
 

 الجريدة الرسمية للجمهورية
 اإلسالمية الموريتانية 

  
 

 
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 9850 العدد 91الســــنة  7352 يونيو 51

 المحتــوى
 قوانين و أوامر قانونية -1

 

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -2
 رئاسة الجمهورية

 نصوص مختلفة
 022......7352نوفمبر  78يقضي بمنح وسام شرف بمناسبة  7352 – 3505مرسوم رقم   7352مارس  70

 029.......يقضي بتعيين الوزير األمين العام لرئاسة الجمهورية 7352 – 3750مرسوم رقم    7352مايو  03

 029.........................يقضي بتعيين بعض أعضاء الحكومة 7352 – 3751مرسوم رقم    7352مايو  03

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

محمد الولي اسويلم باالحتفاظ  : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352 – 3500مرسوم رقم   7352ابريل  55
 029..............................................................................بالجنسية الموريتانية
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محمد عبد الرحمن أحمدو ولد أحمدو باالحتفاظ : يرخص للسيد 7352 – 3501مرسوم رقم   7352ابريل  55
 029..............................................................................بالجنسية الموريتانية

عبد هللا السالم / يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352 – 3502مرسوم رقم   7352ابريل  55
 023....................................................................................محمد فال الهيبة

باالحتفاظ عاليو الشيخ التجان جاكانا : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352 – 3508مرسوم رقم   7352ابريل  59
 023..............................................................................بالجنسية الموريتانية

كينكا باكير تانكارينسكا و أبنائها باالحتفاظ : يرخص للسيدة 7352 – 3509مرسوم رقم   7352ابريل  59
 023..............................................................................بالجنسية الموريتانية

سيدي محمد حمود حمود باالحتفاظ بالجنسية / يرخص للسيد 7352 – 3513مرسوم رقم   7352ابريل  59
 025.........................................................................................الموريتانية

محمد ابراهيم / يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352 – 3515مرسوم رقم   7352ابريل  59
 025........................................................................محمد المصطفى محمد خي

حتفاظ بالجنسية محمد األمين الدد أحمد دركل باال/ يرخص للسيد 7352 – 3517مرسوم رقم   7352ابريل  59
 025.........................................................................................الموريتانية

لمينه سالم بالل : يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيدة 7352 – 3510مرسوم رقم   7352ابريل  59
 025............................................................................................و أبناؤها

خديجة / يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيدة 7352 – 3511مرسوم رقم   7352ابريل  59
 025........................................................................................أوراس الواد

مالك صمبا كمرا باالحتفاظ بالجنسية / يرخص للسيد 7352 – 3512مرسوم رقم   7352ابريل  59
 027.........................................................................................الموريتانية

لحريطاني باالحتفاظ   البشير محمد سالم/ يرخص للسيد 7352 – 3512مرسوم رقم   7352ابريل  59
 027..............................................................................بالجنسية الموريتانية

أحمد ابراهيم ولد / يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352 – 3518مرسوم رقم   7352ابريل  59
 027..............................................................................................ابراهيم

محمد فاضل / يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352 – 3519مرسوم رقم   7352ابريل  59
 027.....................................................................................ابراهيم ابراهيم

محمد اعل كازا باالحتفاظ  بالجنسية : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352 – 3523مرسوم رقم   7352ابريل  59
 027.........................................................................................الموريتانية

فاطمة / منح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيدةي 7352 – 3525مرسوم رقم   7352ابريل  59
 020..............................................................................................حمادي

ولد الدي باالحتفاظ بالجنسية الدي عثمان / يرخص للسيد 7352 – 3520مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020.........................................................................................الموريتانية

محمد لمين محمد المصطفى ممين باالحتفاظ / يرخص للسيد 7352 – 3520مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020..............................................................................بالجنسية الموريتانية
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سيدنا محمد عبد / يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352 – 3521مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020...............................................................................................الودود

سيد أحمد التار ولد التار باالحتفاظ : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352 – 3522م رقم مرسو  7352ابريل  72
 020..............................................................................بالجنسية الموريتانية

جميلة / للسيدةيمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  7352 – 3522مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020.....................................................................................عبد هللا أيغوزة

فهد / يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيد 7352 – 3528مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020................................................................................................العلي

سيد محمد حمود الشيخ باالحتفاظ بالجنسية / يرخص للسيد 7352 – 3529مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020.........................................................................................الموريتانية

محمد سالم عال / يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352 – 3523مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020.....................................................................................انديد عال انديد

الي واكي باالحتفاظ بالجنسية موسى عبدو/ يرخص للسيد 7352 – 3525مرسوم رقم   7352ابريل  72
 020.........................................................................................الموريتانية

نبيل مخول / منح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيدي 7352 – 3527مرسوم رقم   7352ابريل  72
 021................................................................................................حجار

مصطفى محمد فال محمد فال باالحتفاظ  / يرخص للسيد 7352 – 3520مرسوم رقم   7352ابريل  72
 021..............................................................................بالجنسية الموريتانية

 021...........................يقضي بتعيين رئيس للمحكمة العليا 7352 – 3752مرسوم رقم    7352مايو  03

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص مختلفة
 021.....يقضي بترقية ضباط من الجيش الوطني إلى رتب أعلى 7352 – 3500مرسوم رقم    7352ابريل  30

 وزارة الداخلية و الالمركزية

 نصوص تنظيمية

يوليو  51يقضي باستدعاء هيئة الناخبين الستفتاء  329 - 7352مرسوم رقم   7352يونيو  31
7352..............................................................................................022 

 022...............................ة الوطنيةيقضي بإعادة تصنيف أفراد الشرط 3070مقرر رقم    7352إبريل  52

 وزارة الصيد و االقتصاد البحري

 نصوص تنظيمية

يتضمن تشكيلة لجنة تحديد أسعار منتجات الصيد الموجهة  052مقرر مشترك رقم   7352إبريل  52

 022.............................................................................................للتصدير
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يقضي بالتوقيف األول للصيد التقليدي لرأس القدميات و الصيد الشاطئي  3072مقرر رقم   7352إبريل  73

 028.............................................7352لرأس القدميات و الصيد في األعماق لسنة 

 نصوص مختلفة

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري  3329مقرر رقم   7352يناير  52
 PVPECHE............................................................................029لشركة 

القاضي  7352أبريل  35الصادر بتاريخ  790يلغي و يحل محل المقرر رقم  3380مقرر رقم   7352يناير  52
 NOUR FISHبترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعتين من المجال العمومي البحري لشركة 

SARL............................................................................................083 
يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري  3392مقرر رقم   7352ناير ي 73

 GSC MAURITANIE..............................................................085لشركة 
حري لشركة يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطع من المجال العمومي الب 3500مقرر رقم   7352فبراير  50

OASIS OVERSEAS FZE..............................................................087 
ديد اعتماد بعض الشركات لممارسة مهنة تمثيل البواخر جيقضي بت 3030مقرر رقم   7352إبريل  50

 080.............................................................................................التجارية

 وزارة التجارة و الصناعة و السياحة

 نصوص تنظيمية

يقضي بإنشاء لجنة فنية وطنية مكلفة باعتماد المواصفة الدولية المتعلقة  3077مقرر رقم   7352إبريل  52
 080.....................................................................بأنظمة جودة مكافحة الرشوة

 وزارة التجهيز و النقل

 نصوص تنظيمية

 080........................يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير 300 – 7352مرسوم رقم    7352إبريل  73

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 نصوص تنظيمية

لة الباكلوريا إلى مؤسسات التعليم العالي على أرض يحدد معايير توجيه حم 073مقرر رقم   7352إبريل  52
 081...............................................................................................الوطن

يحدد شروط إنشاء و سير عمل الدوريات العلمية في مؤسسات التعليم العالي  3075مقرر رقم   7352إبريل  52
 082....................................................................................العلمي و البحث

 وزارة الثقافة و الصناعة التقليدية

 نصوص مختلفة

/ مقاطعة تيارت/ الفايدة: يقضي باعتماد تعاونية الصناعة التقليدية المسماة 3092مقرر رقم   7352إبريل  57
 082..........................................................................الشماليةوالية انواكشوط 

 وزارة الشباب و الرياضة

 نصوص تنظيمية

 58الصادر بتاريخ  339 –93يلغي و يحل محل المرسوم رقم  302 – 7352مرسوم رقم   7352إبريل  71
 088...............و يحدد طرق تسييرها الذي يقضي بتنظيم دور و مراكز الشباب 5993يناير 
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 الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد و المالية المكلفة بالميزانية

 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين بعض المديرين بالوزارة المنتدبة لدى وزير  301 – 7352مرسوم رقم   7352إبريل  73
 089.............................................................االقتصاد و المالية المكلفة بالميزانية

يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية زراعية في والية انواكشوط الجنوبية  3053مقرر رقم   7352مارس  72
 089...............................لصالح الشركة الصينية يانلين زوانجوان للتكنولوجيا المحدودة

 إشعــــــارات –0
 

 إعالنـــــات -0
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قوانين و أوامر  -5
 قانونية

 

 –مقررات –مراسيم -7
 تعميمات -قرارات

 

 رئاسة الجمهورية
 نصوص مختلفة
 70صادر بتاريخ  7352 – 3505مرسوم رقم 

 78يقضي بمنح وسام شرف بمناسبة  7352مارس 

 . 7352نوفمبر 

يمنح وسام الشرف من الدرجة األولى : المادة األولى

 :لكل من

 رئاسة الجمهورية

 السيد لبات ولد السالك -

 وزارة الدفاع الوطني

 للجيوش القيادة العامة

 المساعد أول سيد المامي كعباش  -

 المساعد أول ابوبكرن الم -

 المساعد أول زيك كوليبالي -

 المساعد أول ابوبكرن آمادو أمباي -

 المساعد أول با محمد  -

 المساعد محمد عبد الرحمن فزاز -

 وزارة الداخلية و الالمركزية

 االدارة المركزية

 السيد الحسين ولد بيتات -

 ابوبكرن موالي بابيالسيد اوبك الملقب  -

 السيد بوباكار جبريل صال -

 المساعد أول محمد ولد أعمر -

 اإلدارة العامة لألمن الوطني 

 المساعد عبدوالي صمب -

 المساعد أحمد يورا ولد محمد عبد هللا  -

 المساعد أحمد سالم ولد امحيحم -

 قيادة أركان الحرس الوطني

 المساعد أول محمد األمين ولد شماد -

 النجيب محمد المختار اعبيدناالمساعد أول  -

 المساعد أول امربيه ولد ساليما -

 الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

 المهندس آمادو مامادو امباي -

 وزارة العدل

 السيد جوب آمادو الحسينو -

 وزارة النفط و الطاقة و المعادن

 السيد مامادو آمادو كان -

 السيد احمد سالم التكرور -

 سيدي بونه سيدي بونهالسيد الداه  -

 السيد محمد محمود مصطفى -

 عصرنة اإلدارة العمل و وزارة الوظيفة العمومية و

 ن البكاي امبينغالدكتور الحس -

 السيد حمود اطفيل بوب -

 وزارة التهذيب الوطني

 السيد لمرابط محمد عبد هللا محمد احمد -

 السيد محمد عبد هللا اسلمو بينه -

 وزارة الزراعة

 عبدالرحمن اخيار الناس معادالسيد  -

 السيد أحمد التيجاني عبد المؤمنين صال -

 السيدة مريم المصطفى جارا -

 السيد موالي احمد ولد سيدي ولد موالي الزين -

 وزارة الصيد و االقتصاد البحري

 السيد ايده بمب الهيبه -

 وزارة التجارة و الصناعة و السياحة

 السيد الجيالني سيدي أظهيرات -

 ان و العمران و اإلستصالح الترابي وزارة اإلسك

 السيد احمد محمد االمين اباه  -

 وزارة التجهيز و النقل
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 السيد محمد االمين ولد لمرابط -

 السيد محمد المختار ولد كواد -

 السيدة اماه افال -

 وزارة الشباب و الرياضة

 السيد ابراهيما بيال وان -

 السيدة زينب غالي الشيخ -

 قليديةوزارة الثقافة و الصناعة الت

 السيد كان مامادو هاديا -

 وزارة االتصال و العالقات مع البرلمان

 السيد راكي عبدول سي -

 وزارة الشؤون االجتماعية و الطفولة و األسرة

 السيد حسن بايو -

 السيدة مريم بنت عبد الرحيم -

 األمانة العامة للحكومة

 السيدة عزيزة صو -

الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد و المالية المكلفة 

 بالميزانية 

 السيد سليمان سيدي محمد الهيبه -

 السيد آمادو التيجاني الصانا جاكانا -

 مفوضية االمن الغذائي

 السيدة آمنة لحبيب جويف -

 السيد يورو حامادي با -

 البنك المركزي الموريتاني

 السيدة عائشة عبد الحي محمد سالم -

 يمنح وسام الشرف من الدرجة الثانية كل من : 7المادة 

 رئاسة الجمهورية

 السيد مم عمار باري -

 السيد السالك ولد آمكاريج -

 وزارة الدفاع الوطني

 القيادة العامة للجيوش

 المساعد حسني ولد اندكني -

 الرقيب أول الحسن ولد يرك -

 الرقيب أول عبد هللا ولد ابراهيم -

 الرقيب محمد ولد احمدو -

 الرقيب محمد ولد محمود -

 قيادة أركان الدرك الوطني

 المساعد أول سيدي محمد فال محمد أحمد  -

 المساعد بونه ولد زيني -

 وزارة الداخلية و الالمركزية

 االدارة العامة لألمن الوطني

 السيدة أم الخيري اعبيد المسلمين ادياري -

 االدارة العامة لألمن الوطني

 بيساقالرقيب محمد االمين ولد  -

 الرقيب سيدي محمد ولد محمد -

 الرقيب سي حاميدو حمادي -

 قيادة أركان الحرس الوطني

 الرقيب أول باب ولد محمد المحتار -

 الرقيب سيد احمد محمدن الداه -

 الرقيب شعبان ولد ابراهيم -

 وزارة االقتصاد و المالية

 السيدة مايه محمد محمود سدينه -

 وزارة النفط و الطاقة و المعادن

 سيد أعمر ماماديالسيد  -
 السيد عبد هللا محمد فاضل بوبكر -
 السيد سيدي محمد محمد محمود القاسم -
 السيد دحمان عبد السالم عبد الرحمن -
 السيدة فيفي سيدي العالم -
 السيدة موناه أحمد اسحاق افكو -
 السيدة امينه يعقوب عبد هللا -
 السيدة مريم محمد حرمه معاويه -
 السيد الخاطر سيد احمد مشينو -
يد محمد عبد هللا محمد االمين بان امو حم الس -

 ختار

 وزارة الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة االدارة

 السيدة السالمه محمد احميدي -

 السيد سيدي محمد محمد االمين ابي -
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 وزارة الزراعة

 السيد محمد محمد السالك اكنيته -

 وزارة البيطرة

 السيد راسين حاميدو لي -

 السيد جوب عبدوالي آمادو -

 وزارة الصيد و االقتصاد البحري

 السيدة حينه اشريف حاجي -

 وزارة التهذيب الوطني

 السيد خاليدو مامادو صو -

 السيدة خديجة مولود محمد عبدهللا -

 السيدة آمنة محمد المختار بلباله -

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 السيد صال حسينو انجاي -

و  ات االعالموزارة التسغيل و التكوين المهني و تقني

 اإلتصال

 السيد توفيق سيدي بكاري -

مفوضية حقوق اإلنسان و العمل اإلنساني و العالقات 

 مع المجتمع المدني

 السيد سيدي محمد ولد شيخنا -

 يمنح وسام الشرف من الدرجة الثالثة لكل من: 0المادة 

 رئاسة الجمهورية

 السيد أحمد ولد مختار أعمر -

 السيدة مريم النسانا سوماري -

 وزارة العدل

 السيدة فطمة بنت المعلوم -

 السيد زيد ولد الراجل -

 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

 السيد محمد عبد هللا آلويمين -

 السيدة أم الخيري رمضان -

 وزارة الدفاع الوطني 

 األركان العامة للجيوش

 العريف محمد ولد اباه جاكيتي -

 العريف المختار ولد البب -

 لمحيبسالعريف محمد المامون  -

 العريف سيدي محمد ديه -

 العريف داهي ولد يحظيه -

 اسقير محمد يحي 1الجندي درجة  -

 سيدي محمد ولد الشيخ 2الجندي درجة  -

 آداما صو 2الجندي درجة  -

 قيادة أركان الدرك الوطني

 المساعد أول ابراهيم ولد يسلم -

 المساعد أول محمد محمود ولد المصطفى -

 المساعد عالي ولد أحمدو  -

 اسلمو سيدي بيات سيدي محمد المساعد -

 المساعد اكتوشني محمدن ودو -

 الرقيب أول االمين فوفانا -

 وزارة الداخلية و الالمركزية

 االدارة العامة لألمن الوطني

 الوكيل آداما صار -

 الوكيل المختار أنياك -

 الوكيل الشيخ التيجاني مامادو كامارا -

 الوكيل الشيخ التراد ولد باب -

 الوطنيقيادة أركان الحرس 

 ناما كوني  2الحرسي درجة  -
 ألف ولد باب ولد جدو 2الحرسي درجة  -
 محمد ولد عبد المالك 2الحرسي درجة  -
 زكريا ولد بل 2الحرسي درجة  -

 المعادنوزارة النفط و الطاقة و 

 محمدو سيرادجي مامودو كان -
 سالم ولد الكوري -
 مامادو موسى جا -
 عبد هللا خاليدو با -

 و السياحة التجارة و الصناعة وزارة

 السيد شيخو عالي كامارا -

 وزارة البيطرة

 السيدة حمامه عبد هللا محمد -
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 وزارة المياه و الصرف الصحي

 السيد سيد أحمد عبدي اشويخ -

 السيد آمادو مامادو صو -

 وزارة التهذيب الوطني

 السيد موسى موسى دمب -

 وزارة الثقافة و الصناعة التقليدية

 السيد ابراهيم ولد الشيخ أحمد -

 وزارة العالقات مع البرلمان و المجتمع المدني

 السيد صمب حيبال كرفات -

 وزارة األمانة العامة للحكومةال

 السيد الشيخ محمد االمين محمد -

 السيد محمد يحي مولود أمبارك -

 السيد محمد با -

 السيد سليمان باب مكت -

 مفوضية حقوق اإلنسان و العمل اإلنساني 

 السيد هارون ولد أحميد -

 حمد ولد الديم يوسفالسيد م -

 السيد محمد االمين ولد عالين -

 السيد أحمد ولد مختار -

 السيد محمد ولد أحمد مسعود -

 السيدة فطمة بنت محمد عبد الرحمن -

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  03صادر بتاريخ  7352 – 3750مرسوم رقم 

يقضي بتعيين الوزير األمين العام لرئاسة  7352

 .الجمهورية

يعين وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية : المادة األولى

 .سيدنا عالي ولد محمد خونا السيد

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  03صادر بتاريخ  7352 – 3751مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين بعض أعضاء الحكومة 7352

 :يعين: المادة األولى

محمد عبد هللا السيد  وزيرا للتجهيز و النقل، -

 ولد أداع؛

يحي السيد  وزيرا للمياه و الصرف الصحي، -

 ولد عبد الدايم

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 العدلوزارة 
 نصوص مختلفة

ابريل  55صادر بتاريخ  7352 – 3500مرسوم رقم 

محمد الولي اسويلم : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352

 . باالحتفاظ  بالجنسية الموريتانية

يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم و : المادة األولى

األصلية و ذلك  الموريتانية بياناتهم، باالحتفاظ بجنسيتهم

 :و المعنيون هم  اإلسبانيةللجنسية بعد اكتسابهم 

: المولود  بتاريخ محمد الولي أسويلم -
الولي / السيد: في آالك، ألبيه 11/12/1611

فاطمة الحر موهم بدون : أسويلم أسويلم و ألمه
 ،6316111216: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

: المولودة بتاريخ خديجة صمب ابالل -
صمب / في آالك ، ألبيها السيد 11/12/1691

زينب أمبيريك أمبيريك بدون : ابالل ابالل و ألمها
 ،1196293663: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

: المولودة بتاريخ امنة محمد اسويلم -
محمد / في انواذيبو، ألبيها السيد 11/11/2111

ل بدون خديجة صمب ابال: الولي اسويلم و ألمها
 ،9163192966: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية المويتانية

   

ابريل  55صادر بتاريخ  7352 – 3501مرسوم رقم 

محمد عبد الرحمن أحمدو ولد : يرخص للسيد 7352

 . أحمدو باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

محمد عبد الرحمن أحمدو : يرخص للسيد: المادة األولى

في  11/12/1696: ، المولود بتاريخولد أحمدو

د أحمدو و السيد أحمدو سالم بن عبيد ول: اركيز، ألبيه
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فاطمة عبد الرحمن الخو، بدون مهنة، الرقم : ألمه

، الحاصل على 1196911613: الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية الفرنسية الجنسية 

 .األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .موريتانيةاإلسالمية ال

   

ابريل  55صادر بتاريخ  7352 – 3502مرسوم رقم 

/ يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352

 . عبد هللا السالم محمد فال الهيبة

عبد هللا السالم محمد فال : يرخص للسيد: المادة األولى

في تفرغ زينة،  12/12/1616: ، المولود بتاريخالهيبة

أم المومنين : السيد محمد فال الهيبة و ألمه: ألبيه

: اسماعيل، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

، الحاصل على الجنسية 111111116161191

 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية الهولندية

ارا من تاريخ يسري مفعول هذا المرسوم اعتب: 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3508مرسوم رقم 

عاليو الشيخ : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352

 . التجان جاكانا باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

و  يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم: المادة األولى

األصلية و ذلك  الموريتانية بياناتهم، باالحتفاظ بجنسيتهم

 :و المعنيون همالفرنسية بعد اكتسابهم للجنسية 

: المولود بتاريخعليو الشيخ التجان جاكانا  -

في كيهيدي، ألبيه السيد الشيخ  11/11/1611

أوبا محمد : و ألمه التجان محمد يوسف جاكانا

: ي للتعريفجاكانا، بدون مهنة، الرقم الوطن

3126111266، 

: المولودة بتاريخ رقية عليو جاكانا -

عليو / في فرنسا، ألبيها السيد 21/12/1666

آيستو ستمبره : الشيخ التجان جاكانا و ألمها

: جاكانا، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

1121669661، 

: المولود بتاريخ محمدو عليو جكانا -

عليو / في فرنسا ، ألبيه السيد 22/11/2113

آيستو ستمبره جاكانا، : الشيخ التجان جاكانا و ألمه

: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

9163166369، 

 21/13/2111: المولودة بتاريخ بنتا عليو جكانا -

عليو الشيخ التجان جاكانا / في باريس، ألبيها السيد

تو ستمبره جاكانا، بدون مهنة، الرقم آيس: و ألمها

 .1199129131: الوطني للتعريف

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3509مرسوم رقم 

انكارينسكا و كينكا باكير ت: يرخص للسيدة 7352

 . أبنائها باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم و : المادة األولى

بياناتهم، باالحتفاظ بحنسيتهم الموريتانية األصلية و ذلك 

 :و المعنيون هم البلغاريةبعد اكتسابهم للجنسية 

: المولودة بتاريخكينكا باكير تانكارينسكا  -

باكير / افراتزا، ألبيها السيدفي  12/13/1669

سيفتلي الزاروفا، بدون : و ألمها تانكارينسكا

: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

1111111111612699، 

: المولودة بتاريخ ماريانا سيدي اطفيل اطفيل -

سيدي / في لكصر، ألبيها السيد 11/12/1699

 كينكا باكير تانكارينسكا،: اطفيل اطفيل و ألمها

: الرقم الوطني للتعريفبدون مهنة، 

1611111111191699، 

: المولود بتاريخ ميخائيل سيدي اطفيل اطفيل -

سيدي / في افراتزا، ألبيه السيد21/12/1661

 كينكا باكير تانكارينسكا،: اطفيل اطفيل و ألمه

: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

111139116611113، 

من تاريخ  يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   



 5198العدد  .............................7152 يونيو 51الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

371 
 

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3513مرسوم رقم 

سيدي محمد حمود حمود / يرخص للسيد 7352

 .باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

سيدي محمد حمود : يرخص للسيد: المادة األولى

في بوتلميت،  11/12/1619: ، المولود بتاريخحمود

زينب محمد : حمود حمود محمد أمبارك و ألمه: ألبيه

عبد الرحمن عبد الرحمن، بدون مهنة، الرقم الوطني 

، الحاصل على الجنسية 1691121639: للتعريف

 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية السويدية

اعتبارا من تاريخ يسري مفعول هذا المرسوم  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3515مرسوم رقم 
/ يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352

 . محمد ابراهيم محمد المصطفى محمد خي

د محمد ابراهيم محم: يرخص للسيد: المادة األولى
 11/12/1691: ، المولود بتاريخالمصطفى محمد خي

محمد خي، بدون مهنة، الرقم : في الطينطان، ألبيه السيد
، الحاصل على 3611191166: الوطني للتعريف

باالحتفاظ  بجنسيته الموريتانية  البلجيكيةالجنسية 
 .األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 
شر في الجريدة الرسمية للجمهورية توقيعه و ين

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3517مرسوم رقم 
محمد األمين الدد أحمد دركل / يرخص للسيد 7352

 .باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

محمد األمين الدد أحمد  :يرخص للسيد: المادة األولى
في باركيول،  12/16/1691: ، المولود بتاريخدركل

زينب : الدد محمد األمين أحمد دركل و إلمه: ألبيه السيد
: محمد الطالب، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

 األمريكية، الحاصل على الجنسية 6966319116
 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

ر في الجريدة الرسمية للجمهورية توقيعه و ينش

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3510مرسوم رقم 

يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  7352

 . لمينه سالم بالل و أبناؤها: للسيدة

يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم و : المادة األولى

ريتانية و ذلك بعد بياناتهم، باالحتفاظ بالجنسية المو

 :و المعنيون همالفرنسية اكتسابهم للجنسية 

 11/11/1699: المولود بتاريخلمينه سالم بالل  -

تسلم اعبيد، : و ألمها في الميناء، ألبيها سالم بالل

: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

6911333696، 

 21/12/2113: المولودة بتاريخ تسلم دريا ريمو -

: دريا ريمو و ألمها /في عرفات، ألبيها السيد

: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف لمينه بالل،

9126113611، 

: المولود بتاريخ حاكم البشار دريا ريمو -

دريا / في عرفات، ألبيه السيد 11/11/1666

بدون مهنة، الرقم  لمينه بالل: ريمو و ألمه

 ،9691119129: تعريفالوطني لل

: المولود بتاريخ عبد العزيز دريا ريمو -

دريا / في عرفات، ألبيه السيد 19/16/1666

: لمينه بالل، الرقم الوطني للتعريف: ريمو و ألمه

3319163111. 

 23/16/2112: المولود بتاريخ حمزة أياه ستر -

لمينه : في عرفات، ألبيه السيد أياه ستر و ألمه

: الرقم الوطني للتعريف بدون مهنة،، بالل

1619616139 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3511مرسوم رقم 

يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  7352

 .وراس الوادخديجة أ/ للسيدة

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق : المادة األولى

: ، المولودة بتاريخخديجة أوراس الواد/ التجنس للسيدة

محمد : ، ألبيها(المغرب)في سال  26/11/1611

فاطمة بوزني، الجنسية األصلية : أوراس و ألمها

 2919119236: ، الرقم الوطني للتعريفمغربية

 .تاجرة: المهنة، (بطاقة اإلقامة)
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يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3512مرسوم رقم 

مالك صمبا كمرا باالحتفاظ / يرخص للسيد 7352

 .بالجنسية الموريتانية

، المولود مالك صمب كمرا :يرخص للسيد: المادة األولى

: في التاشوط، ألبيه السيد 11/12/1692: بتاريخ

فاتوما كمرا، بدون مهنة، الرقم : و إلمه صمب كمرا

، الحاصل على 6161666196: الوطني للتعريف

باالحتفاظ  بجنسيته الموريتانية  الفرنسيةالجنسية 

 .األصلية

عتبارا من تاريخ يسري مفعول هذا المرسوم ا :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3512مرسوم رقم 

البشير محمد سالم لحريطاني / يرخص للسيد 7352

 .باالحتفاظ  بالجنسية الموريتانية

البشير محمد سالم  :يرخص  للسيد: المادة األولى
في  11/12/1696: ، المولود بتاريخيلحريطان

و  محمد سالم أحمد لحريطاني: توجنين، ألبيه السيد
تاجر، الرقم الوطني : فاطمة عبد هللا حماد، المهنة: إلمه

، الحاصل على الجنسية 9199111661: للتعريف
 .باالحتفاظ  بجنسيته الموريتانية األصلية األمريكية

اعتبارا من تاريخ  يسري مفعول هذا المرسوم :7المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3518مرسوم رقم 

/ يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352

 . أحمد ابراهيم ولد ابراهيم

أحمد ابراهيم ولد  :يرخص  للسيد: المادة األولى

في  11/11/1691: ، المولود بتاريخابراهيم

فاطمة : و إلمه ابراهيم ولد ابراهيم: انواكشوط، ألبيه

: عاطل، الرقم الوطني للتعريف: بنت سيدي، المهنة

 الفرنسية، الحاصل على الجنسية 6119911219

 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3519مرسوم رقم 

/ يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352

 . محمد فاضل ابراهيم ابراهيم

محمد فاضل ابراهيم  :يرخص للسيد: المادة األولى

في أوجفت،  21/11/1693: ، المولود بتاريخابراهيم

تجانية السيد، بدون : و ألمه ابراهيم ابراهيم: ألبيه السيد

، 6131911111: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته  البلجيكيةالحاصل على الجنسية 

 .الموريتانية األصلية

رسوم اعتبارا من تاريخ يسري مفعول هذا الم: 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3523مرسوم رقم 

محمد اعل كازا : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352

 . باالحتفاظ  بالجنسية الموريتانية

 يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم و: المادة األولى

بياناتهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية و ذلك 

 :و المعنيون هم الكنديةبعد اكتسابهم للجنسية 

 16/11/1696: المولود بتاريخ محمد اعل كازا -

و  في تفرغ زينة ، ألبيه السيد أعل سيد أحمد كازه

آمنة محمد العوفلي، بدون مهنة، الرقم : ألمه

 ،6111121991: الوطني للتعريف

: المولودة بتاريخ خديجة زيدان أميحميد -

/ في تفرغ زينة، ألبيها السيد 16/13/1691

عيشة الحبيب باباه، : زيدان اطفيل اميحميد و ألمها

: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

1136169113، 

: بتاريخ ةالمولود أمينة محمد كازا -

محمد / في شاتوكي، ألبيها السيد 11/11/2111

خديجة زيدان أميحميد، بدون : عل كازا و ألمهاا

 ،1616961626: مهنة، الرقم الوطني للتعريف
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 13/11/2116: المولودة بتاريخ الهام محمد كازا -

: محمد اعل كازا و ألمها/ في شتيكاي، ألبيها السيد

خديجة زيدان أميحميد، بدون مهنة، الرقم الوطني 

 .6191612166: للتعريف

مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ يسري  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  59صادر بتاريخ  7352 – 3525مرسوم رقم 

منح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس ي 7352

 .فاطمة حمادي/ للسيدة

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق : المادة األولى

: المولودة بتاريخ فاطمة حمادي/ التجنس للسيدة

حمادي بوعزة و : في سالي، ألبيها 12/19/1691

: الكبيرة بنت محمد، الرقم الوطني للتعريف: ألمها

، بدون مغربية: الجنسية األصلية 1119161312

 .مهنة

تاريخ  يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3520مرسوم رقم 

ولد الدي باالحتفاظ  الدي عثمان/ يرخص للسيد 7352

 .بالجنسية الموريتانية

، ولد الدي الدي عثمان :يرخص للسيد: المادة األولى

: في النعمة، ألبيه السيد 21/11/1616: المولود بتاريخ

فاطمة الشيخ ولد : و إلمه الدي محمد محمود ولد الدي

: الشيخ، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

 األمريكية، الحاصل على الجنسية 1613161131

 .باالحتفاظ  بجنسيته الموريتانية األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3520مرسوم رقم 

محمد لمين محمد المصطفى / يرخص للسيد 7352

 .ممين باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

محمد لمين محمد  :يرخص للسيد: المادة األولى

في  11/11/1616: ، المولود بتاريخالمصطفى ممين

و  محمد المصطفى ممين ممين: تيارت، ألبيه السيد

النن محمد محمود عبد العزيز، بدون مهنة، الرقم : إلمه

، الحاصل على 1212911236: الوطني للتعريف

، باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية اإلسبانيةالجنسية 

 .األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7ادة الم

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3521مرسوم رقم 

/ يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352

 .سيدنا محمد عبد الودود

، سيدنا محمد عبد الودود: يرخص للسيد: المادة األولى

في اكجوجت، ألبيه  11/12/1692: المولود بتاريخ

اخت أبي : و إلمه محمد عبد الرحمن عبد الودود: السيد

محمد االمين محمد امبارك، بدون مهنة، الرقم الوطني 

، الحاصل على الجنسية 3911111192: للتعريف

 .األصلية باالحتفاظ  بجنسيته الموريتانية الكندية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3522مرسوم رقم 

سيد أحمد التار ولد : يرخص ألفراد أسرة السيد 7352

 . التار باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم و : المادة األولى

بياناتهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية و ذلك 

 :و المعنيون همالفرنسية بعد اكتسابهم للجنسية 

: المولود بتاريخسيد أحمد التار ولد التار  -

في تجكجة، ألبيه السيد التار سيد  16/12/1696

سلم يب عبدي، بدون ت: أحمد سيد أحمد و ألمه

 ،9666661111: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

: المولودة بتاريخ مريم محمد أحيد -

محمد ولد / في كيفة، ألبيها السيد 26/19/1696

فاطمة بخاري نافع، بدون : النان أحيدا و ألمها

 ،1631663136: مهنة، الرقم الوطني للتعريف
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: ، المولود بتاريخمصطفى سيد أحمد التار -

/ في افري سير سين، ألبيه السيد 29/11/2111

مريم محمد : و ألمه سيد أحمد التار ولد التار

: أحيدا، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

2132999939، 

: المولود بتاريخ أبوه سيد أحمد التار -

/ في افري سير سين، ألبيه السيد 11/12/2111

مريم محمد : و ألمه سيد أحمد التار ولد التار

: حيدا، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريفأ

9662111333 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3522مرسوم رقم 
 يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس 7352
 .جميلة عبد هللا أيغوزة/ للسيدة

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق : المادة األولى
: جميلة عبد هللا أيغوزة، المولودة بتاريخ/ التجنس للسيدة

عبد هللا : ، ألبيها(المغرب)في الرباط  13/12/1699
كلكوم حتيتي، الجنسية األصلية : أيغوزة و ألمها

 9291969911: ، الرقم الوطني للتعريفمغربية
 .، بدون مهنة(بطاقة اإلقامة)

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3528مرسوم رقم 
يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  7352
 .فهد العلي/ للسيد

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق : المادة األولى
: المولودة بتاريخ فهد العلي/ التجنس للسيد

عبد الكريم : ، ألبيه(سوريا)في حمص  11/11/1611
: أرنى عبدو، الرقم الوطني للتعريف: العلي و ألمه

: ، الجنسية األصلية(بطاقة اإلقامة) 3391111326
 .، بدون مهنةسورية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7لمادة ا
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3529مرسوم رقم 

سيد محمد حمود الشيخ / يرخص للسيد 7352

 . باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

، سيد محمد حمود الشيخ/ يرخص للسيد: المادة األولى

في تفرغ زينه، ألبيه  11/19/1691: المولود بتاريخ

اكرونه محمد : و إلمه حمود عبد الودود الشيخ: السيد

الحسين ولد محمد الحاج، بدون مهنة، الرقم الوطني 

، الحاصل على الجنسية 1666139136: للتعريف

 .، باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصليةالفرنسية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ : 7لمادة ا

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3523مرسوم رقم 
/ يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352

 . محمد سالم عال انديد عال انديد

محمد سالم عال انديد / يرخص للسيد: المادة األولى
في والته،  23/11/1619: ، المولود بتاريخعال انديد
فاطمة ابات، بدون مهنة، : عال نديد و إلمه: ألبيه السيد

، الحاصل 3631193136: الرقم الوطني للتعريف
باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية  السودانيةعلى الجنسية 

 .األصلية

هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ يسري مفعول  :7المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3525مرسوم رقم 
موسى عبدوالي واكي باالحتفاظ / يرخص للسيد 7352

 .بالجنسية الموريتانية

، موسى عبدوالي واكي/ يرخص للسيد: المادة األولى
في ساحل العاج، ألبيه  13/11/1612: المولود بتاريخ

خديجة شيخو : عبدوالي واكي واكي و إلمه: السيد
: واكي، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

، الفرنسية، الحاصل على الجنسية 1111966911
 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

تاريخ  يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من :7المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
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ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3527مرسوم رقم 
منح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس ي 7352
 .نبيل مخول حجار/ للسيد

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق : المادة األولى
: المولودة بتاريخ مخول حجارنبيل / التجنس للسيد

: مخول حجار و ألمه: في دكار، ألبيه 21/11/1662
/ ، مرجع911فيوليت فزاه، رقم البطاقة الدبلوماسية 

: وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، الجنسية األصلية
 .مهندس :المهنة ،لبنانية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 
ر في الجريدة الرسمية للجمهورية توقيعه و ينش

 .اإلسالمية الموريتانية

   

ابريل  72صادر بتاريخ  7352 – 3520مرسوم رقم 
مصطفى محمد فال محمد فال / يرخص للسيد 7352

 .باالحتفاظ  بالجنسية الموريتانية

مصطفى محمد فال / يرخص  للسيد: المادة األولى
تفرغ  في 12/12/1691: ، المولود بتاريخمحمد فال

و  محمد فال محمد األمين محمد فال: زينه، ألبيه السيد
هندو ابراهيم الخليل بابته، بدون مهنة، الرقم : إلمه

، الحاصل على 6919163116: الوطني للتعريف
، باالحتفاظ  بجنسيته الموريتانية األمريكيةالجنسية 

 .األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  03صادر بتاريخ  7352 – 3752مرسوم رقم 
 .يقضي بتعيين رئيس للمحكمة العليا 7352

رئيسا الحسين ولد الناجي،  يعين السيد: المادة األولى
 .للمحكمة العليا

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 7المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص مختلفة
ابريل  30صادر بتاريخ  7352 – 3500مرسوم رقم 

يقضي بترقية ضباط من الجيش الوطني إلى  7352

 .رتب أعلى

يرقى ضباط الجيش الوطني التالية : المادة األولى

اؤهم و أرقامهم االستداللية إلى رتب أعلى اعتبارا أسم

 :طبقا للتوضيحات التالية 2119ابريل  11من 

I– الفصيلة البرية 

 إلى رتبة عقيد

 المقدم

 الرقم العسكري االسم و اللقب الرقم

سيد أحمد ولد الشيخ ولد  1/6
 امحيمد

93311 

 إلى رتبة مقدم

 الرواد

 العسكريالرقم  االسم و اللقب الرقم 

موالي عبد القادر سيدينا  9/26
 موالي الحسن 

61916 

 91912 القاسم محمد فال عبد هللا 6/26

 61961 الساس ولد سيد أحمد 11/26

 61923 حميدي بلي ابهوم 11/26

 99119 ابراهيم سيد احمد النباغه 12/26

 61919 عمار محمد االمين النمين 11/26

 إلى رتبة رائد

 النقباء

الرقم  االسم و اللقب الرقم
 العسكري

 69266 سعدبوه الشيخ محفوظ حبيب 11/39

 66616 على ابراهيما انياك 13/39

 69161 ابي لقمان خيري 16/39

 61666 يياه مصطفى ببيجه 19/39

 69931 احمدو ابراهيم لبرامي  16/39

 69996 دبالهي الخليل عبد الفتاح 21/39

 66211 سيد المختارالشيخ ماموني  21/39

 66211 محمد محمد لمين خطاط 22/39

 إلى رتبة نقيب

 المالزمون االوائل

الرقم  االسم و اللقب الرقم 
 العسكري

 111119 اعل الشيخ مصطفى اخليفه 11/19

محمد سالم محمد محمود  12/19
 السيد

116126 

 116661 الطاهر حمدي انجاي 11/19

 116696 الحنفي سيد ادو 13/19
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 119396 محمد الحافظ يوسف سي 16/19

 112131 الحسين عثمان ديس 11/19

 119399 محمد ديداح كمال 19/19

 116111 صمبا صالو كمرا 19/19

 111119 ابراهيم أحمد اعمر 16/19

 إلى رتبة مالزم أول

 المالزموم

 الرقم العسكري االسم و اللقب الرقم

 119169 محمد موسى صمب فال 6/69

 119913 بهاه محمد ابالل 9/69

II- الفصيلة الجوية 

 إلى رتبة مالزم أول

 المالزم

 الرقم العسكري االسم و اللقب الرقم

 111669 الحسين الشيكر 1/69

III- الفصيلة البحرية 

 :إلى رتبة لواء بحري

 :يرحالعقيد الب

 الرقم العسكري االسم و اللقب الرقم

الطالب محمد شيخنا  2/3

 مصطف

91161 

 :إلى رتبة رائد بحري

 :النقيب البحري

 الرقم العسكري االسم و اللقب الرقم

 69191 محفوظ سيد محمد همد 11/39

IV- فئة المعتمدين و ضباط اإلدارة 

 إلى رتبة رائد 

 :النقيب

 الرقم العسكري االسم و اللقب الرقم

 63611 الناجي الشيخ سلمه 12/39

-V  دلة و جرحي األسنان و األطباء و الصيافئة

 العسكريين البيطريين

 إلى رتبة طبيب رائد

 :الطبيب النقيب

 الرقم العسكري االسم و اللقب الرقم

 111116 محمد بويه اسويلم 19/39

ني بتنفيذ هذا المرسوم يكلف وزير الدفاع الوط: 7المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية  الذي ينشر

 الموريتانية 

 وزارة الداخلية و الالمركزية

 نصوص تنظيمية

يونيو  31صادر بتاريخ  329 - 7352مرسوم رقم 

 51يقضي باستدعاء هيئة الناخبين الستفتاء  7352

 . 7352يوليو 

من المرسوم  6تطبيقا لترتيبات المادة  :المادة األولي

 2119ابريل  23الصادر بتاريخ  131.2119رقم 

يوليو  16المحدد لإلجراءات العملية لتنظيم استفتاء 

 2119يوليو  16تستدعى هيئة الناخبين يوم  2119

 : من أجل التصويت علي المشروعين القانونيين التاليين

المتضمن مشروع القانون الدستوري اإلستفتائي  -

 ؛5995يوليو  73من دستور  8مراجعة المادة 

مشروع القانون الدستوري اإلستفتائي المتضمن  -

 .5995يوليو  73مراجعة بعض أحكام دستور 

نين المعروضين انوحق بهذا المرسوم مشروعي القيل

 .لالستفتاء

يصوت أفراد القوات المسلحة و قوات األمن،  :7المادة 

يوليو  13النتخابية يوم الجمعة المسجلين علي الالئحة ا

 161.2111تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم  2119

المحدد  2111سبتمبر  22مكرر الصادر بتاريخ 

إلجراءات تسجيل أفراد القوات المسلحة و قوات األمن 

 .في الالئحة االنتخابية و تصويتهم

يشارك في التصويت الموريتانيون المقيمون  :0المادة 

 293.2112بيقا لترتيبات المرسوم رقم في الخارج تط

المتضمن تطبيق  2112دجمبر  21الصادر بتاريخ 

 2الصادر بتاريخ  122.2116القانون النظامي رقم 

المحدد للترتيبات الخاصة المتعلقة  2116ابريل 

 . بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج المعدل

ة صباحا و يفتتح االقتراع عند الساعة السابع :0المادة 

 .يختتم عند الساعة السابعة مساء

تفتح الحملة االنتخابية حول االستفتاء يوم  :1المادة 

و تختم ( 1)عند الساعة صفر  2119يونيو  11الجمعة 

 (.1)عند الساعة صفر  2119يوليو  13يوم الجمعة 

الصادر  131.2119طبقا للمرسوم رقم  :2المادة 

إلجراءات العملية لالمحدد  2119ابريل  23بتاريخ 

؛ ستوضع تحت 2119يوليو  16لتنظيم استفتاء 



 5198العدد  .............................7152 يونيو 51الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

377 
 

تصرف الناخبين يوم االقتراح بطاقة تصويت وحيدة لكل 

 :من السؤالين

  يكون مقلوب بطاقة التصويت الخاصة بالسؤال

المتعلق بمشروع القانون الدستوري اإلستفتائي 

 21من دستور  9المتضمن مراجعة المادة 

 لون؛أزرق ال 1661يوليو 

  يكون مقلوب بطاقة التصويت الخاصة بالسؤال

المتعلق بمشروع القانون الدستوري اإلستفتائي 

 21المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 

 أصفر اللون؛ 1661يوليو 

تتم المصادقة على بطاقة التصويت من طرف : 2المادة

 296.2112الناخب طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

المحدد إلجراءات  2112 دجمبر 11الصادر بتاريخ 

الحملة االنتخابية و عمليات التصويت لالنتخابات 

 .البلدية

تتجسد المصادقة من طرف الناخب بوضع أية إشارة من 

 .اختياره في الموقع المخصص لهذا الغرض

و في كل الحاالت إذا وقعت اإلشارة أو الختم في الجانب 

ن األعلى األبيض أو الملون من بطاقة التصويت فإ

 .التصويت يعتبر صحيحا

يكلف وزير الداخلية و الالمركزية بتطبيق  :8المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر طبقا إلجراءات االستعجال و 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   

 7352إبريل  52صادر بتاريخ  3070مقرر رقم 
 .يقضي بإعادة تصنيف أفراد الشرطة الوطنية

يعاد تصنيف أفراد الشرطة الوطنية  :المادة األولى
الصادر بتاريخ  119 -2111الخاضعين للقانون رقم 

المتضمن النظام األساسي للشرطة  2111يناير  21
الوطنية المبينين في الجداول الملحقة بهذا المقرر، فيما 

، 2119يتعلق بالسلم القياسي، اعتبارا من فاتح يناير 
در الصا 192 -2111طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

بمالءمة و تبسيط  المتعلق 2111إبريل  16بتاريخ 
أجور الموظفين و الوكالء العقدويين للدولة و نظام 

 .لمؤسساتها العمومية ذات الطابع اإلداري
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الصيد و االقتصاد البحري

 نصوص تنظيمية

إبريل  52صادر بتاريخ  052مقرر مشترك رقم 
كيلة لجنة تحديد أسعار منتجات يتضمن تش 7352

 .الصيد الموجهة للتصدير

من المرسوم رقم  11على أساس المادة  :المادة األولى
 2119مارس  11الصادر بتاريخ  129 –2119

المتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير، و 
من أجل ضمان استمرارية أعمال لجنة تحديد األسعار 

لموجهة للتصدير، يمكن أن المرجعية لمنتجات الصيد ا
، في حالة تعذر (ب)يتم استبدال أعضاء المجموعة 

الحضور أو تغيب مبرر، عن إجتماع أو اجتمعات 
اللجنة، إذا دعت الضرورة، بمساعدين معينين معهم في 

 .نفس الوقت و بنفس الشكل
إذا تم استدعاؤهم لحضور اجتماع، في الظروف 

بنفس صالحيات  المذكورة أعاله، يتمتع المساعدون
 .األعضاء الذين يحضرون بدال عنهم

من المرسوم رقم  9تطبيقا لترتيبات المادة  :7المادة 
 2119مارس  11الصادر بتاريخ  129 –2119

المتعلق بتحديد األسعار المرجعية لمنتجات الصيد 
الموجهة للتصدير، تحدد تشكلة أعضاء لجنة تحديد 

 :األسعار المرجعية كما يلي
المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق  :الرئيس
 .األسماك
 :األعضاء

 :الدولة و المؤسسات العمومية: المجموعة أ
 رئيس مكتب الجمارك للصيد بانواذيبو؛ -
مدير المكتب الوطني للتفتيش الصحي  -

 لمنتجات الصيد و زراعة األسماك؛
دير الجهوي للبنك المركزي الموريتاني مال -

 .بانواذيبو
 :المهنيين في قطاع الصيد البحري: ب المجموعة

  السيد المصطفى حمبوب، ممثال عن االتحادية
ألرباب العمل الموريتانيين، مساعده  ةالوطني

 األمين العام لالتحادية الوطنية للصيد؛

  سيدي ولد الطايع، ممثال عن الصيد في أعالي
 البحر، مساعده السيد يحفظ البشير؛

 ،ممثال عن  السيد سيدنا عالي سيدي محمد
الصيد التقليدي و الشاطئي، مساعده السيد 

 محمد السالك؛

  السيد أحمد الحاج، ممثال عن صناعات معالجة
و تحويل و تثمين منتجات الصيد البحري، 

 أحمدو حمواتي؛: مساعده السيد

  السيد أحمدن الغيالني، ممثال عن صناعات
معالجة و تحويل و تثمين منتجات الصيد 

 ه السيدة جميلة بالخضير؛البحري، مساعدت

  السيد محمد النامي أحمد يعقوب، ممثال عن
 السماكين، مساعده السيد سيد أحمد عبيد؛

  السيد محمد األمين خطاري، ممثال عن شعبة
المنتجات الطازجة أو الحية، مساعده السيد 

 .إسلمو كربالي
لمأمورية من ثالث اللجنة يعين أعضاء  :0المادة 

 . يد و تعتبر وظائفهم مجانيةسنوات قابلة للتجد
و يبدأ سريان مأمورية أعضاء اللجنة األولى ابتداء من 

 .تاريخ توقيع هذا المقرر
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إذا فقد أحد أعضاء اللجنة أثناء المأمورية، الوضعية 
التي منحته أحقية العضوية، يعين مساعده للمدة المتبقية 

 .من المأمورية، بنفس الشكل الذي تم بموجبه تعيينه
يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد  :0مادة ال

البحري و األمين العام لوزارة االقتصاد و المالية، كل 
فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   

 7352إبريل  73صادر بتاريخ  3072مقرر رقم 
األول للصيد التقليدي لرأس القدميات يقضي بالتوقيف 

و الصيد الشاطئي لرأس القدميات و الصيد في األعماق 
 .7352لسنة 

يوقف الصيد في األعماق و الصيد  :المادة األولى
الشاطئي لرأس القدميات اعتبارا من فاتح مايو و حتى 

و ذلك على امتداد كافة المياه البحرية  2119يونيو  11
 :لموريتانية باستثناء الفئات التاليةالخاضعة للسلطة ا

بواخر صيد القشريات باستثناء جراد البحر و  . أ
 ؛(1الفئة )سرطان البحر 

و البواخر المستخدمة ( غير المثلجة)الجرافات  . ب
للصنارات للصيد النازلي األسود في األعماق 

 ؛ (2الفئة )
بواخر صيد العينات القاعية المستخدمة  . ج

 ؛(1الفئة )ألجهزة غير الجرف 
بواخر صيد سرطان البحر المستخدمة  . د

 لألقفاص كآلية صيد؛
 .بواخر صيد جراد البحر الوردي . ه

، (1الفئة : )تحدد المناطق المرخصة للفئات المعروفة بــ
صيد سرطان البحر و . بالصيد( 1الفئة )و ( 2الفئة )

 :صيد جراد البحر الوردي، كاآلتي
اد بخصوص فئة بواخر صيد القشريات باستثناء جر

 (:1الفئة )البحر و سرطان البحر 
، الخط 12N ’19 °19شمال خط العرض  - أ

 : الذي يجمع النقاط التالية
20° 46’ 30N           17° 03’ 00W 
20° 40’ 00N           17° 08’ 30W 
20° 10’ 12N           17° 16’ 12W 
19° 35’ 24N           16° 51’ 00W 
19° 19’ 12N           16° 45’ 36W 
19° 19’ 12N           16° 41’ 24W 
19° 00’ 00N           16° 22’ 00W 

و إلى  00N ’00 °19جنوب خط العرض  - ب
إلى غرب خط  00N ’50 °17خط العرض 

تسعة أميال بحرية محسوبة انطالقا من ( 6)
 حميل الجزر البحري؛

إلى  00N ’50 °17جنوب خط العرض  . ج
ستة أميال بحرية محسوبة ( 1)غرب خط 

 .انطالقا من حميل الجزر البحري
بخصوص فئة الجرافات و البواخر المستخدمة 

(. 2الفئة )للصنارات للصيد النازلي األسود في األعماق 
 :تحدد المناطق حسب اإلحداثيات التالية

إلى  60N ’15 °19شمال خط العرض  . أ
 :غرب الخط الذي يجمع النقاط التالية
20° 46’ 30N           17° 03’ 00W 
20° 36’ 00N           17° 11’ 00W 
20° 36’ 00N           17° 36’ 00W 
20° 03’ 00N           17° 36’ 00W 
19° 45’ 70N           17° 03’ 00W 
19° 29’ 00N           16° 51’ 50W 
19° 15’ 60N           16° 51’ 50W 
19° 15’ 60N           16° 49’ 60W 

و حتى  60N ’15 °19جنوب خط العرض  . ب
إلى غرب خط  00N ’50 °17خط العرض 

ثماني عشر ميال بحريا محسوبة انطالقا ( 19)
 .من حميل الجزر البحري

إلى  00N ’50 °17جنوب خط العرض  . ج
أثنى عشر ميال بحريا ( 12)غرب خط 
 .قا من حميل الجزر البحريمحسوبة انطال

بخصوص فئة بواخر صيد العينات القاعية المستخدمة 
تحدد المناطق حسب ( 1الفئة )ألجهزة غير الجرف 

 :اإلحداثيات التالية
( 1)إلى   50N ’48 °19شمال خط العرض ( أ

ثالثة أميال بحرية اعتبارا من خط الرأس 
 األبيض و رأس تيمريس؛

ى خط حت 50N ’48 °19جنوب خط العرض ( ب
إلى غرب الخط  00N ’21 °19العرض 

16° 45’ 00W؛ 
( 1)إلى  00N ’21 °19جنوب خط العرض  ( ج

ثالثة أميال بحرية محسوبة انطالقا من حميل 
 .الجزر البحري

أما صيد سرطان البحر و صيد جراد البحر الوردي 
 :فتحدد المناطق المرخصة كاآلتي

إلى  12N ’19 °19شمال خط العرض  . أ
 :غرب الخط الذي يجمع النقاط التالية
20° 46’ 30N           17° 03’ 00W 
20° 40’ 00N           17° 08’ 30W 
20° 36’ 00N           17° 11’ 00W 
20° 36’ 00N           17° 36’ 00W 
20° 03’ 00N           17° 36’ 00W 
19° 45’ 00N           17° 00’ 50W 
19° 19’ 12N           16° 50’ 50W 

و إلى  12N ’19 °19جنوب خط العرض  . ب
إلى غرب خط  00N ’50 °17خط العرض 

ميال بحريا محسوبة انطالقا من حميل  19
 .الجزر البحري

إلى  00N ’50 °17جنوب خط العرض  . ج
ميال بحريا محسوبة انطالقا  12غرب خط 

 .من حميل الجزر البحري
يوقف الصيد التقليدي لرأس القدميات اعتبارا  :7المادة 

على  2119يونيو  16و حتى  2119مايو  16من 
 .امتداد كافة المياه البحرية الخاضعة للسلطة الموريتانية



 5198العدد  .............................7152 يونيو 51الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

379 
 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد  :0المادة 
البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و المدير العام 

د مصايد األسماك و مدير استصالح الستغالل موار
الثروات و الدراسات، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر 
الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 الموريتانية 
   

 نصوص مختلفة

 7352يناير  52صادر بتاريخ  3329مقرر رقم 
يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال 

 .PVPECHEالعمومي البحري لشركة 
في PVPECHE يرخص لشركة  :المادة األولى

اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري، مساحتها  15

 29بمنطقة الكيلومتر ( 62 القطعة رقم( )2م5000)
 .طبقا للمخطط المرفق( القطب البحري أفرنانه)

و  311طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

 2111مايو  19وم وا م م م الصادر بتاريخ /ص ا ب 

المحدد للرسوم من أجل اإلستغالل المؤقت و القابل 

دد اإلتاوة السنوية لإلرجاع للمجال العمومي البحري، تح

) المفروضة على صاحب الرخصة بمبلغ خمس مائة 

أوقية للمتر المربع سنويا، أي مبلغ ( 611

 . أوقية للسنة( 7133333)

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 

األيام محسوبا من تاريخ توقيع رسالة المنح حتى نهاية 

 .كلفة اليومية لإلتاوةالسنة الجارية مضروبا في ال

بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  11قبل حلول 

محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 

كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .البحري بمديرية البحرية التجارية

يمنح الترخيص الحالي إلنجاز مجمع للصيد : 0 المادة

 :يتكون من

 مصنع للمعالجة -
 مصنع للتبريد -
 مصنع لدقيق و زيت السمك  -

 :و يلزم المستغل بما يلي
تقديم مخالصة التسديد إلى مديرية البحرية  . أ

 2التجارية بغية االستغالل طبقا لترتيبات المادة 
 .أعاله

الذي تعده الحصول على محضر معاينة االستغالل  . ب
مصالح مديرية البحرية التجارية و مديرية 

 .العمران و مديرية العقارات
احترام النظم المعمول بها فيما يتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 
 المجال العمومي البحري

استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع الطرق  -د
 الحديثة

مؤسسة معالجة أن تكون متوفرة يجب على كل  -ه
على جهاز صرف مياه الفضالت، يستجيب 
للمتطلبات الصحية و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 

يجب أن يكون حجم مجاري و فتحات . تم صرفه
صرف الماء الوسخ بأبعاد مالئمة و مغطاة أو 

 .مجهزة بخنادق و شبابيك قابلة للتمكن من تنظيفها
المختصة حرة في النفاذ إلى يجب أن تكون السلطة  -و

كل أجزاء مصنع المعالجة في أي وقت و اإلطالع 
على الكشوف و الوثائق التجارية و الشهادات 

 .الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورية، 
لحماية البيئة و محاربة تلوثها و إتالف الوسط 

شريعات و النظم و المعايير و الطبيعي طبقا للت
 .النماذج البيئية المعمول بها

كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة 
المحتملة التي يتم القيام بها من طرف السلطات 

 .المعنية المختصة
تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات و  -ح

النظم المعمول بها و التي ستشكل نتائجها جزءا 
 ف طلب االعتماد،من مل

عند نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى وضعيتها  -ط
األولى، و في إطار هذا اإلجراء سيتم إعداد 
محضر معاينة من طرف مصالح مديرية البحرية 

 التجارية و مديرية العمران و مديرية العقارات،
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

ددها المقرر الحالي و المخصصة للنشاطات التي ح
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

يجب أن ال يكون للمنشآت و استغاللها انعكاسات  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

ال يمكن للمستفيد إقامة بنايات على مجاري المياه  -ل
إال بموجب قرار صادر عن وزير الصيد 

 .واالقتصاد البحري
شروط التي يمكن أن يجب أن يتقيد المستفيد بال -م

تطالب بها المصالح المختصة في القطاعات 
المكلفة بالصيد و العمران و العقارات و الصناعة 

 .و البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :0المادة 
 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية

 أعاله 1عدم احترام ترتيبات المادة  -
( 1)أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  إذا لم تبدأ -

 .أشهر
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 
 .االستغالل تم بالفعل

 سنوات( 1)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
أي تصرف أو محاولة التصرف في المجال  -

 .العمومي البحري



 5198العدد  .............................7152 يونيو 51الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

380 
 

يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :1المادة 
شخصيا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال يمكن أن يتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :2المادة 

سحب الترخيص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 .إنذار للمرخص له بعد 3المنصوص عليها في المادة 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 
البحري، و والي والية أترارزه و مدير البحرية 
التجارية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   

يلغي  7352ر يناي 52صادر بتاريخ  3380مقرر رقم 
 35الصادر بتاريخ  790و يحل محل المقرر رقم 

القاضي بترخيص اإلستغالل المؤقت  7352أبريل 
 NOURلقطعتين من المجال العمومي البحري لشركة 

FISH SARL.. 
 NOUR FISH يرخص لشركة  :المادة األولى

SARL  في اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة
سنة، لقطعتين من المجال العمومي  15خمسة عشرة 

و  111 القطعتين رقم( )2م 8333)ا مالبحري، مساحته
( القطب البحري افرنانه ) 29بمنطقة الكيلو متر ( 116

 .طبقا للمخطط المرفق
و  311طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

مايو  19ا م م م الصادر بتاريخ  م و و /ص ا ب

المؤقت و  االستغاللالمحدد للرسوم من أجل  2111

القابل لإلرجاع للمجال العمومي البحري، تحدد اإلتاوة 

السنوية المفروضة على صاحب الرخصة بمبلغ خمس 

أوقية للمتر المربع سنويا، أي مبلغ ( 611) مائة 

 . أوقية للسنة( 0333333)

ولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد بالنسبة للسنة األ

األيام محسوبا من تاريخ توقيع رسالة المنح حتى نهاية 

 .السنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوة

بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  11قبل حلول 

ومية و التسجيل و توجه نسخة من محصل األمالك العم

كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .البحري بمديرية البحرية التجارية

يمنح الترخيص الحالي إلنجاز مصنع لدقيق و : 0المادة 

 .زيت السمك

 : و يلزم المستغل بما يلي
تقديم مخالصة التسديد إلى مديرية البحرية  . أ

 2ل طبقا لترتيبات المادة التجارية بغية االستغال
 .أعاله

الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي تعده  . ب
مصالح مديرية البحرية التجارية و مديرية 

 .العمران و مديرية العقارات

احترام النظم المعمول بها فيما يتعلق بالصحة و  -ج
النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 

 المجال العمومي البحري
استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع الطرق  -د

 الحديثة
يجب على كل مؤسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه

على جهاز صرف مياه الفضالت، يستجيب 
للمتطلبات الصحية و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 

يجب أن يكون حجم مجاري و فتحات . تم صرفه
صرف الماء الوسخ بأبعاد مالئمة و مغطاة أو 

 .زة بخنادق و شبابيك قابلة للتمكن من تنظيفهامجه
يجب أن تكون السلطة المختصة حرة في النفاذ إلى  -و

كل أجزاء مصنع المعالجة في أي وقت و اإلطالع 
على الكشوف و الوثائق التجارية و الشهادات 

 .الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

ورية، األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضر
لحماية البيئة و محاربة تلوثها و إتالف الوسط 
الطبيعي طبقا للتشريعات و النظم و المعايير و 

 .النماذج البيئية المعمول بها
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة 
المحتملة التي يتم القيام بها من طرف السلطات 

 .المعنية المختصة
طبقا للتشريعات و تقديم دراسة حول األثر البيئي  -ح

النظم المعمول بها و التي ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملف طلب االعتماد،

عند نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى وضعيتها  -ط
األولى، و في إطار هذا اإلجراء سيتم إعداد 
محضر معاينة من طرف مصالح مديرية البحرية 

 التجارية و مديرية العمران و مديرية العقارات،
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التي حددها المقرر الحالي و 
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

يجب أن ال يكون للمنشآت و استغاللها انعكاسات  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

ال يمكن للمستفيد إقامة بنايات على مجاري المياه  -ل
صادر عن وزير الصيد  إال بموجب قرار
 .واالقتصاد البحري

يجب أن يتقيد المستفيد بالشروط التي يمكن أن  -م
تطالب بها المصالح المختصة في القطاعات 
المكلفة بالصيد و العمران و العقارات و الصناعة 

 .و البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :0المادة 
 :حدى الحاالت التاليةواالقتصاد البحري و ذلك في إ

 أعاله 1عدم احترام ترتيبات المادة  -
( 1)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -

 .أشهر
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 
 .االستغالل تم بالفعل
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 سنوات( 1)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
أو محاولة التصرف في المجال أي تصرف  -

 .العمومي البحري
يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :1المادة 

شخصيا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال يمكن أن يتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :2المادة 

الممنوح ضمن نفس الشروط سحب الترخيص 
 .بعد إنذار للمرخص له 3المنصوص عليها في المادة 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 
 11الصادر بتاريخ  263المقرر و خاصة المقرر رقم 

القاضي بترخيص اإلستغالل المؤقت  2111أبريل 
 NOURلقطعتين من المجال العمومي البحري لشركة 

FISH SARL.. 
يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 8المادة 

البحري، و والي والية أترارزه و مدير البحرية 
التجارية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   

 7352يناير  73صادر بتاريخ  3392مقرر رقم 
يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال 

 .GSC MAURITANIEالعمومي البحري لشركة 
 يرخص لشركة  :المادة األولى

GSC MAURITANIE  في اإلستغالل المؤقت و
سنة، لقطعة من  15القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 

القطعة ( )2م0353)مساحتها المجال العمومي البحري، 
بمنطقة القطب البحري بتانيت طبقا للمخطط ( 61 رقم

 .المرفق
و  311طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

 2111مايو  19وم وا م م م الصادر بتاريخ /ص ا ب 
المحدد للرسوم من أجل اإلستغالل المؤقت و القابل 

تحدد اإلتاوة السنوية لإلرجاع للمجال العمومي البحري، 
) المفروضة على صاحب الرخصة بمبلغ خمس مائة 

أوقية للمتر المربع سنويا، أي مبلغ ( 611
 . أوقية للسنة( 5131333)

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 

األيام محسوبا من تاريخ توقيع رسالة المنح حتى نهاية 

 .الكلفة اليومية لإلتاوةالسنة الجارية مضروبا في 

بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  11قبل حلول 

محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 

كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .البحري بمديرية البحرية التجارية

يمنح الترخيص الحالي إلنجاز مجمع لمعالجة : 0دة الما

 .وتحويل منتجات الصيد

 : و يلزم المستغل بما يلي

تقديم مخالصة التسديد إلى مديرية البحرية  . أ
 2التجارية بغية االستغالل طبقا لترتيبات المادة 

 .أعاله
الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي تعده  . ب

التجارية و مديرية مصالح مديرية البحرية 
 .العمران و مديرية العقارات

احترام النظم المعمول بها فيما يتعلق بالصحة و  -ج
النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 

 المجال العمومي البحري
استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع الطرق  -د

 الحديثة
يجب على كل مؤسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه

جهاز صرف مياه الفضالت، يستجيب  على
للمتطلبات الصحية و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 

يجب أن يكون حجم مجاري و فتحات . تم صرفه
صرف الماء الوسخ بأبعاد مالئمة و مغطاة أو 

 .مجهزة بخنادق و شبابيك قابلة للتمكن من تنظيفها
يجب أن تكون السلطة المختصة حرة في النفاذ إلى  -و

زاء مصنع المعالجة في أي وقت و اإلطالع كل أج
على الكشوف و الوثائق التجارية و الشهادات 

 .الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورية، 
لحماية البيئة و محاربة تلوثها و إتالف الوسط 
الطبيعي طبقا للتشريعات و النظم و المعايير و 

 .ماذج البيئية المعمول بهاالن
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة 
المحتملة التي يتم القيام بها من طرف السلطات 

 .المعنية المختصة
تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات و  -ح

النظم المعمول بها و التي ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملف طلب االعتماد،

االستغالل، ترجع األماكن إلى وضعيتها عند نهاية  -ط
األولى، و في إطار هذا اإلجراء سيتم إعداد 
محضر معاينة من طرف مصالح مديرية البحرية 

 التجارية و مديرية العمران و مديرية العقارات،
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التي حددها المقرر الحالي و 
 خطط أو المخططات المرفقة تبعا للم

يجب أن ال يكون للمنشآت و استغاللها انعكاسات  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

ال يمكن للمستفيد إقامة بنايات على مجاري المياه  -ل
إال بموجب قرار صادر عن وزير الصيد 

 .واالقتصاد البحري
يجب أن يتقيد المستفيد بالشروط التي يمكن أن  -م

لمصالح المختصة في القطاعات تطالب بها ا
المكلفة بالصيد و العمران و العقارات و الصناعة 

 .و البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد  :0المادة 
 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية
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 أعاله 1عدم احترام ترتيبات المادة  -
( 1)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -

 .أشهر
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 
 .االستغالل تم بالفعل

 سنوات( 1)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
أي تصرف أو محاولة التصرف في المجال  -

 .العمومي البحري
يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :1المادة 

و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من  شخصيا،
اإلدارة و ال يمكن أن يتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :2المادة 

سحب الترخيص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 .بعد إنذار للمرخص له 3المنصوص عليها في المادة 

ام لوزارة الصيد و االقتصاد يكلف األمين الع: 2المادة 
البحري، و والي والية إنشيري و مدير البحرية 
التجارية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   

 7352فبراير  50صادر بتاريخ  3500مقرر رقم 
يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطع من المجال 

 OASIS OVERSEASالعمومي البحري لشركة 
FZE. 

 OASIS يرخص لشركة  :المادة األولى
OVERSEAS FZE  في اإلستغالل المؤقت و القابل

سنة، لقطع من المجال 15 لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
 أرقامالقطع ( )2م52333)لبحري، مساحتهم العمومي ا

القطب ) 29بمنطقة اكيلومتر ( 116.111.111.113
 .طبقا للمخطط المرفق( البحري افرنانه

و  311طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

 2111مايو  19وم وا م م م الصادر بتاريخ /ص ا ب 

القابل المحدد للرسوم من أجل اإلستغالل المؤقت و 

لإلرجاع للمجال العمومي البحري، تحدد اإلتاوة السنوية 

) المفروضة على صاحب الرخصة بمبلغ خمس مائة 

أوقية للمتر المربع سنويا، أي مبلغ (  611

 . أوقية للسنة( 8333333)

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 

لمنح حتى نهاية األيام محسوبا من تاريخ توقيع رسالة ا

 .السنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوة

بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  11قبل حلول 

محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 

ي كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العموم

 .البحري بمديرية البحرية التجارية

يمنح الترخيص الحالي إلنجاز مصنع للصيد : 0المادة 

 :يتكون من

 مصنع للمعالجة -
 مصنع للتبريد -
 مصنع لدقيق و زيت السمك  -

 :و يلزم المستغل بما يلي
تقديم مخالصة التسديد إلى مديرية البحرية  .أ

 2التجارية بغية االستغالل طبقا لترتيبات المادة 
 .أعاله

الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي تعده  .ب
مصالح مديرية البحرية التجارية و مديرية 

 .العمران و مديرية العقارات
احترام النظم المعمول بها فيما يتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 
 المجال العمومي البحري

ة تتماشى مع الطرق استخدام معدات جديدة و حديث -د
 الحديثة

يجب على كل مؤسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرف مياه الفضالت، يستجيب 
للمتطلبات الصحية و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 

يجب أن يكون حجم مجاري و فتحات . تم صرفه
صرف الماء الوسخ بأبعاد مالئمة و مغطاة أو 

 .لتمكن من تنظيفهامجهزة بخنادق و شبابيك قابلة ل
يجب أن تكون السلطة المختصة حرة في النفاذ إلى  -و

كل أجزاء مصنع المعالجة في أي وقت و اإلطالع 
على الكشوف و الوثائق التجارية و الشهادات 

 .الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورية، 
بة تلوثها و إتالف الوسط لحماية البيئة و محار

الطبيعي طبقا للتشريعات و النظم و المعايير و 
 .النماذج البيئية المعمول بها

كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة 
المحتملة التي يتم القيام بها من طرف السلطات 

 .المعنية المختصة
تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات و  -ح

عمول بها و التي ستشكل نتائجها جزءا النظم الم
 من ملف طلب االعتماد،

عند نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى وضعيتها  -ط
األولى، و في إطار هذا اإلجراء سيتم إعداد 
محضر معاينة من طرف مصالح مديرية البحرية 

 التجارية و مديرية العمران و مديرية العقارات،
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التي حددها المقرر الحالي و 
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

يجب أن ال يكون للمنشآت و استغاللها انعكاسات  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

ال يمكن للمستفيد إقامة بنايات على مجاري المياه  -ل
ادر عن وزير الصيد إال بموجب قرار ص

 .واالقتصاد البحري
يجب أن يتقيد المستفيد بالشروط التي يمكن أن  -م

تطالب بها المصالح المختصة في القطاعات 
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المكلفة بالصيد و العمران و العقارات و الصناعة 
 .و البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد  :0المادة 
 :الحاالت التالية واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى

 أعاله 1عدم احترام ترتيبات المادة  -
( 1)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -

 .أشهر
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 
 .االستغالل تم بالفعل

 سنوات( 1)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
محاولة التصرف في المجال أي تصرف أو  -

 .العمومي البحري
يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :1المادة 

شخصيا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال يمكن أن يتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :2المادة 

منوح ضمن نفس الشروط سحب الترخيص الم
 .بعد إنذار للمرخص له 3المنصوص عليها في المادة 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 
البحري، و والي والية أترارزه و مدير البحرية 
التجارية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر 

 .الموريتانيةفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
   

 7352إبريل  50در بتاريخ صا 3030مقرر رقم 
ديد اعتماد بعض الشركات لممارسة مهنة جيقضي بت

 .تمثيل البواخر التجارية
تعتمد الشركات التالية لممارسة مهنة  :المادة األولى

سنوات ابتداء من ( 1)تمثيل البواخر التجارية لمدة ثالث 
 :تاريخ توقيع هذا المقرر، و ذلك طبقا للبيانات التالية

 Acconnageتعتمد الشركة  -1
Consignation Transit (ACT) Sa 

 لممارسة مهنة تمثيل البواخر التجارية؛
 Maersk Line Mauritanieتعتمد الشركة  -2

Sa لممارسة مهنة تمثيل البواخر التجارية؛ 
 CMA-CGM Mauritanieتعتمد الشركة  -1

Sarl لممارسة مهنة تمثيل البواخر التجارية؛ 
لممارسة مهنة  Acomat Sarlتعتمد الشركة  -3

 تمثيل البواخر التجارية؛
 Ets Abdallahi Ouldتعتمد الشركة  -6

Ismail  التجاريةلممارسة مهنة تمثيل البواخر. 
تلزم الشركات المذكورة أعاله في المادة : 7المادة 

األولى، بإدراج رقم مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما 
تلزم باالمتثال لكل الترتيبات التنظيمية التي تنظم مهنة 

 .تمثيل البواخر التجارية
يؤدي عدم احترام االلتزامات و الترتيبات  :0المادة 

 .االعتمادالتنظيمية إلى سحب 
يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 0المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 

البحرية التجارية، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المقرر 
الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة التجارة و الصناعة و السياحة

 صوص تنظيميةن

 7352إبريل  52صادر بتاريخ  3077مقرر رقم 
يقضي بإنشاء لجنة فنية وطنية مكلفة باعتماد 
المواصفة الدولية المتعلقة بأنظمة جودة مكافحة 

 .الرشوة
تنشأ في موريتانيا لجنة فنية وطنية  :المادة األولى

العتماد المواصفة الدولية المتعلقة بأنظمة إدارة مكافحة 
 .الرشوة
 :تكلف اللجنة الفنية الوطنية بما يلي: 7المادة 
اعتماد المواصفة الدولية المتعلقة بأنظمة إدارة  -

 مكافحة الرشوة في موريتانيا؛
تحديد المتطلبات األساسية ألنظمة إدارة ترمي  -

إلى مساعدة مختلف الهيئات من أجل أخذ 
االحتياطات الالزمة لمنع و ترصد و مكافحة 

 الرشوة؛
في االعتبار آراء المؤسسات العمومية و األخذ  -

 .الخصوصية في مجال مكافحة الرشوة
 : تتشكل اللجنة الفنية الوطنية على النحو التالي :0المادة 
 . ممثل عن وزارة االقتصاد و المالية :الرئيس

 : األعضاء

 ثالثة ممثلين عن وزارة العدل؛ 

 ممثل عن وزارة الداخلية و الالمركزية؛ 

 رة الوظيفة العمومية و العمل و ممثل عن وزا
 عصرنة اإلدارة؛

  ممثل عن وزارة التجارة و الصناعة و
 السياحة؛

 ممثل عن الوزارة األمانة العامة للحكومة؛ 

 ممثل عن الجمعية الوطنية؛ 

 ممثل عن المجلس االقتصادي و االجتماعي؛ 

 ممثل عن محكمة الحسابات؛ 

 ممثل عن البنك المركزي الموريتاني؛ 

 سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛ ممثل عن 

 ممثل عن المفتشية العامة للدولة؛ 

  ممثل عن المدرسة الوطنية لإلدارة و
 الصحافة و القضاء؛

 ممثل عن جامعة انواكشوط العصرية؛ 

  ممثل عن اإلتحاد الوطني ألرباب العمل
 الموريتانيين؛

  ممثل عن غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة
 الموريتانية؛

 ن برنامج األمم المتحدة للتنمية؛ممثل ع 

 ممثل عن مندوبية اإلتحاد األوروبي؛ 

 ممثل عن البنك الدولي؛ 
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 ممثل عن التعاون األلماني بموريتانيا . 
 : السكرتاريا الفنية

تتولى سكرتاريا اللجنة بصفة مشتركة كل من وزارة 
العدل و وزارة التجارة و الصناعة و السياحة من خالل 

 .المواصفات و ترقية الجودةمديرية 
تجتمع اللجنة الفنية بناء على استدعاء من  :0المادة 

رئيسها، و يمكن أن تستدعي الجتماعاتها أي شخص 
 .ترى رأيه مفيدا

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :1المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التجهيز و النقل

 نصوص تنظيمية

إبريل  73صادر بتاريخ  300 – 7352قم مرسوم ر

 .يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير 7352

 –2111طبقا ألحكام األمر القانوني رقم  :المادة األولى

المتضمن  2111دجمبر  11الصادر بتاريخ  139

يسعى هذا . قانون السير و النصوص المطبقة له

 .المرسوم إلى تنظيم بعض مخالفات قانون السير

 :لق األمر بــيتع

 اإليقاف المخالف؛ .1

قيادة دراجة نارية من دون حمل خوذة  .2

 السالمة؛

 غياب أضواء التوقف و اإلنارة؛ .1

 تجاوز الخط المتصل؛ .3

 استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة؛ .6

عدم لبس حزام األمان في الوسط بين  .1

 الحضري؛

 الحركة عكس اتجاه السير؛ .9

 السرعة المفرطة؛ .9

 رخصة سياقة؛القيادة من دون  .6

عدم مطابقة لون السيارة للون المحدد في  .11

 بطاقة التسجيل؛

 عدم احترام إشارة التوقف؛ .11

 غياب لوحة الترقيم؛  .12

استخدام النوافذ المظللة في واجهة السيارة و  .11

جهة السائق و جهة : الزجاجتين األماميتين

 .الراكب

يعاقب مرتكب المخالفات المذكورة في المادة  :7المادة 

ى أعاله وفقا لترتيبات هذا المرسوم و يختم على األول

 .رخصة سياقته عند مالحظة كل مخالفة

أوقية مرتكب  1.111يعاقب بغرامة قدرها  :0المادة 

 : إحدى المخالفات التالية

 اإليقاف المخالف؛ -

قيادة دراجة نارية من دون حمل خوذة  -

 السالمة؛

 غياب أضواء التوقف و اإلنارة؛ -

 ل؛تجاوز الخط المتص -

 استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة؛ -

عدم لبس حزام األمان في الوسط بين  -

 .الحضري

أوقية مرتكب  11.111يعاقب بغرامة قدرها  :0المادة 

 :إحدى المخالفات التالية

  الضوء األحمر، )عدم احترام إشارة التوقف

إشارة قف و أمر وكيل القوة العمومية المكلف 

 ؛(بالسالمة الطرقية

 الحركة عكس اتجاه السير؛ 

 السرعة المفرطة. 

يتم تحديد السرعة القصوى في الوسط الحضري بستين 

 .كيلومتر في الساعة( 11)

يعاقب مرتكب مخالفة عدم مطابقة لون  :1المادة 

السيارة للون المحدد في إفادة ترقيمها بغرامة قدرها 

 .أوقية 21.111

قية مع أو 21.111يعاقب بغرامة قدرها : 2المادة 

ساعة مرتكب إحدى المخالفات  23إيقاف سيارته لمدة 

 : التالية

 القيادة من دون رخصة سياقة؛ -

 غياب لوحة الترقيم؛ -

استخدام النوافذ المظللة في واجهة السيارة و  -

جهة السائق و جهة : الزجاجتين األماميتين

 .الراكب

يتم إلزاما توقيف سيارة مرتكب إحدى  :2المادة 

المخالفات المذكرة في المادة األولى من هذا المرسوم 

 .حتى يبرئ ذمته من الغرامة الموقعة عليه

يتم سحب و إلغاء كل رخصة سياقة ختم  :8المادة 

عليها عشر مرات بسبب المخالفات يمنع حامل الرخصة 

ثنى عشر الملغاة إثر عشر مخالفات من السياقة لمدة ا

شهرا بعد إنقضاء هذا األجل يسمح له بالتقدم إلمتحان 

 .الحصول على رخصة سياقة جديدة

يعتبر معاودا للمخالفة كل سائق يغرم ألكثر : 9المادة 

من مرة واحدة بموجب ارتكابه إحدى المخالفات 

أشهر و ( 1)المذكورة في هذا المرسوم خالل فترة ستة 

لضعف الغرامة المترتبة  يعاقب المعاود بغرامة مساوية

أصال على المخالفة التي ارتكب حاال و يتم توقيف 

 .ساعة 39السيارة إلزاما لمدة 

يتم افتتاح سجل لمخالفات قانون السير لدى  :53المادة 

 .المديرية العامة للنقل البري
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ستكون إجراءات تطبيق العقوبات المنصوص عليها في 

و توقيف السيارة هذا المرسوم و مسك سجل المخالفات 

موضوع مقرر مشترك من الوزير المكلف بالنقل 

الطرقي و وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف 

 .بالداخلية

يتم دفع الغرامات الموقعة على مرتكبي  :55المادة 

المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم لدى 

 .الخزينة العامة مقابل مخالصة

لصالح  80%لى قاعدة يتم توزيع ناتج الغرامات ع

لصالح األسالك المكلفة  20%الخزينة العامة و 

بالمراقبة الطرقية و المتدخلين و كذا لتعزيز السالمة 

 .الطرقية

سيحدد مقرر مشترك من الوزير المكلف بالنقل الطرقي 
و وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية و 

 .يع هذه المبالغالوزير المكلف بالمالية، إجراءات و توز
يكمل هذا المرسوم ترتيبات قانون السير و  :57المادة 

 .يلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة له
يكلف وزير التجهيز و النقل و وزير الدفاع : 50المادة 

الوطني و وزير الداخلية و الالمركزية و الوزير 
المنتدب لدى وزير االقتصاد و المالية المكلف 

، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالميزانية
 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 نصوص تنظيمية

يحدد  7352إبريل  52صادر بتاريخ  073مقرر رقم 

معايير توجيه حملة الباكلوريا إلى مؤسسات التعليم 

 .الوطنالعالي على أرض 

من المقرر  6استكماال لترتيبات المادة  :المادة األولى

المحدد لإلجراءات  2111إبريل  11بتاريخ  121رقم 

العملية لتوجيه الطالب لولوج التعليم العالي، يحدد هذا 

المقرر إجراءات و معايير توجيه حملة الباكلوريا لولوج 

 .مؤسسات التعليم العالي على أرض الوطن

 توجيه حملة الباكلوريا الجدد وفقتتم عمليات  :7المادة 

 :ما يلي

إيداع ملف لطلب المنحة، و يكون ذلك عن  -

و تتمثل . طريق االنترنت أو بالطريقة التقليدية

عملية التسجيل في ملئ استمارة التوجيه و 

 إثبات الحصول على الباكلوريا؛

 غلق باب الترشح؛ -

 تصفية و إقصاء المترشحين الذين ال تتوفر -
 فيهم الشروط و المعايير المطلوبة؛

معالجة طلبات التوجيه من طرف البرنامج  -
المعلوماتي المخصص لذلك بغية ترتيب 
المترشحين وفقا لمعدل التوجيه و المقاعد 

 المتاحة في المؤسسة المستقبلة؛
 اجتماع لجنة التوجيه؛ -
نشر نتائج التوجيه على الموقع اإللكتروني  -

 ليم العالي؛للوزارة المكلفة بالتع
 دراسة التظلمات؛ -

يتم تحديد الجدول الزمني لهذه العمليات كل سنة من 
 .طرف مديرية التعليم العالي

يتم توجيه حملة الباكلوريا إلى مؤسسات  :0المادة 
التعليم العالي العمومية بحسب شعبة الباكلوريا، و ذلك 

 :طبقا للجدول التالي

 

 المجاالت المتاحة شعبة الباكلوريا الباكلوريامجال 

 
 اآلداب

 اآلداب و العلوم اإلنسانية اآلداب العصرية
 العلوم القانونية

 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت

 اآلداب و العلوم اإلنسانية  اآلداب األصلية
 العلوم اإلسالمية 

 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت 

 
 

 العلمية

األقسام التحضيرية، العلوم الهندسية، الرياضيات، المعلوماتية، الفيزياء و  الرياضيات
 الكيمياء، التسيير، العلوم االقتصادية، اإلحصائيات، علوم البحار

 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت 

تقنيات الرياضيات و 
 الهندسة الميكانيكية 

TMGM 

العلوم الهندسية، الرياضيات، المعلوماتية، الفيزياء و الكيمياء، التيسير، 
 العلوم االقتصادية، اإلحصائيات، علوم البحار
 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت 

العلوم الزراعية، المعلوماتية، الفيزياء و العلوم الطبية، العلوم البيطرية،  العلوم الطبيعية
الكيمياء، العلوم الطبيعية، التسيير، العلوم االقتصادية، اإلحصائيات، علوم 

 البحار، الجغرافيا، اللغات األجنبية
 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت 
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يرتب المترشحون الحاصلون على شهادة  :0المادة 
الباكلوريا انطالقا من معدل توجيهي تحدده المجالس 

 .التربوية و العلمية و البحثية للمؤسسات المستقبلة
يعتمد توجيه حامل الباكلوريا على ترتيبه و على ترتيب 

 .أولوياته و على الطاقة اإلستيعابية لكل شعبة
لطالب الموريتانيون ال يخضع الطالب األجانب و ال ا

الحاصلون على شهادة الباكلوريا أجنبية أو شهادة تعادلها 
لنفس الترتيب الذي يخضع له الطالب الموريتانيون 

 .الحاصلون على الباكلوريا الوطنية
ال تقبل طلبات التوجيه أو إعادة التوجيه التي : 1المادة 

 .تقدم بعد مضي سبعة أسابيع على بداية الدروس
يمكن أن تتم دراسة التظلمات بشكل استثنائي  :2المادة 

خالل دورة تكميلية تعقدها اللجنة الوطنية للمنح و 
 .التوجيه
يمكن للطالب الذين لم يسبق لهم أن وجهوا و  :2المادة 

اللذين لم يمض على نيلهم لشهادة الباكلوريا أكثر من 
سنتين، أن يتقدموا إلى اللجنة بطلب توجيه و يسمح 

ن على باكلوريا أقدم من ذلك أن يتقدموا للحاصلي
بعريضة طلب إذن استثنائي موجهة إلى الوزير المكلف 

 .بالتعليم العالي
 .و تتم درسة تلك الطلبات خالل دورة غير عادية

يستثنى من هذا اإلجراء الطالب المطرودين من النظام 
 .التربوي الوطني

يقوم رؤساء الجامعات و مديرو مؤسسات  :8المادة 
التعليم العالي األخرى، قبل نهاية السنة الجامعية بإبالغ 
مديرية التعليم العالي بالطاقات االستيعابية للمؤسسات 

و يمكن للجنة الوطنية للمنح و التوجيه، . بحسب الشعب
إذا دعت الحاجة، أن تقوم بمراجعة تلك الطاقات 

 .االستيعابية
لفة لهذا اتلغى كافة الترتيبات السابقة المخ: 9 المادة
 .المقرر

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :53المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   
 7352إبريل  52صادر بتاريخ  3075مقرر رقم 

يحدد شروط إنشاء و سير عمل الدوريات العلمية في 
 .ميمؤسسات التعليم العالي و البحث العل

الدورية العلمية هي مطبوعة ذات لجنة  :المادة األولى
تحكيم تنشر بشكل دوري منتظم أعمال بحث متخصصة 
في مجاالت العلوم الدقيقة و التطبيقية أو العلوم اإلنسانية 
و االجتماعية، بعد اخضاعها لتحكيم سري على محكمين 
اثنين، على األقل، من خارج هيئة تحرير، متخصصين 

 .الفي المج
تعد المجلة و الحوليات هي النماذج األساسية للدورية 

 .العلمية
يشترط عند إصدار مجلة أو حوليات علمية  :7المادة 

في مؤسسات التعليم العالي الحصول على موافقة الهيآت 
 .العلمية بالجامعة أو المؤسسة

يكون الترخيص الفعلي إلصدار كل مجلة بموجب قرار 
عليم العالي بناء على رأي مبرر من الوزير المكلف بالت

من الهيئات العلمية للجامعة أو المؤسسة الناشرة و 
 .موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي و البحث العلمي

تخضع الدوريات العلمية للتقييم، كل أربع سنوات على 
أساسه يرخص للمجلة بمواصلة النشر، إن كانت نتائج 

بإيقاف النشر إذا كانت نتائج التقييم إيجابية، أو تأمر 
 .التقييم سلبية

يجب أن تتوفر في المجلة العلمية الشروط  :0المادة 
 :التالية

أن تحمل عنوانا يحيل إلى مضمون البحوث  .1
التي تنشرها لتسهيل تصنيفها في قواعد 

 البيانات؛
أن تشرف عليها هيأة تحرير تتكون من ستة  .2

يين أعضاء على األكثر من المدرسين الجامع
من رتبة أستاذ جامعات أو أستاذ مؤهل أو من 
الباحثين الدائمين الذين لهم رتب مكافئة من 
نفس التخصص يمكن بصورة استثنائية 
للمجالت المتخصصة في الدراسات اإلسالمية 
أن تضم في عضوية هيأة تحريرها شخصيات 

 معترف بخبرتها في مجال العلوم اإلسالمية؛
تعرض عليها لتحكيم أن تخضع المقاالت التي  .1

سري من طرف خبيرين على األقل في 
االختصاص أحدهما ينتمي لمؤسسة تعليم عال 

 أو بحث علمي أجنبية معروفة؛/و
أن تنشر المجلة في أول عدد من كل سنة و  .3

على موقعها اإللكتروني قائمة بأسماء و 
عناوين الخبراء الذين قاموا بتقييم المقاالت 

ابقة و يستحسن لمزيد المنشورة في السنة الس
 الشفافية نشر تقارير أولئك الخبراء؛

أن تضع كل مجلة قائمة شروط النشر العلمي  .6
فيها و أن تقدم توجيهات للمؤلفين تأخذ في 

المنهجية العلمية المتبعة، : الحسبان
التخصصات العلمية للبحوث التي تنشر، اللغة 
المعتمدة في المجلة النمط الفني المعتمد في 

ة البحوث و نوعية الخط الطباعي طباع
المستخدم في طباعتها الطريقة العلمية المتبعة 
في كتابة المصادر العلمية و الهوامش و 
الفهارس، الحقوق القانونية و العلمية للناشرين 
في المجلة، طريقة اعتماد البحث للنشر من 
خالل المقيمين العلمين، تحديد المدة الزمنية ما 

و قبول البحث للنشر و عملية  بين تقديم البحث
 النشر الفعلي؛

أن تتوفر على الرقم المعياري التسلسلي الدولي  .1
 المعتمد من قبل اليونسكو؛

أن تصدر بشكل منتظم بواقع عدد على األقل  .9
 في السنة؛

أن تصدر في نسخة إلكترونية من خالل رابط  .9
على موقع مؤسسة اإلرتباط و في نسخة 

 ورقية؛
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ورقية و نسخة  بنسخةأن تزود كل باحث  .6
عند نشره في المجلة تحمل  هإلكترونية من مقال

 ؛"نسخة خاصة بالمؤلف: "عبارة
أن تحمل المقاالت المنشورة في المجلة في  .11

أعلى صفحتها األولى اسم المجلة و عددها و 
 .أرقام صفحات المقال

الصدور لمدة سنة  نفي حالة توقف المجلة ع :0المادة 
وني يلغى اعتمادها بقرار من واحدة بدون عذر قان

 .الوزير المكلف بالبحث العلمي
تخصص الجامعة أو المؤسسة في ميزانيتها  :1المادة 

 .مبلغا لإلنفاق على إصدار المجالت العلمية المعتمدة
 :و تتكون الموارد المالية للمجالت العلمية من

 مساهمة مؤسسة اإلرتباط؛ 

 عوائد بيع اإلشتراكات؛ 

  المتأتية من الدعاية و اإلعالنات؛العائدات 

  جلةمالهبات و التبرعات التي ترد لل. 
تنفق ميزانية المجلة على األغراض المحددة لها و على 

 :النحو التالي
 نفقات اإلعداد و الطباعة و التوزيع؛ -
 أتعاب المشرفين على المجلة؛ -
 .أية نفقات أخرى ذات صلة بالمجلة -

بقرار من أعلى مسؤول  يتم اإلنفاق من ميزانية المجلة

في المؤسسة و وفق القواعد المالية و اإلدارية المطبقة 

 .في الجامعة

تشرف على المجلة لجنة تحرير علمية يرأسها  :2المادة 

مدير تحرير يتولى مدير التحرير كل المهام المتعلقة 

بسير المجلة و تطبيق القرارات التي تتخذها لجنة 

 .التحرير

 :جنة التحرير العلمية المهام التاليةتتولى ل :2المادة 

  التقدم بطلب تأسيس المجلة إلى الجهات

 المعنية؛

  ترشيح المحكمين للبحث المقدم للمجلة لغرض

 النشر؛

  تدقيق البحوث المقترحة قبل نشرها في

 المجلة؛

  تباع إتدقيق البحوث المقبولة للنشر من حيث

التعديالت المقترحة من طرف المحكمين و 

 االلتزام بشروط و قواعد النشر في المجلة؛

  التقويم الدوري للمجلة من حيث الشكل و

المضمون و العمل على تطوريها و اقتراح 

 ميزانيتها بما يتفق مع إيراداتها؛

  عقد اجتماعات دورية بما ال يقل عن اجتماع

 واحد في الشهر على األقل؛

 فصلية، سداسية، : تحديد مواعد صدور المجلة

 ة أو كل سنتين؛سنوي

  وضع المواصفات الفنية للمجلة، و خاصة

و حجم المجلة و  شكل الغالف و نوع الطباعة

 د النسخ الصادرة لكل عدد؛دع

  نظامها الداخليصياغة. 

تعتمد البحوث المنشورة في المجالت المعتمدة  :8المادة 

وفق المواصفات و المعايير المذكورة في هذا المقرر 

 .ألغراض الترقية بالنسبة للمدرسين الباحثين

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :9المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الثقافة و الصناعة التقليدية

 نصوص مختلفة

 7352إبريل  57صادر بتاريخ  3092مقرر رقم 

: يقضي باعتماد تعاونية الصناعة التقليدية المسماة

 .والية انواكشوط الشمالية/ مقاطعة تيارت/ الفايدة

: تعتمد تعاونية الصناعة التقليدية المسماة :المادة األولى

، طبقا والية انواكشوط الشمالية/ مقاطعة تيارت/ الفايدة

بتاريخ  1116 –11المحدد في القانون رقم لإلجراءات 

المتعلق بمدونة الصناعة التقليدية  2111يناير  13

 19بتاريخ  19/191المعدل و المكمل للقانون رقم 

 .المتضمن النظام األساسي للتعاون 1619يوليو 

يؤدي عدم احترام النصوص إلى سحب  :7المادة 

 .االعتماد

رة الثقافة و الصناعة يكلف األمين العام لوزا :0المادة 

التقليدية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الشباب و الرياضة

 نصوص تنظيمية

إبريل  71صادر بتاريخ  302 – 7352مرسوم رقم 
 339 –93يلغي و يحل محل المرسوم رقم  7352

الذي يقضي بتنظيم  5993يناير  58الصادر بتاريخ 
 .دور و مراكز الشباب و يحدد طرق تسييرها

 أحكام عامة: الفصل األول
تشكل دور و مراكز الشباب و مراكز  :المادة األولى

الترفيه، المسماة وفقا لهذا المرسوم مؤسسات الشباب، 
إطارا إلنعاش و تطوير أنشطة الشباب، توضع 

ة بالشباب مؤسسات الشباب تحت وصاية الوزارة المكلف
، ستحدد طرق ج وأ، ب : فئات( 1)و تصنف إلي ثالثة 

تصنيفها بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف 
 .بالشباب

 .يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم و تحديد قواعد تسييرها
 –مؤسسة الشباب هي بنية تحتية سوسيو :7المادة 

تربوية تساهم محليا في تطوير و ترقية أنشطة وزارة 
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و الرياضة من خالل اإلنعاش، التأطير و دمج الشباب 
 .الشباب
تتمتع مؤسسة الشباب باستقاللية في التسيير : 0المادة 
 :تخولها
تصور و تنظيم األنشطة الترفيهية، التربوية،  -

 الثقافية، الرياضية و اإلجتماعية؛
خلق و تسيير أمالك خاصة تتكون من الموارد  -

 أدناه؛ 11المحددة في المادة 
لنفقات التي تغطي األنشطة التي صرف ا -

 .ستتخذها
 حول المهام و التنظيم اإلداري: الفصل الثاني

تتحدد المهمة الرئيسية لمؤسسة الشباب في  :0المادة 
أو /تصور، اقتراح و تنظيم أنشطة متنوعة عصرية و

أكالسيكية ذات طابع ترفيهي، تربوي، ثقافي، رياضي و 
 .ة األخالقية للبلداجتماعية طبقا للقانون و المنظوم

يمكن لمؤسسة الشباب في إطار أنشطتها  :1المادة 
استقبال مجموعات منظمة أو غير منظمة، وطنية أو 
أجنبية، و أن تقترح عليهم برامج إيواء متطابقة مع 

 .مهامها و تلبي مصالح المجموعات المعنية
يمكن لمؤسسة الشباب أن تؤوي مراكز  :2المادة 

ة القتراح تقديم خدمات في إطار اإلنصات و هي مؤهل
اختصاصاتها لحساب مؤسسات أو أفراد عموميين أو 

 .خصوصيين بهدف ربحي
تمارس مؤسسة الشباب أنشطتها في إطار  :2المادة 

تعاون وثيق مع كافة الهيئات المعنية بالشباب، و 
خصوصا السلطات اإلدارية ذات الوصاية الهرمية و 

الجمعوية الشبابية و المجموعات المحلية و الحركة 
المؤسسات التعليمية و الجامعية و غيرها من المؤسسات 

 .أو اإلجتماعي/ذات الطابع التربوي و
تخضع مؤسسات الشباب للسلطة المباشرة : 8المادة 

للوصاية اإلدارية المحلية التي ترفع تقارير حول 
أنشطتها إلى الوزير المكلف بالشباب، عبر السلم 

شكل وحدات إدارية تابعة للمندوبية و هي ت. اإلداري
 .الجهوية للشباب و الرياضة

تسند اإلدارة و التسيير و المتابعة الداخلية : 9المادة 
للمؤسسة إلى مسير يعين بمقرر صادر عن الوزير 
المكلف بالشباب برتبة رئيس مصلحة في اإلدارة 
المركزية و يساعده مسير مساعد، يعين وفق نفس 

 .رئيس قسمالشروط و برتبة 
و يمكن تعزيز الطاقم اإلداري للمؤسسة من خالل طاقم 
فني للتأطير و اإلنعاش يضعه القطاع الوصي تحت 

 .تصرفها
يتم إنشاء لجنة تسيير داخل كل مؤسسة  :53المادة 

و . شباب برئاسة المفتش المقاطعي للشباب و الرياضة
 :تضم أربعة اعضاء

 العمدة أو من ينوب عنه؛ 

 ة؛مسير المؤسس 

 ممثل عن الجمعيات الشبابية؛ 

 ممثل عن المنتسبين. 

يكلف مسير المؤسسة بمهمة سكرتارية : 55المادة 
اللجنة المذكورة أعاله يمكن للجنة التسيير أن تدعو 
لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية، أي شخص ترى 
أن رأيه و مؤهالته أو قدراته ذات جدوائية في مناقشة 

 .جدول األعمالالبنود المدرجة في 
أشهر ( 1)تجتمع لجنة التسيير مرة كل ستة  :57المادة 

في دورة عادية بدعوة من رئيسها، و في دورة غير 
عادية بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب األغلبية 

 .البسيطة من األعضاء
في نهاية كل اجتماع، تقوم لجنة التسيير  :50المادة 

س في نسختين إلى بإعداد محضر اجتماع، يرسله الرئي
تداول لجنة التسيير في المسائل . السلطة الهرمية الوصية

 :التالية
 برنامج العمل السنوي؛ -
 الميزانية التقديرية؛ -
 التقرير السنوي لألنشطة؛ -
 النظام الداخلي؛ -
اإلتفاقات المبرمة بين المؤسسة و الهيئات  -

 .الشريكة األخرى
 .تعرفة تقديم الخدمات -

ال يمكن للجنة التسيير أن تداول بشكل  :50المادة 
. صحيح إال في حالة حضور األغلبية المطلقة ألعضائها

تأخذ اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة لألعضاء 
الحاضرين و في حالة تساوي األصوات، يعتبر صوت 

 .الرئيس مرجحا
 حول النظام المالي و المحاسبي: الفصل الثالث

مؤسسة الشباب بكافة يتمتع مسير  :51المادة 
الصالحيات الالزمة لضمان تنظيم و سير عمل 
المؤسسة، طبقا لمهامها، مع مراعاة الصالحيات 

 .الممنوحة للجنة التسيير بموجب هذا المرسوم
 :و في هذا اإلطار، فهو مكلف ب

 تنفيذ قرارات لجنة التسيير؛ 

 تسيير أمالك المؤسسة؛ 

 تسيير األشخاص الموضوعين تحت تصرفه؛ 

  تمثيل المؤسسة أمام الغير، توقيع كافة
اإلتفاقيات المتعلقة بموضوعها باسمها و 

 تمثيلها أمام القضاء؛

  إعداد تقرير مفصل بصفة دورية عن وضعية
المؤسسة تتم إحالته بواسطة السلم اإلداري إلى 

 .الوزير المكلف بالشباب
 :تتمثل موارد مؤسسة الشباب في :52المادة 
 طرف الدولة؛ الدعم الممنوح من -
 الدعم الممنوح من طرف البلديات؛ -
 عائدات إيجار المنشآت؛ -
 اإليرادات المحصلة من الخدمات المقدمة؛ -
الهبات و الوصايا و الرعاية المقدمة من أي  -

شخص اعتباري أو طبيعي ما لم تتعارض مع 
 .القانون و المنظومة األخالقية للبلد

ع التكاليف تشمل نفقات مؤسسة الشباب جمي :52المادة 
 :الالزمة لتسييرها و خصوصا
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  لك صيانة المنشآت؛ذنفقات التسيير، بما في 

  النفقات المخصصة لإلشهار و تكاليف
 اإلتصال؛

 النفقات المتعلقة بأجور العمال غير الدائمين؛ 

  النفقات المخصصة لتنظيم بعض األنشطة
 لبرنامج السنوي للمؤسسة؛االمدرجة في إطار 

 قة في إطار التزام قانوني كل الرسوم المستح
 .أو تعاقدي

 زلمؤسسة الشباب أن تستفيد من حوافيمكن : 58المادة 
جبائية و غير جبائية خاصة لعمليات اقتناء المعدات و 

 .التجهيزات و العقارات الضرورية ألداء مهامها
يتم إيداع أموال المؤسسة في حساب مفتوح : 16المادة 

ستحدد اآلليات المطبقة . محليةباسمها لدى مؤسسة مالية 
لشروط تنظيم و تسيير هذا الحساب بموجب مقرر 
مشترك صادر عن الوزير المكلف بالشباب و الوزير 

 .المكلف بالمالية
يقوم مسير المؤسسة بإعداد نظام داخلي  :73المادة 

يصبح النظام الداخلي نافذا بعد . ينظم الحياة الداخلية لها
عد المصادقة عليه من طرف رأي لجنة التسيير و ب
 .الوزير المكلف بالشباب

مكلف بالشباب، كلما يصدر الوزير ال :75المادة 
ة، مقررات تحدد اآلليات المطبقة لتنفيذ اقتضت الضرور

 .هذا المرسوم
 أحكام نهائية: الفصل الرابع

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 77المادة 
 61 –116المرسوم رقم  المرسوم، خصوصا ترتيبات

الذي يقضي بتنظيم  1661يناير  19الصادر بتاريخ 
 .دور و مراكز الشباب و يحدد طرق تسييرها

المالية،  و يكلف الوزراء المكلفون بالداخلية، :70المادة 
و الشباب، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي 
سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .موريتانيةال

الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد 

 و المالية المكلفة بالميزانية

 نصوص مختلفة

إبريل  73صادر بتاريخ  301 – 7352مرسوم رقم 
يقضي بتعيين بعض المديرين بالوزارة المنتدبة  7352

 .لدى وزير االقتصاد و المالية المكلفة بالميزانية
تعيين  2119فبراير  11يتم اعتبارا من  :المادة األولى

 :األشخاص التالية أسماؤهم طبقا للبيانات التالية
الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد و المالية المكلفة 

 بالميزانية
 اإلدارات المركزية

 المديرية العامة للخزينة و المحاسبة العمومية
 مديرية الدراسات و نظم المعلومات

خليهن، ولد محمد محمود : المدير المساعد -
حاصل على شهادة الماستر في إدارة األعمال 

من الجامعة اللبنانية الدولية غير منتسب 
للوظيفة العمومية، الرقم الوطني للتعريف 

 .، منصب شاغر1161612112
 المديرية العامة للعقارات و أمالك الدولة

 مديرية العقارات
محمد األمين محمد المصطفى : المدير المساعد -

 2أعلي أمبيطالب، حاصل على شهادة الماستر 
فرنسا، ب IIIفي المعلوماتية من جامعة تولوز 

غير منتسب للوظيفة العمومية، الرقم الوطني 
 .، منصب شاغر1116119213للتعريف 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :7المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   
 7352مارس  72صادر بتاريخ  3053مقرر رقم 

يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية زراعية في والية 

انواكشوط الجنوبية لصالح الشركة الصينية يانلين 

 . زوانجوان للتكنولوجيا المحدودة

بصفة مؤقتة لصالح الشركة  تمنح :المادة األولي
الصينية يانلين زوانجوان للتكنولوجيا المحدودة، القطعة 

و ( h50)األرضية البالغة مساحتها خمسون هكتارا 
الواقعة في المنطقة المخصصة للنشاطات الزراعية و 

علي طريق  19الخدمات الملحقة، على الكيلومتر 
كما . روصو بمقاطعة الرياض والية انواكشوط الجنوبية

وطبقا   UTM/WGS-84هو محدد وفق االحداثيات 
 :لمخطط الموقع المرفق

 ص س 

 1691162.63 161696.11 أ

 1691116.93 161611.19 ب

 1691691.62 169111.12 ج

 1691112.33 169129.92 د

تخصص القطعة األرضية حصريا لالستخدام : 7المادة 

 .الزراعي

يلزم المستفيد بالتسديد لمحصل العقارات  :0المادة 

يناير من كل سنة لرسم  11بانواكشوط في أجل أقصاه 

أوقية في السنة للهكتار خالل خمس  1111قدره 

 ت سنوا

( 2)يؤدي عدم تسديد الرسوم خالل سنتين : 0المادة

متتاليتين لعودة القطعة المذكورة إلي عقارات الدولة 

 . دون الحاجة الشعار المعني بذلك كتابيا

يكلف المدير العام للعقارات و أمالك الدولة : 1المادة 

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .الموريتانية للجمهورية االسالمية
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 إشعــــــارات –0
 

 إعالنـــــات -0

 إعالن ضياع

يرفع إلى علم الجمهور ضياع نسخة السند العقاري رقم 

، تجزئة رقم 16/19/1611الصادر بتاريخ  313/1611

، تحت إسم صمب بايدي جوب، المولود بتاريخ "أ"حي  11

في امباني و الحامل للرقم الوطني  1616دجمبر  11

 1612مايو  11الصادر بتاريخ  6913311161للتعريف 

 .في امباني

********** 

 53/31/7352بتاريخ  2202/7352إفادة ضياع رقم 

في يوم األربعاء العاشر من شهر مايو سنة ألفين و سبعة و 

 .عشر

ولد السنهوري، موثق عقود  وأحمد/ حضر أمامنا نحن األستاذ

بانوكشوط، بناء على شهادة إعالن ضائع رقم 

عن مفوضية  19/16/2119صادر بتاريخ  2911/2119

 21261لكصر أن السندين العقاريين رقمي  1الشرطة رقم 

دائرة اترارزة المتعلقين بالطقعتين األرضيتين  21261و 

الواقعتين بتفرغ زينة و السند العقاري  116و  166رقمي 

الواقعة بالحي الجامعي  611المتعلق بالقطعة األرضية رقم 

بتاريخ  921زينة، موضوع رخصة الحيازة رقم  بتفرغ

دودو عبد الرحمن : التي تحمل اسم السيد 23/11/2111

: رقم. ت. في تيارت، الحامل ب 1616متالي، مولود سنة 

و قد تمت اإلجراءات . ضاعت عليه 6919633991

الالزمة إصدار إفادات ضياع لهم من أجل استصدار نسخ 

 .للسندات المذكورة

ا للمعني هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة بعد لهذا سلمن

 .قراءتها عليه

********** 

يقضي  7338مارس  50بتاريخ  3173وصل رقم 

الجمعية الموريتانية لمساعدة : باإلعالن عن جمعية تسمى

 المساجين و أسرهم

بواسطة هذه الوثيقة  يال زكريا آالسانيسلم وزير الداخلية 

لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  169.13تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16

و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 

 . 1691يوليو  12الصادر بتاريخ  169.91رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة و بكل تغيير في إدارته في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 إجتماعيية : عيةأهداف الجم

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد ولد محمد فال  : الرئيــــــــس

 عبد هللا ولد جدو : األمين العام

 جاج جالو : أمين المالية

********** 

يقضي باإلعالن  7355يونيو  75بتاريخ  3521وصل رقم 
 منظمة نور السالم : مىعن جمعية تس

بواسطة  محمد ولد أبيليليسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  169.13تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16
و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 
 . 1691يوليو  12الصادر بتاريخ  169.91رقم 

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

من  13المادة األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 
 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط    : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 أمينتا انيانغ  : الرئيــــــــسة
 كادية عبدالي بال: األمينة العامة

 حمادي با صيدو انياص: الماليةأمين 
********** 

يقضي  7357مارس   50صادر بتاريخ  312وصل رقم 

منظمة النوارس للتطوع و  :باإلعالن عن جمعية تسمى

 التنمية 

بواسطة محمد ولد أبيليل يسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .مذكورة أعالهالجمعية ال

الصادر بتاريخ  169.13تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16

و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 

 .1691يوليو  12الصادر بتاريخ  169.91رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

نظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في ال

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :ة الهيئة التنفيذيةتشكل

 الغله ولد العلمي :الرئيس

 إطول أيام ولد باتي: األمين العام

 موالي عبد المؤمن ولد المحفوظ: أمين المالية
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************* 

يقضي باإلعالن  7352يونيو  39بتاريخ  3509وصل رقم 

 منظمة افد اندام بلييالي: عن تسمى

بواسطة  ولد عبد هللاأحمدو يسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  169.13تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16

و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 

 . 1691يوليو  12ادر بتاريخ الص 169.91رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة و بكل تغيير في إدارته في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 عيساتا مامادو با: الرئيــــــــسة

 عيساتا حمادي جالو: األمينة العامة

 هاوى دمبا با : أمينة المالية

********** 

يقضي  7352أغسطس  53بتاريخ  3731وصل رقم 

جمعية العمل من أجل : ن عن تتغييرات جمعية  تسمىباإلعال

 التنمية

بواسطة  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

المرخصة  ،العمل من أجل التنميةالتغييرات في مكتب جمعية 

 .30/35/7337 بتاريخ 3335 بالوصل رقم

الصادر بتاريخ  169.13ضع هذه الجمعية للقانون رقم تخ

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16

و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 

 . 1691يوليو  12الصادر بتاريخ  169.91رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

جمعية المذكورة و بكل تغيير في إدارته في النظام األساسي لل

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 تنموية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :التنفيذيةتشكلة الهيئة 

 تنجا تبيب: الرئيــــــــسة

 خدي امبودج: األمينة العامة

 با كاتا: أمين المالية

********** 

يقضي  7352مارس  35بتاريخ  3325وصل رقم 

 جمعية الشفافية     : باإلعالن عن جمعية تسمى

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

ص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن هذه الوثيقة لألشخا

 .الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  169.13تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16

و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 

 . 1691يوليو  12الصادر بتاريخ  169.91رقم 

لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على  يجب أن يصرح

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 اجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: الجمعيةمدة صالحية 

 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد يحي ولد أباه: الرئيــــــــس

 محمد سالم ولد محمد محمود : األمين العام

 عالي كاسوك : أمين المالية

********** 

يقضي باإلعالن  7352مايو  70بتاريخ  3508وصل رقم 

 ضحايا حوادث السير منظمة الدفاع عن: عن جمعية تسمى

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  169.13تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16

و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 

 . 1691يوليو  12الصادر بتاريخ  169.91رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13رقم  القانون

 .المتعلق بالجمعيات

 اجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 باب أحمد سيدي المختار: الرئيــــــــس

 محمد الراظي ولد سيدي محمد  : األمين العام

 شيخنا أحمد حماه هللا باب أحمد : أمين المالية

********** 

يقضي باإلعالن  7352يونيو  39بتاريخ  3510وصل رقم 

 جمعية الموريتانية كافل اليتيم: عن جمعية تسمى
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بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .لمذكورة أعالهالجمعية ا

الصادر بتاريخ  169.13تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1613يونيو  16

و القانون  1691يناير  21الصادر بتاريخ  119.91رقم 

 . 1691يوليو  12الصادر بتاريخ  169.91رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1613يونيو  16الصادر بتاريخ  169.13القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 اجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 إسماعيل الجيلي أحمد ديدي: الرئيــــــــس

 يحي باب محمد أحيد  : األمين العام

  ومحمد جاد باب محمد: أمين الخزينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة نصف شهرية  االشتراكات و شـــراء األعـــداد 

 من كل شهر .03و  51تصدر يومي 

إعـالنات و إشعــارات 

 مختلفــة

 االشتراكات العادية

 أوقية 0333: اشتراك مباشر

 أوقية 0333: الدول المغاربية

 أوقية 1333: الدول الخارجية

 : شراء األعداد

 أوقية 733: ثمن النسخة

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

 موريتانيا -، نواكشوط588ص ب 

تتم االشتراكات وجوبا عينا أو عن طريق 

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -095رقم الحساب البريدي 

 

تقدم اإلعالنات لمصلحة 

 الجريدة الرسمية

 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية 

مسؤولية فيما يتعلق 

بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 


