيخ اجيه: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3000وصل رقم 

نافع لألعمال جمعية : تغيير في جمعية تسمى باإلعالن عن 

 .الخيرية

محمد سالم ولد . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

تشكيلة المكتب التنفيذي تغيير في وصال باإلعالن عن 

المرخصة بموجب الوصل  ةنافع لألعمال الخيري لجمعية

 .12/11/7112بتاريخ  821رقم 

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

داخلية بكل التعديالت المدخلة يجب أن يصرح لوزارة ال

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 ر محدودةغي: مدة صالحية الجمعية

 لعيون: مقر الجمعية

 :الجديدة  التنفيذية هيئةتشكلة ال

   المختار فضيلي احمد جدو: الرئيــــــــس

 محمد يحي محمد عبد هللا اعل بيات: األمين العام

 حمود احمد جدو: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3001وصل رقم 

مركز : سم اإلل مباإلعالن عن جمعية غير حكومية تح

 .الملتقى للدراسات واإلعالم والتنمية

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10الجمعية للقانون رقم تخضع هذه 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

المذكورة وبكل تغيير في على النظام األساسي للجمعية 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 إعالمية -تنموية –ثقافية : أهداف الجمعية
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 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :التنفيذية معية جتشكلة ال

   اكليكم احمد حمديت: الرئيــــــــس

 ابوبكر محمدن سيدي: األمين العام

 باركل المصطفى: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  50 بتاريخ 3011وصل رقم 

نادي :  سماإلغير حكومية تحمل باإلعالن عن جمعية 

 .اتحاد شباب بلدية بطحت ميت للتنمية

محمد سالم ولد . وزير الداخلية و الالمركزية ديسلم 

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11تاريخ الصادر ب 118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 قرية البير: مقر الجمعية

 : الجمعية التنفيذيةتشكلة 

 علي الداو المستهدي: الرئيــــــــس

 بوبكر جبريل اوبك: األمين العام

 محمد فاضل اإلمام الجره: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  03 بتاريخ 3021وصل رقم 

منظمة : سم اإلباإلعالن عن جمعية غير حكومية تحل 

 .العون لحماية المستهلك بكرو

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .المذكورة أعالهوصال باإلعالن عن الجمعية 

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في على 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 كرو: مقر الجمعية

 :لجمعية التنفيذية تشكلة ا

   ن محمد االمين اخيارامحمود : الرئيــــــــس

 محمد االمين محمد عبد هللا سيد احمد لمام: األمين العام

 يحي عبد الرحمن الشيخ احمد: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  50 بتاريخ 3011وصل رقم 

جمعية : سم اإلل مباإلعالن عن جمعية غير حكومية تح

 .ثابت على قيمي الخيرية

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط -عرفات  :مقر الجمعية

 :تشكلة الجمعية التنفيذية 

 عثمان اعلي الطالب: الرئيــــــــس

 سالمعيسى المين اعل : األمين العام

 ابحيد لرباس الحر: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  03 بتاريخ 3020وصل رقم 

جمعية رباب : سماإلباإلعالن عن جمعية غير حكومية تحل 

 .الخيرية

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعالهوصال 

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 
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التعديالت المدخلة يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 بلدية دار النعيم: ر الجمعيةمق

 :تشكلة الجمعية التنفيذية 

   فاطمة عابدين مبارك: ةالرئيــــــــس

 السلطان الساه اعمر شين: مة العا ةاألمين

 محمد احمد اسليمان: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  50 بتاريخ 3011وصل رقم 

: سم اإلباإلعالن عن تغيير في جمعية غير حكومية تحمل 

 .االتحاد الموريتاني لتنمية اإلبل

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10الجمعية للقانون رقم تخضع هذه 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

مذكورة وبكل تغيير في على النظام األساسي للجمعية ال

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 تنموية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :دة ة التنفيذية  الجديئيهتشكلة ال

 سيد احمد محمد االمين هيب  : الرئيــــــــس

 سيدي بوي اباه اسويدي: األمين العام 

 الحسين سيد لمطور: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3000وصل رقم 

منظمة : سم اإلباإلعالن عن جمعية غير حكومية تحل 

 .تربية االطفال وتعليم القرآن

محمد سالم ولد . الداخلية و الالمركزية د يسلم وزير

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120ناير ي 70الصادر بتاريخ  112.20رقم 

 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 11خ الصادر بتاري 118.10من القانون رقم  10المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 اجتماعية –ثقافية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الجمعية التنفيذية 

 بيران مامادو مصطفى صمب  : الرئيــــــــس

 ميمونة مامادو مصطفى صمب: األمينة العامة 

 ييعثمان الشيخ ج: أمين المالية

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

يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3002وصل رقم 
لموريتانية االجمعية : باإلعالن عن تغيير في جمعية تسمى

  .لحماية المستهلك و ترقية الفئات الضعيفة
يسلم وزير الداخلية و الالمركزية محمد سالم ولد مرزوك، 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

جمعية لللة المكتب التنفيذي يباإلعالن عن تغيير في تشك
، لموريتانية لحماية المستهلك و ترقية الفئات الضعيفةا

بتاريخ  1112المرخصة بموجب الوصل رقم 
 101و المغيرة بموجب الوصل رقم  12/12/7110

 .11/12/7111بتاريخ 
الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يو يون 11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

الموالية وذلك حسب مقتضيات إدارتها في األشهر الثالثة 
 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية
 :الجديدة تشكلة الهيئة التنفيذية

 المختار ولد الطوف : الرئيــــــــس
 موالي ولد خونه  : العاماألمين 

 التراد ولد المختار   : أمينة المالية
*************** 

يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3031وصل رقم 
منظمة ببكر بن عامر للعمل : باإلعالن عن جمعية تسمى

 .اإلجتماعي و التنموي
محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

وثيقة لألشخاص المعنيين أدناه مرزوك، بواسطة هذه ال
 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
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الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

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

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 بيئية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: صالحية الجمعيةمدة 

 القدية : مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد عبد هللا ولد أباه : الرئيــــــــس
 إطول عمر ولد عبد الجليل : األمين العام
 محمد عبد هللا ولد سيدي محمد: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3053وصل رقم 

 .جمعية الرشاد: باإلعالن عن جمعية تسمى
محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 
 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110 يونيو 11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

موالية وذلك حسب مقتضيات إدارتها في األشهر الثالثة ال
 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية
 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال

 محمد الحسن الطالب محمود : الرئيــــــــس
 أحمد سالم إسلم عبد القادر : العاماألمين 

 خديجة الشيباني عبد القادر: أمينة المالية
*************** 

يقضي باإلعالن  0303مايو  51 بتاريخ 3300وصل رقم 
 .جمعية الوعي المعرفي: عن جمعية تسمى

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
المعنيين أدناه  مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص
 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة يجب أن يصرح 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 
 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 ثقافية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: عيةمدة صالحية الجم

 انواكشوط : مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد غالم الحاج عبد الرحمن  : الرئيــــــــس
 محمد يسلم محمدن : األمين العام
 محمد عبد الرحمن الحسن: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  50 بتاريخ 3011وصل رقم 

جمعية عطاء لألعمال : باإلعالن عن جمعية تسمى
 .الخيرية

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
تاريخ الصادر ب 118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

شهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات إدارتها في األ
 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

  نورا إبراهيم سيدينا : الرئيــــــــسة
 مريم محمد حرم جالل : األمينة العامة
 أم كلثوم إبراهيم سيدنا: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3052وصل رقم 

اإلتحادية الموريتانية : باإلعالن عن جمعية تسمى
 .للرياضات و األلعاب التقليدية

 محمد سالم ولد. يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17بتاريخ الصادر  122.20رقم 

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

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 ثقافية -رياضية : اف الجمعيةأهد
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 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال
 مختار النش موالي  : الرئيــــــــس
 محمد الحسن محمد سالم : األمين العام
 محمد األمين أحمد باب: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3051وصل رقم 

جمعية النساء صانعات الفخار : باإلعالن عن جمعية تسمى
 .في قريتي هيبا و يرال

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  118.10ن رقم تخضع هذه الجمعية للقانو

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
يير في على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغ

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 
 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 الجنوبيةانواكشوط  /الميناء :مقر الجمعية
 :التنفيذيةة جمعيتشكلة ال

 ديكل داوودا جا  : الرئيــــــــسة
 الشيخ الولي  هلمي: األمينة العامة
 أمو مامادو سي: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3003وصل رقم 

جمعية المنى لدعم مرضى : باإلعالن عن جمعية تسمى
 .القلب

سالم ولد  محمد. يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

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

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .ياتالمتعلق بالجمع 1110يونيو 

 صحية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 والية انواكشوط الجنوبية : مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 فاطمة الشيخ  : الرئيــــــــسة

 محمد فال سيدي : األمين العام
 عبد هللا حمدي: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  50 بتاريخ 3012وصل رقم 

الجمعية الموريتانية للزراعة : باإلعالن عن جمعية تسمى
 .و التنمية

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
خ الصادر بتاري 118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات إدارتها في األشهر 
 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 تنموية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 سعيد   وعمار أحمد: الرئيــــــــس
 سيد المختار محمد فال : عاماألمين ال

 آمه سيدي بوداد: أمينة المالية
*************** 

يقضي  0303سبتمبر  30 بتاريخ 3510وصل رقم 
 .جمعية والي سنده: باإلعالن عن جمعية تسمى

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله وصال
الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

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

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط  -مقاطعة تفرغ زينه : ر الجمعيةمق
 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال

 مانكا بوبو سماري  : الرئيــــــــس
 دمبا ممدو كانوتي : األمين العام
 سيدي سماري:  أمين المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  37 بتاريخ 3007وصل رقم 

 .العطاء جمعية البذل من أجل: باإلعالن عن جمعية تسمى
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محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11
و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

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

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط الشمالية: مقر الجمعية
 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال

 سليمان سيدي محمود محمد المختار  : الرئيــــــــس
 محمد محمد األمين أباتي : األمين العام
 تحية سيدي محمود محمد المختار :  أمينة المالية

*************** 
يقضي باإلعالن  0303أكتوبر  50 بتاريخ 017وصل رقم 

جمعية دعم و تأطير مهندسي و فنيي و : عن جمعية تسمى
 .مهنيي التبريد

محمد سالم ولد . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
المعنيين أدناه  مرزوك، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص
 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  118.10تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1110يونيو  11

و القانون  1120يناير  70الصادر بتاريخ  112.20رقم 
 .1120يوليو  17الصادر بتاريخ  122.20رقم 

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

 11الصادر بتاريخ  118.10من القانون رقم  10المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1110يونيو 

 تنموية -فنية : أهداف الجمعية
 غير محدودة: ية الجمعيةمدة صالح

 انواكشوط الشمالية: مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

   همحمد الخليف: الرئيــــــــس
 باتي بارا صو : األمين العام
 يوسف الناجي:  أمين المالية

 
 

 

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 0333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الجريدة الرجاء االتصال بمديرية نشر 

 الرسمية

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

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -015رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

لوزارة األولىا  


