
 الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة

 اإلسالمٌة المورٌتانٌة 

  
 

 
 نشرة نصف شهرٌة

 03و  51تصدر ٌومً 

 من كل شهر

 4350 العدد 51الســــنة  7353ٌناٌر  03

 المحتــوى

 قوانين و أوامر قـانونية -5

االستثمارات بٌن ٌسمح بالمصادقة على اتفاقٌة بشأن تشجٌع وحماٌة  001-2017قانون رقم  2017ٌناٌر  17

فبراٌر  08حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة وحكومة جمهورٌة السودان الموقعة بتارٌخ 

 33....................................................................................فً انواكشوط 2007

" اتفاق بارٌس" بموجب اتفاقٌة اإلطارٌة لألمم ٌسمح بالمصادقة على 002-2017قانون رقم  2017ٌناٌر  18

 33................................................................................المتحدة بشأن تغٌر المناخ

ٌسمح بالمصادقة على اتفاق بٌن حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  005-2017قانون رقم  2017ٌناٌر  19

ة جمهورٌة الصٌن الشعبٌة متعلق باإلعفاء المتبادل من التأشٌرة لحاملً الجوازات وحكوم

سبتمبر  14الدبلوماسٌة أو جوازات العمل )الرسمٌة( الموقع فً بٌجٌن بتارٌخ 

2015................................................................................................... 33 
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 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم - 7

 الوزارة األولى  
 تنظٌمٌةنصوص 
 تنظٌمٌةنصوص 

بد ِشروع اتفبق ٌّتضّٓ إٔشبء ٌجٕت وزارٌت ِىٍفت ببٌّراجعت و اٌتفبوض و اعت 878ِمرر رلُ   2016سبتّبر  26

بتٍّٕت اٌحمً ٕغبي اٌّتعٍك ٍو جّهىرٌت اٌس تتعبوْ حىىًِ بٍٓ اٌجّهىرٌت اإلسالٍِت اٌّىرٌتبٍٔ

 33.....………………………………………اٌغبزي اٌحذودي "اٌسٍحفبة اٌىبٍر/أحٍُّ"

 وزارة الداخلية والالمركزية
 نصوص تنظٌمٌة

 34............ٌقضً بإنشاء مدٌرٌة جهوٌة ألمن الطرق بوالٌة نواكشوط الجنوبٌة 978مقرر رقم   2016 نوفمبر  11
 34.....……بإنشاء مدٌرٌة جهوٌة ألمن الطرق بوالٌة نواكشوط الشمالٌةٌقضً  979مقرر رقم   2016 نوفمبر  11
 35.......……………ٌقضً بتنظٌم اإلدارة الجهورٌة للتجمع العام ألمن الطرق 980مقرر رقم   2016نوفمبر  11

 وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي
 نصوص مختلفة

 01.....................إسالمً ٌدعى: َمعهد الشٌخ ابراهٌم انٌاصَ ٌقضً بفتح معهد  350مقرر رقم   7352أغسطس  35

  01...............................ٌقضً بفتح معهد إسالمً ٌدعى: َمعهد سابو سٌري 357مقرر رقم   7352أغسطس  35

 01 ..........ونًٌقضً بفتح معهد إسالمً ٌدعى: َمعهد العالمة محمد أمبارك اللمت 351مقرر رقم   7352أغسطس  35

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة االدارة
 نصوص مختلفة

 155و 131، 137ات أرقام ٌقضً بتصحٌح بعض ترتٌبات المقرر 533رقم مقرر مشترك   7352 نوفمبر  53

 02...................................بعض الموظفٌنبإعادة تصنٌف  ةالقاضٌ 7352ٌونٌو   57بتارٌخ

 03....................................ٌقضً بإعادة تصنٌف بعض الموظفٌن 5375مقرر مشترك رقم   7352نوفمبر  75

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص مختلفة

من المجال العمومً البحري لشركة تٌن ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 678مقرر رقم   2016 ٌولٌو 19
TANIT FISHING SARL......................................................................37 

 من المجال العمومً البحري لشركةة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 679مقرر رقم    2016 ٌولٌو 19
 EMPSCG.........................................................................................38 

من المجال العمومً البحري لشركة ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 680مقرر رقم   2016 ٌولٌو 19
TEISSIR............................................................................................39 

 من المجال العمومً البحري لشركةة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 761مقرر رقم   2016 أغسطس 16
 SECOTPSL SARL ..........................................................................40
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القاضً  7352ٌونٌو  75الصادر بتارٌخ  117ٌلغً وٌحل محل المقرر رقم  475مقرر رقم   7352أغسطس   55

 GLOBAL FISH من المجال العمومً البحري لشركةترخٌص االستغالل المؤقت لقطعة ب
SARL............................................................................................41 

 البحري لشركةمن المجال العمومً تٌن ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 863مقرر رقم   2016 سبتمبر 22
 ETS MIE......................................................................................42  

 من المجال العمومً البحري لشركةتٌن ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 864مقرر رقم   2016 سبتمبر 22
 ETS  MOHAMED OULD CHEIKH OULD EL HADI....................43  

من المجال العمومً البحري لشركة ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 865مقرر رقم   2016 سبتمبر 22
ETS  MOHAMED OULD CHEIKH OULD EL HADI.....................44  

لعمومً البحري لشركة من المجال اة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 866مقرر رقم   2016 سبتمبر 22
FIMBO SARL...............................................................................45  

من المجال العمومً البحري لشركة ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 867مقرر رقم   2016 سبتمبر 22
FISH MAEL MAURITANIE...........................................................46  

من المجال العمومً البحري ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 868مقرر رقم   2016 سبتمبر 22
 FMO FISH – SARL...............................................................48لشركة

من المجال العمومً البحري لشركة ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع 869مقرر رقم   2016 سبتمبر 22
PROGRESIVE...............................................................................49 

 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 نصوص تنظٌمٌة

شمال توسعة المركب  تقع منطقةٌقضً بالمصادقة على مخطط تقطٌع  222 – 2016مرسوم رقم   2016دجمبر  30
"تقطٌع شمال  نة، والٌة انواكشوط الغربٌة ٌدعىالجامعً بمقاطعة تفرغ زٌنة، بلدٌة تفرغ زٌ

 50.............................................بإعالنه ذا نفع عام)ت.ش.م.ج( و المركب الجامعً" 

 وزارة التجهيز والنقـل
 نصوص تنظٌمٌة

 50...........ٌتضمن اعتماد البرنامج الوطنً لسالمة الطٌران المدنً 221 – 2016مرسوم رقم   2016دجمبر  28

بتارٌخ  5333ٌعدل ترتٌبات المادة األولى من المقرر رقم  7352نوفمبر  35بتارٌخ  527مقرر رقم 

 15.....................المحدد لبعض حاالت التعارض مع مزاولة المناولة المٌنائٌة 7351ٌولٌو  55

 وزارة المياه والصرف الصحي
 نصوص تنظٌمٌة

و القاضً  32/31/7357الصادر بتارٌخ  5732ٌلغً و ٌحل محل المقرر رقم  403مقرر رقم   7352سبتمبر  35

طقة الشمالٌة بالماء الصالح تسٌٌر الخلٌة المكلفة بمشروع تزوٌد المنبإنشاء و تنظٌم لجنة 

 15..................................................................................................بللشر

للبرنامج  إشرافالذي ٌقضً بإنشاء لجنة  1080ٌلغً و ٌحل محل المقرر رقم  831مقرر رقم   2016سبتمبر  01
 51 ...............................................الوطنً المندمج فً خدمات المٌاه فً الوسط الرٌفً

القاضً بإنشاء  7350 – 55 – 30بتارٌخ  7572ٌعدل بعض ترتٌبات المقرر رقم  532مقرر رقم   7352أكتوبر  37

  17....الصحً فً خمس والٌات مورٌتانٌة. و تنظٌم لجنة دائمة لبرنامج الماء الشروب والصرف

ٌقضً بإنشاء و تنظٌم اللجنة التوجٌهٌة المسؤولة عن تنفٌذ استراتٌجٌة المكتب  502مقرر رقم   7352أكتوبر  77

 10..............................................................الوطنً لخدمات الماء فً الوسط الرٌفً
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 العالي والبحث العلميوزارة التعليم  
 نصوص تنظٌمٌة

النظم الداخلٌة و تشكٌلة الهٌاكل المداولة للمدرسة العلٌا  على ٌتضمن المصادقة 624مقرر رقم   2016ٌونٌو  27
  53.....................................................................................للتعلٌم بانواكشوط

 التشغيل والتكوين المهني وتقنيات االعالم واالتصالوزارة   
 نصوص تنظٌمٌة

 "المؤسسًمشروع تحسٌن القدرات و الدعم " مشروع ٌدعى َ ٌقضً بإنشاء 370مقرر رقم   7352أغسطس  37

ٌقضً بتعٌٌن شنقٌتل كمشغل للنفاذ الشامل  2016أغسطس  11صادر بتارٌخ  757مقرر رقم 
 53.................................ترونٌة فً بعض مناطق النفاذ الشمال.إلى خدمات اإلتصاالت اإللك

 الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
 نصوص مختلفة

نواكشوط القدٌم فً والٌة اٌقضً بالمنح النهائً لقطعة أرضٌة بمطار  217 – 2016مرسوم رقم   2016دجمبر  22
 55..................................كس ش.مرالشمالٌة لصالح شركة النجاح ماجور وونواكشوط ا

 ،ٌقضً بالمنح المؤقت لثالث قطع أرضٌة فً انواكشوط الجنوبٌة 219 – 2016مرسوم رقم   2016دجمبر  28
 56.........................لصالح الشركة المورٌتانٌة للغازالغربٌة نواكشوط ا ،نواكشوط الشمالٌةا

ٌقضً بالمنح المؤقت لقطعة أرضٌة فً انواكشوط لصالح شركة  220 – 2016مرسوم رقم   2016دجمبر  28
 56.........................................................................................صوموبات خ ا
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 أوامر قـانونيةقوانين و   -5

ٌسمح بالمصادقة على اتفاقٌة  001-2017قانون رقم 
بشأن تشجٌع وحماٌة االستثمارات بٌن حكومة 
الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة وحكومة جمهورٌة 

فً  2007فبراٌر  08الموقعة بتارٌخ  السودان
 انواكشوط

 ،بعد مصادقة الجمعٌة الوطنٌة ومجلس الشٌوخ
 ة القانون التالً :ٌصدر رئٌس الجمهورٌ

ٌسمح لرئٌس الجمهورٌة بالمصادقة  :  المادة األولى
على اتفاقٌة بشؤن تشجٌع وحماٌة االستثمارات بٌن 
حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة وحكومة 

 2007فبراٌر  08جمهورٌة السودان الموقعة بتارٌخ 
 .فً انواكشوط

قانونا للدولة : سٌنفذ هذا القانون باعتباره  2المادة 
وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة 

 المورٌتانٌة.

 2017ٌناٌر  17حرر فً انواكشوط بتارٌخ 
 محمد ولد عبد العزٌز

 الوزٌر األول
 ولد حدمٌن ىٌحٌ

 وزٌر االقتصاد والمالٌة
 المختار ولد اجاي

_______ 
اتفاق  "ٌسمح بالمصادقة على 002-2017قانون رقم 

بموجب اتفاقٌة اإلطارٌة لألمم المتحدة بشأن  "بارٌس
 تغٌر المناخ

 ،بعد مصادقة الجمعٌة الوطنٌة ومجلس الشٌوخ
 ٌصدر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً :

ٌسمح لرئٌس الجمهورٌة بالمصادقة :   المادة األولى
" اتفاق بارٌس" بموجب اتفاقٌة اإلطارٌة لألمم  على

 12معتمد فً بارٌس ٌوم ال المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ
 22، والموقع من طرؾ مورٌتانٌا ٌوم 2015دجمبر 
 فً نٌوٌورك. 2016ابرٌل 
قانونا للدولة وٌنشر  وصفه: سٌنفذ هذا القانون ب 2المادة 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

 2017ٌناٌر  81حرر فً انواكشوط بتارٌخ 
 محمد ولد عبد العزٌز

 الوزٌر األول
 ولد حدمٌن ىٌحٌ

 وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون
 اسلكو ولد احمد ازٌدبٌه

 وزٌر البٌئة والتنمٌة المستدامة
 امدي كمرا
_______ 

 

ٌسمح بالمصادقة على اتفاق  005-2017قانون رقم 
المورٌتانٌة وحكومة  اإلسالمٌةبٌن حكومة الجمهورٌة 

المتبادل من  باإلعفاءجمهورٌة الصٌن الشعبٌة متعلق 
التأشٌرة لحاملً الجوازات الدبلوماسٌة أو جوازات 

سبتمبر  14الموقع فً بٌجٌن بتارٌخ  العمل )الرسمٌة(
2015 

 ،بعد مصادقة الجمعٌة الوطنٌة ومجلس الشٌوخ
 ٌصدر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً :

بالمصادقة  ٌسمح لرئٌس الجمهورٌة:   المادة األولى
اتفاق بٌن حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة على 

وحكومة جمهورٌة الصٌن الشعبٌة متعلق باإلعفاء 
المتبادل من التؤشٌرة لحاملً الجوازات الدبلوماسٌة أو 

 14جوازات العمل )الرسمٌة( الموقع فً بٌجٌن بتارٌخ 
 .2015سبتمبر 

فً الجرٌدة الرسمٌة هذا القانون : ٌنشر  2المادة 
وٌنفذ باعتباره قانونا  مهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌةللج

 .للدولة

 2017ٌناٌر  19حرر فً انواكشوط بتارٌخ 
 محمد ولد عبد العزٌز

 الوزٌر األول
 ولد حدمٌن ىٌحٌ

 وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون
 بٌه اسلكو ولد احمد ازٌد

 -قرارات –مقررات –مراسيم-7
 تعميمات

 الوزارة األولى  
 تنظٌمٌةنصوص 

 2016سبتّبر  26صبدر بتبرٌخ  878ِمرر رلُ 

ٌتضّٓ إٔشبء ٌجٕت وزارٌت ِىٍفت ببٌّراجعت و 

بد ِشروع اتفبق تعبوْ حىىًِ بٍٓ ّاٌتفبوض و اعت

ٕغبي ٍو جّهىرٌت اٌس تاٌجّهىرٌت اإلسالٍِت اٌّىرٌتبٍٔ

اٌّتعٍك بتٍّٕت اٌحمً اٌغبزي اٌحذودي "اٌسٍحفبة 

 اٌىبٍر/أحٍُّ"

يششٔع انزًُٛخ انًشزشكخ نهذمم : فٙ إطبس األوٌىاٌّبدة 

انغبص٘ انذذٔد٘ "دمم انغهذفبح انكجٛش/ادًٛى" رُشأ نجُخ 

 ٔصاسٚخ ٚزشأعٓب انٕصٚش األٔل ٔرزشكم ػهٗ انُذٕ انزبنٙ:

 صٚش انُفظ ٔانطبلخ ٔانًؼبدٌ ػضٕا،ٔ -

 ٔصٚش انشؤٌٔ انخبسجٛخ ٔانزؼبٌٔ ػضٕا، -

 ٔصٚش انذفبع انٕطُٙ ػضٕا، -

 االلزظبد ٔانًبنٛخ ػضٕا،ٔصٚش  -

 ٔصٚش انظٛذ ٔااللزظبد انجذش٘ ػضٕا، -
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 ٔصٚش انجٛئخ ٔانزًُٛخ انًغزذايخ ػضٕا، -

 يذبفظ انجُك انًشكض٘ انًٕسٚزبَٙ ػضٕا. -

 كهف انهجُخ انٕصاسٚخ ثًب ٚهٙ :ر 2اٌّبدة 

انزؼبٌٔ انذكٕيٙ ثٍٛ ارفبق يششٔع دساعخ  -

ٔ جًٕٓسٚخ  خانجًٕٓسٚخ اإلعاليٛخ انًٕسٚزبَٛ

ُغبل انًمذو يٍ طشف ٔصٚش انُفظ ٔ انطبلخ ٛانغ

ٔ انًؼبدٌ ٔ انًمزشح يٍ طشف نجُخ انزٕجّٛ 

اجم رذذٚذ ٔ  يٍرفبق اإلطبس انًُجثمخ ػٍ اال

ٛى ٔ رًُٛخ ٔ اعزغالل انًٕاسد انًشزشكخ يٍ ٛرم

انًذشٔلبد فٙ يُطمخ "انغهذفبح انكجٛش/أدًٛى" 

يٍ طشف جًٛغ  2016ُٚبٚش  14انًٕلغ فٙ 

 انفبػهخ فٙ انًششٔع. اإلطشاف

جٛٓبد ٔ يزبثؼخ أشغبل نجُخ ٕإػطبء انز -

 ؛ أعفهّ 4انزفبٔع يٕضٕع انًبدح 

انًظبدلخ ػهٗ َغخخ ارفبق انزؼبٌٔ انذكٕيٙ  -

 انز٘ عٕٛلغ ػهّٛ يٍ طشف يًثهٙ انذكٕيزٍٛ؛

رمذٚى انُغخخ انًٕلؼخ يٍ ارفبق انزؼبٌٔ  -

انذكٕيٙ نًجهظ انٕصساء نهًٕافمخ ػهٛٓب 

يٍ أجم انًظبدلخ ػهّٛ يٍ كًششٔع لبٌَٕ 

 ؛ طشف انٓٛئبد انزششٚؼٛخ

انجذ فٙ جًٛغ انًغبئم انًطشٔدخ ػهٛٓب يٍ  -

طشف ٔصٚش انُفظ ٔ انطبلخ ٔ انًؼبدٌ فٙ إطبس 

يششٔع رًُٛخ انًٕاسد يٍ انًذشٔلبد فٙ 

 يُطمخ "انغهذفبح انكجٛش/أدًٛى".

صاسٚخ أٌ رؼٍٛ نجُخ فشػٛخ ٔ ًٕٚكٍ نهجُخ ان :3اٌّبدة 

ثأ٘ شخض يؤْم  االعزؼبَخءْب كًب ًٚكُٓب رؼٍٛ أػضب

بء غُبسكزّ ضشٔسٚخ يٍ أجم يشاجؼخ ٔ إرشٖ يش

. ٔ كزا فٙ إطبس انًفبٔضبد ٔ انزذٍٛٛ االرفبقيششٔع 

انًُزظى نًششٔع ارفبق انزؼبٌٔ انذكٕيٙ إنٗ غبٚخ 

 انًظبدلخ ػهّٛ.

: رؼٍٛ انهجُخ انٕصاسٚخ نجُخ يفبٔضبد يغ 4اٌّبدة 

اجم ٔضغ انششٔط انُٓبئٛخ ُغبنٙ يٍ ٛانطشف انغ

 نًششٔع ارفبق انزؼبٌٔ انذكٕيٙ.

ٚكهف ٔصٚش انُفظ  ٔ انطبلخ ٔ انًؼبدٌ ثبعى  :5اٌّبدة 

انذكٕيخ انًٕسٚزبَٛخ ثبنزٕلٛغ ػهٗ انُغخخ انًفبٔع 

ػهٛٓب يٍ طشف نجُخ انزفبٔع ٔ انًظبدق ػهٛٓب يٍ 

 انهجُخ انٕصاسٚخ.

يشاجؼخ رغٓش انهجُخ انٕصاسٚخ ػهٗ يغهغم  :6ٌّبدة ا

يششٔع ارفبق انزؼبٌٔ انذكٕيٙ ٔ انزفبٔع ٔ انزٕلٛغ ٔ 

انًظبدلخ انزششٚؼٛخ ػهّٛ يٍ أجم أٌ ٚزى اكزًبنّ فٙ 

أدغٍ اٜجبل ٔ طجمب نهًظبنخ انٕطُٛخ فٙ إطبس يششٔع 

 دمم "انغهذفبح انكجٛش/أدًٛى".

ٚكهف ٔصٚش انُفظ ٔ انطبلخ ٔ انًؼبدٌ  :7اٌّبدة 

ٚؼٍٛ نٓزا انغشع نجُخ رمُٛخ ثغكشربسٚب انهجخ انٕصاسٚخ ٔ 

 يٍ لطبػّ.

صٚش األيٍٛ انؼبو نهذكٕيخ ثزُفٛز ْزا ٕٚكهف ان: 8اٌّبدة 

انًمشس انز٘ ُٚشش فٙ انجشٚذح انشعًٛخ نهجًٕٓسٚخ 

 اإلعاليٛخ انًٕسٚزبَٛخ.

 وزارة الداخلية والالمركزية
 نصوص تنظٌمٌة

ٌقضً  2016نوفمبر  11بتارٌخ  978مقرر رقم 
جهوٌة ألمن الطرق بوالٌة نواكشوط بإنشاء مدٌرٌة 

 الجنوبٌة
: تنشؤ مدٌرٌة جهوٌة ألمن الطرق بوالٌة  المادة األولى

 نواكشوط الجنوبٌة تكلؾ بالمهام التالٌة :
 المراقبة الحضرٌة للسٌارات -
مراقبة جمٌع المحاور الموجودة على كامل تراب  -

 والٌة انواكشوط الجنوبٌة
زارة المكلفة مراقبة الحمولة بالتعاون مع الو -

 بالنقل
 مراقبة النظم المتعلقة بؤمن الطرق -
مراقبة جمٌع الوثائق الصادرة فً مجال حركة  -

)كرخصة السٌاقة  لطرقًاالمرور والنقل 
وضرٌبة السٌارات والتؤمٌن والبطاقة الرمادٌة 

 وؼٌرهاّ(
 لطرقًا باألمنمعاٌنة وردع المخالفات المتعلقة  -

 من وانسٌابٌة المروروتحسٌن أ
 تهمامراقبة المسافرٌن وتحدٌد هوٌ -
المساهمة النشطة فً جمع واستؽالل ونشر  -

 المعلومات التً تهم األمن
 محاربة الهجرة السرٌة -
 محاربة تهرٌب المخدرات واالتجار بها -
 محاربة اإلرهاب -
المشاركة بالتعاون مع القطاعات األمنٌة األخرى  -

 فً عملٌات حفظ النظام.

ذا المقرر ابتداء من تارٌخ ٌسري العمل به : 2المادة 
 توقٌعه.

ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة الرسمٌة  : 3المادة 
 للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

________ 

ٌقضً  2016نوفمبر  11بتارٌخ  979مقرر رقم 
بإنشاء مدٌرٌة جهوٌة ألمن الطرق بوالٌة نواكشوط 

 الشمالٌة

الطرق بوالٌة : تنشؤ مدٌرٌة جهوٌة ألمن  المادة األولى
 تكلؾ بالمهام التالٌة : شمالٌةنواكشوط ال

 المراقبة الحضرٌة للسٌارات -
مراقبة جمٌع المحاور الموجودة على كامل تراب  -

 والٌة انواكشوط الشمالٌة
مراقبة الحمولة بالتعاون مع الوزارة المكلفة  -

 بالنقل
 مراقبة النظم المتعلقة بؤمن الطرق -
فً مجال حركة  درةمراقبة جمٌع الوثائق الصا -

لطرقً )كرخصة السٌاقة المرور والنقل ا
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وضرٌبة السٌارات والتؤمٌن والبطاقة الرمادٌة 
 وؼٌرهاّ(

وردع المخالفات المتعلقة باألمن الطرقً معاٌنة  -
 من وانسٌابٌة المروروتحسٌن أ

 تهمامراقبة المسافرٌن وتحدٌد هوٌ -
المساهمة النشطة فً جمع واستؽالل ونشر  -

 التً تهم األمنالمعلومات 
 محاربة الهجرة السرٌة -
 محاربة تهرٌب المخدرات واالتجار بها -
 محاربة اإلرهاب -
المشاركة بالتعاون مع القطاعات األمنٌة األخرى  -

 فً عملٌات حفظ النظام.

ٌسري العمل بهذا المقرر ابتداء من تارٌخ  : 2المادة 
 توقٌعه.

ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة الرسمٌة  : 3المادة 
 للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

________ 

ٌقضً  2016 نوفمبر 11بتارٌخ  980مقرر رقم 
 ٌة للتجمع العام ألمن الطرقبتنظٌم اإلدارة الجهو

ٌة هذا المقرر بتنظٌم اإلدارة الجهو: ٌتعلق  المادة األولى
 وتحدٌد صالحٌات مختلؾ هٌاكلها.

ٌة ضابط ، مدٌر جهوي، الجهو اإلدارة: ٌدٌر  2المادة 
ٌعٌن بمقرر من الوزٌر المكلؾ بالداخلٌة باقتراح من 

الطرق، وٌساعده مدٌر  ألمنالمدٌر العام للتجمع العام 
 .اإلجراءاتمساعد ٌعٌن وفق نفس 

 ٌة من :: تتكون اإلدارة الجهو 3المادة 

 سكرتارٌا مركزٌة -
 وتضم :سرٌة القٌادة والخدمات  .1
 المصلحة الفنٌة واإلدارٌة : – أ

o  وٌضم : اإلداريالفصٌل 
o  والخدمات األشخاصخلٌة 
o خلٌة القسم العام 

 الفصٌل الفنً وٌشمل : -
o ًخلٌة العتاد والمبان 
o خلٌة الوسائل المتحركة 

 :. مصلحة البحث والتحقٌق وتضم قسمٌن ب
  قسم البحث : -

 خلٌة األمن العسكري - 
 خلٌة االستعالم - 

 قسم الشرطة القضائٌة -
 خلٌة التحقٌقات والبحث الجنائً - 
 واألرشٌؾخلٌة الشرطة القضائٌة  - 

 . سرٌة التفتٌش والمرور:2
ا المقرر اعتبارا من تارٌخ : ٌبدأ تنفٌذ هذ 4المادة 
 .توقٌعه
: ٌكلؾ المدٌر العام للتجمع العام ألمن الطرق  5المادة 

بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

وزارة الشؤون اإلسالمية  
 والتعليم األصلي

 نصوص مختلفة

 7352أغسطس  35صادر بتارٌخ  350مقرر رقم 

براهٌم ٌقضً بفتح معهد إسالمً ٌدعى: َمعهد الشٌخ ا
 انٌاَص 

 أحمد محمود محمد ناجًٌرخص للسٌد/  :المادة األولى

معهد الشٌخ ابراهٌم بفتح معهد إسالمً ٌدعى :  ََ

 ، بوالٌة أنواكشوط الشمالٌة مقاطعة تٌارت. انٌاصَ 

 .تدرس فً هذا المعهد العلوم الشرعٌة :7المادة 

/ أحمد محمود محمد ناجً ٌعتبر السٌد: 0المادة 

 التوجٌه التربوي والعلمً بالمعهد،مسإوال عن 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الشإون اإلسالمٌة : 7المادة 

انواكشوط الشمالٌة كل والٌة و التعلٌم األصلً و والً 

فٌما ٌعنٌه بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة 

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

__________ 

 7352أغسطس  35بتارٌخ صادر  357مقرر رقم 

 ٌقضً بفتح معهد إسالمً ٌدعى: َمعهد سابو سٌري َ 

 اإبراهٌم مصطفى كورٌرٌرخص للسٌد/  :المادة األولى

بفتح معهد إسالمً ٌدعى : َمعهد سابو سٌرَي ، بوالٌة 

 كٌدماؼا  مقاطعة سٌلٌبابً.

تدرس فً هذا المعهد العلوم الشرعٌة و اللؽة : 7المادة 

 .العربٌة

 اٌعتبر السٌد/ إبراهٌم مصطفى كورٌر :0المادة 

 مسإوال عن التوجٌه التربوي والعلمً بالمعهد،

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الشإون اإلسالمٌة : 7المادة 

كٌدماؼا كل فٌما ٌعنٌه والٌة و التعلٌم األصلً و والً 

بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

 ة المورٌتانٌة.للجمهورٌة اإلسالمٌ

__________ 

 7352أغسطس  35صادر بتارٌخ  351مقرر رقم 

ٌقضً بفتح معهد إسالمً ٌدعى: َمعهد العالمة محمد 

 أمبارك اللمتونً َ 

ٌرخص للسٌد/ محمد ولد عبد الرحمن  :المادة األولى

بفتح فرع معهد إسالمً ٌدعى : َمعهد العالمة محمد 

، بوالٌة  ًَ أنواكشوط الجنوبٌة مقاطعة أمبارك اللمتون

 عرفات.

 تدرس فً هذا المعهد العلوم الشرعٌة. :7المادة 
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ٌعتبر السٌد/ محمد ولد عبد الرحمن مسإوال  :0المادة 

 عن التوجٌه التربوي والعلمً بالمعهد،

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الشإون اإلسالمٌة : 7المادة 

كل فٌما  الجنوبٌةاألصلً و والً انواكشوط  و التعلٌم

ٌعنٌه بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 
 وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة االدارة

 نصوص مختلفة

 155و 131، 137ات أرقام ٌقضً بتصحٌح بعض ترتٌبات المقرر 7352نوفمبر  53بتارٌخ  533رقم مقرر مشترك 

 بعض الموظفٌنبإعادة تصنٌف  ةالقاضٌ 7352ٌونٌو  57بتارٌخ 

 ةالقاضٌ 5053ٌونٌو  51بتارٌخ  255و 202،  205ة أرقام المشتركات : تصحح بعض ترتٌبات المقرر المادة األولى

 :لبٌانات التالٌةالٌة أسماإهم طبقا لوذلك فٌما ٌتعلق باألشخاص الت بعض الموظفٌن،بإعادة تصنٌؾ 

 :بدال من

 اٌىضعٍت اٌمذٌّت اٌىضعٍت اٌجذٌذة

 االسُ اٌىبًِ
اٌرلُ اٌىطًٕ 

 ٌٍتعرٌف
اٌرلُ 

اٌعالِت  االستذالًٌ

 اٌمٍبسٍت
 اٌسٍه سٍُ االجىر اٌذرجت اٌرتبت

اٌعالِت 

 اٌمٍبسٍت
 اٌسٍه

 81252R 9875245245 عٛذ٘ ٔنذ انًٍٛ يٍ انغهك انًبنٙ  إداس٘ 1010 يذَٙ إداس٘ 3ط  5د  6 402

358 4 
 3ط  5د 

يفزش سئٛغٙ فٙ 

 انخضُٚخ
900 

 يٍ انغهك انًبنٙ  إداس٘
يٕعٙ ٔنذ انشٛخ 

 اثشاْٛى
5216857008 88656P 

505 8 
 رؼهٛى ثبَٕ٘ أعزبر 1ط د  د د

1270 
 رؼهٛى ثبَٕ٘ أعزبر

يذًذ األيٍٛ ٔنذ 

 عٕٚهى
4634502473 76622J 

454 1 
 3ط  5د 

يُٓذط سئٛغٙ فٙ 

 انُٓذعخ انطجٛخ
يُٓذط سئٛغٙ فٙ انُٓذعخ  1140

 َٛخ ٔانزمُٛبد انظُبػٛخذانً
ثٕعف ٔنذ يذًذ  

 ٔنذ ادًذٔ
4356186969 84294Y 

454 1 
 3ط  5د 

يُٓذط سئٛغٙ فٙ 

 انُٓذعخ انطجٛخ
يُٓذط سئٛغٙ فٙ انُٓذعخ  1140

 اجًهٗ ٔنذ يذًذ َٛخ ٔانزمُٛبد انظُبػٛخذانً
7972348715 84295Z 

 59913X 6110769238 يُبِ اعذك أدًذ ثُذ  خضُٚخ يشالت 600 ػبيخ إداسحيذشس  3ط  5د  5 239

 58710P 2038495741 انؼبنى ٔنذ ػجذ انجبلٙ انغهك انذثهٕيبعٙ 1260 إداس٘ يذَٙ 3 ط 5د  3 501

325 1 
 3ط  5د 

يُٓذط سئٛغٙ فٙ 

 انزمُٛبد انظُبػٛخ
900 

يُٓذط سئٛغٙ فٙ انُٓذعخ 

 َٛخ ٔانزمُٛبد انظُبػٛخذانً

 ٔنذ انؼضٚض ػجذ

 خهٛم انشٛخ
4084162594 95092K 

501 3 

 3ط  5د 
يفزش سئٛغٙ فٙ 

 انخضُٚخ

1260 

 يٍ انغهك انًبنٙ إداس٘

يذًذ ادٛذ ٔنذ عٛذ 

 يذًذ

8189479432 54983N 

561 7 

 3ط  5د 
يفزش سئٛغٙ فٙ 

 انخضُٚخ

1410 

 يٍ انغهك انًبنٙ إداس٘

 دجٛت ٔنذ انشٛخ
 انشدًٍ

1533436432 25952H 

303 5 

 3ط  5د 
يفزش سئٛغٙ فٙ 

 انخضُٚخ

430 

 يٍ انغهك انًبنٙ إداس٘

 ٔنذ يذًذ ٔنذ ادًذ

 عٛذ٘ ػبثذٍٚ

2701774369 88124L 

402 6 

 3ط   2د
يغزشبس شؤٌٔ 

 خبسجٛخ

5050 

 انغهك انذثهٕيبعٙ

 ٔنذ ػًش إطٕل

 يذًذ

4221382383 70231M 

 :ٌقرأ

 عٍت اٌمذٌّتاٌىض اٌىضعٍت اٌجذٌذة

 االسُ اٌىبًِ
اٌرلُ اٌىطًٕ 

 ٌٍتعرٌف
اٌعالِت  اٌرلُ االستذالًٌ

 اٌمٍبسٍت
 اٌذرجت اٌرتبت

سٍُ 

 االجىر
 اٌسٍه

اٌعالِت 

 اٌمٍبسٍت
 اٌسٍه

402 6 
 3ط  5د 

يفزش سئٛغٙ 

 فٙ انخضُٚخ
1010 

 عٛذ٘ ٔنذ انًٍٛ يٍ انغهك انًبنٙ  إداس٘
9875245245 81252R 

358 4 
 3ط  5د 

سئٛغٙ يفزش 

فٙ انضشائت 

 ٔانؼمبساد
900 

 يٍ انغهك انًبنٙ  إداس٘
يٕعٙ ٔنذ انشٛخ 

 اثشاْٛى
5216857008 88656P 

533 
5 

 يذَٙ إداس٘ 3ط  5د 
1270 

 يذًذ األيٍٛ ٔنذ عٕٚهى يذَٙ إداس٘
4634502473 76622J 



 0003. العدد ...............................7302ٌناٌر  03الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  بتارٌخ 

 
 

37 
 

454 1 
 3ط  5د 

يُٓذط سئٛغٙ 

 فٙ انًؼهٕيبرٛخ
يُٓذط سئٛغٙ فٙ انُٓذعخ  1140

 ٔانزمُٛبد انظُبػٛخَٛخ ذانً
ثٕعف ٔنذ يذًذ  ٔنذ 

 ادًذٔ
4356186969 84294Y 

454 1 
 3ط  5د 

يُٓذط سئٛغٙ 

 فٙ انًؼهٕيبرٛخ
يُٓذط سئٛغٙ فٙ انُٓذعخ  1140

 اجًهٗ ٔنذ يذًذ َٛخ ٔانزمُٛبد انظُبػٛخذانً
7972348715 84295Z 

 59913X 6110769238 يُبِ اعذك أدًذ ثُذ خضُٚخ يشالت 600 خضُٚخ يشالت 3ط  5د  5 239

501 3 
 3 ط 5د 

يغزشبس شؤٌٔ 

 خبسجٛخ
1260 

 انؼبنى ٔنذ ػجذ انجبلٙ انغهك انذثهٕيبعٙ
2038495741 58710P 

325 1 
 3ط  5د 

يُٓذط سئٛغٙ 

 فٙ انًؼهٕيبرٛخ
900 

يُٓذط سئٛغٙ فٙ انُٓذعخ 

 َٛخ ٔانزمُٛبد انظُبػٛخذانً

 انشٛخ ٔنذ انؼضٚض ػجذ

 خهٛم
4084162594 95092K 

501 3 

 3ط  5د 

يفزش سئٛغٙ 

فٙ انضشائت 

 ٔانؼمبساد

1260 

 يٍ انغهك انًبنٙ إداس٘

يذًذ ادٛذ ٔنذ عٛذ 

 يذًذ

8189479432 54983N 

561 7 

 3ط  5د 

يفزش سئٛغٙ 

فٙ انضشائت 

 ٔانؼمبساد

1410 

 يٍ انغهك انًبنٙ إداس٘

 دجٛت ٔنذ انشٛخ

 انشدًٍ

1533436432 25952H 

105 3 

 3ط  5د 
يفزش سئٛغٙ 

 انخضُٚخ فٙ

5050 

 يٍ انغهك انًبنٙ إداس٘

 ٔنذ يذًذ ٔنذ ادًذ

 عٛذ٘ ػبثذٍٚ

2701774369 88124L 

501 3 

 3ط   1د
يغزشبس شؤٌٔ 

 خبسجٛخ

1260 

 يذًذ ٔنذ ػًش إطٕل انغهك انذثهٕيبعٙ

4221382383 70231M 

 .ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة: 2المادة 

________ 

 7352نوفمبر  75بتارٌخ  5375مقرر مشترك رقم 

 ٌقضً بإعادة تصنٌف بعض الموظفٌن
ٌعاد تصنٌؾ الموظفٌن التالٌٌن اسماهما :  المادة األولى

، ذوي التجربة فً اإلدارة 05/03/5053اعتبارا من 

 العامة فً الوظائؾ التالٌة :

)ع ق  6رتبة  5محرر إدارة عامة س ق درجة  .5

 ( بدون اقدمٌة 355
لرقم السٌد محمد ٌحظٌه ولد سٌدي امحمد معلم، ا

الرقم االستداللً ،5521115143الوطنً للتعرٌؾ 

65117D بدون  ( 355)ع ق  50رتبة ، س ق

 .أقدمٌة
)ع ق  4رتبة  5محرر إدارة عامة س ق درجة  .5

 ( بدون اقدمٌة 325
ولد محمد السالك، الرقم الوطنً السٌد احمد 

، الرقم االستداللً 5513155356للتعرٌؾ 

69008H (.325)ع ق  5، رتبة 

ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة الرسمٌة : 2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

وزارة الصيد واالقتصاد  
 البحري

 نصوص مختلفة
ٌقضً  2016 ٌولٌو 19صادر بتارٌخ  678مقرر رقم 

من المجال تٌن بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع
 TANIT FISHINGالعمومً البحري لشركة 

SARL 

 TANIT FISHING ٌرخص لشركة  المادة األولى:
SARL  فً اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة

من المجال العمومً  تٌنخمسة عشرة سنة، لقطع
 185  رقم تٌن( )القطع2م 8.000ا )مالبحري، مساحته

)القطب البحري  28( بمنطقة الكٌلو متر  189و
 أفرنانه( طبقا للمخطط المرفق.

 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 

أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
المفروضة على  العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة

صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 
 ( أوقٌة للسنة. 4.000.000سنوٌا، أي مبلػ )

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 

فة بالمجال العمومً كل مخالصة إلى المصلحة المكل
 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةالبحري ب

ً إلنجاز مجمع للصٌد ٌمنح الترخٌص الحال: 3المادة 
 ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة؛ -
 مصنع للتبرٌد؛ -
 مصنع لدقٌق وزٌت السمك. -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:

تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ
التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 

 أعاله. 2
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الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
البحرٌة التجارٌة و تعده مصالح مدٌرٌة 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

متوفرة ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون  -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و

إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و 
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 

المعاٌٌر و الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و 
 النماذج البٌئٌة المعمول بها.

كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملؾ طلب االعتماد،

عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 
البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي

ً و المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحال
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك
 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.

ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل
المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 

 واالقتصاد البحري.
 ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن -م

تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.
ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 

 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:

 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -

( 3ً ظرؾ ثالثة )إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع ف -

 أشهر.

إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -
بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 

 على أن االستؽالل تم بالفعل.
( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -

 سنوات
أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -

 العمومً البحري.
ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 

شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 إنذار للمرخص له. بعد 4المنصوص علٌها فً المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

ٌقضً  2016 ٌولٌو 19صادر بتارٌخ  679مقرر رقم 
من المجال العمومً  ةبترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 EMPSCGالبحري لشركة 
فً  EMPSCG ٌرخص لشركة  المادة األولى:

اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
من المجال العمومً البحري، مساحتها  ةسنة، لقطع

 ( بمنطقة الكٌلو متر 82  رقم ة( )القطع2م 5.000)
 )القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط المرفق. 28

 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 

أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 

ائة أوقٌة للمتر المربع صاحب الرخصة بمبلػ خمس م
 ( أوقٌة للسنة. 2.500.000سنوٌا، أي مبلػ )

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
سدٌدا مقدم الدفع بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة ت

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع للصٌد : 3المادة 

 ٌتكون من:

 للمعالجة؛مصنع  -
 مصنع للتبرٌد؛ -
 مصنع لدقٌق وزٌت السمك. -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
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تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ
التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 

 أعاله. 2
الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب

تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 
 مدٌرٌة العقارات. مدٌرٌة العمران و

احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج
النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 

 المجال العمومً البحري
استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د

 الطرق الحدٌثة
ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه

جٌب على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌست
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و

و إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت 
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.
ا أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة كم

التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 
 المختصة.

تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح
و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 

 من ملؾ طلب االعتماد،
عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط

وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 
البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك
 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.

ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل
المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 

 واالقتصاد البحري.
ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م

تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
لمكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و ا

 البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 
 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:

 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -

 أشهر.
المرخص له فً أجل سنة إذا لم ٌبرهن  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
اع عند أول طلب من شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرج

اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 
 بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 

صاد ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقت: 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

ٌقضً  2016 ٌولٌو 19صادر بتارٌخ  680مقرر رقم 
من المجال العمومً ة بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 TEISSIRالبحري لشركة 
فً  TEISSIR ٌرخص لشركة  المادة األولى:

اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
من المجال العمومً البحري، مساحتها  ةسنة، لقطع

( بمنطقة الكٌلو متر  69  رقم ة( )القطع2م 5.000)
 المرفق.)القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط  28

 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 

أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 ( أوقٌة للسنة. 2.500.000سنوٌا، أي مبلػ )
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

لسنة المنصرمة لدى صندوق دجمبر من ا 31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع للصٌد : 3المادة 

 ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة؛ -
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 مصنع للتبرٌد؛ -
 السمك.مصنع لدقٌق وزٌت  -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
ل بها فٌما ٌتعلق بالصحة و احترام النظم المعمو -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 

لرجوع ما للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و

إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و 
و اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة 

 الشهادات الصحٌة.
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.
محتملة كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة ال

التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 
 المختصة.

تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 

 من ملؾ طلب االعتماد،

عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط

 وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم

إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 

البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.

ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي
المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 

 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 
ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك

 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.
ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل

المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 
 واالقتصاد البحري.

ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م
تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 

لصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و المكلفة با
 البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 
 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:

 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -

 أشهر.
جل سنة إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أ -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
من  شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب

اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 
 بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة البحري، و 

التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 
 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

_______ 

 2016 أغسطس 16صادر بتارٌخ  761مقرر رقم 
من المجال ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 SECOTPSL SARLالعمومً البحري لشركة 
 SECOTPSL ٌرخص لشركة  المادة األولى:

SARL  فً اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة
من المجال العمومً البحري،  ةخمسة عشرة سنة، لقطع

( بمنطقة 110  رقم ة( )القطع2م 6.000مساحتها )
)القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط  28الكٌلو متر  

 المرفق.
 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 

المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 
أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 لسنة. ( أوقٌة ل3.000.000سنوٌا، أي مبلػ )
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

صندوق دجمبر من السنة المنصرمة لدى  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
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كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 
 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مصنع لدقٌق : 3المادة 

 وزٌت السمك.

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 ال العمومً البحريالمج

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 

مالئمة و مؽطى أو صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد 
 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.

ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و
إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و 
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، األسماك، ملزم ب
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
سة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات تقدٌم درا -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملؾ طلب االعتماد،

عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 

العمران و مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة 
 العقارات.

ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي
المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 

 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 
ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك

 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.

مجاري ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على  -ل
المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 

 واالقتصاد البحري.
ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م

تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.
ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 

 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:
 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3عن ثالث ) أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
قرر الحالً إلى ٌإدي أي خرق لترتٌبات الم :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة. فً الجرٌدة
_______ 

ٌلغً  7352أغسطس  55بتارٌخ  475مقرر رقم 

ٌونٌو  75الصادر بتارٌخ  117وٌحل محل المقرر رقم 

من القاضً بترخٌص االستغالل المؤقت لقطعة  7352

 GLOBAL FISH المجال العمومً البحري لشركة
SARL 

 GLOBAL FISH ٌرخص لشركة  المادة األولى:
SARL  فً اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة

من المجال العمومً البحري،  ةخمسة عشرة سنة، لقطع
( بمنطقة الكٌلو 98  رقم ة( )القطع2م 6.000مساحتها )

 )القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط المرفق. 28متر
 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 

المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 
أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 للسنة. ( أوقٌة 3.000.000سنوٌا، أي مبلػ )
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بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

صندوق  دجمبر من السنة المنصرمة لدى 31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مصنع لدقٌق : 3المادة 

 وزٌت السمك.

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
 تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 

عاد مالئمة و مؽطى أو صرؾ الماء الوسخ بؤب
 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.

ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و
إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و 
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

زم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، األسماك، مل
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.

كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.

دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  تقدٌم -ح
و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 

 من ملؾ طلب االعتماد،
عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط

وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 

عمران و مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة ال
 العقارات.

ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي
المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 

 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 
ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك

 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.
مجاري ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على  -ل

المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 
 واالقتصاد البحري.

ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م
تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.
ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 

 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:
 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3عن ثالث ) أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
قرر الحالً إلى ٌإدي أي خرق لترتٌبات الم :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 

: تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا  7المادة 

 55الصادر بتارٌخ  221المقرر وخاصة المقرر رقم 

القاضً بترخٌص االستؽالل المإقت  5053ٌونٌو 

 العمومً البحري لشركةمن المجال لقطعة 
GLOBAL FISH SARL 

 
ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 8المادة 

البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.
_______ 

 2016 سبتمبر 22صادر بتارٌخ  863مقرر رقم 
من المجال تٌن ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 ETS MIEالعمومً البحري لشركة 
فً  ETS MIE ٌرخص لشركة  المادة األولى:

اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
ا ممن المجال العمومً البحري، مساحته تٌنسنة، لقطع

( بمنطقة الكٌلو 45و 19  رقم تٌن( )القطع2م 8.000)
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)القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط  28متر  
 المرفق.
 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 

المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 
أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 للسنة. ( أوقٌة 4.000.000سنوٌا، أي مبلػ )
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

صندوق  دجمبر من السنة المنصرمة لدى 31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةب البحري
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع للصٌد : 3المادة 

 ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة؛ -
 مصنع للتبرٌد؛ -
 مصنع لدقٌق وزٌت السمك. -

 ل بما ٌلً:و ٌلزم المستؽ
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
بالصحة و احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 

ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات  تم صرفه.
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و

إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و 
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 .الشهادات الصحٌة
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.

كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة التً ٌتم 
 المختصة.

تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح
و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 

 من ملؾ طلب االعتماد،
عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط

وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
نة من طرؾ مصالح مدٌرٌة إعداد محضر معاٌ

البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 
 العقارات.

ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي
المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 

 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 
ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك

 ط الطبٌعً.انعكاسات سلبٌة على الوس
ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل

المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 
 واالقتصاد البحري.

ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م
تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.
ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4ادة الم

 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:
 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 ى أن االستؽالل تم بالفعل.عل

( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 إنذار للمرخص له. بعد 4المنصوص علٌها فً المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

 2016 سبتمبر 22صادر بتارٌخ  864مقرر رقم 
من المجال تٌن ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع
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 ETS  MOHAMEDالعمومً البحري لشركة 
OULD CHEIKH OULD EL HADI 

 ETS MOHAMED ٌرخص لشركة  المادة األولى:
OULD CHEIKH OULD EL HADI  ًف

اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
ا ممن المجال العمومً البحري، مساحته تٌنسنة، لقطع

( بمنطقة 131و 127  رقم تٌن( )القطع2م 8.000)
)القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط  28الكٌلو متر  

 المرفق.
 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 

المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 
ل لإلرجاع للمجال أجل اإلستؽالل المإقت و القاب

العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 ( أوقٌة للسنة. 4.000.000سنوٌا، أي مبلػ )
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 

ٌة األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نها
 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.

بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 
دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 

محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. ٌرٌةمدبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مصنع لدقٌق : 3المادة 

 وزٌت السمك.

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
البحرٌة التجارٌة و  تعده مصالح مدٌرٌة

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

توفرة ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون م -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و
لى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و إ

اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 
 الشهادات الصحٌة.

كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز
األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 

لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
ٌر و الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌ

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملؾ طلب االعتماد،

نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى عند  -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 
البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 
 عا للمخطط أو المخططات المرفقة تب
للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن ٌكون -ك

 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.
ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل

المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 
 واالقتصاد البحري.

ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م
بها المصالح المختصة فً القطاعات  تطالب

المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 
 البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 
 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:

 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3ثالثة )إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ  -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 إنذار للمرخص له. بعد 4المنصوص علٌها فً المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.
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 2016 سبتمبر 22صادر بتارٌخ  865مقرر رقم 
من المجال ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 ETS  MOHAMEDالعمومً البحري لشركة 
OULD CHEIKH OULD EL HADI 

  ETS ٌرخص لشركة  المادة األولى:
MOHAMED OULD CHEIKH OULD EL 

HADI  فً اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة
من المجال العمومً البحري،  ةخمسة عشرة سنة، لقطع

( بمنطقة 170  رقم ة( )القطع2م 6.000مساحتها )
)القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط  28الكٌلو متر  

 المرفق.
 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 

المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 
ع للمجال أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجا

العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 ( أوقٌة للسنة. 3.000.000سنوٌا، أي مبلػ )
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة. السنة
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مصنع لدقٌق : 3المادة 

 وزٌت السمك.

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
حرٌة التجارٌة و تعده مصالح مدٌرٌة الب

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

ة ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفر -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و

ل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و إلى ك
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.

كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز
األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
 الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملؾ طلب االعتماد،

ة االستؽالل، ترجع األماكن إلى عند نهاٌ -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 
البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 
 لمخطط أو المخططات المرفقة تبعا ل

ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك
 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.

ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل
المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 

 واالقتصاد البحري.
ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م

المصالح المختصة فً القطاعات  تطالب بها
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.
ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 

 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:
 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3ة )إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالث -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
ا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من شخصٌ

اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 
 بالمجان.

ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 
سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 

 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 
لعام لوزارة الصٌد و االقتصاد ٌكلؾ األمٌن ا: 7المادة 

البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
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التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 
 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

_______ 

 2016 سبتمبر 22صادر بتارٌخ  866مقرر رقم 
من المجال ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 FIMBO SARLالعمومً البحري لشركة 
فً FIMBO SARL ٌرخص لشركة  المادة األولى:

اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
من المجال العمومً البحري، مساحتها  ةسنة، لقطع

لو متر  ( بمنطقة الك52ٌ  رقم ة( )القطع2م 5.000)
 )القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط المرفق. 28

 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 

أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 

ػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع صاحب الرخصة بمبل
 ( أوقٌة للسنة. 2.500.000سنوٌا، أي مبلػ )

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
تاوة تسدٌدا مقدم الدفع بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإل

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع للصٌد : 3المادة 

 ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة؛ -
 مصنع للتبرٌد؛ -
 مصنع لدقٌق وزٌت السمك. -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 

 ران و مدٌرٌة العقارات.مدٌرٌة العم
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
الفضالت، ٌستجٌب على جهاز صرؾ مٌاه 

للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.

ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و
ة فً أي وقت و إلى كل أجزاء مصنع المعالج

اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 
 الشهادات الصحٌة.

كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز
األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 

 عمول بها.النماذج البٌئٌة الم
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملؾ طلب االعتماد،

ماكن إلى عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األ -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 
البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك
 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.

ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل
صادر عن وزٌر الصٌد المٌاه إال بموجب قرار 

 واالقتصاد البحري.
ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م

تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 
 دى الحاالت التالٌة:واالقتصاد البحري و ذلك فً إح

 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

و محاولة التصرؾ فً المجال أي تصرؾ أ -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
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ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 
سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 

 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 

مقرر الذي ٌنشر التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا ال
 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

_______ 

 2016 سبتمبر 22صادر بتارٌخ  867مقرر رقم 
من المجال ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 FISH MAELالعمومً البحري لشركة 
MAURITANIE 

    FISH MAEL ٌرخص لشركة  المادة األولى:
MAURITANIE  ًاإلستؽالل المإقت و القابل ف

من المجال  ةلإلرجاع لمدة خمسة عشرة سنة، لقطع
  رقم ة( )القطع2م 5.000العمومً البحري، مساحتها )

)القطب البحري أفرنانه(  28( بمنطقة الكٌلو متر  154
 طبقا للمخطط المرفق.

 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
المحدد للرسوم من  2016 ماٌو 18الصادر بتارٌخ 

أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 ( أوقٌة للسنة. 2.500.000سنوٌا، أي مبلػ )
عدد بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة ل

األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 
 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.

بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 
دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 

محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
الصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً كل مخ
 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع للصٌد : 3المادة 

 ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة؛ -
 مصنع للتبرٌد؛ -
 مصنع لدقٌق وزٌت السمك. -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة  التجارٌة
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 مً البحريالمجال العمو

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 

مؽطى أو  صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و
 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.

ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و
إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و 
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

اإلجراءات الضرورٌة، األسماك، ملزم باتخاذ 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 
الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 

 النماذج البٌئٌة المعمول بها.
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  تقدٌم دراسة حول -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملؾ طلب االعتماد،

عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 

ٌرٌة البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مد
 العقارات.

ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي
المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و 

 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 
ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك

 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.
ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل

إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد المٌاه 
 واالقتصاد البحري.

ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  -م
تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 
 حري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:واالقتصاد الب

 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.
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( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 
شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
ى ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إل :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 هورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.فً الجرٌدة الرسمٌة للجم

 2016 سبتمبر 22صادر بتارٌخ  868مقرر رقم 
من المجال ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 FMO FISH - SARLالعمومً البحري لشركة 
 - FMO FISH ٌرخص لشركة  المادة األولى:

SARL فً اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة
من المجال العمومً البحري،  ةخمسة عشرة سنة، لقطع

( بمنطقة الكٌلو 74  رقم ة( )القطع2م 6.000مساحتها )
)القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط  28متر  
 المرفق.
 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 

المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 
للمجال  أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع

العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفروضة على 
صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 

 ( أوقٌة للسنة. 3.000.000سنوٌا، أي مبلػ )
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.السنة 
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة.  مدٌرٌةب البحري
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع للصٌد : 3المادة 

 ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة؛ -
 مصنع للتبرٌد؛ -
 مصنع لدقٌق وزٌت السمك. -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:

تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ
التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 

 أعاله. 2

محضر معاٌنة االستؽالل الذي  الحصول على . ب
تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الحدٌثة الطرق

ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 
للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 
تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 
صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و

إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و 
اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.
كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
الوسط لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ 

الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و المعاٌٌر و 
 النماذج البٌئٌة المعمول بها.

كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح

شكل نتائجها جزءا و النظم المعمول بها و التً ست
 من ملؾ طلب االعتماد،

عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 
البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي
لمخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحالً و ا

 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 
ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك

 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.
ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل

المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 
 واالقتصاد البحري.

أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن  ٌجب -م
تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 البٌئة.
ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 

 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:
 أعاله 3المادة عدم احترام ترتٌبات  -
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( 3إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثالثة ) -
 أشهر.

إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -
بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 

 على أن االستؽالل تم بالفعل.
( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -

 سنوات
أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -

 ي.العمومً البحر
ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمرخص له  :5المادة 

شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 بعد إنذار للمرخص له. 4المادة المنصوص علٌها فً 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد : 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.
_______ 

 2016 سبتمبر 22صادر بتارٌخ  869مقرر رقم 
من المجال ة ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المؤقت لقطع

 PROGRESIVEالعمومً البحري لشركة 
فً PROGRESIVE ٌرخص لشركة  المادة األولى:

اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة 
من المجال العمومً البحري، مساحتها  ةسنة، لقطع

( بمنطقة الكٌلو متر  168  رقم ة( )القطع2م 6.000)
 )القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط المرفق. 28

 431طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
المحدد للرسوم من  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ 

أجل اإلستؽالل المإقت و القابل لإلرجاع للمجال 
ضة على العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة المفرو

صاحب الرخصة بمبلػ خمس مائة أوقٌة للمتر المربع 
 ( أوقٌة للسنة. 3.000.000سنوٌا، أي مبلػ )

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة مساوٌة لعدد 
األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع هذا المقرر حتى نهاٌة 

 السنة الجارٌة مضروبا فً الكلفة الٌومٌة لإلتاوة.
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومٌة و التسجٌل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومً 

 البحرٌة التجارٌة. مدٌرٌةبالبحري 

ً إلنجاز مجمع للصٌد ٌمنح الترخٌص الحال: 3المادة 
 ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة؛ -
 مصنع للتبرٌد؛ -
 مصنع لدقٌق وزٌت السمك. -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى مدٌرٌة البحرٌة  . أ

التجارٌة بؽٌة االستؽالل طبقا لترتٌبات المادة 
 أعاله. 2

الحصول على محضر معاٌنة االستؽالل الذي  . ب
البحرٌة التجارٌة و تعده مصالح مدٌرٌة 

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق بالصحة و  -ج

النظافة العمومٌة و شبكات الطرق و استؽالل 
 المجال العمومً البحري

استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د

 الطرق الحدٌثة

وفرة ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون مت -ه

على جهاز صرؾ مٌاه الفضالت، ٌستجٌب 

للمتطلبات الصحٌة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما 

تم صرفه. ٌجب أن ٌكون حجم مجاري و فتحات 

صرؾ الماء الوسخ بؤبعاد مالئمة و مؽطى أو 

 مجهزا بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.

ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً النفاذ  -و

ى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي وقت و إل

اإلطالع على الكشوؾ و الوثائق التجارٌة و 

 الشهادات الصحٌة.

كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع لمعالجة  -ز
األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، 
لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها و إتالؾ الوسط 

المعاٌٌر و الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و النظم و 
 النماذج البٌئٌة المعمول بها.

كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة المحتملة 
التً ٌتم القٌام بها من طرؾ السلطات المعنٌة 

 المختصة.
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا للتشرٌعات  -ح

و النظم المعمول بها و التً ستشكل نتائجها جزءا 
 من ملؾ طلب االعتماد،

عند نهاٌة االستؽالل، ترجع األماكن إلى  -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء سٌتم 
إعداد محضر معاٌنة من طرؾ مصالح مدٌرٌة 
البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي

ً و المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر الحال
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

ٌكون للمنشآت و استؽاللها  ال ٌجب أن -ك
 انعكاسات سلبٌة على الوسط الطبٌعً.

ال ٌمكن للمستفٌد إقامة بناٌات على مجاري  -ل
المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر الصٌد 

 واالقتصاد البحري.
 ٌجب أن ٌتقٌد المستفٌد بالشروط التً ٌمكن أن -م

تطالب بها المصالح المختصة فً القطاعات 
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المكلفة بالصٌد و العمران و العقارات و الصناعة و 
 البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽالل بقرار من وزٌر الصٌد   :4المادة 
 واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى الحاالت التالٌة:

 أعاله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
( 3ً ظرؾ ثالثة )إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع ف -

 أشهر.
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 على أن االستؽالل تم بالفعل.

( 3أي توقؾ عن النشاط ٌزٌد عن ثالث ) -
 سنوات

أي تصرؾ أو محاولة التصرؾ فً المجال  -
 العمومً البحري.

خص له ٌكون حق االستؽالل الممنوح للمر :5المادة 
شخصٌا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 
اإلدارة و ال ٌمكن أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر الحالً إلى  :6المادة 

سحب الترخٌص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 بعد إنذار للمرخص له. 4المنصوص علٌها فً المادة 

ؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و االقتصاد ٌكل: 7المادة 
البحري، و والً والٌة اترارزه و مدٌر البحرٌة 
التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

  والعمران  اإلسكان  وزارة
 الترابي  واالستصالح

 نصوص تنظٌمٌة
دجمبر  30صادر بتارٌخ  222 – 2016مرسوم رقم 

 منطقةٌقضً بالمصادقة على مخطط تقطٌع  2016
شمال توسعة المركب الجامعً بمقاطعة تفرغ  تقع

 نة، والٌة انواكشوط الغربٌة ٌدعىزٌنة، بلدٌة تفرغ زٌ
)ت.ش.م.ج( و "تقطٌع شمال المركب الجامعً" 

 .بإعالنه ذا نفع عام
ا نفع عام، مخطط تقطٌع و ٌعلن ذ ٌصادق: المادة األولى

منطقة تقع شمال توسعة المركب الجامعً ٌدعى "تقطٌع 
  .)ت.ش.م.ج( شمال المركب الجامعً"

ٌقع مخطط التقطٌع بمقاطعة تفرغ زٌنة، بلدٌة تفرغ 
 ,A, Bزٌنة، والٌة انواكشوط الؽربٌة، و تحده النقاط

C, D   التً تحدد مواقعها الجؽرافٌة فً نظامWGS 
 ( كما ٌلً:28)الحزمة  84

 

 X Y النقطة

A 3982022206 200974925 

B 3985652088 2009747255 

C 3982052199 2009263244 

D 3985912709 2009263244 

ٌلحق بهذا المرسوم و ٌعتبر جزاء منه دفتر : 2المادة 
الشروط الذي ٌبٌن طبٌعة مختلؾ العناصر التً تكون 

 هذا المخطط و ٌحدد وجهتها.
سٌتم إعداد مخطط تجمٌع بعد تنفٌذ هذا  :3المادة 

المخطط. و ٌتم اعتماده بموجب مقرر من الوزٌر 
 المكلؾ بالعمران.

ن تجرى تعدٌالت أفً حالة الضرورة ٌمكن  :4المادة 
مكلؾ لطفٌفة على المخطط و ذلك بقرار من الوزٌر ا

 بالعمران.
المخالفة لهذا السابقة تلؽى كافة الترتٌبات  :5المادة 

 مرسوم.ال
ٌكلؾ وزٌر اإلسكان و العمران و  :6المادة 

اإلستصالح الترابً بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر فً 
 الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

 والنقـل  التجهيز  وزارة
 نصوص تنظٌمٌة

دجمبر  28صادر بتارٌخ  221 – 2016مرسوم رقم 
لسالمة ٌتضمن اعتماد البرنامج الوطنً  2016

 .الطٌران المدنً
قتضى هذا المرسوم اعتماد م: ٌتم بالمادة األولى

البرنامج الوطنً لسالمة الطٌران المدنً المعد وفقا 
 –2011لمقتضٌات المادة السادسة من القانون رقم 

المتضمن مدونة  2011فبراٌر  27بتارٌخ  020
 –2011من المرسوم رقم  74الطٌران المدنً و المادة 

المطبق للمدونة  2011مارس  31ارٌخ بت 029
المذكورة باإلضافة إلى القواعد القٌاسٌة و التوصٌات 

قة لإلتفاقٌة شٌكاؼو المتع 19الواردة فً الملحق 
جمبر د 07بالطٌران المدنً و المصادق علٌها بتارٌخ 

1944. 
ٌمثل البرنامج الوطنً لسالمة الطٌران المدنً  :2المادة 

سالمة فً إطار ٌجمع مجمل نظام تسٌٌر الدولة لل
نظمة الموجهة لتحسٌن السالمة. و ٌمثل التشرٌعات و األ

البرنامج مقاربة تسٌٌر منتظمة للسالمة تشمل 
المإسسات و المسإولٌات و السٌاسات و اإلجراءات 

 التنظٌمٌة المتعلقة بتسٌٌر السالمة.
و ٌهدؾ البرنامج الوطنً للسالمة إلى تحدٌد المستوى 

السالمة الذي تهدؾ مورٌتانٌا إلى الوصول  المقبول من
 إلٌه من خالل: 

 تحدٌد سٌاسات و أهداؾ السالمة؛ -
 تسٌٌر مخاطر السالمة؛ -
 ضمان السالمة؛ -
 النهوض بالسالمة. -

ٌهدؾ البرنامج الوطنً للسالمة كذلك إلى إلزام مقدمً 
الخدمات الخاضعٌن لمسإولٌة سلطة الطٌران المدنً 

مورٌتانٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ بالجمهورٌة اإلسالمٌة ال
 8نظام مالئم و فعال لتسٌٌر السالمة طبقا ألحكام المادة 



 0003. العدد ...............................7302ٌناٌر  03الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  بتارٌخ 

 
 

51 
 

فبراٌر  27بتارٌخ  020 –2011من القانون رقم 
 78المتضمن مدونة الطٌران المدنً و المادة  2011

مارس  31بتارٌخ  2011 –092من المرسوم رقم 
اعد المطبق للمدونة المذكورة. و كذلك القو 2011

قٌاسٌة و الممارسات المطلوبة من طرؾ منظمة ال
و المواد اإلرشادٌة  19الطٌران المدنً الدولً )الملحق 

 (.9859الواردة فً دلٌل إدارة السالمة 
تكلؾ الوكالة الوطنٌة للطٌران المدنً، وفقا  :3المادة 

لتطور أنشطة الطٌران الوطنً، بتطبٌق و تحٌٌن 
ال ٌتجزأ من هذا  ءكل جزالبرنامج المرفق و الذي ٌش

 المرسوم.
ي رللطٌران المدنً هو اإلدا ةدٌر العام للوكالة الوطنٌمال

المسإول عن البرنامج الوطنً لسالمة الطٌران المدنً. 
و ٌمنح بمقتضى ذلك السلطة و المسإولٌات التً تتطلبها 

 إدارة و تنفٌذ و تسٌٌر البرنامج بما فً ذلك:
الدولة عن تنفٌذ البرنامج السلطة و المسإولٌة باسم  .1

و المحافظة علٌه على مستوى منظومة الطٌران 
 باستثناء جهاز الدولة للتحقٌق فً الحوادث؛

السلطة المتعلقة بالمصادر البشرٌة و المادٌة  .2
 المرتبطة بتنظٌم و تنفٌذ البرنامج؛

سلطة الرقابة على اعتماد مقدمً الخدمات فً  .3
نامج الوطنً مجال السالمة وفقا لمقتضٌات البر

 لسالمة الطٌران المدنً؛
سلطة تنسٌق كافة المسائل المتعلقة بالبرنامج على  .4

 المستوى الوطنً.
ٌتم تعدٌل البرنامج الوطنً لسالمة الطٌران  :4المادة 

لطٌران االمدنً عن طرٌق مقرر للوزٌر المكلؾ ب
 المدنً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

نقل بتطبٌق هذا ٌكلؾ وزٌر التجهٌز و ال :5المادة 
المرسوم الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 

 اإلسالمٌة المورٌتانٌة.
__________ 

ٌعدل  7352نوفمبر  35بتارٌخ  527مقرر رقم 

بتارٌخ  5333ترتٌبات المادة األولى من المقرر رقم 

المحدد لبعض حاالت التعارض مع  7351ٌولٌو  55

 مزاولة المناولة المٌنائٌة
تعدل ترتٌبات المادة األولى من المقرر :  المادة األولى

المحدد لبعض  5052ٌولٌو  56بتارٌخ  5000رقم 

وذلك على  حاالت التعارض مع مزاولة المناولة المٌنائٌة
 النحو التالً :

من  3.3)جدٌدة( : طبقا لترتٌبات المادة  المادة األولى

 5052فبراٌر  51الصادر بتارٌخ  5052المرسوم رقم 

المتضمن شروط االعتماد ومزاولة المناولة المٌنائٌة، 
فإن النشاطات التالٌة تتعارض مع مزاولة المناولة 

 المٌنائٌة :
 النقل البحري، -
 االٌراد والتصدٌر -
 الشحن، -
 العبور. -

: ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة التجهٌز والنقل،  7المادة 

ة الجرٌدة الرسمٌبتطبٌق هذا المقرر الذي ٌنشر فً 
 للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

 وزارة المياه والصرف الصحي
 نصوص تنظٌمٌة

ٌلغً  7352 سبتمبر 35صادر بتارٌخ  403مقرر رقم 

الصادر بتارٌخ  5732 و ٌحل محل المقرر رقم

و القاضً بإنشاء و تنظٌم لجنة تسٌٌر  32/31/7357

 طقة الشمالٌة بالماءالخلٌة المكلفة بمشروع تزوٌد المن
 بالصالح للشر
ٌلؽى هذا المقرر و ٌحل محل المقرر رقم : المادة األولى

و القاضً بإنشاء  03/02/5051الصادر بتارٌخ  5103

و تنظٌم لجنة تسٌٌر الخلٌة المكلفة بمشروع تزوٌد 
 بطقة الشمالٌة بالماء الصالح للشرالمن

ٌتم إنشاء لجنة تسٌٌر خلٌة مشروع تزوٌد  :7المادة 

ب و تعمل تحت الصالح للشر ءالٌة بالماالمنطقة الشم
 وصاٌة وزٌر المٌاه و الصرؾ الصحً.

تتمثل مهام لجنة تسٌٌر خلٌة مشروع تزوٌد  :0المادة 

 ب فً:الصالح للشر ءالمنطقة الشمالٌة بالما
 متابعة نشاطات الخلٌة المكلفة بالمشروع، - أ

ال إلى تسهٌل دعم الخلٌة المكلفة بالمشروع سبٌ - ب
 لنشاطاتها،ممارستها 

 اعتماد مٌزانٌة الخلٌة المكلفة بالمشروع، - ت
 ،اإلجراءاتدلٌل  داعتما - ث
اعتماد جدول الرواتب والعالوات الخاص  - ج

 بالعمال.
ٌرأس لجنة تسٌٌر خلٌة مشروع تزوٌد : 7المادة 

ب المستشار الفنً الصالح للشر ءالمنطقة الشمالٌة بالما
األعضاء المكلؾ بقطاع المٌاه و تتكون هذه اللجنة من 

 التالٌة:
  المستشار الفنً لوزٌر المٌاه والصرؾ

 الصحً المكلؾ بتسٌٌر خلٌة المشروع؛

 ممثلٌن عن وزارة المالٌة و االقتصاد؛ 

  مدٌر التخطٌط و المتابعة و التعاون بوزارة

 المٌاه والصرؾ الصحً؛

 مدٌر المٌاه بوزارة المٌاه والصرؾ الصحً؛ 

 مدٌر الهٌدرولوجٌا والسدود؛ 

  الشإون اإلدارٌة و المالٌة بوزارة المٌاه مدٌر

 والصرؾ الصحً؛

تقوم لجنة تسٌٌر الخلٌة باطالع وزٌر المٌاه  :1المادة 

والصرؾ الصحً على جمٌع نشاطاتها و تطبق 

 توجٌهاته العامة المتعلقة بالموضوع .

ٌجوز للجنة أن تضم، بشكل استشاري، أٌة : 2المادة 

مفٌدة نظرا لكفاءتها أو هٌئة أو شخصٌة تعتبر مساعدتها 
 لخبرتها المعروفة.
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ٌتولى المستشار الفنً لوزٌر المٌاه والصرؾ  :3المادة 

الصحً المكلؾ بتسٌٌر خلٌة المشروع، مهمة سكرتارٌا 
 اللجنة.

تجتمع لجنة التسٌٌر أربع مرات سنوٌا و  :4المادة 

 ٌجوز لها أن تجتمع بصفة استثنائٌة بدعوة من رئٌسها.
جتماعات لجنة تسٌٌر الخلٌة فً محاضر ٌتم تدوٌن ا

 موقعة من طرؾ الرئٌس و األعضاء الحاضرون.

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة المٌاه والصرؾ  :5المادة 

الصحً بتطبٌق هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

_________ 
 2016سبتمبر  01صادر بتارٌخ  831مقرر رقم 

الذي ٌقضً  1080ٌلغً و ٌحل محل المقرر رقم 
للبرنامج الوطنً المندمج فً  إشرافبإنشاء لجنة 

 خدمات المٌاه فً الوسط الرٌفً 
: ٌلؽى هذا المقرر و ٌحل محل المقرر رقم المادة األولى

بإنشاء لجنة  القاضً 16/06/2013بتارٌخ  1080
طنً المندمج فً خدمات المٌاه فً للبرنامج الو إشراؾ

  .الوسط الرٌفً
للبرنامج الوطنً  إشراؾلجنة  ٌتم إنشاء :2المادة 

المندمج  لخدمات المٌاه فً الوسط الرٌفً تحت سلطة 
 الوزٌر المكلؾ بالمٌاه و الصرؾ الصحً.

 : : تكلؾ لجنة اإلشراؾ باألهداؾ3المادة 
فً متابعة إنجاز البرنامج  فً خدمات المٌاه  -

 الوسط الرٌفً ؛
إنشاء إطار دعم للهٌاكل المكلفة بإنجاز  -

 المشروع ألجل أفضل متابعة لنشاطاته؛
التصوٌت على مٌزانٌة البرنامج والمصادقة  -

العالوات و  إنشاء على تنفٌذه؛ لذلك تقرر
 االمتٌازات التً تمنح

جراءات الكفٌلة بإزالة العوائق التً اإلاتخاذ  -
 .تحول دون تقدم البرنامج

البرنامج الوطنً  إشراؾٌتم تشكٌل لجنة : 4المادة 
 المندمج فً خدمات المٌاه فً الوسط الرٌفً كما ٌلً:

 الرئٌس:
لوزٌر  الصحً المستشار المكلؾ بالصرؾ -

 المٌاه و الصرؾ الصحً 
 األعضاء:

مستشار المكلؾ بالشإون القانونٌة لوزٌر ال -
 المٌاه و الصرؾ الصحً

التخطٌط و التعاون مدٌر إدارة المتابعة و  -
 بوزارة المٌاه و الصرؾ الصحً

 مدٌر المٌاه -
 مدٌر الصرؾ الصحً  -
مدٌر الشإون اإلدارٌة و المالٌة بوزارة المٌاه  -

 و الصرؾ الصحً
المدٌر العام للمكتب الوطنً لخدمات المٌاه فً  -

 الوسط الرٌفً
 مدٌر االستصالح الزراعً -

مدٌر إدارة المتابعة و التخطٌط و التعاون  -
 وزارة الزراعةب

 ممثل وزارة البٌطرة -
 ممثل وزارة االقتصاد والمالٌة  -
 ممثل وزارة البٌئة  -
ممثل الوزارة المنتدبة لدى وزارة االقتصاد  -

 والمالٌة المكلفة بالمٌزانٌة
 ممثل وزارة التجهٌز والنقل -

قارٌر بشكل منتظم : على لجنة اإلشراؾ تقدٌم ت5المادة 
 .الصحً لمٌاه والصرؾباللوزٌر المكلؾ 

: ٌمكن للجنة أن تضٌؾ بصفة استشارٌة أي 6المادة 
هٌئة أو شخص ترى مساعدته مفٌدة بحكم كفاءته أو 

 خبرته؛
ٌتولى مدٌر المٌاه )المنسق الوطنً للمشروع(  :7المادة 

 .اإلشراؾمهمة سكرتارٌا لجنة 
تجتمع لجنة اإلشراؾ مرتٌن فً السنة و إذا  :8المادة 

تجتمع بشكل استثنائً فً كل دعت الضرورة ٌمكن أن 
وقت بدعوة من رئٌسها، و ٌجب عند كل اجتماع تقدٌم 

 .تقرٌر و توزٌعه
ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة المٌاه و الصرؾ : 9المادة 

الصحً بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

________ 

ٌعدل  7352أكتوبر  37صادر بتارٌخ  532مقرر رقم 

 – 55 – 30بتارٌخ  7572بعض ترتٌبات المقرر رقم 

القاضً بإنشاء و تنظٌم لجنة دائمة لبرنامج  7350

الماء الشروب والصرف الصحً فً خمس والٌات 
 مورٌتانٌة. 

من المقرر  4و  3تعدل ترتٌبات المواد  :المادة األولى

القاضً  5053نوفمبر  3بتارٌخ الصادر  5553رقم 

بإنشاء و تنظٌم لجنة دائمة لبرنامج الماء الشروب 
والصرؾ الصحً فً خمس والٌات مورٌتانٌة و 

 تستبدل كما ٌلً:

تتشكل اللجنة الدائمة لبرنامج الماء  : جدٌدة:3المادة 

الشروب والصرؾ الصحً فً خمس والٌات مورٌتانٌة 
 على النحو التالً :

 الرئٌس:

 ٌر التخطٌط و المتابعة و التعاونمد 
 األعضاء:

 المكلؾ بالشإون المستشار الفنً للوزٌر ،
 القانونٌة

 ستشار الفنً للوزٌر، المكلؾ بالمٌاهالم 

 المكلؾ بالصرؾ المستشار الفنً للوزٌر ،
 الصحً؛

 مدٌر المٌاه؛ 
 مدٌر الشإون اإلدارٌة و المالٌة؛ 
 مدٌر الهٌدرولوجٌا و السدود 
  الصحًمدٌر الصرؾ 
 مدٌر المركز الوطنً للمصادر المائٌة 
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  ًالمدٌر العام للمكتب الوطنً لخدمات المٌاه ف
 الوسط الرٌفً

 ممثل عن سلطة التنظٌم 
  ممثل عن جهتً التموٌل الوكالة الفرنسٌة

 للتنمٌة و االتحاد األوربً
تجتمع اللجنة أربع مرات سنوٌا و   جدٌدة: 7المادة 

ٌجوز لها أن تجتمع بصفة استثنائٌة بدعوة من رئٌسها. 
ٌتم تدوٌن اجتماعاتها فً محاضر موقعة من طرؾ 
الرئٌس و األعضاء الحاضرٌن. و ٌجب تقدٌم و توزٌع 

 التقرٌر بعد كل اجتماع.
ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة المٌاه والصرؾ  :7المادة 

هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة  الصحً بتطبٌق
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

_________ 

ٌقضً  7352أكتوبر  77صادر بتارٌخ  502مقرر رقم 

بإنشاء و تنظٌم اللجنة التوجٌهٌة المسؤولة عن تنفٌذ 
استراتٌجٌة المكتب الوطنً لخدمات الماء فً الوسط 

 الرٌفً
ة الوزٌر المكلؾ بالمٌاه و : تحت وصاٌالمادة األولى

الصرؾ الصحً ٌتم إنشاء لجنة توجٌهٌة مسإولة عن 
تنفٌذ استراتٌجٌة المكتب الوطنً لخدمات الماء فً 
الوسط الرٌفً المعتمدة من طرؾ مجلس الوزراء 

 05/06/5053بتارٌخ 

 تكلؾ هذه اللجنة بما ٌلً: :7المادة 

 متابعة التقدم المحرز فً تنفٌذ االستراتٌجٌة؛ - أ
للجان المصؽرة المسإولة عن وضع ا توجٌه  - ب

 ب االستراتٌجٌة ؛نو تنفٌذ مختلؾ جوا
المصادقة على جمٌع الوثائق الصادرة فً  - ت

 إطار االستراتٌجٌة؛
المصادقة على مٌزانٌة خطة إعادة بناء المكتب  - ث

الوطنً لخدمات الماء فً الوسط الرٌفً و 
مراقبة تنفٌذها، و اتخاذ القرارات المتصلة 

 ٌزانٌة؛بالم
اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بإزالة العوائق التً  - ج

 تحول و تنفٌذ االستٌراتٌجٌة؛
ضمان احترام اإلطار الزمنً لتنفٌذ  - ح

 االستراتٌجٌة؛
 : كون لجنة التوجٌه على النحو التالًتت :0المادة 
 :الرئٌس

 األمٌن العام لوزارة المٌاه والصرؾ الصحً
 األعضاء:

 بالمٌاهمستشار الوزٌر المكلؾ  -
 مدٌر المٌاه -
 مدٌر إدارة المتابعة و التخطٌط  و التعاون  -
رئٌس مجلس اإلدارة للمكتب الوطنً لخدمات  -

 المٌاه فً الوسط الرٌفً
المدٌر العام للمكتب الوطنً لخدمات المٌاه فً  -

 الوسط الرٌفً

: تقدم اللجنة تقرٌرا شهرٌا لوزٌر المٌاه 7المادة 

 والصرؾ الصحً؛
ن للجنة بشكل تشاوري إضافة قطاعات أو : ٌمك1المادة 

أشخاص ذوي عون مفٌد بحكم كفاءتهم و خبرتهم 
 المعروفتٌن؛

 تتولى إدارة المٌاه مهمة سكرتٌرٌا اللجنة؛: 2المادة 

تجتمع اللجنة التوجٌهٌة مرة واحدة فً الشهر  :3المادة 

و ٌمكن أن تجتمع بشكل استثنائً بدعوة من رئٌسها، و 
ٌع تقرٌرا نصؾ شهري عقب كل ٌجب تقدٌم و توز

 اجتماع؛

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة المٌاه والصرؾ  :4المادة 

الصحً بتطبٌق هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

وزارة التعليم العالي والبحث  
 العلمي

 نصوص تنظٌمٌة
 2016ٌونٌو  27صادر بتارٌخ  624مقرر رقم 

النظم الداخلٌة و تشكٌلة الهٌاكل  على ٌتضمن المصادقة
  .المداولة للمدرسة العلٌا للتعلٌم بانواكشوط

تتم المصادقة على النظم الداخلٌة : المادة األولى

ط المرفقة بهذا المقرر. و وللمدرسة العلٌا للتعلٌم بانواكش

 مر بــ:ٌتعلق األ

المعتمد من لٌم، النظام الداخلً للمدرسة العلٌا للتع -

مارس  13ة فً دورته بتارٌخ طرؾ مجلس اإلدار

 ؛2013

و المعتمد من  المعد النظام الداخلً لمجلس اإلدارة -

مارس  19طرؾ هذا المجلس فً دورته بتارٌخ 

 ؛2015

النظام الداخلً للمجلس التربوي و العلمً و  -

البحثً المعتمد من طرؾ مجلس اإلدارة فً 

 ؛2015مارس  19دورته بتارٌخ 

النظام الداخلً لمجلس التؤدٌب المعد و المعتمد من  -

مارس  19طرؾ مجلس اإلدارة فً دورته بتارٌخ 

2015. 

تتم المصادقة على تشكٌلة كل من لجنة  :2المادة 
التسٌٌر و المجلس التربوي و العلمً و البحثً و لجنة 
الصفقات لدى المدرسة العلٌا للتعلٌم بانواكشوط، كما 

مارس  19ارة فً دورته بتارٌخ دعٌنها مجلس اإل
2015. 

ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة الرسمٌة  :3المادة 
 للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.
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وزارة التشغيل والتكوين   
المهني وتقنيات االعالم  

 واالتصال
 نصوص تنظٌمٌة

 7352أغسطس  37صادر بتارٌخ  370مقرر رقم 

مشروع تحسٌن " مشروع ٌدعى َ ٌقضً بإنشاء
 "المؤسسًالقدرات و الدعم 

تنشؤ بدٌوان وزٌر التشؽٌل و التكوٌن : المادة األولى
المهنً و تقنٌات اإلعالم و االتصال، وحدة إدارٌة مكلفة 
بتحسٌن القدرات و الدعم المإسسً للطاقم التؤطٌري 

مشروع تحسٌن القدرات و الدعم "َللقطاع، تدعى 
 "المإسسً

 ترتٌبات عامةالفصل األول: 

ٌهدؾ المشروع إلى تصور و تنفٌذ  :7المادة 

اإلستراتٌجٌات و الخطط  المتعلقة بتحسٌن  القدرات 
، الموجهة لصالح الطاقم التؤطٌري المإسسًو/أو  الدعم 

 للوزارة. و ٌكلؾ على  وجه الخصوص ، ب:
تحدٌد حاجٌات القطاع فً مجال تحسٌن   -

 ،ًالقدرات و الدعم المإسس
للتكوٌن المستمر للمصادر  وضع خطط -

 ٌاتها،والبشرٌة و برامج تحسٌن مست
البحث عن فرص التموٌل فً مجال تكوٌن  -

 المصادر البشرٌة،
 إعداد طلبات التموٌل، -
تسٌٌر المصادر المخصصة لتحسٌن  القدرات  -

، المخصصة للطاقم المإسسًو الدعم 
 التؤطٌري للوزارة،

برمجة و/أو تنفٌذ كل ما من شؤنه ترقٌة  -
تحسٌن قدرات الطاقم التؤطٌري للوزارة و 

 الرفع المستمر من مستوٌاته.
 ٌمول المشروع من خالل : :0المادة 
مساعدات الشركاء الفنٌٌن و المالٌٌن للحكومة،  -

 المهتمٌن بهذا القطاع ،
مساهمة وطنٌة ٌتم رصدها لهذا الؽرض من  -

 مٌزانٌة القطاع.

 المشروع الفصل الثانً: الوضعٌة اإلدارٌة و إدارة

ٌوضع المشروع بدٌوان وزٌر التشؽٌل و : 7المادة 

التكوٌن المهنً و تقنٌات اإلعالم و االتصال، و تحت 

تقوم وحدة تسمى َوحدة تنسٌق  .السلطة المباشرة للوزٌر

المشروع َ بتسٌٌر المشروع، تحت إشراؾ لجنة تسمى 

 ."لجنة قٌادة المشروع"َ

بالتسٌٌر اإلداري  تكلؾ وحدة تنسٌق المشروع :1المادة 

 و الفنً و المالً للمشروع، و تتكون من :

 ع،ومنسق، رئٌسا للمشر -

خبٌر تقنً، مكلفا بإعداد و متابعة الملفات  -

 الفنٌة،

 مختص فً الصفقات، مكلفا بإبرام الصفقات، -

مسإول إداري و مالً، مكلفا بالتسٌٌر اإلداري  -

والمالً للمشروع تحت سلطة منسق 

 المشروع،

 دعم.عمال  -
ٌعٌن منسق المشروع بمقرر من وزٌر  :2المادة 

التشؽٌل و التكوٌن المهنً و تقنٌات اإلعالم و االتصال، 
بٌنما ٌتم اختٌار عمال وحدة تنسٌق المشروع من ضمن 
عمال القطاع و ٌعٌنون بمذكرة من األمٌن العام للوزارة 

 بناء على اقتراح من منسق المشروع.
تنسٌق المشروع من طرؾ لجنة تدار وحدة  :3المادة 

 قٌادة المشروع، المكلفة ب:
 المصادقة على دفتر إجراءات المشروع، -
 المصادقة على خطة عمل المشروع، -
اعتماد برامج التكوٌن المعدة من طرؾ  -

 المشروع،
اعتماد برامج تحسٌن  القدرات و/أو  الدعم  -

 المعدة من طرؾ المشروع، المإسسً
 شروع،المصادقة على مٌزانٌة الم -
السهر على مطابقة برامج و خطط عمل  -

المشروع مع األهداؾ المرسومة له من طرؾ 
 الوزارة،

السهر على سالمة و صحة قواعد التسٌٌر  -
 التقنً و اإلداري للمشروع.

 : تتكون لجنة قٌادة المشروع على النحو التالً :4المادة 
األمٌن العام لوزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً  الرئٌس :

 تقنٌات اإلعالم و االتصال ، و
 األعضاء:

 المستشار الفنً، المكلؾ بالتعاون -
 المستشار الفنً، المكلؾ بالتموٌالت الصؽٌرة، -
 المفتش العام للوزارة، -
 و االتصال، اإلعالمالمدٌر العام لتقنٌات  -
 مدٌر الدراسات و البرمجة و التعاون، -
 مدٌر التكوٌن التقنى و المهنى -
 مدٌر التشؽٌل، -
 التموٌالت الصؽٌرة و الدمج المهنً، مدٌر -
 منسق المشروع. -

، لجنة قٌادة المشروع، عند الحاجة و ٌمكن توسٌع
بممثلٌن عن هٌئات أو قطاعات وزارٌة أخرى. كما 
ٌمكنها دعوة أي شخص ٌمكن أن ٌفٌد المشروع إلى 

 اجتماعاتها.
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تجتمع لجنة قٌادة المشروع بدعوة من رئٌسها : 5المادة 

 المشروع بدور السكرتارٌة. و ٌقوم منسق

ٌستفٌد كل من طاقم وحدة تنسٌق المشروع و : 53المادة 

كذلك رئٌس لجنة قٌادة المشروع من عالوات شهرٌة، 
لك تانٌة المشروع، على أن ٌحدد مبلػ تصرؾ من مٌز

العالوات بموجب مذكرة صادرة عن األمٌن العام 
 مشروع.للوزارة بناء على اقتراح مبرر من لجنة قٌادة ال

 

 الفصل الثالث: ترتٌبات نهائٌة

لهذا  المخالفة تلؽى كافة الترتٌبات السابقة: 55المادة 

 المقرر.

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة التشؽٌل و التكوٌن : 57ة دالما

المهنً و تقنٌات اإلعالم و االتصال بتنفٌذ مقتضٌات هذا 
المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 

 اإلسالمٌة المورٌتانٌة.
________ 

 

ٌقضً بتعٌٌن شنقٌتل كمشغل للنفاذ الشامل إلى خدمات اإلتصاالت  2016أغسطس  11صادر بتارٌخ  757مقرر رقم 

 اإللكترونٌة فً بعض مناطق النفاذ الشمال.

المحدد لتوجٌهات و  2012ٌونٌو  25الصادر بتارٌخ  1263من المقرر رقم  6طبقا لترتٌبات المادة : المادة األولى

أولوٌات النفاذ الشامل لخدمات اإلتصاالت، ٌتم تعٌٌن شنقٌتل كمشؽل لخدمات النفاذ الشامل إلى خدمات اإلتصاالت 

 اإللكترونٌة فً مناطق التؽطٌة المحددة فً الملحق المرفق.

 ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.تكلؾ سلطة التنظٌم بتطبٌق هذا المقرر الذي : 2المادة 

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير  
االقتصاد والمالية المكلفة  

 بالميزانية
 نصوص مختلفة

دجمبر  22صادر بتارٌخ  217 – 2016مرسوم رقم 
ٌقضً بالمنح النهائً لقطعة أرضٌة بمطار  2016

نواكشوط الشمالٌة لصالح انواكشوط القدٌم فً والٌة ا
 .كس ش.مرشركة النجاح ماجور وو

تمنح بصفة نهائٌة لصالح شركة النجاح : المادة األولى
قطعة أرضٌة صافٌة تبلػ  .كس ش.مرماجور وو
هكتارا، متمثلة فً القطع  33600189مساحتها 

نواكشوط االخاصة الواقعة بمخطط المطار القدٌم ب
بتارٌخ  19 –2016المنصوص علٌها فً المرسوم رقم 

القاضً بالمصادقة على مخطط  2016فبراٌر  03
نواكشوط القدٌم و إعالنه ذي نفع اتقطٌع منطقة مطار 

عام، و تبلػ المساحة اإلجمالٌة لهذه القطع 
، و المحددة طبقا لجدول اإلحداثٌات 57202159

 التالً:

 ص س 

1 400619.9962 2003213.3991 

2 401262.2182 2002703.6061 

3 401430.9172 2002914.8091 

4 401740.7232 2002669.1801 

5 399962.3373 2000437.2844 

6 399931.1847 2000155.8580 

7 398941.2230 1998917.0452 

8 397941.1880 1999206.5069 

9 397926.6123 1999272.0284 

10 398217.9384 1999967.5056 

11 398334.9061 2000155.6745 

12 399050.1747 2001173.6783 

13 399119.7122 2001183.8686 

14 399138.0351 2001207.6255 

15 399124.5267 2001322.5791 

16 399804.4367 2002161.5406 

و تخصص هذه المساحة الكلٌة لالستخدامات المحددة 
 بالجدول التالً:

المساحة  االستخدامات
 هكتار

نواكشوط االمساحة اإلجمالٌة لمطار 
 القدٌم 

57202159 

مساحة القطع األرضٌة الممنوحة 
 نهائٌا

33600189 

مساحة القطع األرضٌة الممنوحة 
 مإقتا

1704640 

 1606671 التجهٌزات العمومٌة

 2009940 احتٌاط عقاري للدولة

 18100719 الطرق

إصدار السندات العقارٌة للقطع األرضٌة لٌتم : 2المادة 

شركة  –سنٌم -موضوع االتفاقٌة الثالثٌة بٌن الدولة

، باسم شركة النجاح 2013أكتوبر  13النجاح بتارٌخ 

ٌجب رفع الحجز عن هذه القطع من طرؾ الشركة 

 ".سنٌم"الوطنٌة للصناعة و المناجم 
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تبقى سارٌة المفعول مخططات التقطٌع : 3المادة 

فبراٌر  03بتارٌخ  19 –2016المرسوم رقم  موضوع

القاضً بالمصادقة على مخطط تقطٌع منطقة  2016

مطار نواكشوط القدٌم، مقاطعة دار النعٌم، بلدٌة دار 

النعٌم، والٌة نواكشوط الشمالٌة و إعالنه ذي نفع عام و 

 2016ٌولٌو  21بتارٌخ  140 –2016المرسوم رقم 

تقطٌع قطع أرضٌة القاضً بالمصادقة على مخططات 

بمنطقة مطار نواكشوط الدولً القدٌم، مقاطعة دار 

النعٌم، بلدٌة دار النعٌم، والٌة نواكشوط الشمالٌة و 

 إعالنها ذات نفع عام.

تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا : 4المادة 

 المرسوم.

ٌكلؾ الوزٌر المنتدب لدى وزٌر االقتصاد و  :5المادة 

كلؾ بالمٌزانٌة بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر المالٌة الم

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

   

دجمبر  28صادر بتارٌخ  219 – 2016مرسوم رقم 

ٌقضً بالمنح المؤقت لثالث قطع أرضٌة فً  2016

نواكشوط ا ،نواكشوط الشمالٌةا ،انواكشوط الجنوبٌة

 .المورٌتانٌة للغازلصالح الشركة الغربٌة 

تمنح بصفة مإقتة لصالح الشركة : المادة األولى

رضٌة الثالثة البالؽة مساحة األالقطع  ،المورٌتانٌة للؽاز

( متر مربع و 2م2500كل منها ألفان و خمسمائة )

والٌة  /الواقعة على التوالً فً مقاطعة دار النعٌم

وط والٌة انواكش/ انواكشوط الشمالٌة، مقاطعة الرٌاض

الؽربٌة نواكشوط ا والٌة /الجنوبٌة و مقاطعة تفرغ زٌنة

ذلك كما هو موضح فً الملؾ الملحق و طبقا  و

 حداثٌات التالٌةلإل

األرضٌة للقطعة   UTMحداثٌاتإ: 1الجدول رقم 

 الواقعة فً مقاطعة دار النعٌم

 ص س النقطة

 1999880 405413 ا

 199949.95 404553 ب

 1999810 405423 ج

 1999839 405383 د

األرضٌة  للقطعة  UTMحداثٌاتإ: 2الجدول رقم 

 الواقعة فً مقاطعة الرٌاض

 ص س النقطة

 1991308.89 401157.50 ا

 1991298.17 401209.7 ب

 1991254.21 401188.679 ج

 1991257.85 401131.596 د

األرضٌة  للقطعة UTMحداثٌات إ: 3الجدول رقم 

 الواقعة فً مقاطعة تفرغ زٌنة

 ص س النقطة

 209478.55 393147.694 ا

 209478.503 393191.753 ب

 209425.53 393202.736 ج

 209425.87 393153.7 د

ء اٌوتخصص القطع األرضٌة حصرٌا إل: 2المادة 

 مقرات لتعبئة الؽاز للشركة المورٌتانٌة للؽاز.

مقابل مبلػ مالً اجمالً قدره ٌتم هذا المنح  :3المادة 

خمسة عشر ملٌونا و تسعة آالؾ و ستمائة 

( أوقٌة ٌمثل سعر القطع األرضٌة 1500090600)

الثالث و مصارٌؾ وضع الحدود و رسوم الطوابع لكل 

( أشهر 3منها و ٌسدد دفعة واحدة فً أجل ثالثة )

  .اعتبارا من تارٌخ توقٌع هذا المرسوم

استؽالل القطعة األرضٌة  ٌجب أن ٌبقى :4المادة 

 2محصورا على الوجهة المحددة لها بمقتضى المادة 

شهرا  27و ٌتم هذا االستؽالل فً أجل أقصاه  ،أعاله

كما ٌإدي عدم احترام ، من تارٌخ توقٌع هذا المرسوم

الترتٌبات اآلنفة الذكر إلى بطالن المنح دون الحاجة إلى 

 اإلشعار بذلك كتابٌا.

كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا تلؽى : 5المادة 

 المرسوم.

 ٌكلؾ الوزٌر المنتدب لدى وزٌر االقتصاد و :6المادة 

المالٌة المكلؾ بالمٌزانٌة بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

   

دجمبر  28صادر بتارٌخ  220 – 2016مرسوم رقم 

ٌقضً بالمنح المؤقت لقطعة أرضٌة فً  2016

 .انواكشوط لصالح شركة صوموبات خ ا

تمنح بصفة مإقتة لصالح شركة : المادة األولى

القطعة األرضٌة البالؽة مساحتها  ،صوموبات خ ا

 ،ةممترا مربعا و الواقعة على طرٌق المقاو 120.000

والٌة انواكشوط الشمالٌة، كما هو  /فً مقاطعة توجنٌن

د أسفله  ج، ب، وفق اإلحداثٌات المبٌنة بالنقاط أ،محدد 

 و بالمخطط المرفق:

 ص س النقاط

 1998469 407752 ا

 1998869 407755 ب

 1998836 408048 ج

 1998437 408051 د

 تخصص القطعة األرضٌة حصرٌا إلٌواء:: 2المادة 
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مسكن مع مالزماتها  240حً سكنً من  -

 الضرورٌة

 فضاءات خضراء -

 تجارٌةفضاءات  -

 فضاءات رٌاضٌة و ترفٌهٌة -

مقابل مبلػ مالً قدره اثنان و  نحٌتم هذا الم: 3المادة 

ألؾ و ستون سبعون ملٌون و سبعمائة و ثمان 

( أوقٌة ٌمثل ثمن القطعة األرضٌة و 72.768.000)

تكالٌؾ وضع الحدود وحقوق التسجٌل و ٌسدد دفعة 

من  واحدة و ذلك فً أجل أقصاه ثالثة أشهر اعتبارا

  تارٌخ توقٌع هذا المرسوم.

ٌجب أن ٌبقى استؽالل القطعة األرضٌة : 4المادة 

 2محصورا على الوجهة المحددة لها بمقتضى المادة 

 اأشهر 48أعاله. و ٌتم هذا االستؽالل فً أجل أقصاه 

 من تارٌخ توقٌع هذا المرسوم.

عدم احترام الترتٌبات األنفة الذكر إلى بطالن  ٌإدى

 الحاجة إلى اإلشعار عن ذلك كتابٌا. المنح دون

تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا  :5المادة 

 المرسوم.

ٌكلؾ الوزٌر المنتدب لدى وزٌر االقتصاد و : 6المادة 

المالٌة المكلؾ بالمٌزانٌة بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر 

 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة.

 

 إشعارات .1
 المحكمة العلٌا

 2017ة ٌات المحكمة العلٌا للسنة القضائالمحدد لجلس 09/01/2017بتارٌخ  08/2017أمر عدلً رقم 
 نحن ٌحفظ ولد محمد ٌوسف، رئٌس المحكمة العلٌا.

 بعد استشارة رإساء الؽرؾ و بعد اإلطالع على:
 المتضمن التنظٌم القضائً؛ 2007فبراٌر  08بتارٌخ  012/2007مر القانونً رقم األ -
و نظرا إلى ضرورة السهر على حسن سٌر المرفق القضائً، تقرر أن تكون جلسات المحكمة للسنة القضائٌة  -

 هجرٌة( بقاعة الجلسات التابعة لها حسب الجدول الزمنً التالً: 1438) 2017
 أوال: الؽرؾ المجمعة

 الجلسات العلنٌة . أ
 الساعة التارٌخ الٌوم رالشه السنة

    ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 22 األربعاء فبراٌر 2017
 الحادٌة عشرة 19 األربعاء إبرٌل 2017
 الحادٌة عشرة 21 األربعاء ٌونٌو 2017
 الحادٌة عشرة 25 األربعاء أكتوبر 2017
 الحادٌة عشرة 20 األربعاء دجمبر 2017

 المحكمة العلٌا
 المشورةجلسات ؼرفة  . ب

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 25 األربعاء ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 15 األربعاء فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 22 األربعاء مارس 2017

 الحادٌة عشرة 26 األربعاء إبرٌل 2017

 الحادٌة عشرة 24 األربعاء ماٌو 2017

 عشرة الحادٌة 21 األربعاء ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 19 األربعاء ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 23 األربعاء أؼسطس 2017

 الحادٌة عشرة 27 األربعاء سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 18 األربعاء أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 22 األربعاء نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 29 األربعاء دجمبر 2017

 
 
 
 اإلدارٌةثانٌا: الؽرفة 

 الجلسات العلنٌة . أ
 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
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 الحادٌة عشرة 16 اإلثنٌن ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 20 اإلثنٌن فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 20 اإلثنٌن مارس 2017

 الحادٌة عشرة 17 اإلثنٌن إبرٌل 2017

 الحادٌة عشرة 15 اإلثنٌن ماٌو 2017

 الحادٌة عشرة 19 اإلثنٌن ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 17 اإلثنٌن ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 21 اإلثنٌن أؼسطس 2017

 الحادٌة عشرة 18 اإلثنٌن سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 16 اإلثنٌن أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 20 اإلثنٌن نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 18 اإلثنٌن دجمبر 2017

 الؽرفة اإلدارٌة
 جلسات ؼرفة المشورة  -ب

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 18 األربعاء ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 15 األربعاء فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 15 األربعاء مارس 2017

 الحادٌة عشرة 19 األربعاء إبرٌل 2017

 الحادٌة عشرة 17 األربعاء ماٌو 2017

 الحادٌة عشرة 21 األربعاء ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 19 األربعاء ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 16 األربعاء أؼسطس 2017

 الحادٌة عشرة 20 األربعاء سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 18 األربعاء أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 15 األربعاء نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 20 األربعاء دجمبر 2017

 ثالثا: الؽرفة المدنٌة و اإلجتماعٌة األولى
 الجلسات العلنٌة . أ

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 17 الثالثاء ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء مارس 2017

 الحادٌة عشرة 18 الثالثاء إبرٌل 2017

 الحادٌة عشرة 16 الثالثاء ماٌو 2017

 الحادٌة عشرة 20 الثالثاء ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 18 الثالثاء ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 15 الثالثاء أؼسطس 2017

 الحادٌة عشرة 19 الثالثاء سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 17 الثالثاء أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 19 الثالثاء دجمبر 2017

 ثالثا: الؽرفة المدنٌة و اإلجتماعٌة األولى
 ؼرفة المشورةجلسات  . ب

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 24 الثالثاء ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 28 الثالثاء فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 28 الثالثاء مارس 2017

 الحادٌة عشرة 25 الثالثاء إبرٌل 2017
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 الحادٌة عشرة 23 الثالثاء ماٌو 2017

 الحادٌة عشرة 27 الثالثاء ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 25 الثالثاء ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 22 الثالثاء أؼسطس 2017

 الحادٌة عشرة 26 الثالثاء سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 24 الثالثاء أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 26 الثالثاء دجمبر 2017

 الؽرفة المدنٌة و اإلجتماعٌة الثانٌة رابعا: 
 العلنٌةجلسات ال . أ

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 16 اإلثنٌن ٌناٌر 2017

 الحادٌة عشرة 20 اإلثنٌن فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 20 اإلثنٌن مارس 2017

 الحادٌة عشرة 17 اإلثنٌن إبرٌل 2017

 الحادٌة عشرة 28 اإلثنٌن ماٌو 2017

 الحادٌة عشرة 19 اإلثنٌن ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 17 اإلثنٌن ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 21 اإلثنٌن أؼسطس 2017

 الحادٌة عشرة 18 اإلثنٌن سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 16 اإلثنٌن أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 20 اإلثنٌن نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 18 اإلثنٌن دجمبر 2017

 الؽرفة المدنٌة و اإلجتماعٌة الثانٌة
 ؼرفة المشورةجلسات  . ب

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 17 الثالثاء ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء مارس 2017

 الحادٌة عشرة 18 الثالثاء إبرٌل 2017

 الحادٌة عشرة 16 الثالثاء ماٌو 2017

 الحادٌة عشرة 20 الثالثاء ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 18 الثالثاء ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 15 الثالثاء أؼسطس 2017

 الحادٌة عشرة 19 الثالثاء سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 17 الثالثاء أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 19 الثالثاء دجمبر 2017

 خامسا/ الؽرفة التجارٌة 
 الجلسات العلنٌة . أ

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 26 الخمٌس ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 23 الخمٌس فبراٌر 2017

 الحادٌة عشرة 23 الخمٌس مارس 2017

 الحادٌة عشرة 20 الخمٌس إبرٌل 2017

 الحادٌة عشرة 25 الخمٌس ماٌو 2017

 الحادٌة عشرة 22 الخمٌس ٌونٌو 2017

 الحادٌة عشرة 27 الخمٌس ٌولٌو 2017

 الحادٌة عشرة 24 الخمٌس أؼسطس 2017
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 الحادٌة عشرة 28 الخمٌس سبتمبر 2017

 الحادٌة عشرة 26 الخمٌس أكتوبر 2017

 الحادٌة عشرة 23 الخمٌس نوفمبر 2017

 الحادٌة عشرة 28 الخمٌس دجمبر 2017

 الؽرفة التجارٌة
 جلسات ؼرفة المشورة . ب

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 24 الثالثاء ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 28 الثالثاء فبراٌر 2017
 الحادٌة عشرة 28 الثالثاء مارس 2017
 الحادٌة عشرة 25 الثالثاء إبرٌل 2017
 الحادٌة عشرة 23 الثالثاء ماٌو 2017
 الحادٌة عشرة 27 الثالثاء ٌونٌو 2017
 الحادٌة عشرة 25 الثالثاء ٌولٌو 2017
 الحادٌة عشرة 22 الثالثاء أؼسطس 2017
 الحادٌة عشرة 26 الثالثاء سبتمبر 2017
 الحادٌة عشرة 24 الثالثاء أكتوبر 2017
 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء نوفمبر 2017
 الحادٌة عشرة 26 الثالثاء دجمبر 2017

 سادسا/ الؽرفة الجزائٌة
 الجلسات العلنٌة . أ

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة
 الحادٌة عشرة 31 الثالثاء ٌناٌر 2017
 الحادٌة عشرة 28 الثالثاء فبراٌر 2017
 الحادٌة عشرة 28 الثالثاء مارس 2017
 الحادٌة عشرة 25 الثالثاء إبرٌل 2017
 الحادٌة عشرة 30 الثالثاء ماٌو 2017
 الحادٌة عشرة 27 الثالثاء ٌونٌو 2017
 الحادٌة عشرة 25 الثالثاء ٌولٌو 2017
 الحادٌة عشرة 29 الثالثاء أؼسطس 2017
 الحادٌة عشرة 26 الثالثاء سبتمبر 2017
 الحادٌة عشرة 31 الثالثاء أكتوبر 2017
 الحادٌة عشرة 21 الثالثاء نوفمبر 2017
 الحادٌة عشرة 26 الثالثاء دجمبر 2017

 الؽرفة الجزائٌة
 جلسات ؼرفة المشورة . ب

 الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة

 02 اإلثنٌن ٌناٌر 2017
16 

 الحادٌة عشرة

 06 اإلثنٌن فبراٌر 2017
20 

 عشرة الحادٌة

 06 اإلثنٌن مارس 2017
20 

 الحادٌة عشرة

 03 اإلثنٌن إبرٌل 2017
17 

 الحادٌة عشرة

 01 اإلثنٌن ماٌو 2017
15 

 الحادٌة عشرة

 05 اإلثنٌن ٌونٌو 2017
19 

 الحادٌة عشرة

 03 اإلثنٌن ٌولٌو 2017
17 

 الحادٌة عشرة

 الحادٌة عشرة 07 اإلثنٌن أؼسطس 2017
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21 

 04 اإلثنٌن سبتمبر 2017
18 

 الحادٌة عشرة

 02 اإلثنٌن أكتوبر 2017
16 

 الحادٌة عشرة

 06 اإلثنٌن نوفمبر 2017
20 

 الحادٌة عشرة

 04 اإلثنٌن دجمبر 2017
18 

 الحادٌة عشرة

 
 محكمة االستئناف بانواكشوط الغربٌة

 الغرفة المدنٌة و االجتماعٌة الثانٌة
 2017الغرفة المدنٌة الثانٌة خالل سنة أمر بتحدٌد أٌام و ساعات و أماكن جلسات 

 نحن/ أدو محمد عبد هللا ببانه، رئٌس الغرفة المدنٌة و اإلجتماعٌة الثانٌة باستئنافٌة انواكشوط الغربً.
 76، 15المتضمن التنظٌم القضائً، و المواد  08/02/2007بتارٌخ  012/07من القانون رقم  9و  3تطبٌقا للمادتٌن 

و مراعاة لمحضر اجتماع الجمعٌة العامة لمحكمة اإلستئناؾ ، ق.ا.م.ت.إ،  242و  236، 235و  1جدٌدة فقرة  77و 
 .02/01/2017بتارٌخ  01/2017بانواكشوط الؽربً رقم 

 فإننا نؤمر بما ٌلً:
الجدول  حسب التوارٌخ و البٌانات الواردة فً 2017: تعقد الجلسات العلنٌة المتعلقة باألصل لهذه الؽرفة خالل سنة أوال

 أدناه:

 القاعة الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة

 1 صباحا 11 06/02/2017 اإلثنٌن فبراٌر 2017

 1 صباحا 11 06/03/2017 اإلثنٌن مارس 2017

 1 صباحا 11 03/04/2017 اإلثنٌن إبرٌل 2017

 1 صباحا 11 01/05/2017 اإلثنٌن ماٌو 2017

 1 صباحا 11 05/06/2017 اإلثنٌن ٌونٌو 2017

 1 صباحا 11 03/07/2017 اإلثنٌن ٌولٌو 2017

 1 صباحا 11 07/08/2017 اإلثنٌن أؼسطس 2017

 1 صباحا 11 04/09/2017 اإلثنٌن سبتمبر 2017

 1 صباحا 11 02/10/2017 اإلثنٌن أكتوبر 2017

 1 صباحا 11 06/11/2017 اإلثنٌن نوفمبر 2017

 1 صباحا 11 04/12/2017 اإلثنٌن دجمبر 2017

 : ٌحدد الرئٌس أوقات جلسات استثنائٌة فً األصل تنعقد عند الضرورة فً التارٌخ الذي ٌحدده الحقا.ثانٌا

 ت اإلستعجالٌة فً ؼرفة المشورة بمكتب الرئٌس ٌوم الخمٌس على تمام الواحدة زواال من كل أسبوع.ا: تنعقد الجلسثالثا

 اطً مع الطلب مباشرة فور مناسبة ذلك.تعصوى ٌتم القفً حاالت اإلستعجال ال :رابعا

 : ٌعلق هذا األمر بمقر المحكمة و ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.خامسا

********** 
 محكمة االستئناف بانواكشوط 

 الغرفة المدنٌة و االجتماعٌة األولى
 أمر عدلً

 باستئنافٌة انواكشوط الغربٌة.نحن/ محمد عبد هللا ولد الطٌب، رئس الغرفة المدنٌة و اإلجتماعٌة األولى 
 المتضمن التنظٌم القضائً. 08/02/2007بتارٌخ 012/07من القانون رقم  3تطبٌقا للمادة 

، 02/01/2017بتارٌخ  01/2017كمة اإلستئناؾ بانواكشوط الؽربٌة رقم محو مراعاة لمحضر اجتماع الجمعٌة العامة ل
 فإننا نؤمر بما ٌلً:

واردة فً الجدول لحسب التوارٌخ و البٌانات ا 2017ٌة المتعلقة باألصل لهذه الؽرفة خالل السنة / تعقد الجلسات العلنأوال
 التالً:

 القاعة الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة

 1 صباحا 11 26/01/2017 الخمٌس  ٌناٌر 2017
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 1 صباحا 11 23/02/2017 الخمٌس فبراٌر 2017

 1 صباحا 11 30/03/2017 الخمٌس مارس  2017

 1 صباحا 11 27/04/2017 الخمٌس إبرٌل 2017

 1 صباحا 11 24/05/2017 الخمٌس ماٌو 2017

 1 صباحا 11 29/06/2017 الخمٌس ٌونٌو 2017

 1 صباحا 11 26/10/2017 الخمٌس أكتوبر 2017

 1 صباحا 11 30/11/2017 الخمٌس نوفمبر 2017

 1 صباحا 11 28/12/2017 الخمٌس دجمبر 2017

ؼرفة المشورة فً ٌوم الخمٌس الثانً و الثالث من كل شهر حسب الجدول  ًر أن تكون الجلسات اإلستعجالٌة ف/ نؤمثانٌا
 التالً:

 القاعة الساعة التارٌخ الٌوم الشهر السنة

 مكتب الرئٌس صباحا 11 26/01/2017 - 12 الخمٌس  ٌناٌر 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 16/02/2017 - 02 الخمٌس فبراٌر 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 23/03/2017 - 09 الخمٌس مارس 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 20/04/2017 - 06 الخمٌس إبرٌل 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 18/05/2017 - 04 الخمٌس ماٌو 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 22/06/2017 - 08 الخمٌس ٌونٌو 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 20/07/2017 - 06 الخمٌس ٌولٌو 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 24/08/2017 - 03 الخمٌس أؼسطس 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 21/09/2017 - 07 الخمٌس سبتمبر 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 19/10/2017 - 05 الخمٌس أكتوبر 2017

 الرئٌسمكتب  صباحا 11 23/11/2017 - 09 الخمٌس نوفمبر 2017

 مكتب الرئٌس صباحا 11 21/12/2017 - 07 الخمٌس دجمبر 2017

 / نؤمر مدٌر الجرٌدة الرسمٌة بنشر هذا األمر.ثالثا
 / ٌبقى تحدٌد الجلسات اإلستثنائٌة منوطا برئٌس الؽرفة.رابعا

********** 
 المحكمة التجارٌة بانواكشوط

 أمر بتحدٌد جلسات المحكمة
  ،أماه، رئٌس المحكمة التجارٌة بانواكشوطنحن محمد سالم ولد 

 ن أجل ضمان حسن سٌر العدالة.مالمتضمن التنظٌم القضائً و  012/2007القانون رقم  من 3تطبٌقا لنص المادة 
 على النحو التالً: 2017فإننا نؤمر بتحدٌد أٌام و ساعات و أماكن جلسات المحكمة التجارٌة بانواكشوط للسنة القضائٌة 

 المكان الساعة نوعٌة الجلسة التارٌخ الٌوم

 جلسة أصل فردٌة 25/01/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 22/02/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 29/03/2017 األربعاء
 عادٌةجلسة أصل 

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 26/04/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 31/05/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 28/06/2017 األربعاء
 أصل عادٌة جلسة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 26/07/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 30/08/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل
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 جلسة أصل فردٌة 27/09/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 25/10/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 جلسة أصل فردٌة 29/11/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 فردٌةجلسة أصل  27/12/2017 األربعاء
 جلسة أصل عادٌة

10H00 
11H00 

بقصر  3القاعة رقم 
 العدل

 صباحا. 11H00بالنسبة للجلسات اإلستعجالٌة ٌوم الخمٌس من كل أسبوع على تمام الساعة 
 صباحا. 11H00أما بالنسبة لجلسات ؼرفة المشورة فهً ٌوم األربعاء من كل أسبوع على تمام الساعة 

فستنعقد عند اإلقتضاء. و ٌجب على كل مقدم الطلب أن ٌتصل بكاتب ضبط المحكمة صوى قو فً حاالت اإلستعجال ال
 تصل بالرئٌس فور ذلك.ٌل

 مر بتعلٌق أمرنا هذا بمقر المحكمة و بنشره فً الجرٌدة الرسمٌة.ؤو ن
********** 

 إعالنات - 4
 ٌمضً ببإلعالْ عٓ 2016ِبرش  09بتبرٌخ  056وصً رلُ 

 جّعٍت إغبثت اٌّهّشٍٓ و حّبٌت اٌبٍئت    تسّى: تغٍٍراث فً جّعٍت 

ثٕاعطخ ْزِ  عبذ هللاوٌذ  وأحّذاناليشكضٚخ ٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ 

انزغٛٛشاد فٙ انٕثٛمخ نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ 

، انًشخظخ ثبنٕطم جّعٍت إغبثت اٌّهّشٍٓ و حّبٌت اٌبٍئت رغًٛخ

 . 21/06/2011سٚخ ثزب 160سلى 

 09انظبدس ثزبسٚخ  098.64رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهمبٌَٕ سلى 

خظٕطب انمبٌَٕ سلى  ٔ انُظٕص انالدمخ ٔ 1964َٕٕٚٛ 

ٔ انمبٌَٕ سلى  1973ُٚبٚش  23انظبدس ثزبسٚخ  007.73

 . 1973ٕٚنٕٛ  02انظبدس ثزبسٚخ  157.73

ػهٗ ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ 

انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ 

يٍ  14األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يمزضٛبد انًبدح 

 1964َٕٕٚٛ  09انظبدس ثزبسٚخ  098.64انمبٌَٕ سلى 

 انًزؼهك ثبنجًؼٛبد.

 دمٕلٛخ أْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

 إَاكشٕط  يمش انجًؼٛخ: 

ٌت حمىق جّعٍت ِعب ِٓ أجً ترلٍت و حّبانزغًٛخ انجذٚذح: 

 اٌتٍّٕت اٌّستذاِت  و اإلٔسبْ 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

  نجبد ٔنذ يذًذ: انشئٛــــــــظ

 يذًذ عبنى ٔنذ يذًذ: وانؼب ٍٛاألي

 أو انًؤيٍُٛ ثُذ نجبد: ًبنٛخان خأيُٛ

********** 

 ٌمضً ببإلعالْ عٓ 2017 ٌٕبٌر 13بتبرٌخ  016وصً رلُ 

 جّعٍت اٌمرآْ اٌىرٌُ فً ِىرٌتبٍٔب   تسّى:  جّعٍت

ثٕاعطخ  وٌذ عبذ هللا وأحّذاناليشكضٚخ ٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ 

ْزِ انٕثٛمخ نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ 

 انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

 09انظبدس ثزبسٚخ  098.64رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهمبٌَٕ سلى 

خظٕطب انمبٌَٕ سلى  ٔ انُظٕص انالدمخ ٔ 1964َٕٕٚٛ 

ٔ انمبٌَٕ سلى  1973ُٚبٚش  23انظبدس ثزبسٚخ  007.73

 . 1973ٕٚنٕٛ  02انظبدس ثزبسٚخ  157.73

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ 

انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ 

يٍ  14نثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يمزضٛبد انًبدح األشٓش ا

 1964َٕٕٚٛ  09انظبدس ثزبسٚخ  098.64انمبٌَٕ سلى 

 انًزؼهك ثبنجًؼٛبد.

 اجزًبػٛخ أْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

 إَاكشٕط  يمش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 بج شٛخُب ثٍ أدًذ ثٍ عٛذ انذ: انشئٛــــــــظ

 يذًذ يذًذ ٚغهى عٛذ أدًذ: وانؼب ٍٛاألي

 أدًذ عبنى يذًذ فبضم : ًبنٛخان خأيُٛ

********** 

 ٌمضً ببإلعالْ عٓ 2017 ٌٕبٌر 16بتبرٌخ  017وصً رلُ 

جّعٍت إٌصر و اٌتىفٍك ٌحّبٌت اٌبٍئت فً تسّى:  ِٕظّت

 ِمبطعت إروٍس     

ثٕاعطخ  وٌذ عبذ هللا وأحّذٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

ْزِ انٕثٛمخ نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ 

 انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

 09انظبدس ثزبسٚخ  098.64رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهمبٌَٕ سلى 

خظٕطب انمبٌَٕ سلى  ٔ انُظٕص انالدمخ ٔ 1964َٕٕٚٛ 

ٔ انمبٌَٕ سلى  1973ُٚبٚش  23انظبدس ثزبسٚخ  007.73

 . 1973ٕٚنٕٛ  02ظبدس ثزبسٚخ ان 157.73

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ 

انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ 

يٍ  14األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يمزضٛبد انًبدح 

 1964َٕٕٚٛ  09انظبدس ثزبسٚخ  098.64انمبٌَٕ سلى 

 د.انًزؼهك ثبنجًؼٛب

 اجزًبػٛخ  -ثٛئٛخ أْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

 لشٚخ انهكبد  يمش انجًؼٛخ: 
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 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 ٚؼمٕة ٔنذ يٕعٗ : انشئٛــــــــظ

 يذًذ ٔنذ سافغ: وانؼب ٍٛاألي

 يذًذ ٔنذ أسٔٚت : خضُٚخأيٍٛ ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة نصف شهرٌة  شـــراء األعـــداداالشتراكات و 
 من كل شهر .03و  51تصدر ٌومً 

 إعـالنات و إشعــارات مختلفــة

 االشتراوبث اٌعبدٌت

 أولٍت 7333اشتران ِببشر: 

 أولٍت 7333اٌذوي اٌّغبربٍت: 

 أولٍت 1333اٌذوي اٌخبرجٍت: 

 شراء األعذاد: 

 أولٍت 733ثّٓ إٌسخت: 

 األعذاد،ٌالشتراوبث و شراء 

 اٌرجبء االتصبي بّذٌرٌت ٔشر اٌجرٌذة اٌرسٍّت

 ِىرٌتبٍٔب -، ٔىاوشىط544ص ة 

تتُ االشتراوبث وجىبب عٍٕب أو عٓ طرٌك صه 

 أو تحىًٌ ِصرفً.

 أىاوشىط -055رلُ اٌحسبة اٌبرٌذي 

 

تمذَ اإلعالٔبث ٌّصٍحت اٌجرٌذة 

 اٌرسٍّت

--------- 

ال تتحًّ اإلدارة أٌت ِسؤوٌٍت 

ٌتعٍك بّضّىْ اإلشعبراث فٍّب 

 و اإلعالٔبث

 

 


