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 الجريدة الرسمية
  

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 5445 العدد 15الســــنة  9352 يوليو 51

 المحتــوى

 قوانين و أوامر قانونية -1

مارس  11يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ  392-9352 قانون رقم  9352يونيو  92
في نواكشوط بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والصندوق العربي لإلنماء  1112

واإلجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق  ياالقتصاد
 415...............................................................................أالك –بوتلميت 

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -9 

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

الصادر  060-9002يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  100-1122مرسوم رقم   1122مارس  21

، المعدل، المتضمن إنشاء وكالة وطنية للدراسات ومتابعة المشاريع 9002فبراير  92بتاريخ 
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، المتضمن المصادقة 9002يونيو  02الصادر بتاريخ  080-9002والمرسوم رقم ( الوكالة)

 451..........................................................................على نظامها األساسي

يتضمن إنشاء لجنة وزارية مكلفة باإلشراف على مسار إعداد المجلة الوطنية  211مقرر رقم   1122دجمبر  10

   452...........................................................أهداف التنمية المستدامةلمتطوعي 

 نصوص مختلفة
يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة  391-9352مرسوم رقم   9352فبراير  55

 453.............................................................................................والقضاء
يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة  390-9352مرسوم رقم   9352فبراير  55

 453............................................................................................والقضاء
أبريل  10الصادر بتاريخ  131يتضمن تعديل بعض ترتيبات المقرر رقم  342مقرر رقم   9352يناير  03

 453..................................، القاضي بإنشاء لجنة فنية وزارية مكلفة ببرنامج أمل1111

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

باالحتفاظ بالجنسية  داهيالسيد محمد محمود  لبناتيرخص  9352-055مرسوم رقم   9352يوليو  59
  454.. ...................................................................................الموريتانية

باالحتفاظ بالجنسية  وأفراد أسرتهصيدو خاليدو وان للسيد  يرخص 9352-050مرسوم رقم  9352يوليو  52
  454......................................................................................الموريتانية

باالحتفاظ بالجنسية  وأفراد أسرتهسيكو ساليف واد  للسيد يرخص 9352-051مرسوم رقم   9352يوليو  52
  454.....................................................................................الموريتانية

شيغالي محمد  للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9352-002مرسوم رقم   9352اغسطس  54
 454.........................................................................................اعماره

محمد لمات سيد  للسيد باالحتفاظ بالجنسية الموريتانيةيرخص  9350-345مرسوم رقم   9350فبراير  51
 455...................................................................................محمد الحسن

عبد القادر الشيخ  للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9350-349مرسوم رقم   9350فبراير  51
 455.................................................................................سعد بوه كمارا

حمود محمد األمين  للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9350-344مرسوم رقم   9350فبراير  51
 455............................... ...........................................................صمب

محمد احمد يحي  للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9350-049مرسوم رقم   9350دجمبر  52
 455............................................................................................قاري

باالحتفاظ  وأفراد أسرتهسلمان ابراهيم احمد سالم  للسيد يرخص 9352-016مرسوم رقم   9352يناير  90
  455..........................................................................بالجنسية الموريتانية

باالحتفاظ  وأفراد أسرتهالمختار سيد سالم انداري  للسيد يرخص 9352-390مرسوم رقم   9352يناير  03
  456...........................................................................بالجنسية الموريتانية

السالك بيب  ألبناء باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية يرخص 9352-392مرسوم رقم   9352يناير  03
  456...........................................................................................بلخير

معاوية  الجنسية الموريتانية عن طريق إعادة اإلدماج للسيديمنح   9352-552مرسوم رقم   9352مارس  92
 456..............................................................................محمد سالم اكبار

 والتعاون وزارة الشؤون الخارجية
 نصوص مختلفة

 457......................................يقضي بتعيين أمين عام 122 – 1122مرسوم رقم     1122مايو  12

 وزارة الدفاع الوطني
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين قائد وعضو خلية التنفيذ المكلفة بإنشاء مركز القيادة  3295مقرر مشترك رقم   9350اكتوبر  32
 457..........................................................................والرقابة والمعلومات

 وزارة الداخلية والالمركزية
 نصوص تنظيمية

يقضي بتحويل و توزيع المخصصات المالية الموجهة من الدولة  122 – 1122مرسوم رقم    1122مايو  12

 457....................................................................................إلى الجهات
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مقاطعة باسكنو، والية )ينشئ بطاقة تحديد هوية الجئ مالي في أمبره  1221مقرر رقم   1122أكتوبر  12

 457..............................................................................(الحوض الشرقي

يقضي بإنشاء لجان جهوية و بلدية مكلفة بدعم اللجنة الوطنية المكلفة  1220مقرر رقم   1122دجمبر  22

 458..........................................................بتسوية المشاكل المتعلقة باإلحصاء

 وزارة االقتصاد والمالية

 نصوص تنظيمية
الجمهورية  يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة 540-9352رقم  مرسوم  9352يوليو  30

اإلسالمية الموريتانية والشركة الصينية للطرق والجسور 
CRBC......................................................................................459 

يتضمن إنشاء خلية ريادة األعمال وتطوير المقاوالت الصغيرة  33595مقرر رقم    9352مارس  32
 459....................................................................................والمتوسطة

يتضمن آليات و إجراءات إصدار أوراق الخزينة العامة عن طريق  229رقم مشترك مقرر   1122دجمبر  02

 460.......................................................................................المناقصة

 نصوص مختلفة

يقضي  9006يونيو  92و أ م بتاريخ /622يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم   722مقرر رقم   1122سبتمبر  12

  461..................................بإنشاء لجنة فنية مكلفة بتنفيذ اإلصالح العقاري
 وزارة النفط والطاقة والمعادن

 نصوص تنظيمية
يتضممممممن النشمممممر المنمممممتظم للبيانمممممات المتعلقمممممة بالصمممممناعات  545-9352مرسووووووم رقوووووم   9352يوليو  35

  462..................................................................................االستخراجية
 مختلفة نصوص

يقضي بمنح اعتماد لمزاولة خدمات معالجة مخلفات االستغالل  019مقرر مشترك رقم   1122مايو  10

 KHAZAIN – SARL........................................463التقليدي للذهب، لصالح شركة 

 وزارة التنمية الريفية
 نصوص تنظيمية

ن إنشاء مؤسسة عمومية تسمى المركز الوطني لمكافحة يتضم 322 – 9352مرسوم رقم   9352ابريل  03
 464...............................................................الجراد والطيور اآلكلة للحبوب

يقضي بإنشاء لجنة فنية وزارية مكلفة باإلشراف على الدراسة المتعلقة  3109مقرر رقم   9350يوليو  05
الفني والتنظيمي والمالي للشركة الوطنية للتنمية الريفية بالتشخيص والتدقيق 

 466.....................................................................................(صونادير)
 نصوص مختلفة

 99الصادر بتاريخ / وز/ 0002يتضمن تعديل بعض ترتيبات المقرر رقم  277مقرر رقم   1122دجمبر  10

، المتضمن تعيين األشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية للجان الداخلية 9002دجمبر 

 467.............لصفقات السلطات المتعاقدة لوزارة الزراعة و الهيئات الواقعة تحت وصايتها

 وزارة التجهيز والنقل
 نصوص مختلفة

 072.عمومي مينائي بميناء نواكشوط المستقليسمح باالحتالل المؤقت لمجال  1701مقرر رقم    1122يوليو  02

  OCEAN SA ( MO sa) شركة   يتعلق بإعتماد  مكرر   229مشترك رقم  مقرر  9350أكتوبر  92

MAURITANIENNE &   نواكشوط المستقل ّالمعروف بميناءبميناء لمزاولة المناولة المينائية 
 410....ّ..................................................................................... الصداقة

 وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين رئيسة سلطة تنظيم اإلشهار بوزارة الثقافة  325 – 9352مرسوم رقم    9352مايو  50
 410...................................................والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان
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يقضي بتصنيف التقاليد و العادات و المهارات المرتبطة بالكسكس على  005مقرر رقم   9350دجمبر  59
  410.........................................................................الئحة التراث الوطني

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة
 نصوص تنظيمية

يتضمن فتح و إغالق موسم القنص في المناطق المعنية من مقاطعات  1202مقرر رقم   1122 أكتوبر 21

 072................................................................الركيز و كرمسين و روصو
 

 نصوص مختلفة

المتضمن تعيين األشخاص  9002دجمبر  96الصادر بتاريخ  0006يعدل المقرر رقم  1772مقرر رقم   1122أغسطس  12

 072........مةيتدالمسؤولين عن الصفقات العمومية للسلطات المتعاقدة لوزارة البيئة والتنمية المس

 الوزارة األمانة العامة للحكومة
 نصوص تنظيمية

يحدد سقف تعويضات األعمال الخاصة لصالح بعض أشخاص الوزارة  33500مقرر مشترك رقم   9352مارس  59
 412.............................................................................األمانة العامة للحكومة

 نصوص مختلفة

يتضمن تعيين رئيس اللجنة الدائمة للجنة الوطنية للصفقات  101 – 1122مرسوم رقم   1122مارس  19

 021.............................................................................................العمومية

 بالميزانية الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد والمالية المكلف
 نصوص تنظيمية

جنة المكلفة باإلدارة المؤقتة للسوق الكبير لوسط ليتضمن الصيغة المالية لسير عمل ال 792مقرر رقم   1122أغسطس  10

  021.....................................................................................مدينة نواكشوط

 نصوص مختلفة
يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح فندق  301 – 9352مرسوم رقم   9352فبراير  91

 423...............................................................................................الراحة
أرضية في والية نواكشوط الغربية لصالح يقضي بالمنح المؤقت لقطعة   9352-341مرسوم رقم   9352مارس  59

 423.................................................................................تلفزيون الموريتانية

لقطعة أرضية في اترارزه لصالح السيد محمدن  النهائي يقضي بالمنح 102 – 1122مرسوم رقم   1122مارس  11

 425........................................................................................ولد احمدوا

 المجلس الدستوري

 022....................................................................................... رئاسيات/ م.د /110/1122مداولة رقم 

 021....................................................................................................د.م/ 121/1122القرار رقم 
 021.................................................................................................. د.م/ 122/1122القرار رقم 
 021................................................................................................... د.م/ 121/1122القرار رقم 

 
 

 إشعــــــارات –0

 إعالنـــــات -4
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 قوانين و أوامر قانونية -1

يسمح بالمصادقة على  392-9352 قانون رقم 
في  9352مارس  95اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 

نواكشوط بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
واإلجتماعي،  يوالصندوق العربي لإلنماء االقتصاد

والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل 
 أالك -طريق بوتلميت 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية 
 در رئيس الجمهورية القانون التالىيص

يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على :  المادة األولي
في  1112مارس  11اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 

نواكشوط بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 واإلجتماعي،  يوالصندوق العربي لإلنماء االقتصاد

دينار كويتي (  10.111.111)بملغ أربعة عشر مليون 
والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ، 

 .أالك –طريق بوتلميت 

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة س : 9المادة 
 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية

 .الموريتانية
 

 1112يونيو  12حرر بانواكشوط 
 

 زمحمد ولد عبد العزي

 الوزير األول
 محمد سالم ولد بشير

 االقتصاد والمالية وزير

 المختار ولد اجاي

 وزير التجهيز والنقل

 اسلم ولد سيدي المختار ولد لحبيب

 -قرارات –مقررات –مراسيم -9

 تعميمات
 

 الوزارة األولى

 نصوص تنظيمية

مارس  21صادر بتاريخ  100-1122مرسوم رقم 

ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  يعدل 1122

، 1112فبراير  10الصادر بتاريخ  1112-172

المعدل، المتضمن إنشاء وكالة وطنية للدراسات 

-1112والمرسوم رقم ( الوكالة)ومتابعة المشاريع 

، المتضمن 1112يونيو  10الصادر بتاريخ  221

 المصادقة على نظامها األساسي

م والمادة األولى من المرستلغى ترتيبات :  المادة األولى

، 9002فبراير  92الصادر بتاريخ  060 – 9002رقم 

المعدل، المتضمن إنشاء وكالة وطنية للدراسات ومتابعة 
 : المشاريع، وتستبدل كما يلي

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى  
لمشاريع اختصارا االوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة 

 (الوكالة)

 .توضع الوكالة تحت سلطة الوزير األول

من المرسوم رقم  9تكمل ترتيبات المادة : 1المادة 

، 9002فبراير  92ر بتاريخ الصاد 060 -9002

، المتضمن إنشاء وكالة وطنية للدراسات ومتابعة المعدل
 :المشاريع، كما يلي

فضال عن المهام المترتبة عن اإلطار القانوني الذي 
إنها تمارس األنشطة التالية على كامل يحكم الوكالة، ف
 :التراب الوطني

متابعة تنفيذ أشغال وخدمات النفع العام   -
لحساب األشخاص العموميين والجمعيات 

 المعترف لها بالنفع العام؛
لصغيرة والمتوسطة ترقية ظهور المقاوالت ا -

 ها؛المحلية وتعزيز
اكتتاب خبرة فنية عند االقتضاء إلعداد الملفات  -

ية الستدراج العروض وللتنفيذ وضمان الفن
 االشراف ورقابة األشغال ؛

مواكبة القطاعات في مسار إنجاز واعتماد  -
 الدراسات ؛

متابعة وتقييم كافة المشاريع الهيكلية الكبرى  -
 من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد ؛

تطوير خبرة وطنية في مجال الدراسات  -
سياسة اكتتاب  ومتابعة المشاريع من خالل

شاء سلك للخبراء بإنوتكوين مندمجة تسمح 
 .ومرا قبي  دولة أكفاء ومتوفرين

من المرسوم رقم  0تلغى ترتيبات المادة : 0المادة 

 ،9002فبراير  92الصادر بتاريخ  060 – 9002

المتضمن إنشاء وكالة وطنية للدراسات ومتابعة  ،المعدل
 :شاريع، وتستبدل كما يلي الم

ممارسة نشاطها، تستفيد الوكالة من الموارد  من أجل
 :التالية 

 إعانات الدولة ؛ 
  موارد صندوق الدراسات الذي تتم تغذيته

بالموارد المتأتية من ميزانية الدولة 
ومخصصات المشاريع المحالة للدراسات وأي 

 مساهمة استثنائية أخرى ؛
  رسوم الوكالة بالنسبة لإلشراف على األشغال

 والتنفيذ ؛
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  إعانات األشخاص الخاضعين للقانون العام
 والقانون الخاص ؛

  المخصصات المبرمجة لتمويل المشاريع
والموجهة لوحدات تسيير المشاريع المعهود 

 بها للوكالة ؛
  تعويض األشغال والخدمات التي توفرها

 الوكالة؛
 المنتوجات المالية ؛ 
 الهبات والوصايا. 

المرسوم رقم من  9تلغى ترتيبات المادة :  0المادة 

، 9002يونيو  02الصادر بتاريخ  9002-080

للوكالة  نظام األساسيالالمتضمن المصادقة على 
 :الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع، وتستبدل كما يلي 

باعتبارها منتدبة لألشغال، تقوم الوكالة بتنفيذ أي مهمة 
 .حكومةأو نشاط يوكل إليها من طرف ال

يجب أن تعد الوكالة بالتعاون مع السلطات المعنية 
مشروع خطة ثالثية السنوات لألشغال، يتم تقييمها قبل 

 .إحالتها للحكومة للمصادقة وضمان تحديثها

وفي هذا اإلطار تحدد رسالة تكليف سنوية صادرة عن 
الوزير األول قائمة البرامج والمشاريع والدراسات 

 .المسندة للوكالة

بالنسبة للمشاريع المنجزة بشراكة مع القطاع الخاص، و
فإن اتفاقيات خاصة ستحدد في كل مرة مضمون واتساع 

 .المهام المسندة للوكالة

المرسوم رقم من  2تكمل ترتيبات المادة :  9المادة 

، 9002يونيو  02الصادر بتاريخ  9002-080

للوكالة  نظام األساسيالالمتضمن المصادقة على 
 :ة للدراسات ومتابعة المشاريع، كما يلي الوطني

من نظامها  2فضال عن األنشطة المحددة في المادة 

 :األساسي، فإن الوكالة تقوم كذلك ب 

 متابعة تنفيذ المشاريع الموكلة إليها ؛ 
  ترقية المقاوالت الصغيرة والمتوسطة في

 مجال دراسات المشاريع ؛
 ة ؛إعداد دليل لمشاريع االستثمارات العمومي 
  صياغة التوصيات واإلجراءات التصحيحية

 الرامية إلى تحسين تسيير المشاريع ؛
  تسيير صندوق للدراسات تتم تغذيته من

الموارد المتأتية من ميزانية الدولة 
ومخصصات المشاريع المحالة للدراسة وأي 

 .مساهمة استثنائية أخرى
ا تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذ:  7المادة 

 .المرسوم

يكلف الوزراء كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا :  2المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

 1122دجمبر  10صادر بتاريخ  211مقرر رقم 

يتضمن إنشاء لجنة وزارية مكلفة باإلشراف على 
مسار إعداد المجلة الوطنية لمتطوعي أهداف التنمية 

 المستدامة  

إنشاء يتم، تحت رئاسة الوزير األول، : المادة األولى
لجنة وزارية مكلفة باإلشراف على مسار إعداد المجلة 

 .أهداف التنمية المستدامة الوطنية لمتطوعي

 :تضم اللجنة الوزارية :1المادة 

 وزير العدل؛ -
 وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛ -
 وزير االقتصاد والمالية؛ -
 وزير النفط والطاقة والمعادن؛ -
 وزير التهذيب الوطني والتكوين المهني؛ -
 وزير الشؤون االجتماعية والطفولة و األسرة؛ -
 مستدامة؛وزير البيئة و التنمية ال -
وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل و  -

 عصرنة اإلدارة؛
مفوض حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني و  -

 العالقات مع المجتمع المدني؛
 .المدير العام للتضامن -

 :تكلف اللجنة الوزارية بما يلي :0المادة 

  اإلشراف على مسار إعداد المجلة الوطنية
المستدامة والتصديق لمتطوعي أهداف التنمية 

على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 
 المتعلقة بهدفها؛

  الدراسة المعمقة للتقدم المحرز في هذا المجال
 على المستويين الوطني والمحلي؛

 التصديق على تقريراللجنة الفنية. 

األمينة العامة للحكومة  ةتتولى الوزير :0المادة 

 .سكرتارية اللجنة

جتمع اللجنة الوزارية بناء على استدعاء من ت :9المادة 

 .رئيسها كلما دعت الحاجة 

عين تتس, في إطار مهام اإلشراف الموكلة إليها :7المادة 

 :اللجنة الوزارية بلجنة فنية تضم

 :الرئيس

مستشار الوزير األول المكلف باالقتصاد  -
 والمالية؛

 :األعضاء
المالية والمستشار الفني لوزير االقتصاد  -

 المكلف بالقطاع الخاص؛
المدير العام للدراسات ومتابعة التقييم لدى  -

 المالية؛ و وزارة االقتصاد
المدير العام لسياسات واستراتيجيات التنمية  -

 لدى وزارة االقتصاد والمالية ؛
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 مستشار وزير العدل ؛ -
مدير التعاون الدولي لدى وزارة الشؤون  -

 الخارجية والتعاون؛
نمية لدى وزارة النفط مدير الدراسات والت -

 والطاقة والمعادن؛
مدير االستراتيجيات والبرمجة والتعاون لدى  -

 وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني؛
مدير الدراسات والتعاون والمتابعة لدى وزارة  -

 الشؤون االجتماعية والطفولة و األسرة؛
المدير العام للتشغيل لدى وزارة الوظيفة  -

التشغيل و عصرنة العمومية والعمل و 
 اإلدارة؛

مدير التخطيط و التنسيق بين القطاعات  -
 والبيانات لدى وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛

مدير العالقات مع المجتمع المدني لدى  -
مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني 

 والعالقات مع المجتمع المدني ؛
 .الذي يتولى سكرتارية اللجنة SCAPPمدير  -

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 

 .المقرر

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

فبراير  55صادر بتاريخ  391-9352رقم  مرسوم
يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة  9352

 الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء

أعضاء لمجلس إدارة المدرسة يعين : المادة األولى
لمأمورية مدتها  الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء

 :ثالث سنوات كما يلي

ة بديوان المستشار المكلف بالشؤون اإلداري -

 ممثال عن الوزارة األولى ؛الوزير األول، 

 ، ممثال عن وزارة العدل ؛مكلف بمهمة -

ممثال عن وزارة الشؤون مكلف بمهمة،  -

 الخارجية والتعاون ؛

مستشار الفني، ممثال عن الوزارة المكلفة  -

 بالداخلية ؛

األمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة  -

 ؛اليةعن الوزارة المكلفة بالم ممثالبالميزانية، 

ممثال المستشار المكلف بالتنمية الجهوية،  -

 عن الوزارة المكلفة باالقتصاد ؛

ممثال عن الوزارة المكلفة مدير التعليم العالي،  -

 بالتعليم العالي ؛

ممثلة عن الوزارة المكلفة مكلفة بمهمة،  -

 باالتصال ؛

ممثال المستشار المكلف بالشؤون القانونية،  -

 ن الوزارة المكلفة بالعمل ؛ع

ممثال عن الوزارة المكلفة المفتش العام،  -
 بالوظيفة العمومية ؛

 ؛بالمدرسةممثال عن هيئة التدريس  -
 ممثال عن عمال المدرسة ؛ -
 ممثال عن طالب المدرسة ؛ -
 .ممثال عن قدماء طالب المدرسة -

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  9المادة 
 111-1111المرسوم، وخاصة ترتيبات المرسوم رقم 

، المتعلق بتعيين 1111يوليو  11الصادر بتاريخ 
أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لإلدارة 

 .والصحافة والقضاء
تكلف الوزيرة األمينة العامة للحكومة بتنفيذ  : 0المادة 

لذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية هذا المرسوم ا
 .اإلسالمية الموريتانية

------------------------ 
فبراير  55صادر بتاريخ  390-9352مرسوم رقم 

مجلس إدارة المدرسة  رئيس يتضمن تعيين 9352
 الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء

يعين السيد يال زكريا رئيسا لمجلس : المادة األولى
 المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاءإدارة 

 .لمأمورية مدتها ثالث سنوات
تكلف الوزيرة األمينة العامة للحكومة بتنفيذ  : 9المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

 9352يناير  03صادر بتاريخ  342مقرر رقم 

الصادر  105يتضمن تعديل بعض ترتيبات المقرر رقم 

، القاضي بإنشاء لجنة فنية 9351أبريل  31بتاريخ 

 وزارية مكلفة ببرنامج أمل

من المقرر رقم  3تعدل ترتيبات المادة : المادة األولى

، القاضي 1111أبريل  10الصادر بتاريخ  131

 :كما يلي ، بإنشاء لجنة فنية وزارية مكلفة ببرنامج أمل

يتولى الحسن ولد زين، مستشار : ( جديدة) 0المادة 

بديوان الوزير األول، رئاسة اللجنة الفنية الوزارية، 

 :وتضم األعضاء التاليين 

امحماد ولد اميمو، ممثال عن وزارة الداخلية  -

 والالمركزية

خطري ولد يزيد، ممثال عن وزارة االقتصاد  -
 والمالية

عن مفوضية األمن  محمد احمد الجيد، ممثال -
 .الغذائي
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تجتمع اللجنة الفنية الوزارية بناء على استدعاء من 
 يةرئيسها ويتولى مسك سكرتارية اللجنة ممثل مفوض

 .االمن الغذائي
يمكن للجنة أن تستدعي لحضور اجتماعاتها بصفة 

 طمراقب كل شخص ترى أن رأيه يفيد في دراسة النقا
 .محل البحث

الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  تلغى كافة:  9المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية  المقرر الذي

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة العدل

 

 نصوص مختلفة

يوليو  59صادر بتاريخ  9352-055مرسوم رقم 
داهي السيد محمد محمود  لبناتيرخص  9352

 باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

لألشخاص التالية أسماؤهم يرخص : المادة األولى
الموريتانية األصلية وذلك  تهمتهم، باالحتفاظ بجنسياوبيان

 :والمعنيون هم  الروسيةبعد اكتسابهم للجنسية 
بتاريخ  ةالمولود فاطمة محمد محمود داهي -

: السيد  ا، ألبيهروسيافي  12/11/1292
الريسا  اوألمهمحمد محمود سيد احمد داهي 

، بدون مهنة، الرقم الوطني تولي داهياان
 1445110513للتعريف 

بتاريخ  ةالمولود محمد محمود داهيتبيبه  -
: السيد  ا، ألبيهيسبارفي  11/11/1113

الريسا  اوألمهمحمد محمود سيد احمد داهي 
، بدون مهنة، الرقم الوطني داهي آناتولي

 2290221501 للتعريف
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 -------------------
يوليو  52صادر بتاريخ  9352-050مرسوم رقم 

 للسيد صيدو خاليدو وان وأفراد أسرته يرخص 9352
  باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

لألشخاص التالية أسماؤهم يرخص : األولىالمادة 
تهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك اوبيان

 :والمعنيون هم  اإليطاليةبعد اكتسابهم للجنسية 
المولود بتاريخ  صيدو خاليدو وان -

: ، ألبيه السيد جولفي  11/11/1201
جيور واهابو وألمه  مادو بابا وانآخاليدو 

، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف ولي
3429241094 

بتاريخ  ةالمولود مادو انكيداآبنتا  -
مادو آ: السيد  ا، ألبيهفي جول 31/11/1202

، بدون كمب موسى كان اوألمه صمب انكيدا
 مهنة، الرقم الوطني للتعريف

3322349109 

بتاريخ  ةالمولود مريم صيدو وان -
: السيد  ا، ألبيهفي جول 10/12/1292

،  مادو انكيداآبنتا  اوألمه صيدو خاليدو وان
 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

9111553525 
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 -------------------
يوليو  52صادر بتاريخ  9352-051مرسوم رقم 

 وأفراد أسرته سيكو ساليف وادللسيد  يرخص 9352

  باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

لألشخاص التالية أسماؤهم يرخص : المادة األولى
تهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك اوبيان

 :والمعنيون هم  اإليطاليةبعد اكتسابهم للجنسية 
المولود بتاريخ  دوا سيكو ساليف -

: ، ألبيه السيد كيهيديفي  19/11/1203
فاتيمتا مامدو وألمه  ساليف عالي بوكر واد

، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف صو
 ؛ 0059421021

بتاريخ  ةالمولود هاوا عمار واد -
: السيد  ا، ألبيهكيهيديفي  13/11/1221

 عيشتا دمب امباي اوألمه عمار عثمان واد
 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

 ؛ 5021029210
بتاريخ  ةالمولود فاتمتا سيكو واد -

 السيد ا، ألبيهكيهيديفي  13/11/1221
، هاوا عمار واد اوألمه سيكو ساليف واد 

 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف
 ؛ 9323003531

المولود بتاريخ  تيرنو سيكو واد -
 السيد، ألبيه في كيهيدي 31/11/1221

، هاوا عمار واد وألمه سيكو ساليف واد 
 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

 ؛ 0131932110
بتاريخ  ةالمولودمريم سيكو واد  -

عبد  السيد ا، ألبيهاكروزيافي  19/11/1111
كرجتا عبدول  اوألمه  الرحمن عبدول جوب

 ، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريفجوب
1390110233. 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

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

اغسطس  54صادر بتاريخ  9352-002مرسوم رقم 

للسيد  يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9352

 شيغالي محمد اعمارهمحمد 
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 شيغالي محمد اعمارهللسيد خص ير: المادة األولى
، ألبيه السيد شنقيطفي  31/11/1220بتاريخ  المولود

بدون مهنة، الرقم ، فاطم باهاوألمه  محمد محفوظ
، الحاصل على 1502021222 الوطني للتعريف

 الموريتانية تهباالحتفاظ بجنسي، األمريكيةالجنسية 
 .األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

-------------- 
فبراير  51صادر بتاريخ  9350-345مرسوم رقم 

للسيد  يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9350
 محمد لمات سيد محمد الحسن

محمد لمات سيد محمد لسيد ليرخص : المادة األولى
في ديونابه،  11/11/1221بتاريخ  المولودالحسن 

ألبيه السيد سيد محمد الحسن الحسن وألمه خديجة حبيب 
 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريفالطالب اعل، 

، اإلسبانية، الحاصل على الجنسية 0292132029
 .األصلية الموريتانية تهباالحتفاظ بجنسي

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

-------------- 
فبراير  51صادر بتاريخ  9350-349مرسوم رقم 

للسيد  يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9350
 عبد القادر الشيخ سعد بوه كمارا

عبد القادر الشيخ سعد بوه للسيد يرخص : المادة األولى
، تفرغ زينهفي  11/11/1291بتاريخ  المولودكمارا 

مريم فال وألمه  سعد بوه التراد كمراالشيخ ألبيه السيد 
بدون مهنة، الرقم الوطني : المهنة ، الحاج اكويمل فال

، الحاصل على الجنسية 5124410321 للتعريف
 .األصلية الموريتانية تهباالحتفاظ بجنسي، الكندية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

-------------- 
فبراير  51صادر بتاريخ  9350-344مرسوم رقم 

للسيد  يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9350
 حمود محمد األمين صمب

 حمود محمد األمين صمبللسيد يرخص : المادة األولى
، ألبيه تفرغ زينهفي  12/10/1290بتاريخ  المولود
فاطمة وألمه  محمد األمين احمد كوري صمبالسيد 

بدون مهنة، الرقم الوطني : المهنة ، السالك برك
، الحاصل على الجنسية 0245102112 للتعريف

 .األصلية الموريتانية تهباالحتفاظ بجنسي، فرنسيةال

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

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

 دجمبر 52صادر بتاريخ  9350-049مرسوم رقم 
للسيد  يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 9350

 محمد احمد يحي قاري

محمد احمد يحي قاري للسيد يرخص : المادة األولى
، ألبيه السيد السبخةفي  31/11/1229بتاريخ  المولود

آمنة سيد محمد وألمه  احمد يحي محمد عبد هللا قاري
 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف، هللا حمد

، مغربيةال، الحاصل على الجنسية 1004190542
 .األصلية الموريتانية تهباالحتفاظ بجنسي

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

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

يناير  90صادر بتاريخ  9352-016مرسوم رقم 
للسيد سلمان ابراهيم احمد سالم وأفراد  يرخص 9352
  باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية أسرته

لألشخاص التالية أسماؤهم يرخص : المادة األولى
تهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك اوبيان

 :والمعنيون هم  المغربيةبعد اكتسابهم للجنسية 
يخ المولود بتار سلمان ابراهيم احمد سالم -

: ، ألبيه السيد تفرغ زينهفي  31/11/1221
السيدة ام وألمه  احمد سالم احمد سالم هيمابرا

، بدون مهنة، الرقم الخير عثمان محمد فال
 0000002332الوطني للتعريف 

بتاريخ  ةالمولود جليلة مصطفى سلمان -
: السيد  ا، ألبيهفي روصو 31/11/1221

السيدة زينب  اوألمه مصطفى محمد سلمان
 ، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريفاعل ساق

3233034930 
المولود بتاريخ  منصور سلمان احمد سالم، -

 :، ألبيه السيد تفرغ زينهفي  12/11/1221
جليلة  السيدة وألمه  احمد سالم هيمسلمان ابرا

بدون مهنة، الرقم الوطني ، مصطفى سلمان
 ؛ 2111101130 للتعريف

المولود بتاريخ  الرضا سلمان احمد سالم، -
 :، ألبيه السيد تفرغ زينهفي  11/12/1111

جليلة  السيدة وألمه  احمد سالم هيمسلمان ابرا
بدون مهنة، الرقم الوطني ، مصطفى سلمان

 ؛ 1190013010 للتعريف
بتاريخ  ةالمولود شيماء سلمان احمد سالم، -

 :السيد  ا، ألبيهتفرغ زينهفي  11/11/1112
جليلة  ا السيدةوألمه  سالمم احمد يسلمان ابراه

بدون مهنة، الرقم الوطني ، مصطفى سلمان
 ؛ 2229903212 للتعريف
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بتاريخ  ةالمولود السالمة سلمان احمد سالم، -
 :السيد  ا، ألبيهتفرغ زينهفي  11/11/1112

جليلة  ا السيدةوألمه  احمد سالم هيمسلمان ابرا
بدون مهنة، الرقم الوطني ، مصطفى سلمان

 ؛1109191221 للتعريف
بتاريخ  ةالمولود امنيه سلمان احمد سالم، -

 :السيد  ا، ألبيهتفرغ زينهفي  10/11/1222
جليلة  ا السيدةوألمه  احمد سالم هيمسلمان ابرا

بدون مهنة، الرقم الوطني ، مصطفى سلمان
 ؛ 2102212112 للتعريف

المولود بتاريخ  المصطفى سلمان احمد سالم، -
 :، ألبيه السيد زينهتفرغ في  10/10/1110

جليلة  السيدة وألمه  احمد سالم هيمسلمان ابرا
بدون مهنة، الرقم الوطني ، مصطفى سلمان

 .1012913139 للتعريف
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

--------------- 
يناير  03صادر بتاريخ  9352-390مرسوم رقم 

للسيد المختار سيد سالم انداري وأفراد  يرخص 9352
  باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية أسرته

لألشخاص التالية أسماؤهم يرخص : المادة األولى
تهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك اوبيان

 :المعنيون هم واألمريكية بعد اكتسابهم للجنسية 
المولود بتاريخ  المختار سيد سالم انداري -

: ، ألبيه السيد المذرذرةفي  13/12/1201
، السالمه اعلي امحيميدوألمه  سيد سالم انداري

بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف : المهنة 
 ؛ 2012332405

المولود بتاريخ حمدي المختار انداري  -
 :ألبيه السيد ، في تيارت 12/12/1111

مريم بيجل  وألمه المختار سيد سالم انداري
بدون مهنة، الرقم الوطني : المهنة ، هميد

 ؛  1021911593 للتعريف
المولود بتاريخ سيد سالم المختار انداري  -

ألبيه ، مريون كونيفي   10/11/1113
مريم  وألمه انداري المختار سيد سالم :السيد 

هنة، الرقم الوطني بدون م: المهنة ، بيجل هميد
 ؛ 1450532203 للتعريف

بتاريخ  ةالمولودآمنة المختار انداري  -

 األبيه، مارييون كونتيفي   12/11/1111

ا مريم وألمه انداري المختار سيد سالم :السيد 

بدون مهنة، الرقم الوطني : المهنة ، بيجل هميد

 ؛ 9330324222 للتعريف

بتاريخ  ةالمولود السالمة المختار انداري -

 :السيد  األبيه، مريالندفي   11/19/1112

ا مريم بيجل وألمه انداري المختار سيد سالم

بدون مهنة، الرقم الوطني : المهنة ، هميد

 .3292223415 للتعريف

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

---------------- 
يناير  03صادر بتاريخ  9352-392مرسوم رقم 

ألبناء  باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية يرخص 9352
 السالك بيب بلخير 

ص التالية أسماؤهم لألشخايرخص : المادة األولى

تهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك اوبيان

 :والمعنيون هم األمريكية بعد اكتسابهم للجنسية 

المولود بتاريخ  مصعب السالك بلخير -
: ، ألبيه السيد واشنطنفي  13/11/1113

، فاطم احمد اتراوريوألمه  السالك بيب بلخير
 الوطني للتعريفبدون مهنة، الرقم : المهنة 

 ؛ 2020203391
بتاريخ  ةالمولود خديجة السالك بلخير -

: السيد  ا، ألبيهواشنطنفي  11/11/1110
فاطم احمد  اوألمه السالك بيب بلخير

بدون مهنة، الرقم الوطني : المهنة ، اتراوري
 ؛ 9112091132 للتعريف

بتاريخ  ةالمولود السالك بلخيرشيماء  -

: السيد  األبيه، واشنطنفي  11/11/1110

فاطم احمد  اوألمه السالك بيب بلخير

بدون مهنة، الرقم الوطني : المهنة ، اتراوري

 .1141221392  للتعريف

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

---------------- 
مارس  92صادر بتاريخ   9352-552مرسوم رقم 

يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق إعادة  9352

 اإلدماج للسيد معاوية محمد سالم اكبار

الجنسية الموريتانية عن طريق تمنح : المادة األولى

 المولود معاوية محمد سالم اكبارللسيد  إعادة اإلدماج

ألبيه السيد  تفرغ زينه،في  12/11/1222بتاريخ 

افيتي محمد وألمه  مد سالم محمد عبد الرحمن اكبارمح

 .بدون مهنة أمريكية،: الجنسية المكتسية ، الغوث الغوث

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
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 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 مختلفة نصوص

مايو  12صادر بتاريخ  122 – 1122مرسوم رقم  

 يقضي بتعيين أمين عام 1122

السيد  9002/ 98/02يعين اعتبارا من : المادة األولى

أحمد سيد أحمد أج، الرقم الوطني للتعريف 

، سفيرا 101284Q، الرقم االستداللي 2020200629

 .أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص مختلفة

اكتوبر  32صادر بتاريخ  3295مقرر مشترك رقم 
يقضي بتعيين قائد وعضو خلية التنفيذ المكلفة  9350

 بإنشاء مركز القيادة والرقابة والمعلومات

قائدا وعضوا لخلية التنفيذ المكلفة  يعين: المادة األولى
 :بإنشاء مركز القيادة والرقابة والمعلومات 

 الرائد حمدا شيخنا بسطامي، قائدا لخلية التنفيذ -
 .حمود ولد لخديم، عضوا -

يلغي هذا المقرر جميع الترتيبات السابقة  :1المادة 

الصادر  200المخالفة وخاصة ترتيبات المقرر رقم 

 .9002أكتوبر  92بتاريخ 

يكلف األمين العام لوزارة الدفاع الوطني   : 0المادة 

واألمين العام لوزارة التجهيز والنقل، كل فيما يعنيه، 
في الجريدة الرسمية  قرر الذي سينشرهذا المبتنفيذ 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية

مايو  12صادر بتاريخ  122 – 1122مرسوم رقم  

يقضي بتحويل و توزيع المخصصات المالية  1122

 الموجهة من الدولة إلى الجهات 

من القانون  22طبقا ألحكام المادة : المادة األولى

فبراير  09الصادر بتاريخ  000 – 9008النظامي رقم 

المتعلق بالجهة، توفر الدولة لميزانية الجهة  9008

ستثمار و تقدم أيضا دعمها المالي مخصصات عامة لال
 .للجهة بواسطة مخصصات تسيير

يعتمد  توزيع المخصصات على المعاير  :1المادة 

 :التالية 

نسبة الفقر بمعدل % 00المعيار الديمغرافي بمعدل 

بالتساوي بين % 90و يوزع جزء جزافي بنسبة % 20

العزلة و يمكن / لعامل البعد% 00جميع الجهات و 

 .معايير أخرى عند الحاجة الحتساب هذا التوزيعاعتماد 

يحدد مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالالمركزية 
والمالية والنقل سنويا إجراءات توزيع المخصصات 

 .العزلة/ المتعلقة بعامل البعد

تتم المصادقة على جدول التوزيع العام  :0المادة 

للمخصصات العامة لالستثمار و مخصص التسيير 
محولة للجهات الناتج عن مسلسل البرمجة المشتركة ال

من القطاعات الوزارية والوزارة المكلفة بالمالية و 
اللجنة الجهوية المالية بموجب مقرر مشترك بين 
الوزيرين المكلفين بالالمركزية والمالية، على أن يصدر 

أغسطس من كل سنة لكي يتم أخذه  02هذا المقرر قبل 

 .منهجية في قانون المالية بعين االعتبار بصفة

تسجل مخصصات المجالس الجهوية في  :0المادة 

 باسم فصول بقانون المالية و يتم تجميعها تحت عنوان
 .المجالس الجهوية

تلحق بقانون المالية كافة اعتمادات االستثمار و التسيير 
الممنوحة من طرف ميزانية الدولة لمختلف المجالس 

يأخذ بعين االعتبار متطلبات  الجهوية و ذلك تبعا لنمط
 .إعداد التقارير والنشر

إن اعتمادات المخصصات العامة لالستثمار و  :9المادة 

مخصصات التسيير المحددة في قانون المالية يتم 
تسجيلها في ميزانية الجهة بموجب مداولة من طرف 

 .المجلس الجهوي

يكلف كل من الوزير المكلف بالالمركزية  :7المادة 

والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا 
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

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

 1122أكتوبر  12صادر بتاريخ  1221مقرر رقم 

مقاطعة )أمبره  ينشئ بطاقة تحديد هوية الجئ مالي في
 (باسكنو، والية الحوض الشرقي

بطاقة تنشأ بطاقة تحديد الهوية تسمى ّ : المادة األولى
في مقاطعة باسكنو، تحديد الهوية الجئ مالي في أمبره ّ 

والية الحوض الشرقي، وهي شخصية و لها قوة اإلقامة 
 .القانونية في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

بطاقة تعريف الجئ عن الوكالة  تصدر :1المادة 

 .الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة 

 .اعتبارا من تاريخ إصدارها( 9)مدة صالحيتها سنتين 

توقع من طرف المدير العام لألمن الوطني بتفويض 
 .توقيع وزير الداخلية و الالمركزية

ديد بطاقة تحديد جتقدم طلبات إنشاء أو ت :0المادة 

على طلب مفوضية األمم المتحدة السامية الهوية بناء 
لشؤون الالجئين لكل الجئ مالي في مخيم أمبره، ال يقل 
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سنوات على األقل و يكون محصي في  00عمره عن 

 .السجل الوطني البيومتري للسكان

عند طلب إنشاء أو استبدال أو تجديد بطاقة  :0المادة 

 .قمية تحديد الهوية، يتم تحديث البيانات األبجدية الر

تقع مسؤولية تسليم بطاقة تحديد الهوية إلى  :9المادة 

الجئ مالي في مخيم أمبره على عاتق مفوضية األمم 
 .المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

 في حالة ضياع أو سرقة بطاقة تحديد الهوية ، :7المادة 

يجب على صاحبها أو وكيله الشرعي أن يبلغ فورا 
مفوضية الشرطة أو فرقة الدرك أو فرقة التجمع العام 

 .ألمن الطرق المختصة ترابيا

يجب على السلطة التي تم إبالغها أن تحرر محضرا 
 .بذلك 

تسلم لمقدم البالغ نسخة منه وتحيل نسخة أخرى إلى 
 .الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة 

تصنع بطاقة تحديد الهوية على حامل كلوريد  :2المادة 

 .البوليفينيل

تحتوي بطاقة تحديد الهوية على التسميات  :2المادة 

 :التالية

 الواجهة

 بالعربية و الفرنسية

 سالمية الموريتانيةالجمهورية اإل -
 بطاقة تحديد هوية الجئ مالي في أمبره -
 الرقم الوطني للتعريف  -
 رقم مفوضية الالجئين -
 اللقب و االسم العائلي -
 الجنس -
 تاريخ و محل الميالد -

 على المقلوب

 بالعربية و الفرنسية

 توقيع السلطة  -
رمز شريطي يحتوي على رقم التعريف  -

انات الوطني و رقم التسجيل على قاعدة بي
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 

 الالجئين
 تاريخ اإلصدار -
 تاريخ انتهاء الصالحية -

تصدر هذه الوثيقة من طرف وزارة الداخلية و 

الالمركزية في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 0220يوليو  98بموجب اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 

منظمة الوحدة أو اتفاقية /المتعلقة بوضع الالجئين و

سبتمبر  09اإلفريقية الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 

التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل الالجئين في  0262

 .إفريقيا

 :يحظر القيام ب: 2المادة 

إصدار بطاقة تحديد الهوية بناء على وثائق  -

مزورة للحالة المدنية أو استخدام بطاقة أعدت 

 بنفس الطريقة ؛

القيام ألي سبب كان بمصادرة بطاقة تحديد  -

 هوية تم إنشاؤها بصفة قانونية؛

الهوية  تحديد محاكاة أو تزوير أو تعديل بطاقة -
بصفة متعمدة أو استخدام بطاقة تحديد الهوية 

 .محاكاة أو مزورة

يكلف اإلداري المدير العام للوكالة الوطنية : 21المادة 

تنفيذ هذا المقرر، الذي لسجل السكان و الوثائق المؤمنة ب
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

 1122دجمبر  22صادر بتاريخ  1220مقرر رقم 

يقضي بإنشاء لجان جهوية و بلدية مكلفة بدعم اللجنة 
 . الوطنية المكلفة بتسوية المشاكل المتعلقة باإلحصاء

يتم تحت سلطة والة الحوض الشرقي، : المادة األولى
لعصابة، لبراكنه و كوركل إنشاء لجان مقاطعية و بلدية 
مكلفة بدعم اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية المشاكل 

 .المتعلقة باإلحصاء

تجوب اللجان البلدية جميع أنحاء التراب  :1المادة 

البلدي من أجل إحصاء و فحص و استكمال ملفات 
 .من طرف المواطنين الطلبات المقدمة

 :.تتكون اللجان كالتالي

 عمد البلديات، :الرؤساء

 :األعضاء

 رؤساء مراكز استقبال المواطنين في البلديات؛ -
 أئمة المساجد؛ -
 .رؤساء القرى -

تحال الملفات التي تم جمعها من قبل هذه اللجان إلى 
 .اللجان المقاطعية

تكلف اللجان المقاطعية بفحص و إكمال   :0المادة 

الملفات التي تحال إليها من اللجان البلدية و التصديق 

 ..األولى عليها

تحال الملفات المصدقة إلى اللجنة الوطنية للتصديق 

 .النهاني

 :تتكون اللجان كالتالي

 حكام المقاطعات؛ :الرؤساء
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 :األعضاء

 رؤساء المراكز اإلدارية؛ -

 عمد البلديات؛ -

 ؤساء مراكز استقبال المواطنين المقاطعية؛ر -

يكلف األمين العام لوزارة الداخلية و  :0المادة 

الالمركزية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة االقتصاد والمالية

 نصوص تنظيمية
يوليو  30صادر بتاريخ  540-9352رقم  مرسوم

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين  9352

حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والشركة 

 CRBCالصينية للطرق والجسور 

تتم المصادقة على اتفاقية التأسيس : المادة األولى

المبرمة بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

، والملحقة CRBCالصينية للطرق والجسور والشركة 

 .بهذا المرسوم

يكلف وزير االقتصاد والمالية و وزير الصيد : 9المادة

واالقتصاد البحري والوزير المنتدب لدى وزير 

االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل فيما يعنيه، 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .سالمية الموريتانيةللجمهورية اإل

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

  9352مارس  32بتاريخ  صادر 33595مقرر رقم 
يتضمن إنشاء خلية ريادة األعمال وتطوير المقاوالت 

 الصغيرة والمتوسطة

 اإلنشاء: المادة األولى

يتم إنشاء خلية ريادة األعمال وتطوير المقاوالت 
االقتصاد الصغيرة والمتوسطة على مستوى وزارة 

والمالية وتتبع هذه الخلية للمديرية العامة لترقية القطاع 
 .الخاص
 المهام :  9المادة 

تعني خلية ريادة األعمال وتطوير المقاوالت الصغيرة 
 :والمتوسطة بالمهام التالية 

تثمين قدرات رواد األعمال على المستوى  -
الوطني عن طريق التعليم والتدريب والمواكبة 

 .االستشارات في مجال تطوير األعمالوتقديم 
استكشاف مواهب رواد األعمال بين الشباب  -

 والنساء في موريتانيا
تشجيع إنشاء مقاوالت جديدة صغرى  -

 ومتوسطة

زيادة نسبة مساهمة القطاع المصنف في  -
 االقتصاد الوطني

توفير الدعم الالزم لتطوير المقاوالت الصغيرة  -
 والمتوسطة على المستوى الوطني  

مواكبة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة ذات  -
المشاريع اإلبداعية وتسهيل حصولها على 

 التمويل
رفع تنافسية المقاوالت الصغيرة والمتوسطة  -

 القائمة عن طريق دعم القدرات 
ال المحليين تطوير الشراكة بين رواد األعم -

 ونظرائهم في الخارج
تحسين مناخ األعمال عبر تشجيع دخول  -

 .مقاوالت جديدة 

 التشكيلة والمسؤوليات : 0المادة 

تتكون خلية ريادة األعمال وتطوير المقاوالت الصغيرة 
 .والمتوسطة من وحدة تسيير ولجنة فنية

 : وحدة التسيير-أ

الصغيرة  تدار خلية ريادة األعمال وتطوير المقاوالت
والمتوسطة من طرف المدير العام لترقية القطاع 

 .الخاص  بوصفه المدير الوطني للخلية

يعين المدير الوطني للخلية منسقا للعمليات يتولى تسيير 
مصادرها البشرية والمالية ويسهر على التنفيذ الجيد 

 :لبرامجها بمساعدة

مكلف ببرامج تطوير قدرات رواد األعمال بين  -
 ب عن طريق المواكبة واالحتضانالشبا

 مكلف ببرامج تأهيل المقاوالت الصغيرة والمتوسطة -

 لتحفيز ريادة األعمال النسائية" النوع"مكلف ببرامج  -

 مسؤول إداري ومالي -

 .عمال دعم -

 :للجنة الفنية -ب

يعهد بقيادة الخلية إلى لجنة فنية يترأسها المدير العام 
 :لترقية القطاع الخاص وتضم

 ممثال عن الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة -
 ممثال عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني -
 ممثال عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي -
 ممثال عن الوزارة المكلفة بالشباب -
 ممثال عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية -
مدير الشباك الموحد ومتابعة االستثمار  -

 الخصوصي
 عن البنك المركزي الموريتاني  ممثال -
 ممثال عن الصندوق اإليداع والتنمية -
ممثال عن االتحاد الوطني ألرباب العمل  -

 الموريتانيين
 ممثال عن منظمة مجموعة الخمس في الساحل -
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 ممثال عن البنك الدولي  -
 ممثال عن منظمة الهجرة الدولية  -
 ممثال عن المكتب الدولي للعمل -
المتحدة للتنمية ممثال عن منظمة األمم  -

 مكتب البحرين - الصناعية

يمكن توسيع اللجنة لتشمل أي شخص آخر يعتبر إسهامه  
ضروريا وذلك بموجب مذكرة صادرة عن األمين العام 

 .لوزارة االقتصاد والمالية

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية عن طريق مذكرة عمل 
 .صادرة عن القطاعات الوصية

 للجنة الفنيةاجتماعات ا: 4المادة 

تجتمع اللجنة الفنية في دورة عادية ثالث مرات في 
كما يمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة , السنة 

وينعقد االجتماع ,من رئيسها كلما دعت الضرورة 
 .بحضور ثلثي األعضاء

يتولى مدير الشباك الموحد ومتابعة االستثمار 
الفنية للجنة االخصوصي مهمة سكرتاريا اجتماعات 

لخلية ريادة األعمال وتطوير المقاوالت الصغيرة 
 .والمتوسطة

 المصادر المالية: 1المادة 

تتأتى الموارد المالية لخلية ريادة األعمال وتطوير 
المقاوالت الصغيرة والمتوسطة من ميزانية الدولة ومن 

 .مساهمات الشركاء في التنمية

 ترتيبات نهائية: 1المادة 

العام لوزارة االقتصاد والمالية بتنفيذ هذا يكلف األمين 
المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

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

دجمبر  02صادر بتاريخ  229رقم  مشترك مقرر

يتضمن آليات و إجراءات إصدار أوراق الخزينة  1122

 العامة عن طريق المناقصة 

 الموضوع :المادة األولى

يهدف هذا المقرر إلى تحديد شروط و إجراءات عمل 

السوق األولية ألوراق الخزينة الصادرة عن طريق 

 .المناقصة

 أوراق الخزينة: 1المادة 

أوراق الخزينة سندات عمومية غير مادية صادرة  تعد

عن الخزينة، و تشمل كل من سندات الخزينة والسندات 

. اإلسالمية للخزينة والسندات طويلة األجل والصكوك

إصدار نفس  مكنهذه األوراق المالية متشابهة، أي أنه ي

النوعية من سندات الخزينة أو من السندات طويلة األجل 

 الخصائص الية مع المحافظة على نفسفي إصدارات متت

و سعر الفائدة  َقسيمة َ فيما تاريخ السداد، شروط السداد )

 (.يتعلق بسندات الخزينة طويلة األجل

 سندات الخزينة: 0المادة 

إن سندات الخزينة هي أوراق مالية قصيرة األجل ال 
يتعدى تاريخ سدادها سنة واحدة و يتم إصدارها بشكل 

. أسبوعا 29و  96و  02و  0: سداد عام على فترات

 000.000هذا و تحدد القيمة االسمية لسند الخزينة ب 

عند حلول أجل السداد يتم . أوقية أو مضاعف لهذا المبلغ
 .تسديد قيمتها االسمية

اإلصدار، يتم اقتطاع الفائدة المحتسبة من القيمة  عند
تحسب هذه الفائدة . االسمية لسند الخزينة مسبقا و دفعها

على أساس سعر ثابت مسبق الدفع، معبر عنه بنسبة 

أرقام  2و باعتبار ( يوما 260سنة مالية )مئوية سنوية 

صيغ احتساب سعر سندات  سيتم تفصيل بعد الفاصلة
الفائدة عن طريق تعميم صادر عن  الخزينة  و مبلغ

 .الموريتاني المركزي البنك

 السندات اإلسالمية للخزينة :0المادة 

تخضع السندات اإلسالمية لدليل اإلجراءات المعد من 

 .طرف البنك المركزي الموريتاني لهذا الغرض

 السندات طويلة األجل للخزينة: 9المادة 

لفترات سداد ال يتم إصدار سندات الخزينة طويلة األجل 

و عموما ففترات السداد قد تكون سنتان . تقل عن سنتين

 00 سنوات أو 2سنوات أو 2أو ثالث سنوات أو 

يتم تسديد القيمة االسمية للسندات طويلة األجل . سنوات

 (.انتهاء)دفعة واحدة  –عند حلول األجل  –للخزينة 

ت المطبق على كل سندا( القسيمة)يتم تحديد سعر الفائدة 

. الخزينة طويلة األجل من قبل الوزارة المكلفة بالمالية 

 .و ينص عليه في إشعار المناقصة

تحدد القيمة االسمية لسندات الخزينة طويلة األجل ب 
 .أوقية مضاعف لهذا المبلغ 00.000

يتم سداد الفائدة على سندات الخزينة طويلة األجل 
لسنة و يتم احتسابها على أساس ا. سنويا( القسيمة)

سيتم تفصيل صيغ . يوما  266أو  262المدنية أي 

احتساب سعر سندات الخزينة طويلة األجل و مبلغ 
الفائدة عن طريق تعميم صادر عن البنك المركزي 

 .الموريتاني

 الصكوك: 7المادة 

تخضع الصكوك لدليل اإلجراءات المعد من طرف البنك 
 .المركزي الموريتاني لهذا الغرض

قية المشاركة في مناقصات سندات أح: 2المادة 

 الخزينة
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يتم حصر المشاركة المباشرة في سندات الخزينة قصيرة 
و طويلة األجل على البنوك االولية و المؤسسات 
العمومية المالكة لحسابات سداد لدى البنك المركزي 

تسمى هذه البنوك والمؤسسات العمومية . الموريتاني
 .بالمشتركين المباشرين 

المشتركين غير )ميع المستثمرين اآلخرين يمكن لج
، و األشخاص االعتباريين أو الطبيعيين، (المباشرين

بغض النظر عن مكان إقامتهم، االشتراك في سندات 
الخزينة قصيرة و طويلة األجل عن طريق السوق 
األولوية و ذلك من خالل مصرف يتمتع بحساب سداد 

 .لدى البنك المركزي الموريتاني

آليات و إجراءات أخرى إلصدار أوراق : 2المادة 

 الخزينة من خالل إجراء المناقصة

سيصدر تعميم عن طريق البنك المركزي الموريتاني 
يوضع المفاهيم المتعلقة بدورية و نشر القضايا، و 
إجراءات المشاركة في االكتتاب على أوراق الخزينة، و 
 النظام الغير رجعي للمناقصات، و معالجة العروض، و

نشر النتائج، و تنظيم سندات الخزينة قصيرة و طويلة 
األجل، و نظام العقوبات في حالة عدم كفاية مبلغ تغطية 
العروض المختارة، و التشفير والمعالجة المعلوماتية 

 .للعمليات 

 استرداد األوراق المالية  :2المادة 

للخزينة الشروع في االسترداد المبكر لكل أو  يجوز
جزء من األوراق المالية التي أصدرتها، إما عن طريق 
االقتناء مباشرة من سوق األوراق المالية أو خالل تنظيم 

 .مناقصات عمومية إلعادة الشراء

تتم إعادة الشراء من السوق الثانوي بالتراضي مع 
العرض العمومي  و تتم عمليات. حاملي األوراق المالية

لشراء األوراق المالية وفق نفس إجراءات إصدار 
 .سندات الخزينة طويلة و قصيرة األجل

عندما تعيد الخزينة شراء األوراق المالية، فإنها تقتطع 
المترتبة على اآلجال المتبقية لألوراق التي  الفائدة قيمة

 .يتم شراءها من المبلغ األصلي

سندات الخزينة قصيرة  أحكام مشتركة ل :21المادة 

 طويلة األجل، والسندات اإلسالمية للخزينة والصكوكو

 أحقية ملكية األوراق المالية للخزينة

يمكن الحصول على سندات الخزينة قصيرة و طويلة 
األجل، و السندات اإلسالمية للخزينة والصكوك من قبل 
أي مقيم أو غير مقيم، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بنظم 

 .رفالص

 نظام الضرائب على األوراق المالية

يتم فرض ضريبة على الفائدة على سندات الخزينة 
قصيرة و طويلة األجل، و على المداخيل المالية المتأتية 

و يتعلق . من السندات اإلسالمية للخزينة والصكوك

األمر بالضريبة على مداخيل رأس المال المنقول 

(IRCM ) في المواد وفق الشروط المنصوص عليها

من المدونة العامة للضرائب و نسبة ( 82إلى  20من )

 %.00هذه الضريبة حاليا هي 

 التقييد المحاسبي لألوراق المالية

يجب على حاملي األسهم، سواء كانو مصارف أو 
شركات، أن يسجلوا سندات الخزينة في حساب 

حساب )محاسبي، مع الفصل بين القيمة االسمية للسند 
وفقا للقواعد ( حساب اإليرادات)لفوائد و ا( األصول

 .المحاسبية المعمول بها 

يكلف كال من األمين العام لوزارة االقتصاد  :22المادة 

والمالية و المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني 
بتنفيذ هذا المقرر، الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

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

 نصوص مختلفة

يعدل  1122سبتمبر  12صادر بتاريخ   722مقرر رقم 

يونيو  12و أ م بتاريخ /702بعض ترتيبات المقرر رقم 

يقضي بإنشاء لجنة فنية مكلفة بتنفيذ اإلصالح  1127

 العقاري 

المقرر رقم  من 9تعدل ترتيبات المادة : المادة األولى

يقضي بإنشاء لجنة  9006يونيو  92و أ م بتاريخ /622

 :فنية مكلفة بتنفيذ اإلصالح العقاري كما يلي

تتكون اللجنة الفنية تحت رئاسة  :(جديدة) 2المادة 

 :األمين العام لوزارة االقتصاد والمالية من السادة

حيمود رمضان، ممثال عن وزارة العدل،  -
 عضوا،

يدي، ممثال عن وزارة سيدي محمد ولد ب -
 الداخلية والالمركزية، عضوا،

وان عبد العزيز، ممثال عن وزارة االقتصاد  -
 والمالية، عضوا،

سيد أحمد ولد أبوه، ممثال عن وزارة االقتصاد  -
 والمالية، عضوا،

مختار السالم المنى، المدير العام للدراسات و  -
اإلصالح والمتابعة والتقييم في وزارة 

 مالية، عضوا،االقتصاد و ال
محمد يحي ولد محمد يحي، المدير العام  -

 للعقارات و أمالك الدولة، عضوا،
محمد عبد هللا ولد مسكه، ممثال عن وزارة  -

 الزراعة، عضوا،
لمرابط ولد مكحلة، ممثال عن وزارة البيطرة،  -

 عضوا،
وان بران، ممثال عن وزارة اإلسكان  -

 والعمران و االستصالح الترابي، عضوا،
وليه عبد هللا، ممثال عن وزارة اإلسكان  -

 والعمران و االستصالح الترابي، عضوا،



 5445العدد  ..............................9152يوليو  51الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 
 

462 
 

سيد ولد الويمين، ممثال عن وزارة البيئة  -
 والتنمية المستدامة، عضوا،

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 1المادة 

 .المقرر

يكلف رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ  :0المادة 

ينشر في ساإلصالح العقاري بتنفيذ هذا المقرر الذي 
 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة النفط والطاقة والمعادن

 نصوص تنظيمية

يوليوووو  35صوووادر بتووواريخ  545-9352مرسووووم رقوووم 

يتضوووومن النشوووور المنووووتظم للبيانووووات المتعلقوووووة  9352

 بالصناعات االستخراجية 

من المرسموم رقمم  9طبقا لترتيبات المادة  :المادة األولى

،  9350سووووبتمبر  92الصممممادر بتمممماريخ 501 - 9350

المتضممممن إنشممماء وتنظممميم وسمممير عممممل اللجنمممة الوطنيمممة 

لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية، يهدف همذا 

المرسممموم إلمممى تحديمممد اإلطمممار القمممانوني إلدمممماج مبمممادرة 

الشفافية في الصناعات االستخراجية عبر النشمر المنمتظم 

للبيانممات حسممب معيممار مبممادرة الشممفافية فممي الصممناعات 

 . االستخراجية

يحممدد المرسمموم االلتزامممات المتعلقممة بفممتح بيانممات القطمماع 

االسممتخراجي حسممب مقاربممة معياريممة للمسممؤولية ولنشممر 

 .واستخدام هذه البيانات

تتحدد البيانات المفتوحمة حسمب ميثماق البيانمات :9المادة 

بيانات ومحتموى يمكمن لكمل أحمد اسمتخدامه "المفتوحة كـ 

يصممف هممذا ". بحريممة وتعديلممه ونشممره ألي غممرض كممان

بيانات رقمية متاحمة تسممح "الميثاق البيانات المفتوحة كـ 

خصائصها الفنية والقانونيمة لكمل أحمد باسمتخدامها بصمفة 

 ".حرة وإعادة استخدامها ونشرها في كل زمان ومكان

تعني أن مبادئ وشروط معيار " إدماج"عبارة :0المادة 

في  مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية مدمجة

أنظمة تصريح الحكومة والشركات وتعني عبارة النشر 

المنتظم أن شروط النشر لدى مبادرة الشفافية للصناعات 

في قالب  االستخراجية تمت مراعاتها بفضل تصريحات

المعتادة، وهي متاحة وعند  ،"البيانات المفتوحة"

البيانات الجبائية  تغطي هذه التصريحات .المصدر

ة في السياق التي تنشرها الشركات والمعلومات الداخل

 .والحكومة

المعلوممممات التمممي يتعمممين نشمممرها فمممي إطمممار  :4الموووادة 

اإلدممماج هممي لزوممما معلومممات يشممترطها معيممار مبممادرة 

الشمممفافية فمممي الصمممناعات االسمممتخراجية حسمممب مسممماحة 

 .التصريح المعمول به

يجممب أن يكممون كممل اسممتثناء فممي مجممال تحديممد المسمماحة 

طمممرف اللجنمممة الوطنيمممة لمبمممادرة مقمممررا حصمممريا ممممن 

 .الشفافية في الصناعات االستخراجية

ضممممن نظمممام اإلدمممماج تعتبراللجنمممة الوطنيمممة :1الموووادة 

لمبادرة الشفافية في الصناعات االسمتخراجية همي الجهمة 

الرئيسية صماحبة القمرار فمي تطبيمق مبمادرة الشمفافية فمي 

 :الصناعات االستخراجية وبالتالي يجب عليها

 من متابعة إجراءات التدقيق والضمان  أن تتأكد
لجودة البيانات الواردة من المؤسسات 

العمومية المشاركة في عملية  والهيئات
التصريح لمبادرة الشفافية في الصناعات 

ومن مطابقة هذه  عند االقتضاء االستخراجية
اإلجراءات لمعيار المبادرة وللمعايير الدولية 

 .للتدقيق
 النشمممر المنمممتظم  أن تشمممرف وتمممؤطر وتراقمممب

للبيانمممات ممممن طمممرف مختلمممف هيئمممات مسمممار 
مبممادرة الشممفافية فممي الصممناعات االسممتخراجية 
طبقممما لمعيمممار المبمممادرة ولسياسمممات وقمممرارات 
اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية فمي الصمناعات 

 .االستخراجية المنبثقة عنه
  أن يحدد، عند الضرورة، القواعد المتفق عليهما

النشر المنمتظم ممن طمرف والمساحات من أجل 

 0الهيئات المصمرحة كمما همو مبمين فمي الممادة 

 .اآلتية

  أن يحمدد فممور بممدء العمممل بهممذا المرسمموم نطمماق
ووتيمرة تقريممر مبممادرة الشمفافية فممي الصممناعات 
االسمممممتخراجية المقمممممرر فمممممي نظمممممام اإلدمممممماج 

أشمهر لتكييفمه ممع  0ومراجعة هذا التحديد كمل 
 .دماجالتقدم الحاصل في تطبيق نظام اإل

  أن تنسق أنشطة اللجنة الوطنية لمبادرة
الشفافية في الصناعات االستخراجية 
واألطراف المشتركة لتحسيس ودعم قدرات 

 لشركات من أجل مواكبة تطبيق نظاما
 .اإلدماج

  أن تدعم الهيئات المصرحة في جهودها
 .الرامية لجعل تصريحاتها مفهومة ومتاحة

يجب على الهيئات المصرحة أن تسهر على  :1المادة 
أن تكون بياناتها منشورة بصفة تضمن إتاحتها ونشرها 
وإعادة استخدامها طبقا للتشريع والنظم الوطنية المعمول 
بها وطبقا للمعايير الدولية التي تبنتها موريتانيا حول 
نشر البيانات، ولهذا الغرض تكون تلك الهيئات ملزمة 

 :يلي بما
 اناتها قابلة لالطالع عليها الكترونيا جعل بي

ومتاحة على الشبكة على داعم يتبع مباشرة 
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لمؤسستها الخاصة أو لجهة الوصاية وتبقى 
مسؤولية المعلومة المنشورة من اختصاص 
 .الهيئة المصرحة عند المصدر

  نشر بياناتها في قالب البيانات المفتوحمة المتفمق
لمبمممادرة عليهممما التمممي تحمممددها اللجنمممة الوطنيمممة 

 .الشفافية في الصناعات االستخراجية
  االسمممتجابة للقواعمممد المتفمممق عليهممما فمممي مجمممال

صمممالحية وشممممولية البيانمممات حسمممب وصمممف 
معيمممممار مبمممممادرة الشمممممفافية فمممممي الصمممممناعات 
االسمممتخراجية والمحمممددة ممممن اللجنمممة الوطنيمممة 

 .لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
 رة ومجانيةنشر بياناتها باستعمال رخصة ح. 
  إعممالم المسممتخدمين بمممأن هممذه البيانممات متاحمممة

 .وقابلة لالستخدام دون إذن مسبق
  وصمممف البيانمممات بطريقمممة تجعمممل مسمممتخدميها

يأخممذون علممما بصممفة معقلنممة بالحممدود التحليليممة 
، المتطلبممممات (نقمممماط القمممموة ونقمممماط الضممممعف)

القانونيممممممة واألمنيممممممة وكممممممذا طممممممرق إنتاجهمممممما 
 .ومعالجتها

  إشممممارات لملفممممات البيانممممات ترميممممز أو وضممممع
بصفة تجعل المعلومات قابلة للتشغيل المشترك 
وتمكممممن مقارنتهمممما ببيانممممات عموميممممة أخممممرى 
باعتماد القواعد المتفق عليها للبيانمات المعتممدة 
مممممن اللجنممممة الوطنيممممة لمبممممادرة الشممممفافية فممممي 
الصناعات االستخراجية من أجل نشر مثل هذه 

 .البيانات
 ة لتصمممنيف العائمممدات احتمممرام األنظممممة الوطنيممم

وكذا القواعد الدولية المتفق عليها المعتممدة ممن 
اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية فمي الصمناعات 

 .االستخراجية
  المطابقة من أجل النشر على الشبكة المرخصة

لبياناتهمممما مممممع الجدولممممة التممممي قررتهمممما اللجنممممة 
الوطنيممممة لمبممممادرة الشممممفافية فممممي الصممممناعات 

 .االستخراجية
 ر عند المصدر في أفضمل اآلجمال للبيانمات النش

 .بصفة منتظمة ومستمرة
  جعل البيانات قابلة للفهم ومتاحة لدى الجمهمور

العام عبر مذكرات تفسميرية وبطاقمات تلخميص 
 .أو وسائل نشر أخرى باللغات المناسبة

 جهممود معقولممة لتقممديم تقممارير ملخصممة  مباشممرة
وتحليالت وشروح على الورق أو في أي شكل 
آخر غير الكتروني يجعلها متاحمة للمسمتخدمين 

 .الذين ال يتوفرون على خدمة االنترنت
  تسيير وتحمديث المعلوممات الموجمودة بحوزتهما

 .وحفظها وتصنيفها لتسهيل االطالع عليها

ألطمممراف المصمممرحة الوثمممائق التمممي تنشمممرها ا:2الموووادة 
بصمممفة مباشمممرة أو تلمممك التمممي يمممتم نشمممرها تحمممت رقابمممة 
وإشراف اللجنة الوطنية لمبادرة الشمفافية فمي الصمناعات 

االستخراجية تكمون داخلمة فمي المجمال العممومي، إال فمي 
 .حالة ترتيبات تشريعية مخالفة

يتعين على الهيئات أو المؤسسات المعنية، بنماء :0المادة 
عمات وصممايتها إثمر تحقيمق ممن رئمميس علمى تعليممات قطا

اللجنمممممة الوطنيمممممة لمبمممممادرة الشمممممفافية فمممممي الصمممممناعات 
االستخراجية وفي اآلجال المحددة، تزويد اللجنة الوطنية 
لمبمممادرة الشمممفافية فمممي الصمممناعات االسمممتخراجية بكافمممة 

 .المعلومات الضرورية إلنجاز مهامها

سممميتم توضممميح ترتيبمممات همممذا المرسممموم،عند  :2الموووادة 
الحاجمممة بمقمممرر ممممن الممموزير األول، خاصمممة فيمممما يعنمممي 
المسممماحة وتنظممميم عمليمممات النشمممر المنتظممممة أو المعتمممادة 

 .وكذا دعاماتها

تكممون اللجنممة الوطنيممة لمبممادرة الشممفافية فممي  :53المووادة 
فور دخول هذا المرسموم حيمز ’ الصناعات االستخراجية 

زممممة بمممان تعتبمممر اإلدمممماج معيمممارا لتنفيمممذها مل’ التطبيمممق 
سممتقوم . للمبممادرة حسممب متطلبممات معيممار هممذه األخيممرة

اللجنمممممة الوطنيمممممة لمبمممممادرة الشمممممفافية فمممممي الصمممممناعات 
االسممتخراجية كممل سممنة بتقيمميم التقممدم الحاصممل فممي انجمماز 
عمليات النشر المنتظم وتحمدد أهمدافا جديمدة بمما فمي ذلمك 

التقممدم الحاصممل فممي  صمميغة تكييممف تقريممر المبممادرة مممع
مجال النشر المنتظم ضمن خطة عملها السنوية من اجمل 

 .االنتقال نحو اإلدماج

تلغممى كافممة الترتيبممات السممابقة المخالفممة لهممذا :55المووادة 
 .المرسوم

وزيمممر البتمممرول والطاقمممة والمعمممادن  يكلمممف :59الموووادة 
ورئيس اللجنمة الوطنيمة لمبمادرة الشمفافية فمي الصمناعات 

، كل فيمما يعنيمه، بتنفيمذ همذا المرسموم المذي االستخراجية
 .سينشر في الجريدة الرسمية

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

 مختلفة نصوص

 1122مايو  10صادر بتاريخ  019مقرر مشترك رقم 

يقضي بمنح اعتماد لمزاولة خدمات معالجة مخلفات 

 KHAZAINاالستغالل التقليدي للذهب، لصالح شركة 
– SARL 

يمنح اعتماد، لمزاولة خدمات معالجة :  المادة األولى
في موريتانيا لصالح  مخلفات االستغالل التقليدي للذهب

المسلجلة تحت السجل ، KHAZAIN – SARLشركة 

 .000222التجاري رقم 

ال يشكل هذا االعتماد امتيازا معدنيا، فهو شخصي 
 .بحت، وال يمكن التنازل عنه وال تحويل ملكيته

 يةمدة الصالح:  1المادة 

يتم منح هذا االعتماد لمدة خمس سنوات، ابتداء من 

تاريخ توقيعه، ويمكن تجديده عدة مرات لنفس الفترة، 

شريطة احترام الواجبات القانونية والتنظيمية السارية 

 .المفعول
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 دراسة للتأثير البيئي:  0المادة 

على صاحب هذا االعتماد التقديم، للقطاع، دراسة  يجب

للتأثير البيئي مصدقة، كما ينبغي، من طرف القطاع 

المكلف بالبيئة، وذلك في أجل ثالثة أشهر ابتداء من 

 .تاريخ توقيع هذا االعتماد

يعتبر تقديم هذه الدراسة الشرط األساسي للترخيص في 

 .بدء االستغالل

 الستغاللالضريبة على ا:  0المادة 

يخضع صاحب هذا االعتماد لضريبة على االستغالل 

أوقية جديدة لكل طن من المخلفات يتم  2.000بمبلغ 

وتدفع هذه الضريبة في حساب خاص يدعى . جمعه

مساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث المعدني "

مفتوح لدى الخزينة العامة للدولة تحت " في موريتانيا

 .222.62رقم 

جب على صاحب االعتماد تسديد هذه الضريبة في أجل ي

 .أشهر( 2)ال يتجاوز ثالثة 

 بيع الذهب:  9المادة 

يجب على صاحب هذا االعتماد أن يبيع إنتاجه حصريا 

للبنك المركزي الموريتاني أو لشباك شراء وتصدير 

ادق عليه، كما ينبغي، طبقا للنظم السارية صالذهب م

 .االمعمول به

 واجبات في مجال احترام المعايير والنظم:  7المادة 

  يجب على صاحب هذا االعتماد أن يحترم نظم

الصحة العمومية واألمن في الشغل وحقوق 

االنسان وخصوصا تلك المتعلقة بتشغيل 

األطفال وحماية البيئة طبقا لمدونة النظافة 

 والمدونة البيئية ونصوصهما التطبيقية ؛

 أن يحترم  يجب على صاحب هذا االعتماد

النظم والشروط الوطنية والدولية ذات الصلة 

باستخدام المواد الكيماوية المستعملة في 

معالجة المخلفات وخاصة المدونة العالمية 

 لتسيير اسيانير ؛

  يلزم صاحب االعتماد بتشغيل أشخاص ذوي

كفاءات في مجال معالجة المخلفات المعدنية، 

 ؛طبقا للمعايير والنظم المعمول بها 

  يلزم صاحب االعتماد بوضع مخطط للتسيير

البيئي، تتم المصادقة عليه معا من طرف 

 .الوزارة المكلفة بالمعادن وتلك المكلفة بالبيئة

 اإلشراف على النشاطات:  2المادة 

من هذا  6و  2، 0تخضع الترتيبات الواردة في المواد 

المقرر، إلشراف اإلدارة المكلفة بالمعادن وهي التي 

 .د، طبقا للنظم المعمول بها، طرف الرقابة والمتابعةتحد

 المخالفات وسحب االذن أو االعتماد:  2المادة 

يتعرض مرتكبي المخالفات، لترتيبات هذا المقرر 

المعمول بها، والمالحظة من  التنظيميةوالنصوص 

طرف الوكالء المخوليين من اإلدارة، للعقوبة طبقا 

 .للنصوص المعمول بها

يتم سحب االعتماد إذا ما أخل صاحبه  يمكن أن

بااللتزامات الواردة في المقرر الحالي أو أي من 

وال يترتب على هذا . النصوص النظامية المعمول بها

 .السحب أي تعويض

وبما أن صاحب طلب االعتماد سدد حقوق  : 2المادة 

االستالم والضريبة الجزافية بمبلغ قدره، على التوالي 

أوقية جديدة، وفقا  2.000.000أوقية جديدة و 2000

يكلف  C00037070و   A03081241للمخالصة رقم 

ن بالمعادن والمالية، تيالمكلفللوزارتين األمناء العامون 

الجريدة  لمقرر الذي ينشر فيكل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا ا

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية الرسمية

 

 وزارة التنمية الريفية

 نصوص تنظيمية

ابريل  03صادر بتاريخ  322 – 9352مرسوم رقم 
يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية تسمى المركز  9352

 الوطني لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحبوب

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة : المادة األولى
عمومية ذات طابع إداري تسمى المركز الوطني 
لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحبوب و يوجد مقرها 

 .بنواكشوط 

المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور  :9المادة 
اآلكلة للحبوب هو مؤسسة عمومية ذات طابع فني و 

 .علمي

لوطني لمكافحة الجراد يخضع المركز ا :0المادة 
 .والطيور اآلكلة للحبوب لوصاية وزارة التنمية الريفية 

تتمثل المهمة األساسية للمركز الوطني  :4المادة 
لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحبوب في مراقبة و 

حبوب على الكلة آمكافحة الجراد الصحراوي والطيور 
 .امتداد التراب الوطني

 :مركز على وجه الخصوص بو على أساس يقوم ال

تصور و إنجاز برامج  مكافحة الجراد  -
الصحراوي والطيور اآلكلة للحبوب، و ذلك 
بالتعاون مع المديرية المكلفة بحماية النباتات 
والمندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الريفية 
طبقا للسياسة الوطنية المتبعة في مجال حماية 

 النباتات؛
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مليات مراقبة و تصور وتنسيق وتنفيذ ع -
مكافحة الجراد الصحراوي والطيور اآلكلة 

 للحبوب؛
متابعة و تقييم عمليات مراقبة و مكافحة  -

 الجراد الصحراوي والطيور اآلكلة للحبوب،
تصور و تنفيذ ومتابعة وتنسيق البحوث  -

 والدراسات المتعلقة بالجراد والطيور؛
 تطوير بدائل عن المبيدات الكيمائية؛ -
بادل المعلومات المتعلقة جمع ونشر و ت -

بالجراد والطيور مع الهيئات المختصة على 
 المستوى الوطني و اإلقليمي والدولي؛

و بصفة عامة، كل ما يتعلق بمكافحة الجراد  -
 الصحراوي والطيور اآلكلة للحبوب،

في إطار استخدام المبيدات في مجال عمله، : 1المادة 
والطيور اآلكلة يكلف المركز الوطني لمكافحة الجراد 

للحبوب بإعداد و تنفيذ مخططات للمتابعة الصحية 
 .والبيئية المالئمة

تلجأ المصالح العمومية إلى المركز الوطني  :1المادة 
لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحبوب في القضايا ذات 

تعرض على المركز، بصفة  كما. الصلة باختصاصاته
أولية، إلبداء رأيه فيها، الدراسات العلمية والفنية التي 
تجريها، على امتداد التراب الوطني، الهيئات األجنبية 

 .في مجال الجراد والطيور

يخضع عمال المركز الوطني لمكافحة الجراد  :2المادة 
يناير  19الصادر بتاريخ  12 – 23للقانون رقم 

ضمن للنظام األساسي الخاص بالموظفين و المت 1223
 .و وكالء الدولة العقدويين والنصوص المطبقة له

يمكن، بموجب مداوالت مجلس اإلدارة، منح عالوات 
من األمر  1خاصة للباحثين والفنيين و ذلك طبقا للمادة 

، المشار 1221الصادر بتاريخ  12 – 21القانوني رقم 
 .إليه أعاله

كز الوطني لمكافحة الجراد والطيور يدار المر: 0المادة 
اآلكلة للحبوب بواسطة مجلس إدارة، يتشكل على النحو 

 :التالي
 رئيس؛ -
 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني؛ -
 ممثل عن وزارة الداخلية و الالمركزية؛ -
 ممثل عن وزارة االقتصاد والمالية؛ -
 ممثل عن وزارة التنمية الريفية ؛ -
والبحث العلمي ممثل عن وزارة التعليم العالي  -

 و تقنيات اإلعالم و االتصال؛
 ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ -
 ممثل عن عمال المركز -

يجتمع مجلس اإلدارة بناء على دعوة من  :2المادة 
رئيسه في دورة عادية ثالث مرات سنويا على األقل، 

 .كما يجتمع كل ما دعت الضرورة

من رئيسه أو بطلب  و يجتمع في دورة استثنائية بدعوة
من نصف األعضاء، بعد موافقة الوزير المكلف 

 .بالوصاية
و ال تكون مداوالت المجلس نافذة إال بحضور نصف 

 .أعضائه
 .يتولى مدير المركز سكرتارية المجلس

يتمتع مجلس اإلدارة بكافة السلطات  :53المادة 
الضرورية لتوجيه و دفع و مراقبة أنشطة المركز، و 
ذلك مع مراعاة السلطات المخولة للوصاية و للوزارة 

الصادر  12 – 21المكلفة بالمالية طبقا لألمر القانوني 
المتضمن للنظام األساسي  10/10/1221بتاريخ 

أسمال العمومية للمؤسسات العمومية والشركات ذات الر
 .والمنظم لعالقاتها مع الدولة

يتداول المجلس، على وجه الخصوص،  :55المادة 
 :بشأن

البرنامج السنوي المتعدد السنوات والتقرير  -
 السنوي ألنشطة المركز؛

 الميزانية التقديرية؛ -
 المصادقة على الميزانية؛ -
 تقرير مفوض الحسابات؛ -
التنظيمي، والنظام األساسي للعمال،  الهيكل -

 وسلم الرواتب والنظام الداخلي للمؤسسة؛
التعيين في مناصب المسؤولية و العزل منها  -

 بناء على اقتراح من المدير؛
االتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والهيئات  -

 والمنظمات األخرى؛
 تعرفة الخدمات؛ -
إنشاء ممثليات محلية أو جهوية على امتداد  -

 .راب الوطنيالت

تساعد مجلس اإلدارة هيئة استشارية تدعى  :59المادة 
المجلس العلمي والفني للمركز الوطني لمكافحة الجراد 

 .والطيور اآلكلة للحبوب

يتكون المجلس العلمي والفني للمركز  :50المادة 
الوطني لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحبوب من 

هتمامات في مجال شخصيات علمية، لديها مؤهالت و ا
 .محاربة الجراد والطيور

سيحدد مقرر صادر عن وزير التنمية الريفية تشكيلة و 
 .سير عمل المجلس العلمي والفني

يعد المجلس العلمي والفني نظامه الداخلي الذي يعرضه 
 .على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه

تخضع الترتيبات المتعلقة بتنظيم و سير  :54المادة 
اإلدارة، و التي لم ينص عليها في هذا  عمل مجلس

أغسطس  19بتاريخ  21. 119المرسوم، للمرسوم رقم 
المحدد لتنظيم و تسيير الهيئات المداولة في  1221

 .المؤسسات العمومية
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تتكون الهيئة التنفيذية للمركز الوطني  :51المادة 
لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحبوب من مدير 

 .سبةيساعده وكيل محا

يعين المدير بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء 
باقتراح من وزير التنمية الريفية، و تتم إقالته بنفس 

 .الطريقة

يتمتع المدير بالسلطات الالزمة لتنظيم و  :51المادة 
تسيير المركز مع مراعاة الصالحيات المخولة لمجلس 

المشار إليه  119 – 21اإلدارة بمقتضى المرسوم رقم 
 .أعاله و بمقتضى هذا المرسوم 

يسهر المدير على تطبيق القوانين والنظم وتنفيذ قرارات 
 .مجلس اإلدارة

ير، و يوقع كل االتفاقيات و يمثل المركز في اتجاه الغ
كما يمثله أمام القضاء و يتابع تنفيذ . المتعلقة بالمركز

 .األحكام، و يأمر بالقيام بالحجوزات

يعد المدير برنامج النشاط السنوي والممتد على عدة 
سنوات، و جدول النتائج و حصيلة نهاية السنة المالية 

 .للمركز

ية و التأديبية يمارس المدير السلطة الهرم :52المادة 
على جميع العمال، فهو يعينهم و يعزلهم تبعا للمعايير 

و . والشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها
 ..يمكنه أن يفوض كل أو بعض صالحياته اإلدارية 

 .يعين في غياب أو مانع للمدير من يخلفه في مهامه

تتكون موارد المركز الوطني لمكافحة  :50المادة 
 :اد والطيور اآلكلة للحبوب، مما يلي الجر

 الموارد العادية - أ
 إعانات الدولة؛ -
اإليرادات الذاتية الحاصلة من أنشطة المركز  -

و خاصة تسيير التجهيزات و محطات البحث 
 وكذا من أداء الخدمات؛

 :الموارد االستثنانية أو الطارئة - ب
 .صناديق الدعم؛ -
 مساعدات من المجموعات المحلية؛ -
 والوصايا؛ الهبات -
أي إيرادات أخرى مقدمة من منظمات وطنية  -

 .أو دولية
تضبط محاسبة المركز، طبقا لقواعد و  :52المادة 

شروط المحاسبة العمومية، من طرف وكيل محاسبة 
 .يعينه الوزير المكلف بالمالية 

تخضع الصفقات المبرمة من قبل المركز  :93المادة 
الصادر بتاريخ  1112 – 110لترتيبات المرسوم رقم 

، الذي يلغي و يحل محل ترتيبات 1112نوفمبر  1
 100 – 1111المراسيم التطبيقية للقانون رقم 

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية

يعين الوزير المكلف بالمالية مفوضا  :95المادة 
ف بتدقيق سجالت محاسبة المركز و ضبط للحسابات يكل

مستنداته المالية و مراقبة سالمة و صدق الكشوف و 
 .الحصيلة و الحسابات

عد مفوض الحسابات تقريرا عن مأموريته يبين فيه يو 
 .ما قد يشوب التسيير المحاسبي من خلل 

تحول إلى المركز الوطني لمكافحة الجراد  :99المادة 
ب كافة حقوق و واجبات مركز والطيور اآلكلة للحبو

مكافحة الجراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 
 1110أغسطس  11الصادر بتاريخ  123/1110

ووحدة مكافحة الطيور باللكات المنشأة بالمقرر رقم 
، و ذلك 1112نوفمبر  11الصادر بتاريخ  1200

 .اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المرسوم

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :90المادة 
الصادر  123/1110المرسوم وخاصة المرسوم رقم  

والمتضمن إنشاء مؤسسة  1110أغسطس  11بتاريخ 
عمومية تدعئ المركز الوطني لمكافحة الجراد  و 

 1112نوفمبر  11الصادر بتاريخ  1200المقرر رقم 
 .وب باللكات المنشأة لوحدة مكافحة الطيور اآلكلة للحب

يكلف وزير االقتصاد  والمالية و وزير  :94المادة 
، الذي لمرسومية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا االتنمية الريف

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س
 .الموريتانية

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

 9350يوليو  05صادر بتاريخ  3109مقرر رقم 

وزارية مكلفة باإلشراف على يقضي بإنشاء لجنة فنية 

الدراسة المتعلقة بالتشخيص والتدقيق الفني والتنظيمي 

 (صونادير)والمالي للشركة الوطنية للتنمية الريفية 

فنية وزارية مكلفة باإلشراف تنشأ لجنة :  المادة األولى

على الدراسة المتعلقة بالتشخيص والتدقيق الفني 

للتنمية الريفية  والتنظيمي والمالي للشركة الوطنية

 .(صونادير)

ينبغي أن تشمل الدراسة التشخيص والتدقيق :   9المادة 

الفني والتنظيمي والمالي وتوصيات تتعلق بدعم قدرات 

صونادير التي من شأنها تعزيز قدرات الشركة بهدف 

انجاز المهام الموكلة إليها في إطار استراتيجية تنمية 

الخطة الوطنية "القطاع الريفي وعلى وجه الخصوص 

كما ينبغي أن تشمل توصيات هذه ". للتنمية الزراعية

الدراسة أيضا الجوانب المتعلقة باالستغالل األمثل 

للموارد، ومقترحات لإلجراءات التي تضمن تسييرا 

 .صارما وشفافا للموارد المخصصة لها

 :تكلف هذه اللجنة ب :  0المادة 
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 ها ميقداالطالع على التقارير المؤقتة التي س

االستشاري والتأكد من مطابقتها مع أهداف 

التوجيهات االستراتيجية في مجال التنمية 

الزراعية واألخذ باالعتبار جميع المواضيع 

 المحددة في الشروط المرجعية لهذه الدراسة ؛

  تقديم المالحظات والتعليقات على التقارير

المؤقتة، وكذلك توجيه االستشاري لوضع 

راسة يتناغم مع األهداف إطار أفضل للد

 المذكورة أعاله ،

  التأكد من إدراج التعليقات في التقارير المتعلقة

 بالدراسة ؛

  ،وستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات الدراسة

بعد المصادقة عليها، وعلى وجه الخصوص 

مراجعة البرنامج التعاقدي للشركة للتأكد من 

 .مطابقته مع توصيات هذه الدراسة

يرأس السيد الشيخ احمد ولد الزحاف مكلف :  4المادة 

بمهمة بديوان الوزير األول اللجنة الفنية، وتضم السادة 

 :األعضاء التاليين 

 أمم بيباتا مكلف بمهمة بوزارة الزراعة عضو؛ .1

محمد لمين ولد اهن، مكلف بمهمة في وزارة  .1

 الداخلية والالمركزية ؛

بوزارة  حبيب هللا محمد احمد، مكلف بمهمة .3

 االقتصاد والمالية ؛

محمد المختار ولد محمد محمود، مكلف بمهمة  .0

بوزارة النفط والطاقة والمعادن منسق خلية 

 منظمة استثمار نهر السنغال ؛

عباس صو، مدير الوصاية المالية بوزارة  .1

 االقتصاد والمالية ؛

عبد هللا باب زياد، مدير االستراتيجيات  .0

 والتقييم بوزارة الزراعة ؛والتعاون والمتابعة 

كوليبالي عمر، مدير االستصالح الزراعي  .2

 بوزارة الزراعة ؛

عثمان ولد ببكر، مدير حماية الطبيعة بوزارة  .9

 .البيئة والتنمية المستدامة

يكلف مدير االستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم 

والمدير العام لشركة صونادير بأعمال السكرتارية 

 .ه اللجنةألشغال هذ

تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها 

 .استدعاء الجتماعاتها أي شخص ترى دعمه مفيدا

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

------------------ 
 نصوص مختلفة

 1122دجمبر  10صادر بتاريخ  277مقرر رقم 

/ وز/ 2100تعديل بعض ترتيبات المقرر رقم  يتضمن

، المتضمن تعيين 1122دجمبر  11الصادر بتاريخ 

األشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية للجان 
الداخلية لصفقات السلطات المتعاقدة لوزارة الزراعة و 

 الهيئات الواقعة تحت وصايتها 
تعدل بعض ترتيبات المادة األولى من : المادة األولى

 9002دجمبر  99بتاريخ  0002/9002المقرر رقم 

يقضي بتعيين األشخاص المسؤولين عن الصفقات 

للجان الداخلية لصفقات السلطات ( ع .ص.م.أ)العمومية 

لوزارة الزراعة و الهيئات (  ت .س.ص.د.ل)المتعاقدة 

 :الواقعة تحت وصايتها، كما يلي

 إسم الشخص الهيئة

الشركة الموريتانية للسكر 
 مشتقاته و

 الولي أحمد الولي

  

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 1المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التجهيز والنقل

 نصوص مختلفة

يسمح  1122يوليو  02صادر بتاريخ  1701مقرر رقم 

مينائي بميناء  باالحتالل المؤقت لمجال عمومي
 نواكشوط المستقل

يهدف هذا المقرر إلى االحتالل :  المادة األولى
والترخيص المؤقت للمجال العمومي المينائي لميناء 

 .نواكشوط المستقل

بعد استشارة اللجنة االستشارية، تمنح هيئة :  9المادة 
( لهدف اجتماعي وإنساني)احمدو عبد العزيز الرحمة 

المؤقت لقطعة أرضية لمساحة  ترخيص في االحتالل
( 1م1230)ألف وتسع مائة واربعة وثالثون مترا مربعا 

 .لبناء مستوصف

للقطعة االرضية الممنوحة  GPSإحداثيات معطيات  
 :كما يلي 

Point Y  Point X 

1989616,016      391976,0758  

1989583,787  391975,7725 

1989583,223  392035,7698 

1989615,452  392036,0731 

سنة قابلة  11تحدد مدة االحتالل المؤقت ب  : 0المادة 
 .للتجديد
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نظرا لطابعها االجتماعي واإلنساني فإن هيئة :  4المادة 
أحمدو عبد العزيز الرحمة معفية من تسديد أية إتاوة 
مرتبطة باحتالل المجال العمومي بميناء نواكشوط 

 ".بميناء الصداقة"المستقل المعروف 

تحتفظ الدولة بالحق في إنهاء االحتالل :  1ادة الم
 .المؤقت إذا لم يتم احترام الهدف المنشود من الهيئة

يكلف األمين العام لوزارة التجهيز والنقل  : 1المادة 

في الجريدة الرسمية  ينشرس بتنفيذ هذا المقرر الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 92مكرر صادر بتاريخ   229مقررمشترك رقم 
 OCANS &  )شركة يتعلق بإعتماد  9350أكتوبر 

SA (MO sa MAURITANIENNE   لمزاولة المناولة
نواكشوط المستقل ّالمعروف بميناء بميناء  المينائية 
 الصداقة ّ 

 MAURITANIENNEيتم اعتماد شركة : المادة األولى

& OCANS SA (MO sa)   انواكشوط و مقرها
نواكشوط المستقل بميناء لمزاولة المناولة المينائية 

سنوات (  1)المعروف َبميناء الصداقة ّ لفترة خمس 
 .قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المقرر

ال يمكن أن يكون هذا اإلعتماد محل وصية،  :9المادة 
أو تأجير أو تنازل، وال يصلح إال للمناولة المينائية 

 .بميناء نواكشوط المستقل المعروف َبميناء الصداقة ّ 
يخضع هذا االعتماد لإلحترام المطلق للنظم  :0المادة 

المينائية و دفع مخالصة خمسمائة ألف أوقية جديدة 
(UM – N 500.000)  المنصوص عليها في

و دفتر االلتزامات و  1111 – 100المرسوم رقم 
 1110نوفمبر  11بتاريخ  201ترتيبات المقرر رقم 

المحدد لبعض حاالت التعارض مع مزاولة المناولة 
 .المينائية
تحت طائلة العقوبات، فإن أي تعديل للنظام : 4المادة 

 األساسي للشركة المعتمدة أو تغيير للشخص المخول
لتمثيلها أو تغيير مقرها يجب إبالغ ميناء انواكشوط 

 .المستقل الذي سيبلغ لجنة إعتماد المناولين المينائيين 
دون المساس بالعقوبات األخرى المقررة، فإن  :1المادة 

ترتيبات هذا المقرر يمكن أن يؤدي إلى سحب لكل خرق 
 .االعتماد
والنقل، و يكلف األمين العام لوزارة التجهيز : 1المادة 

األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد البحري، كل في 
ما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر، الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 
 والعالقات مع البرلمان

 نصوص مختلفة

مايو  50صادر بتاريخ  325 – 9352مرسوم رقم  
يقضي بتعيين رئيسة سلطة تنظيم اإلشهار  9352

بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع 
 البرلمان 

تعين السيدة آسيا عبد الرحمن أحمدو، : المادة األولى
، الرقم 2130102910الرقم الوطني للتعريف 

رئيسة لسلطة تنظيم اإلشهار  102641Qاالستداللي 
بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع 

 .1112مارس  19و ذلك اعتبارا من ، البرلمان

يكلف وزير الثقافة والصناعة التقليدية و : 9المادة 
العالقات مع البرلمان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .ريتانيةالجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية المو

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

 9350دجمبر  59صادر بتاريخ  005مقرر رقم 
يقضي بتصنيف التقاليد و العادات و المهارات 

 المرتبطة بالكسكس على الئحة التراث الوطني 

تصنف التقاليد و العادات و المهارات : المادة األولى
 المرتبطة بالكسكس على الئحة التراث الوطني

اإلسالمية الموريتانية و ذلك نظرا للقيمة للجمهورية 
التراثية لها و الحاجة إلى حمايتها لما تمثله للمصلحة 

 .العامة

سيبلغ هذا المقرر إلى السلطات اإلدارية  :9المادة 
 .المعنية باالستخدام أو اإلشراف أو الوصاية

يكلف األمين العام لوزارة الثقافة والصناعة  :0المادة 
القات مع البرلمان و اإلدارات المعنية كل التقليدية والع

فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر، الذي ينشر في الجريدة 
 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة

 نصوص تنظيمية

 1122 أكتوبر 21صادر بتاريخ  1202مقرر رقم 

يتضمن فتح و إغالق موسم القنص في المناطق 
 .المعنية من مقاطعات الركيز و كرمسين و روصو

من أجل التوازن البيئي، يفتح موسم :المادة األولى 
طبقا , لقنص الخنازير البرية الرياضي و المهني

 .المقرر  هذا من 9للشروط المحددة في المادة 

يفتح موسم القنص في مناطق مقاطعات  :1المادة 

، و (في والية اترارزه)الركيز و كرمسين و روصو 

مارس  20إلى غاية  9008ذلك من فاتح أكتوبر 

9002. 

في مناطق الوحل، و عند القنص يحظر : 0المادة 

 .المشارب
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يحظر إطالق النار على اإلناث التي يتبعها  :0المادة 

ل، و تجاوز الحصص صغارها أو اإلناث في طور الحم
المفروضة، و كذا مزاولة القنص من غروب الشمس 

 .حتى طلوعها

قبل إطالق النار  –و لهذا الغرض، يجب على القناص 
أن يتأكد لدى الوكيل المرافق من أنها غير  –على أنثى 

 .حامل

تحدد في هذا الموسم حصة القتل بخمسة  :9المادة 

 .خنازير برية، للقنص الواحد( 02)

يجب أن يكون كل قناص مصحوبا من طرف  :7ادة الم

 .وكيل من سلك المياه و الغابات والقنص 

تحتسب التكاليف المتعلقة بمهام متابعة و رقابة القناصة 
 على نفقة حائزي رخص القنص،

و يجب أن تقوم مسبقا من طرف مصالح الوزارة 
 .المكلفة بحماية الطبيعة

قبل انطالق أي يجب أن تسدد هذه المصاريف للوكالء 
 .بعثة للمتابعة و الرقابة الميدانية

يجب أن تبين في كل رخصة قنص منطقة  :2المادة 

 .القنص و مدته

ال تكون رخصة القنص نافذة إال بعد تسجيلها  :2المادة 

بحماية الطبيعة المكلفة على مستوى المصالح الجهوية 
 .في الوالية المعنية

قرر الحالي وفق أحكام يعاقب على انتهاك الم :2المادة 

 0222يناير  90الصادر بتاريخ  22/006القانون رقم 

 .المتضمن لمدونة الصيد البري و حماية الطبيعة

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :21المادة 

 .المرسوم

البيئة و التنمية  األمين العام لوزارةيكلف  :22لمادة ا

ينشر في الجريدة سالمستديمة بتنفيذ هذا المقرر الذي 
 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

 1122أغسطس  12صادر بتاريخ  1772مقرر رقم 

دجمبر  17الصادر بتاريخ  2127يعدل المقرر رقم 

المسؤولين عن المتضمن تعيين األشخاص  1122

الصفقات العمومية للسلطات المتعاقدة لوزارة البيئة 
 والتنمية المستدامة

يعين السيد سيداتي ولد ارحيل المستشار :  المادة األولى
الصفقات العمومية مسؤوال عن  ءالمكلف بالبيئة الخضرا

خلفا  لوزارة البيئة والتنمية المستدامة دارة المركزيةلإل
 .للسيد با موسى عبدو الي

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  : 1المادة 

 .المقرر

يكلف األمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بتنفيذ  : 0المادة 
في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية  ينشر هذا المقرر الذي 

 الموريتانية

 العامة للحكومة الوزارة األمانة

 نصوص تنظيمية

مارس  59صادر بتاريخ  33500مقرر مشترك رقم 
يحدد سقف تعويضات األعمال الخاصة لصالح  9352

 بعض أشخاص الوزارة األمانة العامة للحكومة
الوزارة  نظرا لخصوصية مهام مصالح:  المادة األولى

ولمسؤوليتها الخاصة وبغية  األمانة العامة للحكومة 
مضاعفة كفاءتها وفعاليتها، فقد تم استحداث مكمل 

لفائد بعض " األعمال الخاصة"جزافي خاص يدعى 
 .الوزارة األمانة العامة للحكومةأشخاص 

المستفيدون من تعويضات األعمال الخاصة :  9المادة 
 :هم 

 الوظيفة

 مدير

 مدير مساعد

 رئيس مصلحة

 رئيس قسم

أدناه اليمكنهم بأي  3المستفيدون المحددون في المادة 
حال من االحوال االستفادة من تعويضات أخرى عن 

 .أعمال خاصة تحت أي بند
 :يحدد مبلغ األعمال الخاصة كالتالي :  0المادة 

 المبلغ الوظيفة

 11.111 مدير

 11.111 مدير مساعد

 2111 رئيس مصلحة

 1111 رئيس قسم

 
تمنح تعويضات األعمال الخاصة شهريا وفقا :  4المادة 

لكشف موقع من طرف االمين العام المساعد للحكومة 
 .أعاله 3طبقا للمادة 

تحسب تكاليف هذا المقرر على الجزء :  1المادة 
 .المتعلق بالرواتب واالجور للقطاع المذكور

يلغي هذا المقرر الذي يبدأ سريانه اعتبارا :  1المادة 
، كافة الترتيبات السابقة المخالفة 9352اير فاتح ينمن 

 .له

يكلف االمين العام المساعد للحكومة واالمين :  2المادة 
العام للوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد والمالية كل 

الذي ينشر في الجريدة  قررالمفيما يعنيه، بتنفيذ هذا 
 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية



 5445العدد  ..............................9152يوليو  51الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 
 

470 
 

-------------------- 
 نصوص مختلفة

مارس  19صادر بتاريخ  101 – 1122مرسوم رقم 

يتضمن تعيين رئيس اللجنة الدائمة للجنة  1122

 الوطنية للصفقات العمومية 

يعين، السيد سيري آمادو بارديو، رئيس : المادة األولى
اللجنة الدائمة للجنة الوطنية للصفقات العمومية و ذلك 

 .9002يناير  90 اعتبارا من

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد 

 والمالية المكلف بالميزانية

 نصوص تنظيمية

 1122أغسطس  10صادر بتاريخ  792مقرر رقم 

جنة المكلفة ليتضمن الصيغة المالية لسير عمل ال
 باإلدارة المؤقتة للسوق الكبير لوسط مدينة نواكشوط 

يوضع تحت تصرف اللجنة المكلفة  :المادة األولى
 للسوق الكبير لوسط مدينة نواكشوط باإلدارة المؤقتة

سبعة ماليين و مائتا ألف أوقية جديدة : مبلغ قدره

يتم خصم هذا المبلغ من عائدات (. 2.900.000)

ت التجارية في السوق الكبيرة لوسط مبيعات المحال
 . مدينة نواكشوط

يتم إيداع المبلغ المقتطع في الحساب القديم : 1المادة 

للسلفة و المخصص لتسيير اللجنة المذكورة والمفتوح 
في السجالت المحاسبية للخزينة تحت الرقم 

22900228 . 

 النفقات المأذونة: 0المادة 

 نفقات سير عمل اللجنة -
 لحراسة والمراقبة اإللكترونية؛تكاليف ا -
 تكاليف التنظيف و نظافة السوق الكبير؛ -

التكاليف المتعلقة بالحماية المدينة  للسوق  -

 الكبير ؛

 نظام معلومات السوق الكبير؛ -

 .المساحات الخضراء و نفقات أخرى -

يعين رئيس اللجنة آمرا بالصرف لجميع  :0المادة 

 .النفقات المذكورة أعاله

تم تعيين السيد محمد سالم ولد الحسين، ي :9المادة 

رئيس مصلحة بالمديرية العامة للعقارات و أمالك الدولة 

قيما على صندوق اللجنة، و لهذا الغرض يقوم بصرف 

النفقات التي تصدر عن اآلمر بالصرف، كما يقوم بمسك 

محاسبة العمليات التي ستقوم الوكالة العامة للدفع 

 .بنفس طريقة صناديق السلف بالخزينة العامة بتخليصها

تخضع العمليات المحاسبية لقواعد المحاسبة  :7المادة 

العمومية، كما تخضع أيضا لرقابة جميع الهيئات 
 .المختصة المسؤولة عن الرقابة

يكلف كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة  :2المادة 

العمومية والمدير العام للميزانية و رئيس اللجنة، كل 
يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة  فيما

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

 نصوص مختلفة
 فبراير 91صادر بتاريخ  301 – 9352مرسوم رقم 

يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في  9352
 نواكشوط لصالح فندق الراحة

، لفائدة فندق الراحةتمنح بصفة مؤقتة : المادة األولى
و الواقعة  1م 0111القطعة األرضية  البالغة  مساحتها 

ذيبوفي مقاطعة تفرغ زينه، اانو-على طريق نواكشوط
والية انواكشوط الغربية كما هو محدد وفق االحداثيات 

"UTM"  اسفله وبالمخطط  0و3-1-1المبينة بالنقاط
 :المرفق 

 ص س النقاط

1 392613,6119 2014387,089 

1 392606,8086 2014466,799 

3 392531,8681 2014463,813 

0    392538,6714 2014384,103 

 
إليواء تخصص القطعة األرضية حصريا : 9المادة 

 .فندق يطلق عليه فندق الراحة
مليونا يتم هذا المنح مقابل مبلغ مالي قدره : 0المادة 

أوقية  1111311)ومائتين ألفا وثالثمائة وعشرين 
 وضعجديدة، يمثل ثمن القطعة األرضية و تكاليف 

وذلك في دفعة واحدة  ويسدد التسجيلالحدود و حقوق 
أجل أقصاه ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيع هذا 

 .المرسوم
 القطعة األرضية استغالل بقىيجب أن ي :4المادة 

 1على الوجهة المحددة لها بمقتضى المادة  حصورام
شهرا من تاريخ  12ويتم هذا االستغالل في أجل . الهأع

يؤدي عدم احترام هذه الترتيبات . توقيع هذا المرسوم
 .إلى بطالن المنح دون الحاجة إلى االشعار بذلك كتابيا

الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  لتلغى ك :1المادة 
 .المرسوم
يكلف الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد  :1المادة 

والمالية المكلف بالميزانية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 
 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

مارس  59صادر بتاريخ  9352-341مرسوم رقم 
يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في والية  9352

 نواكشوط الغربية لصالح تلفزيون الموريتانية 
تمنح بصفة مؤقتة لصالح تلفزيون : المادة األولى

الموريتانية القطعة األرضية البالغة مساحتها ثمان و 
، والواقعة قبالة (1م39111)ثالثون ألف متر مربع 
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والية , بتفرغ زينه NOTالملعب األولمبي في القطاع 
نواكشوط الغربية والمبينة إحداثياتها القطبية في الجدول 

 :التالي

 ص س نقاط
 W 18°6’23,.451’’N ’’23,162’59°15 أ

 W 18°6’25,.274’’N ’’18,441’59°15 ب

 W 18°6’17,.504’’N ’’15,110’59°15 ج

 W 18°6’15,.904’’N ’’19,947’59°15 د

 

تخصص القطعة األرضية حصريا إلقامة مقر  :9المادة 

 .تلفزيون الموريتانية

 .يتم هذا المنح مجانا :0المادة 

يجب أن يظل االستغالل منسجما مع وجهة : 4 المادة

و  أعاله؛ 1القطعة األرضية المنصوص عليها في المادة 

شهرا من تاريخ توقيع هذا  12إن يتم في اجل أقصاه 

 .المرسوم

يؤدي عدم احترام هذا األجل إلى بطالن منح القطعة 

 .األرضية دونما حاجة إلى اإلشعار بذلك كتابيا

الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  تلغى كافة: 1المادة 

الصادر  R025المرسوم و خصوصا المقرر رقم 

القاضي بتخصيص قطعة  10/11/1223بتاريخ 

 .أرضية لوزارة االتصال و العالقات مع البرلمان

يكلف الوزير المنتدب  لدى وزير االقتصاد  :1المادة 

والمالية المكلف بالميزانية بتطبيق هذا المرسوم الذي 

شر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية ين

 .الموريتانية

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

مارس  11صادر بتاريخ  102 – 1122مرسوم رقم 

لقطعة أرضية في اترارزه  النهائي يقضي بالمنح 1122

 لصالح السيد محمدن ولد احمدوا 

تمنح بصفة نهائية لصالح السيد محمدن : المادة األولى

البالغة   RK 0382ولد احمدوا القطعة األرضية رقم 

, هكتارا و الواقعة في مقاطعة اركيز 090.9مساحتها 

والية اترارزة كما هو موضح بالمخطط المرفق بالملف 

المبينة في الجدول  UTMو اإلحداثيات الجغرافية بنظام 

 :التالي 

 ص س النقاط

0 020229.00 0806929.22 

9 020228.82 0806292.29 

2 082822.02 0806822.29 

0 082200.22 0806202.22 

2 082682 0806800 

6 082826 0806662 

2 082220 0806602 

8 020092 0806022 

2 020902 0802280 

00 082628 0806299 

00 088298 0802626 

09 088292 0802628 

02 088220 0802620 

00 088622.0 0802200.00 

02 088002 0802922 

06 088268 0802200 

02 082969 0802922 

08 082222 0802900 

02 082600 0802220 

90 082802 0802692 

90 082222 0802228 

 

للنشاط  حصريا تخصص القطعة األرضية: 1المادة 

 .الزراعي 

يتم هذا المنح مقابل مبلغ مالي قدره  :0المادة 

أوقية جديدة يمثل ثمن القطعة األرضية و ( 02288.0)

تكاليف ترسيم الحدود و حقوق الطابع يتم تسديده دفعة 

واحدة لدى محصل العقارات في اجل أقصاه ثالثة أشهر 

 .ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم

الن منح يؤدي عدم التسديد في األجل المحدد إلى بط

 .القطعة األرضية

يجب أن يظل االستغالل منسجما مع وجهة : 0المادة 

 .أعاله 9القطعة األرضية المنصوصة بالمادة 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 9المادة 

 .المرسوم

يكلف الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد  :7المادة 

ا المرسوم الذي ينشر والمالية المكلف بالميزانية بتنفيذ هذ

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية في الجريدة الرسمية

 المجلس الدستوري

 رئاسيات /د. م /1122 /110مداولة رقم 

  ،، وبعد المداوالتيناالستماع إلى المقرر وبعد

 : يقر ويعلن ،فإن المجلس الدستوري

أن الشوط االول من االنتخابات الرئاسية الذي جرى  

 :اعطى النتائج النهائية التالية  9002يونيو  99 :يوم
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 0.200.029 عدد المسجلين

 262.029 عدد المصوتين

 %62,63 نسبة المشاركة

 796. 28 عدد االصوات الالغية

 2.200 عدد االصوات المحايدة

 298.229 عدد االصوات المعبر عنها

 060.282 األغلبية المطلقة

 : حصل السادة

محمد احمد محمد الشيخ 
 الشيخ الغزواني

082.002 %52,00 

 17,87% 062.222 سيدي محمد بوبكر بوسالف

  18,59% 029.602 برام الداه الداه اعبيد

 02,44% 99.626 محمد سيدي مولود

محمد االمين المرتجى 
 الوافي

2.688 %00,40 

 08,70% 80.222 باكان حاميدو با

 

محمد الشيخ محمد احمد الشيخ  :و أن المترشح
الغزواني، قد انتخب رئيسا للجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية، في الشوط األول من االنتخابات الرئاسية 

وذلك لحصوله  .9002يونيو  99التي جرت بتاريخ 

ية المطلقة من االصوات المعبر عنها بعلى االغل
المطلوبة دستوريا، إلعالنه رئيسا للجمهورية و

 .سالمية الموريتانيةاال

من الدستور ( جديدة) 92طبقا للمادة  وسيتسلم مهامه 

فور انتهاء مأمورية سلفه السيد الرئيس محمد ولد عبد 

 .9002أغشت  9العزيز في 

في الجريدة الرسمية للجمهورية  هذه المداولةنشر ت
 .اإلسالمية الموريتانية

وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في 

بحضور السيد  9002جلسته المنعقدة االثنين فاتح يوليو 

: جالو مامادو باتيا رئيسا وعضوية كل من السادة 
محمد محمود ولد . دعائشة بنت دشق ولد امحيمد، 

يى ولد محمد  يح/احمد فال ولد امبارك، ذ/ الصديق، ذ
، با مريم كويتا، سالمة بنت ابمحمود، احمد احمد جب

 .لمرابط، حيموت با
------------------ 

 د.م/ 121/1122القرار رقم 
قبول طعن المترشح سيدي محمد بوبكر :  المادة األولى

 .بوسالف شكال و رفضه أصال لعدم تأسيسه 

يبلغ هذا القرار لمن يهمه األمر و ينشر في  :1المادة 

 .سالمية الموريتانيةالجريدة الرسمية للجمهورية اإل
و هكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في 

بحضور السيد جالو  98/06/9002جلسته المنعقدة يوم 

عيشة بنت : مامادو باتيا رئيسا و عضوية كل من السادة 
/ محمد محمود ولد الصديق ، ذ . دشق ولد امحيمد د

، ولد محمد محمود  ىييح/ احمد فال ولد امبارك ، ذ 
مريم كويتا ، سالمة بنت لمرابط ،  أحمد أحمد جباب ، با

 .حيموت با
------------------ 

 د.م/ 212/1122القرار رقم 
 السيد برام الداه الداه اعبيدقبول طعن :  المادة األولى

 .شكال و رفضه أصال لعدم تأسيسه 

في  يبلغ هذا القرار لمن يهمه األمر و ينشر :1المادة 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
و هكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في 

بحضور السيد جالو  98/06/9002جلسته المنعقدة يوم 

عيشة بنت : مامادو باتيا رئيسا و عضوية كل من السادة 
/ محمد محمود ولد الصديق ، ذ . دشق ولد امحيمد د

ولد محمد محمود ،  ىييح/ امبارك ، ذ احمد فال ولد 
مريم كويتا ، سالمة بنت لمرابط ،  أحمد أحمد جباب ، با

 .حيموت با
--------------------- 

 د.م/ 112/1122القرار رقم 
محمد سيدي  :السيدقبول طعن المترشح :  المادة األولى

 .شكال و رفضه أصال لعدم تأسيسه  مولود

لمن يهمه األمر و ينشر في  يبلغ هذا القرار :1المادة 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
و هكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في 

بحضور السيد جالو  98/06/9002جلسته المنعقدة يوم 

عيشة بنت : مامادو باتيا رئيسا و عضوية كل من السادة 
/ يق ، ذ محمد محمود ولد الصد. دشق ولد امحيمد د

ولد محمد محمود ،  ىييح/ احمد فال ولد امبارك ، ذ 
مريم كويتا ، سالمة بنت لمرابط ،  أحمد أحمد جباب ، با

 .حيموت با

 إعالنـــــات -4

 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المحكمة العليا

 الغرفة اإلدارية

 63/7102القضية رقم 

 محمد األمين سيد أحمد إفكو: الطاعن

 .إبراهيم إدي و سيد باتي: ممثال باألستاذين

أستاذ باحث و  001لجنة تحكيم اكتتاب : المطعون ضده

 .تكنولوجي

 .06/10/7101بتاريخ  01/7101: القرار رقم
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 .منطوقه

قررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا قبول الطعن شكال  

 .و أصال و إلغاء القرار المطعون فيه

********* 

  6796/1027إعالن ضياع رقم 

من  يونيوعشر من شهر  سعاتال الموافق ربعاءفي يوم األ

 .عشر ةتسع سنة ألفين و

الشيخ سيديا ولد موسى، موثق / نحن ذ حضر لدى مكتبنا

 :عقود معتمد بانوكشوط

في  9126، المولود سنة دوحمحمد سالم القطب : السيد

 .6157878204، الحامل للرقم الوطني للتعريف تيارت

: هامارقأ التالية ةالعقاري اتعن ضياع السندو ذلك ليعلن 

دائرة  50887و  51888، 07882، 07274، 07817، 07411، 07880

 .اترازة

و عليه فإننا نطلب تسجيل هذا اإلعالن في الجريدة 

 .الرسمية طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة

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

  6799/1027إعالن ضياع رقم 

من  يونيوعشر من شهر  سعاتال الموافق ربعاءفي يوم األ

 .عشر ةتسع سنة ألفين و

الشيخ سيديا ولد موسى، موثق / نحن ذ حضر لدى مكتبنا

 :عقود معتمد بانوكشوط

في  9126، المولود سنة دومحمد سالم القطب ح: السيد

 .6157878204، الحامل للرقم الوطني للتعريف تيارت

: هامارقأ التالية ةالعقاري اتعن ضياع السندو ذلك ليعلن 

07881 ،07887 ،07880 ،07801 ،51851 ،54788 ،51058 ،

 .دائرة اترازة 07278و  07161

و عليه فإننا نطلب تسجيل هذا اإلعالن في الجريدة 

 .الرسمية طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة

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

يقضي باإلعالن  2771إبريل  21 بتاريخ 0689وصل رقم 

 1000موريتانيا : تسمى جمعيةعن 

بواسطة هذه  البريد و المواصالتيسلم وزير الداخلية و 

 الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن

 .جمعية المذكورة أعالهال

الصادر بتاريخ  177846تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 0746يونيو  17

و القانون رقم  0788يناير  58الصادر بتاريخ  118888رقم 

 .0788يوليو  15الصادر بتاريخ  028888

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

يونيو  17الصادر بتاريخ  177846من القانون رقم  06لمادة ا

 .المتعلق بالجمعيات 0746

التنمية  –التهذيب  -الصحة  –إجتماعية : أهداف الجمعية

 الريفية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

  زينب بنت المختار النش  : ةالرئيــــــــس

 تكبر بنت سيدها: المكلفة بالعالقات العامة يسةئنائبة الر

 أم كلثوم بنت سيدي أحمد اليسع :األمينة العامة

فاطمة بنت  :األمينة العامة المساعدة المكلفة باإلعالم

 إسويدي 

 أم البنين بنت المختار النس :أمينة الخزينة

 ميمونة جوب :المساعدة أمينة الخزينة

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

يقضي باإلعالن  1027يناير  08 بتاريخ 0008وصل رقم 

 جمعية دار السكينة الخيرية : تسمى جمعيةعن 

 ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

 .جمعية المذكورة أعالهال باإلعالن عن

الصادر بتاريخ  177846 تخضع هذه الجمعية للقانون رقم

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 0746يونيو  17

و القانون رقم  0788يناير  58الصادر بتاريخ  118888رقم 

 .0788يوليو  15الصادر بتاريخ  028888

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

ي على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير ف

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

يونيو  17الصادر بتاريخ  177846من القانون رقم  06المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0746

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 كيهيدي : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

  الحسن عيسى ماريكا  : الرئيــــــــس

 ابكاري منكا سوب: األمين العام

 آمنتا عيسى ماريكا :ماليةال ةأمين

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

يقضي باإلعالن  1026مايو  22 بتاريخ 0221وصل رقم 

 جمعية الدعم اإلجتماعي و التنمية: تسمى جمعيةعن 

 ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

 .جمعية المذكورة أعالهال باإلعالن عن
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الصادر بتاريخ  177846تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

القانون  خصوصا و النصوص الالحقة و 0746يونيو  17

و القانون رقم  0788يناير  58الصادر بتاريخ  118888رقم 

 .0788يوليو  15الصادر بتاريخ  028888

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

يونيو  17الصادر بتاريخ  177846من القانون رقم  06 المادة

 .المتعلق بالجمعيات 0746

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

  مامادو عبد الرحمن با  : الرئيــــــــس

 أنكيدي عبد هللا جيي: األمين العام

 مريم سيري صال  :ماليةال ةأمين

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

يقضي باإلعالن  1027يونيو  29 بتاريخ 0127وصل رقم 

شبكة البيئة و التنمية المستدامة في : تسمى جمعيةعن 

 إنشيري

 ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

 .جمعية المذكورة أعالهال باإلعالن عن

الصادر بتاريخ  177846تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 0746يونيو  17

و القانون رقم  0788يناير  58الصادر بتاريخ  118888رقم 

 .0788يوليو  15الصادر بتاريخ  028888

أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة  يجب

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

يونيو  17الصادر بتاريخ  177846من القانون رقم  06المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0746

 ةتنموي -بيئية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 إكجوجت: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

  بالهي البخاري  : الرئيــــــــس

 المامي إبراهيم : األمين العام

 فاطمة ببكر ادرامي  :ماليةال ةأمين

 

 

 

 
 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 9333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

االتصال بمديرية نشر الجريدة الرجاء 

 الرسمية

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

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -025رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 لوزارة األولىا


