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 الجريدة الرسمية للجمهورية
 اإلسالمية الموريتانية 

  
 

 
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 9350 العدد 91الســــنة  7352يونيو  03

 المحتــوى
 قوانين و أوامر قانونية -1

 

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -2
 الوزارة األولى

 نصوص تنظيمية

بالمصادقة على مشروع قانون دستوري استفتائي  يقضي 317 - 7352مرسوم رقم   7352مايو  39

 092.............. .5995يوليو  73من دستور  8يتضمن مراجعة المادة 

دستوري استفتائي يقضي بالمصادقة على مشروع قانون  310 - 7352مرسوم رقم   7352مايو  39

 092....................................5995يوليو  73يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

محمد  ياألبير/ يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد 7352 – 733مرسوم رقم   7352أغسطس  39
 092...............................................................................يحي بمب العاقل
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/ منح الجنسية الموريتانية عن طريق إعادة اإلدماج للسيدةي 7352 - 3745مرسوم رقم   7352يونيو  32

 092.............................................................سيد أحمد الطلبةالشيخ الشيماء 

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص تنظيمية

 523 -7352من المرسوم رقم  05يعدل ترتيبات المادة  312 - 7352مرسوم رقم   7352مايو  51
 يتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا المتعددة التقنيات و 7352أغسطس  70الصادر تاريخ 

 092.......................................................................يحدد قواعد سير عملها

 وزارة الداخلية و الالمركزية

 نصوص تنظيمية

 098....يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي 313 – 7352مرسوم رقم    7352مايو  38

الحرس  يخاص لسلك مهندس يقضي بإنشاء نظام 323 - 7352مرسوم رقم   7352مايو  59
 098..........................................................................................الوطني

 433...ضباط التجمع العام ألمن الطرق و حدود عمرهمتقدم يحدد  328 – 7352مرسوم    7352يونيو  31

و استدعاء هيئة  7352يو ليو 51بتأجيل استفتاء يقضي  387 – 7352 مرسوم رقم  7352يونيو  57
 437...........................................................7352أغسطس  31الناخبين يوم 

 85.372محل المرسوم رقم  و يحل لغيج ي.ر /ل.د.و /7352 - 3750مرسوم رقم  7352مايو  03
نصوصه  المتضمن النظام األساسي لضباط الحرس الوطني و 5985فبراير 59بتاريخ 
 434..........................................................................................المعدلة

 وزارة النفط و الطاقة و المعادن
 نصوص تنظيمية

د الئحة المشتريات و السلع و الخدمات، المقام بها على حدي 3725مقرر مشترك رقم   7352مارس  51
السوق المحلية أو تلك المستوردة المرتبطة بالعمليات المعدنية و المعفية من الضريبة على 

 453................................................................................القيمة المضافة
 نصوص مختلفة

 للبحث عن مواد المجموعة 7484رقم يقضي بمنح الرخصة  327 – 7352مرسوم رقم   7352مايو  74
 National(NIP)لصالح شركة ( انواذيبو توالية داخل) منطقة شمال البنية في( 7)

Industry and ProspectIng .....................................................455 

 للبحث عن مواد المجموعة 7428رقم الرخصة  منحيقضي ب 320 – 7352مرسوم رقم   7352مايو  74
 -Alcommegeلصالح شركة ( انواذيبو تداخل ةوالي)فولة شمال حديبت ال( 1)

Sarl...........................................................................................457 

للبحث عن مواد المجموعة  7480رقم يقضي بمنح الرخصة  324 – 7352مرسوم رقم   7352مايو  74

 National(NIP)لصالح شركة ( والية تيرس زمور) في منطقة واد الكيعة( 7)

Industry and Prospecting .....................................................450 
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مواد المجموعة للبحث عن  7589يقضي بمنح الرخصة رقم  321 – 7352 مرسوم رقم  7352مايو  74

 saharaلصالح شركة ( والية تيرس زمور) في منطقة آسكاف الجنوبية( 5)

lnvestments Ltd.....................................................................454 

 للبحث عن مواد المجموعة 7523رقم ح الرخصة يقضي بمن 322 – 7352مرسوم رقم   7352مايو  74

 Taoudeni Resourcesلصالح شركة ( واليةآدرار)في منطقة تنزاك ( 7)

Sarl..........................................................................................451 

للبحث عن مواد المجموعة  904يقضي بتجديد الرخصة رقم  323 – 7352مرسوم رقم   7352مايو  74
 Tayssirلصالح شركة ( إنشيري والية)في منطقة لمسيد الجنوبي  (التربة السوداء( 7

Resources Sas ......................................................................452 

للبحث عن مواد المجموعة  111يقضي بتجديد الرخصة رقم  325 – 7352قم مرسوم ر  7352مايو  74
 BUMIلصالح شركة ( واليتي آدرار و إنشيري)في منطقة تماكوط الجنوبية ( الحديد) 5

Mauritanie SA........................................................................452 

 عمل و عصرنة اإلدارةوزارة الوظيفة العمومية و ال
 نصوص مختلفة

 75الصادر بتاريخ  392يقضي بتصحيح بعض ترتيبات المقرر رقم  3524مقرر رقم   7352مارس  70
 452................................المتضمن تعيين بعض الموظفين المتدربين 7357فبراير 

 458.................................موظفترسيم  يقضي بتعيين و 3528مقرر مشترك رقم   7352مارس  79

 وزارة الصحة
 تنظيميةنصوص 

يتضمن إنشاء و تنظيم و سير عمل المجلس الوطني للتبرع و  319 - 7352مرسوم رقم   7352مايو  59
 458.............................................اقتطاع و احتراث األعضاء و األنسجة البشرية

 و االقتصاد البحريالصيد وزارة 
 تنظيميةنصوص 

البري لمشروع بناء  يقضي بتحديد المجال العمومي البحري و 318 - 7352مرسوم رقم   7352مايو  52
 473..............................و المركب المندمج الصناعي البحري 78ميناء الصيد بالكلم 

 وزارة الزراعة
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية  320 - 7352رقم  مرسوم  7352مايو  74
 473............................................................................(صونا دير)الريفية 

 وزارة البيطرة
 نصوص مختلفة

 473.....................................................يقضي بتعيين موظف 3725مقرر رقم    7352مايو  39

 وزارة التجهيز و النقل
 نصوص مختلفة

ي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لألرصاد ضيق 327 - 7352مرسوم رقم   7352مايو  74
 475..........................................................................................الجوية
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 و المالية المكلفة بالميزانية االقتصادالوزارة المنتدبة لدى وزير 
 نصوص مختلفة

 475...............................يقضي بتسوية الوضعية اإلدارية لموظف 3550مقرر رقم   7352مارس  35

 إشعــــــارات –0
 

 إعالنـــــات -4
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قوانين و أوامر  -5

 قانونية
 

 –مقررات –مراسيم -7
 تعميمات -قرارات

 

 األولىوزارة ال

 نصوص تنظيمية

مايو  39صادر بتاريخ  317 - 7352مرسوم رقم 
بالمصادقة على مشروع قانون دستوري  يقضي 7352

 73من دستور  8يتضمن مراجعة المادة استفتائي 
 .5995يوليو 

صادق مجلس الوزراء على مشروع  :المادة األولي
  .بهذا المرسومستتتاي  المرقق االدستوري القانون ال

الشعب  عيقدم مشروع القانون المذكور القترا :7المادة 
 .عن طريق االستتتاء

اللجنة الوطنية  يكلف وزير الداخلية و :0المادة 
 .ة لالنتخابات بتنتيذ هذا المرسومالمستقل

ينشر هذا المرسوم وقق إجراءات االستعجال  :4المادة 
إلسالمية اق  الجريدة الرسمية للجمهورية  و

 . الموريتانية

   

مايو  39صادر بتاريخ  310 - 7352مرسوم رقم 
يقضي بالمصادقة على مشروع قانون دستوري  7352

 73استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 
  .5995يوليو 

صادق مجلس الوزراء على مشروع  :المادة األولي
 .ستتتاي  المرقق بهذا المرسوماالدستوري القانون ال

الشعب  عقترايقدم مشروع القانون المذكور ال :7المادة 
 .عن طريق االستتتاء

اللجنة الوطنية  يكلف وزير الداخلية و :0المادة 
 .ة لالنتخابات بتنتيذ هذا المرسومالمستقل

ينشر هذا المرسوم وقق إجراءات االستعجال  :4المادة 
إلسالمية اق  الجريدة الرسمية للجمهورية  و

 . ةالموريتاني

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

 39صادر بتاريخ  7352 – 733مرسوم رقم 
يرخص باالحتفاظ بالجنسية  7352أغسطس 

  .محمد يحي بمب العاقل ياألبير/ الموريتانية للسيد

األبيري محمد يحي بمب  /يرخص للسيد: المادة األولى
 ،ق  أب  تلميت 22/11/1691: المولود بتاريخالعاقل، 
 ،قاطمة المصطتى: ألمهو  ،بمب العاقل السيد :ألبيه

 ،2821159552: بدون مهنة، الرقم الوطن  للتعريف
باالحتتاظ بجنسيته  المغربيةالحاصل على الجنسية 

 .الموريتانية األصلية

يسري متعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 
توقيعه و ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .الموريتانية اإلسالمية

   

يونيو  32صادر بتاريخ  7352 - 3745مرسوم رقم 

منح الجنسية الموريتانية عن طريق إعادة ي 7352

  .سيد أحمد الطلبةالشيخ الشيماء / اإلدماج للسيدة

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق  :المادة األولى

 ،سيد أحمد الطلبةالشيخ الشيماء  /إعادة اإلدماج للسيدة

: ق  انواذيبو، ألبيها 26/12/1661المولودة بتاريخ 

يده سيد ود: سيد أحمد الطلبة، و ألمهاالشيخ السيد 

 . ، بدون مهنةمغربية :الزبير، الجنسية المكتسبة

يسري متعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ : 2 المادة

توقيعه، و ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص تنظيمية

مايو  51صادر بتاريخ  312 - 7352مرسوم رقم 

من المرسوم رقم  05يعدل ترتيبات المادة  7352

 7352سطس أغ 70الصادر تاريخ  523 -7352

 يتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا المتعددة التقنيات و

 .يحدد قواعد سير عملها

من المرسوم  11تعدل ترتيبات المادة  :المادة األولى

 أغسطس 21الصادر بتاريخ  191 -2119رقم 

المتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا المتعددة  2119

 :تستبدل كما يلى يحدد قواعد سير عملها و التقنيات و
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يتم الولوج إلى أقسام المدرسة من  (:جديدة) 05المادة 
خالل المسابقة الوطنية للمهندسين ق  موريتانيا الت  

 :تضم طريقتين

مسابقة تتتح لتالميذ األسالك  :الطريقة األولي
للمدارس الكبرى  ة ق  المعهد التحضيريالتحضيري

 .للمهندسين أو األسالك التحضيرية العلمية ق  الخارج

أساس المؤهل لحملة  ىاكتتاب عل :الطريقة الثانية
عد يحدد سنويا عند قتح لعدد من المقا ،شهادة ليصانص

 .كل مسابقة

 :لى أقسام المدرسة أمام المترشحينتتتح مسابقة الولوج إ

عهد التحضيري مالذين أكملوا السلك التحضيري لل -
  ؛الكبرى للمهندسين رساللمد

 اتأكملوا األسالك التحضيرية لمسابقالذين  -

 ؛جالمهندسين وطنيا أو ق  الخار

ليصانص طبقا الشهادة  ىالذين تحصلوا عل -

للشروط المحددة ق  مقرر المسابقة الوطنية 

  ؛موريتانياللمهندسين ق  

 . سنة 22الذين تقل أعمارهم عن  -

ول ق  المسابقة الوطنية للمهندسين ق  تحدد شروط القب

يمها بموجب مقرر مشترك من ظقواعد تن موريتانيا و

  .وزير الدقاع الوطن  الوزير المكلف بالتعليم العال  و

تلغى كاقة الترتيبات المسابقة المخالتة لهذا : 7المادة 

 -2119من المرسوم رقم  11خاصة المادة  المرسوم و

تضمن الم 2119 أغسطس 21الصادر بتاريخ  191

يحدد  لمتعددة التقنيات واإعادة تنظيم المدرسة العليا 

  .قواعد سير عملها

وزير التعليم  يكلف وزير الدقاع الوطن  و :0المادة 

 المالية و وزير االقتصاد و البحث العلم  و العال  و

كل  ،عصرنة اإلدارة العمل و وزير الوظيتة العمومية و

هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة  بتنتيذ ،يعنيه ماقي

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 اخلية و الالمركزيةوزارة الد

 نصوص تنظيمية

مايو  38صادر بتاريخ  313 – 7352مرسوم رقم 
يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي  7352
 .تكميلي

يتم القيام على امتداد التراب الوطن  : المادة األولى
بإحصاء إداري ذي طابع انتخاب  تكميل  من أجل تكملة 

و تحيين السجل االنتخاب  المستخدم لالنتخابات الرياسية 
 .2112لسنة 

يتم إحصاء الموريتانيين المقيمين ق  الخارج ق  إطار 
 .إحصاء إداري ذي طابع انتخاب  خاص تكميل 

يد تاريخ و نهاية عمليات اإلحصاء يتم تحد :7المادة 
بواسطة مداولة صادرة من لجنة تسيير اللجنة الوطنية 

 .المستقلة لالنتخابات

البيانات الت  يتم تجميعها، وتدقيقها، و إزالة  :0المادة 
ما بها من ازدواجية ق  التسجيل بالنسبة لاليحة 
االنتخابية المعتمدة ق  االنتخابات الرياسية لسنة 

سوف تسمح بإعداد اليحة انتخابية محينة و ، 2112
طابع االنتخاب  المنبثقة عن هذا اإلحصاء اإلداري ذي 

  .التكميل 

من األمر  112دة تنشر هذه الاليحة طبقا ألحكام الما
أكتوبر  21الصادر بتاريخ  256 –52القانون  رقم 

و يحل محل األمر القانون  رقم الذي يلغ   1652
 1659أغسطس  11بتاريخ الصادر  112 –59

 .المنشئ للبلديات، المعدل

و ال تقبل أي طعون من المواطنين بعد انتهاء آجال 
 .الطعن الممنوحة لهم ابتداء من تاريخ النشر

تحدد ترتيبات هذا المرسوم عند االقتضاء  :4المادة 
بمداوالت من لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة 

 .لالنتخابات

وزير الداخلية و الالمركزية بتنتيذ هذا  يكلف :1المادة 
ق  الجريدة الرسمية للجمهورية ينشر  الذيالمرسوم 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  59صادر بتاريخ  323 - 7352مرسوم رقم 
 ييقضي بإنشاء نظام خاص لسلك مهندس 7352

  .الحرس الوطني

 ترتيبات عامة: الفصل األول

المهندسون الحرسيون ضباطا يعتبر : المادة األولى
من ضباط اإلطار العام من الحرس  هممهنيين كغير

يمثل هذا النظام الخاص القواعد المنظمة  و. الوطن 
  .لسلكهم

 يستخدم المهندسون حسب اختصاصاتهم و :7المادة 

تميله  حسب ما ىيمكن أن تسند إليهم مهام أخر

 .الحاجة الضرورة و

 اوطن  هم الضباط خريجوالحرس ال امهندسو :0المادة 

لتكوين المهندسين المعترف بها و  المدارس العليا
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شهادة مهندس أو ماستر علمية مكاقية  ىالحاصلون عل

متحصل عليها إثر متابعة خمس سنوات دراسية بنجاح 

 ومشتعة بقرار من وزارة الداخلية  لوريا وكابعد الب

  .الالمركزية بمنح الشهادة

مهندس الرتبة حسب الترتيب  يصاحب لقب :4المادة 

 : أدناه

 مالزم أول مهندس  -

 نقيب مهندس  -

 رايد مهندس  -

 مقدم مهندس  -

 عقيد مهندس -

 لواء مهندس -

 الترقية -االكتتاب: الفصل الثاني

يتم عن طريق  مباشرا و االكتتابيكون  :1المادة 

مسابقة متتوحة للمترشحين المدنيين ذوي الجنسية 

يكونون  بملتات ترشح كاملة والموريتانية الذين تقدموا 

 :إما

 لوريا علمية وألقل على شهادة باكاحاصلين على  -1

سنة ق  قاتح يناير من سنة  21تقل أعمارهم عن 

 ؛ إجراء المسابقة

ين بانتظام ق  مدرسة للمهندسين ق  نهاية جلسمأو  -2

تقل أعمارهم  و لسنة الدراسية الثالثة عل  األقلا

سنة إجراء اتح يناير من سنة ق  ق 29عن 

 ؛المسابقة

شهادة مهندس أو شهادة ماستر  ىحاصلين علأو  -1

علمية مكاقية متحصل عليها إثر متابعة خمس 

تتجاوز  ال سنوات دراسية بنجاح بعد الباكلوريا و

سنة ق  قاتح يناير من سنة إجراء  11أعمارهم 

  .المسابقة

 :رتبة مالزم أول مهندس ىإل ىيرق :2المادة 

اليوم األول من الشهر الذي يل  شهر حصولهم  ق    -

لمهندسين الطلبة الضباط ا ،شهادة مهندس ىعل

من المرسوم  8من المادة  1المكتتبين وققا للتقرة 

األقل من  ىالذين أكملوا أربع سنوات عل ،الحال 

الدراسة المصدقة ق  مدرسة لتكوين العسكريين 

 المهندسين؛ 

الذي يل  األشهر األربعة ق  اليوم األول من الشهر   -

لعسكري اإلجباري ق  مدرسة من التكوين ا

وققا الطلبة الضباط المهندسين المكتتبين  ،لضباطل

الذين أكملوا أربع  ،أعاله 8من المادة  1للتقرة 

راسة المصدقة ق  األقل من الد ىسنوات عل

 ؛للمهندسين مدنية مدرسة

ر األربعة ق  اليوم األول من الشهر الذي يل  األشه  -

من التكوين العسكري اإلجباري ق  مدرسة 

 1 و 2المهندسين المكتتبين وققا للتقرتين  ،لضباطل

الذين أكملوا  ،من المرسوم الحال  8من المادة 

ة المصدقة ق  األقل من الدراس ىأربع سنوات عل

 ؛مدرسة للمهندسين

رتبة مالزم أول  ىهم إلتترقي ىحت ق  هذه التترة و
  .مهندس يعاملون بصتتهم طلبة ضباط مهندسين

من  1المهندسون المكتتبون حسب التقرة : 2المادة 
يتلقون تدريبا عسكريا إلزاميا ق  مدرسة  8المادة 

تاريخ  ىحت خالل هذه التترة و أشهر و 1للضباط لمدة 
رتبة مالزم أول تتم معاملتهم بصتتهم طلبة  ىهم إلتترقي

  .مهندسينضباط 

 التقدم: الفصل الثالث

تعتبر شروط التقدم بالنسبة للضباط المهندسين  :8المادة 
ضباط  ىعلبعد رتبة نقيب مهندس ه  نتسها المطبقة 

 .األخرىالقوات المسلحة 

رتبة نقيب  ىال يمكن ألي كان أن تتم ترقيته إل: 9المادة 
األقل برتبة  ىمهندس إال بعد خدمة أربع سنوات عل

  .مالزم أول مهندس

 تحديد السن: الفصل الربع

العمري للضابط المهندسين  يعتبر الحد :53المادة 
للحد العمري لضباط اإلطار العام للقطاع حسب  مطابقا
 . الرتب

 ترتيبات مختلفة: الفصل الخامس

الحرس  االمالزمون األوايل مهندسوى يعت :55المادة 
رة تمهر الضباط األعوان دو الوطن  من مسابقة دخول

 .رتبة نقيب ىهم إلتلك  تمكن ترقي (د ت ض أ)

 : 57المادة 

الحرس الوطن   ىلمهندس االدني تحدد مدة الخدمة - أ
 ؛دون احتساب مدة التكوين ،سنة 18ب 

يمكن قبول استقالة مهندس دون إلزامه بالتعويض  -ب
المنصوص عليها  ىلدنيإذا كان أكمل مدة الخدمة ا

 ؛ق  التقرة أ

مل مدة الخدمة يشترط لقبول استقالة مهندس لم يك  -ج

دقع كل  ،المنصوص عليها ق  التقرة أعاله االدني
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 هكاقة النتقات الخاصة بتكوينبالمصاريف المتعلقة 

 تكميلية؛ ىأية دورة أخر و

 ىالضباط المهندسين الذين يحالون إل ىيجب عل  -د

سنة برتبة  18وضعية الشغور قبل أن يخدموا 

دقع مجموع المصاريف المتعلقة بكاقة  ،ضابط

 ىن مهندس و أية دورة أخرالنتقات الخاصة بتكوي

 .تكميلية

المرسوم اعتبارا يسري متعول ترتيبات هذا  :50المادة 

 .من تاريخ توقيعه

لالمركزية بتنتيذ و ايكلف وزير الداخلية  :54المادة 

لمرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية هذا ا

 .اإلسالمية الموريتانية

   

يونيو  31صادر بتاريخ  328 – 7352مرسوم 

ضباط التجمع العام ألمن الطرق و تقدم يحدد  7352

 .حدود عمرهم

 تقدم ضباط التجمع العام ألمن الطرق: الفصل األول

التجمع يتم تقدم الضباط على مستوى : المادة األولى

العام ألمن الطرق ققط عن طريق االختيار من بين 

 .الضباط الذين تتوقر قيهم الشروط المطلوبة

يعد الوزير المكلف بالداخلية اليحة تقدم : 7المادة 

تجمع العام ألمن لسنوية، باقتراح من المدير العام ل

 .الطرق، و يقدمها لقرار رييس الجمهورية

اليحة التقدم ما لم يكمل  ال يمكن ألي كان أن يسجل على

يعلن عن . قيةق  السنة الجارية األقدمية المطلوبة للتر

 .يات حسب الترتيب العادي لاليحة التقدمقالتر

ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة مالزم، : 0المادة 

 :إال إذا استوقى على األقل أحد الشروط التالية

ميات لتحق بإحدى المدارس أو األكاديإأن يكون قد  -1

العسكرية الت  تقوم بالتكوين األساس  للضباط، 

عن طريق االكتتاب المباشر و أن يتجاوز 

امتحانات التخرج على مستوى هذه المدارس أو 

األكاديميات وققا للشروط المحددة ق  أنظمتها 

الخاصة، و أن يكون حاصال على شهادة قايد 

 قصيلة؛

أن يكون ضابط صف يستوقى على األقل الشروط  -2

 :التالية

أن يكون ناجحا ق  مسابقة االكتتاب غير  -

 المباشر للضباط؛

أن يكون قد تابع تكوينا خاصا ق  إحدى  -

المدارس أو األكاديميات العسكرية الت  تقوم 

بالتكوين األساس  للضباط، و أن يتجاوز 

امتحانات التخرج على مستوى هذه المدارس أو 

 األكاديميات؛

التكوين األساس  اديميات ضع القبول ق  مدارس و أكيخ

 .للضباط لمسابقة تحدد شروطها بتعليمة وزارية

كما أن قبول ضباط الصف ق  مدارس التكوين األساس  

للضباط يبقى مشروطا بمسابقة تحدد شروطها بتعليمة 

 .وزارية

ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة مالزم : 4المادة 

 .ل برتبة مالزمأول، إال إذا كان قد خدم سنتين على األق

خروجا على الترتيبات أعاله، يرقى المهندسون و 

المعتمدون و األطباء و الصيادلة و جراحو األسنان و 

البيطريون من التجمع العام ألمن الطرق إلى رتبة 

لمراسيم المحددة للنظام مالزم أول وققا لترتيبات ا

 .الخاص ألسالكهم األساس 

رقى إلى رتبة نقيب إال ال يمكن ألي كان أن ي: 1المادة 

 :إذا استوقى الشروط المطلوبة ق  إحدى التقرات التالية

أن يكون قد خدم على األقل لمدة أربع سنوات  -5
د نالزم أول و حصل على شهادة نقيب عبرتبة م

نهاية المرحلة الثانية من دورة التمهر الت  تنظم 
سنويا ق  المدرسة العسكرية لمختلف األسلحة 

ا و مشهادة أو سند معترف بمعادلتهبأطار، أو 
ا بعد متابعة دورة ق  مؤسسة ممتحصل عليه

 عسكرية معتمدة،
سنة و يكون أتم إحدى و  28أن ال يقل عمره عن  -2

التعلية بما ق  ذلك ثمان   عشرين سنة من الخدمة

ق  رتبة مالزم أول، و يكون شغل بكتاءة  سنوات

 .هنيةلمدة عامين الوظيتة المناسبة لمؤهالته الم

 خروجا على الترتيبات أعاله، يرقى المهندسون و

المعتمدون و األطباء و الصيادلة و جراحو األسنان و 

رتبة نقيب  إلىالبيطريون من التجمع العام ألمن الطرق 

ة للنظام األساس  الخاص وققا لترتيبات المراسيم المحدد

 .ألسالكهم

ايد، و رال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة : 2المادة 

 :ق  حدود الوظايف الشاغرة
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خدم ست سنوات على األقل برتبة  إال إذا كان قد -1

األركان أو شهادة نقيب و كان حاصال على شهادة 

 معادلة لها؛

خدم ثمان  سنوات على األقل برتبة  إال إذا كان قد -2

 نقيب؛

و مع ذلك قإن النقباء الذين لم يحصلوا على شهادة نقيب 

الوزير  مندلتها لها بواسطة قرار اأو شهادة معترف بمع

المكلف بالداخلية، ال يمكن اقتراحهم لرتبة رايد إال عند 

م إلى التقاعد، و شرط أن يكونوا قد شغلوا بكتاءة إحالته

 .قبل ضابط برتبة رايد  منشغل عادة توظيتة 

السندات المعترف  تحدد قايمة الشهادات و: 2المادة 

و شهادة نقيب و شهادة دلتها لشهادة قايد قصيلة ابمع

األركان و شهادة الدراسات العسكرية العليا بواسطة 

مقرر من الوزير المكلف بالداخلية و تنشر ق  الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

يرقى إلى رتبة مقدم، و  أن ال يمكن ألي كان: 8المادة 

 :ق  حدود الوظايف الشاغرة

ربع سنوات على األقل برتبة إال إذا كان قد خدم أ -1

رايد و كان حاصال على شهادة األركان أو شهادة 

 معادلة لها؛

إال إذ كان قد خدم ست سنوات على األقل برتبة  -2

 .رايد

 ، ون ألي كان أن يرقى إلى رتبة عقيدال يمك: 9المادة 

 :ق  حدود الوظايف الشاغرة

أربع سنوات على األقل لمدة إال إذا كان قد خدم  -1

ة مقدم و كان حاصال على شهادة الدراسات برتب

 العسكرية العليا أو شهادة معادلة لها؛

ثمان  سنوات على األقل لمدة خدم  إال إذا كان قد -2

برتبة مقدم و كان حاصال على شهادة األركان أو 

 شهادة معادلة لها؛

ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة لواء : 53المادة 

إال إذا كان قد خدم لمدة  ،ق  حدود الوظايف الشاغرة

سنتين على األقل برتبة عقيد و كان حاصال على شهادة 

 الدراسات العسكرية العليا أو شهادة معادلة لها؛

ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة قريق،  :55المادة 

ق  حدود الوظايف الشاغرة، إال إذا كان قد خدم لمدة  و

 .سنتين على األقل برتبة لواء

ن يكمن ألي ضابط من التجمع العام ألم :57المادة 

عمليات حتظ النظام، الطرق، ق  زمن الحرب أو خالل 

و بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية، أن 

رتبة األعلى بصتة استثنايية، دون التقيد اليرقى إلى 

بشروط األقدمية أو الشهادة، إذا كان أثبت خالل تأديته 

زة ق  الشرف أو الواجب أو روح لمهمته بصتة جد متمي

 .التضحية أو الكتاءة ق  القيادة

ال تكون الترقيات االستثنايية موضوعا  :50المادة 

 .لاليحة تقدم و يمكن أن تتم ق  أي وقت

يمكن ترقية الضباط الذين سقطوا ق  ساحة  :54ة دالما

الشرف على شكل تأبين إلى الرتبة األعلى و ذلك بناء 

 .الوزير المكلف بالداخليةعلى اقتراح من 

الحد العمري لضباط التجمع العام ألمن : الفصل الثاني

 الطرق

يحدد الحد العمري لضباط التجمع العام : 51المادة 

 :ألمن الطرق كما يل 

 الحد العمري األعلى ضباط برتبة

 1 2 

  22 مالزم

 81 81 مالزم أول

 88 81 نقيب

 82 88 رايد 

 86 82 مقدم

 92 86 عقيد 

 92 91 لواء

  92 قريق

 :يطبق الحد العمري الوارد ق  مختلف األعمدة كما يل 

على الضباط من اإلطار العام و على : 5عمود  -

 .الضباط من أسالك المهندسين و المعتمدين

 .على الضباط من سلك الصحة: 7عمود  -

يكمن االحتتاظ بالضباط ق  الخدمة عندما : 52المادة 

الخدمة ذلك، بموجب مرسوم، لمدة ال تقتض  ضرورة 

تتجاوز أربعة أعوام بعد الحد العمري المبين ق  المادة 

 .أعاله 18

يمكن للضابط الذي تم االحتتاظ به، إذا أدى خدمات 

استثنايية، أن يستتيد من التقدم إلى الرتبة األعلى 

الموالية، حيث تعتبر الرتبة النهايية الت  ال يمكن له 

  .تجاوزها
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ستحدد اإلجراءات الخاصة لتطبيق هذا : 52ادة الم

تعليمات صادرة عن الوزير  أو المرسوم بمقررات

 .المكلف بالداخلية

يكلف وزير الداخلية و الالمركزية بتنتيذ : 58المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

يونيو  57صادر بتاريخ  387 – 7352 مرسوم رقم

و  7352يو ليو 51يقضي بتأجيل استفتاء  7352

 .7352أغسطس  31استدعاء هيئة الناخبين يوم 

يوليو  18يأجل االستتتاء المقرر يوم  :المادة األولى

2112. 

أغسطس  18تستدعى هيية الناخبين يوم : 7المادة 

من أجل التصويت على المشروعين القانونين  2112

 :ليينالتا

مشروع القانون الدستوري اإلستفتائي  -
 73من دستور  8المتضمن مراجعة المادة 

 ؛5995يوليو 
مشروع القانون الدستوري اإلستفتائي  -

 73المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 
 .5995يوليو 

  القانونين المعروضين يلحق بهذا المرسوم مشروع

 .لالستتتاء

أو " ال"أو " نعم"يجيب الناخبون بعبارة  :0المادة 

 : بالحياد على السؤالين التاليين

دقون على مشروع القانون هل تصا" .5
اإلستفتائي المتضمن مراجعة  الدستوري

 ؛"5995يوليو 73من دستور  8المادة 
هل تصادقون على مشروع القانون  .7

الدستوري اإلستفتائي المتضمن مراجعة 
 ".5995يوليو  73دستور  أحكامبعض 

يشارك ق  التصويت ق  هذا االستتتاء، كاقة : 4المادة 

المواطنين الموريتانيين من الجنسين المتمتعين بحقوقهم 

سنة كاملة قأكثر و  15المدنية و السياسية و البالغين 

 . المسجلين على الاليحة االنتخابية

 .يكون االقتراع عاما و متساويا و سريا

يصوت أقراد القوات المسلحة و قوات األمن، : 1المادة 

 2المسجلين على الاليحة االنتخابية يوم الجمعة 

طبقا لترتيبات المرسوم رقم  2112 غسطسأ

 2111سبتمبر  22مكرر الصادر بتاريخ  181.2111

تسجيل أقراد القوات المسلحة و قوات إلجراءات المحدد 

 . ق  الاليحة االنتخابية و تصويتهماألمن 

يشارك ق  التصويت الموريتانيون المقيمون : 2لمادة ا

 252.2112ق  الخارج طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

المتضمن تطبيق  2112دجمبر  29الصادر بتاريخ 

 2الصادر بتاريخ  122.2116القانون النظام  رقم 

المحدد للترتيبات الخاصة المتعلقة  2116ابريل 

 .الخارج، المعدلبتصويت الموريتانيين المقيمين ق  

للتصويت يوم االقتراع يحضر الناخب  :2المادة 

 .مصحوبا ببطاقة تعريته الوطنية

يتم التصويت على أساس الاليحة االنتخابية : 8المادة 

و  2112الت  اعتمدت ق  االنتخابات الرياسية 

ق  إطار إحصاء  2112جل استتتاء أالمراجعة من 

 .إداري ذي طابع انتخاب  تكميل 

تحدد اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات عدد  :9المادة 

 . المسجلين على الاليحة االنتخابية ق  مكتب التصويت

تحدد اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات مواقع و 

و تنشر و تعلق لوايح . تشكيالت مكاتب التصويت

المكاتب ق  أجل ثمانية أيام على األقل قبل اقتتاح 

 .االقتراع

ستكون نماذج البطاقات االنتخابية و كذا  :53المادة 

إجراءات توزيعها مطابقة لترتيبات المرسوم رقم 

 2112ديسمبر  19الصادر بتاريخ  228.2112

المحدد إلجراءات الحملة االنتخابية وعمليات التصويت 

 .لالنتخابات البلدية

ابية خمسة عشر يوما تتتتح الحملة االنتخ :55المادة 
من اليوم ( 1)تختتم ق  الساعة صتر . قتراعقبل اال

 .السابق لالقتراع

الصادر  228.2112طبقا لترتيبات المرسوم رقم 
المحدد إلجراءات الحملة  2112ديسمبر  19بتاريخ 

االنتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية، يمكن 
أن يساهم ق  الحملة، أعضاء الحكومة و المنتخبون و 

لتجمعات السياسية و كذا منظمات المجتمع األحزاب و ا
المدن  المعترف بها قانونا و قادة الرأي و الشخصيات 

 .مهتم أخرالمستقلة و كل شخص 

عند  2112يوليو  21تتتح الحملة االنتخابية يوم الجمعة 

أغسطس  12و تختم يوم الجمعة ( 1)الساعة صتر 

 (.1)عند الساعة صتر  2112
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يتتتح االقتراع عند الساعة السابعة صباحا و  :57المادة 

 .يختتم عند الساعة السابعة مساء

تنتذ كاقة العمليات االنتخابية المتعلقة بهذا  :50المادة 

االستتتاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات 

 .طبقا للنصوص المعمول بها

 تقوم اإلدارة بتأمين كل المسار االنتخاب : 54المادة 

لالستتتاء و تنسق عند الحاجة مع اللجنة الوطنية 

 .المستقلة لالنتخابات اإلجراءات المناسبة لهذا الغرض

تودع لدى كل بلدية، ق  أجل خمسة أيام : 51المادة 

 :على األقل قبل االقتراع، النصوص التالية

نسخة من مشروع  القانونين الدستوريين  -
 االستتتاييين المعروضين لالستتتاء؛ 

 .نسخة من المرسوم الحال  -
تراع توضع تحت تصرف الناخب يوم االق :52المادة 

 .بطاقة تصويت وحيدة لكل سؤال

المحتوى و النموذج حسب الترتيبات أدناه كل من يحدد 
 .المصادقةو الخصايص و طريقة 

حجم بطاقة التصويت الوحيدة المستخدمة  :52المادة 
 51بوزن ( سم 21/18) A 8ق  االستتتاء هو مقاس 

 .غرام على األقل

يتضمن مقلوب بطاقة التصويت الوحيدة  :58المادة 
المستخدمة لكل سؤال ق  االستتتاء و باللغتين العربية و 

الجمهورية اإلسالمية ": الترنسة البيانات التالية
اللجنة الوطنية " "عدل –إخاء –شرف" "الموريتانية

" 7352 أغسطس 31استفتاء " "المستقلة لالنتخابات
مشروع القانون الدستوري االستفتائي المتضمن "

 ".5995يوليو  73مراجعة دستور 

يتضمن مقلوب بطاقة التصويت الوحيدة عالمة مميزة أو 

 .لون خاص بكل سؤال

مقلوب بطاقة التصويت الخاصة بالسؤال المتعلق يكون 

اإلستفتائي المتضمن بمشروع القانون الدستوري 

أزرق  5995يوليو  73من دستور  8مراجعة المادة 

 اللون؛

يكون مقلوب بطاقة التصويت الخاصة بالسؤال المتعلق 

بمشروع القانون الدستوري اإلستفتائي المتضمن 

أصفر  5995ليو يو 73مراجعة بعض أحكام دستور 

 ؛ اللون

تتضمن بطاقة التصويت الوحيدة المستخدمة  :59المادة 

لكل سؤال ق  االستتتاء، ق  واجهتها ثالث خانات 

تحمل  أخضر زيتونيبمقاسات متساوية، األولى بلون 

" حيادي"تحمل عبارة  أبيضوالثانية بلون " نعم"عبارة 

، و كل هذه "ال"تحمل عبارة  برتقاليو الثالثة بلون 

 . العبارات مكتوبة باللغتين العربية و الترنسية

و تحت كل خانة توجد مساحة مخصصة لتصويت 

 .الناخب

تعتبر الغية و بالتال  ال تحتسب أصواتا  :73المادة 

 : معبرا عنها، البطاقات التالية

  البطاقات الغير مطابقة للنموذج الذي وضعته
في متناول  باتاللجنة الوطنية المستقلة لالنتخا

 الناخبين؛

  البطاقات الغير مصدقة أو تلك التي صدقها
 الناخبون بصورة خاطئة؛ 

  البطاقات التي تحمل في واجهتها أو مقلوبها
 ة أو مفرطة مثل المحو أو التوقيععالمات مميز

 أو الكلمات أو عالمات التعرف؛ 

  البطاقات الممزقة أو المشطوب عليها أو
 .المبتورة

يقوم مكتب التصويت بتحرير محضر قرز  :75المادة 

النتايج لكل سؤال ق  خمس نسخ توزع على النحو 

 :التال 

 نسخة للمجلس الدستوري؛ 

 لوزارة الداخلية؛ نسخة 

 نسخة للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات؛ 

 نسخة للوالية؛ 

 نسخة للمقاطعة. 
يسلم مكتب التصويت مستخرجات من محضر قرز 

 .السياسية الحاضرين حزاباألالنتايج لممثل  

يعلق مستخرجين من محضري قرز النتايج أمام مكتب 

 .التصويت

تنظم عمليات االقتراع وققا لترتيبات : 77المادة 

ديسمبر  19الصادر بتاريخ  228.2112المرسوم رقم 

المحدد إلجراءات الحملة االنتخابية وعمليات  2112

 .التصويت لالنتخابات البلدية

 .النتايج قورايتم قرز 

تتم المصادقة على بطاقة التصويت من : 70المادة 

 لناخب طبقا لترتيبات المرسوم رقمطرف ا

 ديسمبر  06 الصادر بتاريخ  275.2012

المحدد إلجراءات الحملة االنتخابية و عمليات 2012

 .التصويت لالنتخابات البلدية



 0003العدد  .............................7302 يونيو 03الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

404 
 

وضع أية إشارة من ب تتجسد المصادقة من طرف الناخب

 .ياره ق  الموقع المخصص لهذا الغرضاخت

و ق  كل الحاالت، إذا وقعت اإلشارة أو الختم ق  

الجانب األعلى األبيض أو الملون من بطاقة التصويت 

 . قإن التصويت يعتبر صحيحا

تمركز و تنشر نتايج االقتراع على مستوى  :74المادة 

ون اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات، طبقا ألحكام القان

ابريل  12الصادر بتاريخ  122.2112النظام  رقم 

جنة الوطنية المستقلة المتعلق بإنشاء الل 2112

 .لالنتخابات

تقوم اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات بإحالة النتايج 

المؤقتة قورا إلى المجلس الدستوري الذي يعلن النتايج 

النهايية بعد دراسة الطعون المحتملة طبقا للنصوص 

 .المعمول بها

كاقة الترتيبات السابقة المخالتة لهذا  ىتلغ: 71المادة 
 المرسوم و خاصة تلك الواردة ق  المرسوم رقم

المحدد  2112ابريل  22الصادر بتاريخ  129.2112
و  2112يوليو  18إلجراءات العملية لتنظيم استتتاء ل

يونيو  18الصادر بتاريخ  126.2112المرسوم رقم 
 18باستدعاء هيية الناخبين الستتتاء  القاض  2112
 .2112يونيو 

يكلف وزير الداخلية و الالمركزية بتنتيذ  :72المادة 
هذا المرسوم الذي ينشر طبقا إلجراءات االستعجال و 

 .ق  الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  03صادر بتاريخ  7352 - 3750مرسوم رقم 
و يحل محل المرسوم رقم  لغيج ي.ر /ل.د.و /7352

المتضمن النظام  5985فبراير 59بتاريخ  85.372
 .نصوصه المعدلة األساسي لضباط الحرس الوطني و

تحديد النظام  ىيهدف هذا المرسوم إل :المادة األولى
 .األساس  لضباط الحرس الوطن 

 ترتيبات عامة: Iالباب 
 تعريف الوظائف :الفصل األول

يكلف ضباط الحرس الوطن  بتنتيذ المهام  :7المادة 
ذات الطابع الدايم أو الدوري المسندة إليهم من طرف 

 .الوزير المكلف بالداخلية
إال أنهم، ق  مهام الدقاع الوطن ، يتلقون األوامر من 
الوزير المكلف بالدقاع الوطن  ق  حال وضعهم تحت 

 .إمرته
التوجيهات  يترجمون قرارات الوزير المكلف بالداخلية و

الصادرة عنه إلى أوامر لألشخاص الموضوعين تحت 
قيادتهم كما يسهرون على تطبيق القوانين و النظم 
 .المتعلقة باألمن العام، و حتظ النظام و الشرطة اإلدارية

يعتبر ضباط الحرس الوطن  مسؤولون عن  :0المادة 
 .قيادة، وانضباط وتسيير الوحدات التابعة لهم

إطار الخدمة، بقيادة جميع الوحدات ويقومون، ق  
 .التابعة لهم، و إدارة عمليات حتظ النظام أو القتال

 أدبيات: IIالفصل
يحظر على كل ضابط حرس وطن  يتم : 4المادة 

 :تحويله إلى خدمة عمومية للدولة
أن يمتهن ممارسة أي نشاط خصوص  ربح ، أيا  -

كانت طبيعته إال بقرار استثناي  ممنوح بموجب 
مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

 من وزير الداخلية؛
أن تكون له، أيا كانت وضعيته، هو بذاته أو عبر  -

شخص وسيط، و تحت أي تسمية كانت، مصالح 
مباشرة أو غير مباشرة ق  مؤسسة خاضعة لرقابة 
الدولة أو على صلة بها، يكون من شأنها التأثير على 

 .استقالليته
عتبر كل ضابط حرس وطن ، أيا كانت ي: 1المادة 

 .رتبته ق  السلم، مسؤوال عن تنتيذ المهام الموكلة إليه
يعتبر كل ضابط، يتم تكليته بضمان سير مرقق للحرس 
الوطن ، مسؤوال اتجاه رؤسايه التسلسليين، عن السلطة 
المسندة إليه  لهذا الغرض و عن تنتيذ األوامر الصادرة 

 .عنه
ولية الخاصة لمرؤوسيه سببا ق  إعتايه ال تعتبر المسؤ

 .من أي من المسؤوليات المترتبة عليه
بغض النظر عن الضوابط الت  يضعها  :2المادة 

التشريع الجناي  ق  مجال السر المهن ، قإن كل ضابط 
حرس وطن  ملزم بالسرية المهنية ق  ما يتعلق بالوقايع 

أو بمناسبة / و المعلومات الت  هو على اطالع بها ق 
 .ممارسة مهامه

يمنع بتاتا، كل اختالس أو نشر مخالف للنظم، لمستندات 
وثايقه للغير إال بإذن صريح من السلطات  القطاع أو

 .العليا
يرتكبه ضابط الحرس الوطن ، أثناء  خطأكل  :2المادة 

ممارسته لمهامه، يعرضه لعقوبة تأديبية، دون المساس، 
إن اقتضى األمر، بالعقوبات المنصوص عليها ق  

 .التشريع الجناي 
طرف الغير  تتم متابعة ضابط الحرس الوطن  منعندما 

وجب خطأ مهن ، و ق  حالة لم يرقع اللبس عن بم
تعارض الصالحيات، يجب على وزير المكلف بالداخلية 
أن يحميه من األحكام المدنية المنطوق بها ضده، ق  
حال لم ينسب لهذا الضابط خطأ منعزل عن ممارسته 

 . لمهامه
الحق، طبقا للقواعد لضباط الحرس الوطن   :8المادة 

  الجناي  و القوانين الخاصة، ق المحددة ق  التشريع
السب و القذف الت  قد  ،الحماية ضد التهديد، اإلهانة

 . يكونون عرضة لها أثناء ممارستهم لمهامهم
تلتزم الدولة بدورها بحماية ضباط سلك الحرس الوطن  
ضد االعتداءات من أي نوع كانت، و الت  قد يكونون 

عويضهم، عرضة لها بمناسبة ممارستهم لمهامهم و بت
 .عند االقتضاء، عن األضرار الناتجة عنها
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كما يمكن للضباط، قضال عن ذلك، و لذات األغراض، 
القيام مباشرة، عند الحاجة، بتشكيل طرف مدن  أمام 

 . القضاء الجناي 
يلزم ضباط الحرس الوطن  بارتداء البذلة  :9المادة 

النظامية أثناء ممارسة مهامهم إال ق  الحاالت 
 .نايية بترخيص من النسق األعل االستث

يعتبر ضباط الحرس الوطن  ضباط شرطة  :53المادة 
ترخيص من  ىهذا األساس يحصلون عل ىقضايية و عل

 .الوزير المكلف بالعدل
أقسم باهلل :"يدلون باليمين التالية أمام المحكمة االبتدايية

الواحد أن أطيع رؤساي  ق  كل ما يتعلق بالخدمة الت  
ا، وأثناء ممارسة مهام ، أن ال أستخدم القوة أدعى له

 ".الممنوحة ل  إال لحتظ النظام وتنتيذ القوانين
 بنية سلك الضباط: IIIالفصل 

تتشكل بنية رتب ضباط الحرس الوطن   :55المادة 
 :على النحو التال 

 :الضباط األعوان -أ
 مالزم  -
 مالزم أول -
 نقيب -
 :الضباط السامون -ب
 رايد -
 مقدم -
 عقيد -
 :الضباط األعلون -ج
 لواء -
 قريق -

 :ينقسم الضباط األعلون إلى ثالث قيات :57المادة 
 :فئة الخدمة العاملة (5

تضم هذه التية الضباط األعلون العاملين، و المترغين، 
 . ق  خدمة إعارة، و خارج اإلطار

 :فئة االحتياط (7
العمري تضم هذه التية الضباط األعلون الذين بلغوا الحد 

 .لرتبتهم
مدة هذه الوضعية خمس سنوات، و ق  نهاية هذه المدة 

 .ينتقل الضابط األعلى إلى قية التقاعد
لقبول ق  هذه التية، إما تلقاييا إذا وصل الضابط يتم ا

األعلى الحد العمري لرتبته، و إما بطلب حسب الرغبة 
 .الشخصية، و إما بإجراء تأديب  أو صح 

ون من قية االحتياط إلى الحياة يحال الضباط األعل
المدنية، و عليه قهم أحرار ق  تنقالتهم، و يمكنهم إذن 

 .ممارسة كل نشاط مثل أي مواطن آخر
غير أنه ق  هذه الوضعية يمكن استدعاؤهم من طرف 
الوزير المكلف الداخلية لتنتيذ بعض األعمال أو المهام 

 .الخاصة
 :فئة التقاعد (0

علون المستتيدين من حقهم ق  تضم هذه التية الضباط األ
التقاعد ق  الظروف المحددة بالقانون الذي يمنح ألقراد 

 . الحرس الوطن  االستتادة من معاش التقاعد

القبول ق  قية التقاعد إما بطلب، و إما بإجراء تأديب   يتم
أو صح ، و إما تلقاييا للضباط األعلون الذين قضوا 

 . خمس سنوات ق  قية االحتياط
 االكتتاب والتكوين: IIاب الب

 االكتتاب: Iالفصل 
ال يمكن ألي أحد كان أن يكتتب ق  سلك  :50المادة 

 :ضباط الحرس الوطن  إال إذا كان
 الجنسية الموريتانية؛ ىحاصال عل -
 يتصف بحسن السيرة؛ يتمتع بحقوقه المدنية و -
سنة على  28سنة على األقل أو  15قد بلغ عمره  -

 .األكثر
الشرط األخير المتعلق بتحديد العمر على ال ينطبق 

 .المترشحين المنتمين أصال لعناصر الحرس الوطن 
ضباط الحرس  الكتتابيتقدم المتر شح  :54المادة 

 :الوطن ، بملته المتضمن الوثايق التالية
 شهادة عقد ازدياد؛ -
مستخرج من شهادة تبريز صادرة ق  أقل من ثالثة  -

 أشهر؛
 ؛ت و السندات الجامعية أو المهنيةنسخة من الشهادا -
 .شهادة جنسية -

 إجراءات االكتتاب: IIالفصل 
يكتتب ضباط الحرس الوطن  عن طريق  :51المادة 

 :مسابقة، من بين المترشحين الحاصلين
 على الباكلوريا؛ -
وعن طريق مسابقة من بين ضباط صف الحرس  -

 .الوطن 
 التكوين: IIIالفصل 

 11الشروط المحددة ق  المواد قضال عن : 52المادة 
ال يمكن ألي كان أن يعين ق   المبينة أعاله، 12و 

وظيتة ق  إطار ضباط الحرس الوطن  إال إذا توقر قيه 
 :ما يل 

بالنسبة للمساعدين األوايل ق  الحرس الوطن ، أن  -
، رقيب سنوات من الخدمة ق  صتة 2يكون قد أكمل 
أن ينجح ق  سنة على األكثر، و  21أن يبلغ عمره 

 االمتحان المنظم لهذا الغرض؛
، (الباكلوريا)بالنسبة للمترشحين لالكتتاب المباشر  -

أن يكون قد قبل ق  مدرسة عسكرية تضمن 
االكتتاب المباشر لضباط القوات المسلحة، و أن 
 يكون قد نجح ق  امتحانات التخرج لهذه المدرسة؛

سلك و ق  الحالتين، يلزم المترشحون المقبولون ق   -
ضباط الحرس الوطن  بإجراء تطبيق ق  إحدى 

 :المدارس التالية

 مدرسة تكوين ضباط الدرك؛ 

 مدرسة تكوين اإلطار التن  و اإلداري؛ 

 مدرسة تطبيق ضباط اإلطار العام. 
 التقدم: IIIالباب 

 التدرج السلمي و القياسي: Iالفصل 

يحدد الجدول التال  التدرج التسلسل  : 52المادة 

 :لسلك ضباط الحرس الوطن  والقياس 
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 العالمة األقدمية الرتب

 
 

 مالزم 

 سنوات 18-
 سنوات 18+
 سنوات 11+
 سنة 18+
 سنة 21+
 سنة 28+

610 
660 
710 
760 
810 
850 

 
 

 مالزم أول

 سنوات 18-
 سنوات 18+
 سنوات 11+
 سنة 18+
 سنة 21+
 سنة 28+

720 
770 
830 
850 
880 
930 

 
 

 نقيب

 سنوات 11-
 سنوات 11+
 ةسن 18+
 سنة 21+
 سنة 28+

860 
910 
960 

1010 
1060 

 
 

 رايد

 سنوات 11-
 سنوات 11+
 ةسن 18+
 سنة 21+
 سنة 28+

1020 
1070 
1120 
1180 
1240 

 
 مقدم

 ةسن 18-
 ةسن 18+
 سنة 21+
 سنة 28+

1170 
1240 
1300 
1360 

 
 عقيد

 ةسن 18-
 ةسن 18+
 سنة 21+
 سنة 28+

1340 
1390 
1440 
1510 

 
 لواء

 سنة 28-
 سنة 28+
 سنة 11+

1810 
1870 
1930 

 
 قريق

 سنة 28-
 سنة 28+
 سنة 11+

1930 
1990 
2050 

 التقدم: IIالفصل 

تقدم ضباط الحرس الوطن  ققط حسب يتم  :58المادة 

االختيار من بين الضباط الذين تتوقر قيهم الشروط 

 .المطلوبة

 الئحة التقدم: IIIالفصل 

باقتراح من قايد أركان الحرس الوطن ،  :59المادة 

بالداخلية اليحة تقدم سنوي  يصدر الوزير المكلف

 .لقرار رييس الجمهورية تعرض

يسجل المترشحون ق  اليحة التقدم حسب الترتيب 

 .اإلستحقاق 

ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة مالزم  :73المادة 
قل، ق  سلك الحرس الوطن ، إذا لم يستوف، على األ

 :أحد الشروط التالية
أن يتم اكتتابه بشكل مباشر، و ينجح ق  إحدى  .5

المدارس أو األكاديميات العسكرية الت  تتكتل 
بالتكوين األساس  لضباط القوات المسلحة، و 
يتجاوز امتحانات تخرجها، وقق الشروط الت  

حاصال على  نوكيتحددها نظمها الخاصة، و أن 
 .شهادة قايد قصيلة

ضابط صف و يستجيب، على األقل،  أن يكون .7
 :ألحد الشروط التالية

أن يقبل ق  مسابقة االكتتاب غير المباشر  -
 للضباط،

خاص ق  مدرسة أو  اتكوين تابعأن يكون قد  -
أكاديمية عسكرية تتكتل بالتكوين األساس  
للضباط العاملين و أن ينجح ق  امتحانات 

 .التخرج منها
على األقل، ق   سنوات، 11أن يكون قد خدم لمدة  .0

، أن س الوطن ، و أن يكون مساعدا أوالالحر
 2يكون حاصال على شهادة اإلجازة المهنية رقم 

أو على شهادة تعادلها، و أن يكون قد نجح ق  
مسابقة كتاءة لرتبة مالزم ، الت  تحدد إجراءاتها 

 .بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية
  لضباط ق  مدارس التكوين األساس يخضع النجاح

القوات المسلحة، لمسابقة تحدد شروطها بتعليمة 
كما أن نجاح ضباط الصف ق  مدارس التكوين  .وزارية

مسابقة يتم تحديد  األساس  للضباط مرهون بخوض
 .إجراءاتها عبر تعليمة وزارية

ال يمكن ترقية أي كان إلى رتبة مالزم أول  :75المادة 
ق  الحرس الوطن  إذا لم يكن قد خدم، سنتين على 

 .األقل، ق  رتبة مالزم
يستثن  من الترتيبات المذكورة أعاله، المهندسون و 
األطباء و الصيادلة و الجراحون و أطباء األسنان و 

رتبة مالزم أول طبقا  ىالبيطريون الذين تتم ترقيتهم إل
 .لترتيبات النظم الخاصة بأسالكهم

ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة نقيب  :77المادة 
ق  الحرس الوطن  إذا لم يستوق  الشروط المطلوبة ق  

 :إحدى التقرات التالية
سنوات، على األقل، ق  رتبة  2أن يكون قد خدم  .5

مالزم أول، و حصل إما على شهادة نقيب عقب 
رات التمهر المنظمة كل سنة المرحلة الثانية من دو

بالمدرسة العسكرية لمختلف األسلحة بإطار، و إما 
على شهادة أو مستند يعادلها تم الحصول عليه إثر 

 .تدريب ق  مؤسسة عسكرية معتمدة
سنة، على األقل، و أن يكون  28أن يكون عمره  .7

من الخدمة ( 21)قد أكمل إحدى و عشرين سنة 
ق  رتبة مالزم ( 15)العاملة، منها ثمان  سنوات 

، (12)أول، و أن يكون قد زاول، خالل سنتين 
 .بصتة مرضية، خدمة متصلة باختصاصه المهن 
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يستثن  من الترتيبات أعاله، المهندسون و األطباء و 
الصيادلة و الجراحون و أطباء األسنان و البيطريون 

رتبة نقيب طبقا لترتيبات النظم ى الذين تتم ترقيتهم إل
 .بأسالكهمالخاصة 
ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة رايد  :70المادة 

 :من سلك الحرس الوطن ، و ق  حدود المقاعد الشاغرة
على األقل ( 19)إذا لم يكن قد خدم ست سنوات  .1

حرس الوطن  و أن يكون قد ق  رتبة نقيب ق  ال
أو شهادة ( أ.ش)شهادة األركان  ىحصل عل

 .تعادلها
، على (15)لم يكن قد خدم ثمان  سنوات  إذا .2

 .األقل، ق  رتبة نقيب
النقباء الذين لم يحصلوا على شهادة نقيب أو شهادة 
تعادلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، ال 
يمكن اقتراحهم لرتبة رايد إال عند استتادتهم من التقاعد، 
و بشرط ممارستهم، بشكل مرض ، لوظيتة يطلع بها 

 .  العادة ضابط من رتبة رايدق
ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة مقدم و  :74المادة 

 :ق  حدود المقاعد الشاغرة
، على (12)إذا لم يكن قد خدم، أربع سنوات  .1

األقل، ق  رتبة رايد ق  سلك الحرس الوطن  و 
أو ( أ.ش)أن يكون حايزا على شهادة األركان 

 .على شهادة تعادلها
، على (19)قد خدم، ست سنوات  إذا لم يكن .2

 .األقل، ق  رتبة رايد
ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة عقيد،  :71المادة 

 :و ق  حدود المقاعد الشاغرة
، على (12) إذا لم يكن قد خدم، أربع سنوات .1

األقل، ق  رتبة مقدم، و أن يكون حايزا على 
شهادة الدراسات العسكرية العليا أو على شهادة 

 .تعادلها
على األقل ( 15)إذا لم يكن قد خدم ثمان  سنوات  .2

ق  رتبة مقدم، و حاصال على شهادة األركان أو 
 .على شهادة تعادلها

ال يمكن ألي كان أن يرقى إلى رتبة لواء، و  :72المادة 
ق  حدود المقاعد الشاغرة، إذا لم يكن قد خدم، سنتين 

ال على على األقل، ق  رتبة عقيد، و أن يكون حاص
أو على ( ع.ع.د.ش)شهادة الدراسات العسكرية العليا 

 .شهادة تعادلها
بالنسبة للضباط من أسالك المهندسين و المعتمدين و 
األطباء و الصيادلة و الجراحين و أطباء األسنان و 
البيطريين الذين تمت ترقيتهم لرتبة عقيد قبل قاتح يناير 

حيازة شهادة  ال يشترط ق  التقدم لرتبة لواء، ،2112
 .أو شهادة تعادلها( ع.ع.د.ش)الدراسات العسكرية العليا 

و  لرتبة قريق، ىال يمكن ألي كان أن يرق :72المادة 
، (12)ق  حدود المقاعد الشاغرة، إذا لم يخدم سنتين 

 .على األقل، ق  رتبة لواء
يتم تحديد اليحة الشهادات و المستندات،  :78المادة 

ايد قصيلة و شهادة نقيب و شهادة الت  تعادل شهادة ق
من األركان و شهادة الدراسات العسكرية العليا، بمقرر 

ينشر ق  الجريدة الرسمية و  الوزير المكلف بالداخلية،
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الترقيات االستثنائية: IVالفصل 
يمكن لكل ضابط حرس وطن ، أثناء  :79المادة 

الحرب أو خالل عمليات حتظ النظام، و باقتراح من 
الوزير المكلف بالداخلية، أن يرقى إلى الرتبة العليا، 
استثناييا، و بدون اشتراط أقدمية أو شهادة، بموجب 
مرسوم، إذا أثبت جدارة ق  إنجاز مهمته بشكل بارز و 

و روح التضحية و م عن الشرف و األخالق نملحوظ، ي
 .االقتدار ق  القيادة

ال تخضع الترقيات االستثنايية لجدول  :03المادة 
 .التقدم، و يمكن النطق بها ق  كل وقت

يمكن ترقية الضباط، الذين سقطوا ق  ميدان  :05المادة 
الشرف بعد وقاتهم، إلى الرتبة العليا، باقتراح من 

 .الوزير المكلف بالداخلية
 التنقيط: Vالفصل 

يتم تنقيط ضباط الحرس الوطن ، من طرف  :07المادة 
 .رؤسايهم التسلسليين

يطبق على ضباط الحرس الوطن  نتس  :00المادة 
 .ق  القوات المسلحة الوطنية المعتمد يطقننظام الت

 االنضباط: IVالباب 
 المبادئ: Iالفصل 

التشريعية و التنظيمية  األحكامتنطبق ال  :04المادة 
المتعلقة بانضباط الموظتين على ضباط الحرس الوطن  
الذين يخضعون، ق  هذا الميدان، للترتيبات الخاصة 

 .الواردة ق  هذا المرسوم
 يمكن مكاقأة أو معاقبة ضباط الحرس ال :01المادة 

 .الوطن  إال من طرف رؤسايهم التسلسلين
 سلم العقوبات: IIالفصل 

تتم العقوبات الت  يمكن إنزالها بضباط  :02 المادة
 .الحرس الوطن ، وقق الترتيب التصاعدي لخطورتها

 :في الدرجة األولى
 توقيف بسيط أو إنذار؛ -
 توقيف مشدد -
 التحويل القسري أو توبيخ من الوزير -

 :في الدرجة الثانية
 الشطب من اليحة التقدم -
 ختض الرتبة -
 اإلحالة إلى التقاعد القسري -
 اإلعتاء من الخدمة -

 إجراءات تطبيق العقوبات: IIIالفصل 
ينطق بعقوبات الدرجة األولى من طرف  :02المادة 

 .التالية 15السلطات المحددة ق  المادة 
ينطق بعقوبات الدرجة الثانية من طرف رييس 
الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المكلف 

 .بالداخلية، و بعد استشارة مجلس التأديب
ال يلزم رأي هذا المجلس السلطات العليا الت  قد تتخذ 

 .قرارا مغايرا
يبين الجدول التال  العقوبات القصوى الت   :08المادة 

 :يمكن إنزالها بضباط الحرس الوطن 
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 بالضباط هلانزيمكن إما  السلطات المخولة بإنزال العقوبات

 من التوقيف البسيط يومان ضباط ق  الصف -

 أيام من التوقيف البسيط 4 (EMOC)قادة سرايا حتظ النظام و القتال  -

 رؤساء المصالح -
 مدراء التدريب -
  التشكيالت المديرون و قادةو مساعدو رؤساء المكاتب  -

 
 أيام من التوقيف البسيط 9

 مستشارو قايد األركان -
 يرونالمد -
 رؤساء المكاتب -
 قادة التشكيالت -

 من التوقيف البسيط يوما 18
 أو            

 أيام من التوقيف المشدد 5

 يوما من التوقيف البسيط 21 مساعد قايد أركان الحرس الوطن   -
 أو             

 أيام من التوقيف المشدد 11

 يوما من التوقيف المشدد، المحكمة العسكرية 11 قايد أركان الحرس الوطن  -

 يوما من التوقيف المشدد، توبيخ، المحكمة العسكرية 91 الوزير المكلف بالداخلية -
 

يجب أن تكون كل عقوبة توقيف مشدد  :09المادة 
موضوع تقرير متصل، و يبلغ عن العقوبات األخرى 

 .شكل إبالغ ىعل
الحالتين، ترقق الشروح المقدمة من طرف المعن ،  ق 

 .ق  شكل تصريح مؤرخ و موقع، مع التقرير أو اإلبالغ
 .يشكل االمتناع عن تحرير اإلبالغ خطأ قادحا

يتم . تعتبر العقوبات ناقذة قور اإلشعار بها :43المادة 
تنتيذ التوقيف المشدد ق  أماكن التأديب المخصصة 

 .بة الضابطلذلك، و المناسبة لرت
 مجلس التأديب: IVالفصل 

يتألف مجلس التأديب من ثالثة أعضاء  :45المادة 
 .معينين من طرف الوزير المكلف بالداخلية

 :يقصى من هذا المجلس :47المادة 
 أقارب أو حلتاء المذنب -
 كاتب التقرير -
المعن  ق   ىالضابط الذي أنزل ثالث عقوبات عل -

 .أقل من سنة
المقرر الملف من طرف  -يتسلم الرييس :40المادة 

ساعة،  22يعلن، ق  غضون . الوزير المكلف بالداخلية
 .عن استالمه ق  مذكرة رسمية

يطلب . قد يجري مقابالت. يستمع للمذنب و للشاهد
تصاريح من الشهود و المذنب على حد السواء، و يوقع 

يحرر تقريره عن القضية دون أن يدرج قيه رأيه . معهم
 .ص ، و يرقق معه التصاريح المستلمةالشخ

المقرر بإطالع المعن   -ق  نهاية التحقيق، يقوم الرييس
بعد . الذي يوقع اإلقادة المرققة بأخذ العلم بتحوى الملف

ذلك يتم استدعاء كل من أعضاء المجلس و المخالف إلى 
يبين االستدعاء تاريخ و مكان و توقيت . اجتماع علن 

 .ي األشخاص المدعويناالجتماع، و كذلك ز
المقرر الجلسة بحضور  -يتتتح الرييس :44المادة 

يتأكد، عن طريق مساءلة . أعضاء المجلس و المذنب
ألعضاء ليس ق  إحدى المعن ، من أن أيا من ا

 .أعاله 22ددة ق  المادة حالوضعيات الم

قراءة الملف، يمكن  بعد. يقوم بقراءة جميع وثايق الملف
للضابط الماثل أمام المجلس أن يأخذ الكالم إما رغبة 
منه ق  ذلك، وإما ألن أحد األعضاء يطلب منه 

 .يمكنه أن يطالب بمن يداقع عنه. توضيحات
المقرر عن ما إذا كان يجب تطبيق  -يسأل الرييس

يتم . العقوبة المنصوص عليها ق  الملف التأديب 
يشارك ق  . القتراع السريالتصويت عن طريق ا

يتم . المقرر و جميع األعضاء -التصويت، الرييس
تسجيل النتيجة ق  تقرير الجلسات المحررة من طرف 

. المقرر و الموقعة من طرف جميع األعضاء -الرييس
يتم اإلعالن عن رقع . يدرج هذا اإلبالغ ق  الملف

يرقع الملف كامال، . المقرر -الجلسة من طرف الرييس
الوزير المكلف بالداخلية  ىطريق السلم اإلداري، إل عن

 .التخاذ القرار
 وضعيات ضباط الحرس الوطني: Vالباب 

حرس الوطن  ه  وضعيات ضباط ال :41المادة 
 :كالتال 

 ؛الخدمة -
 ؛خدمةالال -
 ؛الشغور -
 ؛اإلعتاء من الخدمة -
 .التقاعد -

 الخدمة: Iالفصل 
الوطن  الخدمة ه  وضعية ضابط الحرس  :42المادة 

خارج "وظيتة تناسب رتبته، و الضابط  لىالحايز ع
المستخدم مؤقتا ق  خدمة خاصة أو مهمة " اإلطار

 .خارج إطار قطاع الحرس الوطن 
يصبح الراتب و العالوات المستحقة للضابط العامل ق  

على نتقة المصلحة أو القطاع " خارج اإلطار"وضعية 
 .المشغل له

لضباط الحرس الوطن  العاملين ق   :42المادة 
استثنايية  رخصو الخدمة، الحق ق  اإلجازات العادية 

 .للتغيب
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 28يمنح، سنويا، لضباط الحرس الوطن   :48المادة 
قد تتجمع الحقوق ق  اإلجازة على . يوما من اإلجازة

 .مدى سنتين على األكثر
مدتها  استثنايية رخص تغيبتمنح يمكن أن  :49المادة 
 :أيام ألحد األسباب التالية 11األكثر  على
 ؛(ق  بيت المعن )والدة  -
 ؛(أصل أو قرع)وقاة  -
 .(إخوة، أخوات، أصهار)زواج  -

 .ال تقتطع هذه اإلجازات من اإلجازة السنوية
 خدمةاللا: IIالفصل 

ضابط الحرس الوطن  ق  وضعية قد يكون  :13المادة 
األسباب خدمة، أي ق  وضعية تمنعه من العمل ألحد الال

 :التالية
 ؛إجازة مرض -
 ؛إجازة بدون راتب -
 .طرد مؤقت من الوظيتة -

الناجمة عن إجازة " خدمةالال"تعلن وضعية  :15المادة 
، قرار من الوزير المكلف بالداخليةالمرض، بموجب 

بعد رأي مدير الصحة العسكرية، لمدة أولية يحددها هذا 
 .السنتينقد تجدد بتترة متساوية إلى حدود . األخير
يعد الزمن الذي تستغرقه هذه اإلجازة خدمة  :17المادة 

 .قعلية، ويخضع لألجور المتصلة به
يدمج الضابط ق  السلك بانقضاء إجازة المرض، أو 
ينقل إلى وضعية اإلعتاء من الخدمة طبقا لترتيبات 

 .أدناه 91و  86المواد 
 لكل ضابط حرس وطن  أن يطلب االستتادة :10المادة 

، (19)أشهر من إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ستة 
 .قابلة للتجديد مرة واحدة

يمنح الوزير المكلف بالداخلية، ق  حدود  :14لمادة ا
إجمالية لثالث سنوات على األكثر، اإلجازات الطويلة 
المدة و الت  تعلق بموجبها حقوق المعاش و التقدم و 

 .االمتيازات الشرقية و التعويضات
 الشغور: IIIالفصل 

الشغور هو الوضعية الت  يكون قيها ضابط :11المادة 
الحرس الوطن  بال وظيتة مؤقتا، قيتوقف، تلقاييا عن 

أما . االستتادة من حقوق التقدم و االمتيازات الشرقية
 .حقوق المعاش قتبقى مستحقة

يدخل زمن الشغور ق  احتساب حقوق  :12المادة 
المعاش النسبية أو األقدمية حسب النصوص المعمول 

 .بها
يصبح ضابط الحرس الوطن  ق  حالة  :12المادة 

الشغور بطلب منه و بشرط أن يكون قد خدم، على 
( 18)، منها خمس (12)األقل، اثنت  عشرة سنة 

 .سنوات بصتة ضابط
قرار يتخذه الوزير  تم الشغور من خاللي :18المادة 

سنوات غير  1، و ال يمكن أن يتجاوز المكلف بالداخلية
أثناء هذه التترة يحصل المستتيد على . قابلة للتجديد
من الراتب % 51يساوي " راتب الشغور"راتب يسمى 

القاعدي مجردا من أي تعويض آخر، باستثناء 
 .التعويضات العايلية عند االقتضاء

الحرس الوطن ، عند انتهاء  يحق لضابط :19المادة 
معاش األقدمية أو النسبية  ىالحصول عل قترة الشغور

 .حسب النصوص المعمول بها
 اإلعفاء من الخدمة: IVالفصل 

اإلعتاء من الخدمة ه  الوضعية الت  يكون  :23المادة 
ضابط الحرس الوطن  بدون وظيتة، و غير قيها 

 .للخدمة مستحق لمعاش التقاعد، و ال يمكن استدعاؤه
 :يتم االعتاء من الخدمة بسبب :25المادة 

 ؛اإلعاقة المزمنة -
 .إجراء تأديب  -

اإلعاقة يتم اإلعتاء من الخدمة بسبب  :27المادة 
 .طبقا لإلجراءات المعمول بهاالمزمنة 
ال يحال ضابط الحرس الوطن  إلى وضعية  :20المادة 

اإلعتاء من الخدمة بموجب التأديب إال بأحد األسباب 
 :التالية

 ؛سوء السلوك المعتاد -
 ؛ضد االنضباط خطأ قادح ق  الخدمة أو -
 .ضد الشرف أخط -

 تاء ضابط الحرس الوطن  من الخدمةيتم إع :24المادة 
كإجراء تأديب ، بموجب مرسوم يصدر عن رييس 

تقرير من وزير المكلف بالداخلية  ىالجمهورية بناء عل
 أديب المحددة تشكيلته و سير عملهبعد رأي مجلس الت

 .أعاله 22و  21، 22، 21ق  المواد 
 التقاعد: Vالفصل 

التقاعد هو الوضعية النهايية لضابط الحرس  :21المادة 
الوطن  المستتيد من حقه ق  المعاش طبقا للنظم 

 .المعمول بها
الوطن  االستتادة من يمكن لضباط الحرس  :22المادة 

 :التقاعد إما
 سنة من الخدمة التعلية، 18بالنسبية بعد  -
 .سنة من الخدمة التعلية 28األقدمية بعد  -

ق  احتساب حقوق المعاش، الخدمة المنتذة ق   يدخل
 .الجيش بشرط أن تكون معتمدة

يحال ضباط الحرس الوطن  تلقاييا إلى  :22المادة 
أدركهم الحد التقاعد مهما كانت أقدميتهم ق  الخدمة، إذا 

 :العمري لرتبهم، و هو

 الحد العمري األقصى الرتبة

5 7 0 

  22 22 مالزم

 81 28 81 مالزم أول

 88 25 81 نقيب

 82 81 88 رايد

 86 82 82 مقدم

 92 88 86 عقيد

 92 91 91 لواء

  92 92 قريق

المبين ق  مختلف األعمدة كما تطبق الحدود العمرية 
 :يل 

على ضباط اإلطار العام و ضباط سلك  :5العمود
 ؛المهندسين و سلك المعتمدين
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 ؛على الضباط العاملين ق  الوحدات الخاصة :7العمود 
 .على ضباط سلك الصحة :0العمود 

حدا يلزمهم بعده  2يشكل الحد العمري ألشخاص العمود 
 .أن يغيروا إطارهم أو سلكهم

يمكن االحتتاظ بضباط الحرس الوطن   :28المادة 
لضرورة تتعلق بقطاع الحرس الوطن  لمدة ال تتجاوز 

سنوات ، و ذلك بعد تجاوزهم الحد العمري المبين ق   2
 أعاله بإستثناء الضباط األعلون  92المادة 

 االستقالة : VIالباب 
 االستقالة: Iالفصل 

تنتج االستقالة أساسا، عن طلب يكتبه ضابط  :29المادة 
الحرس الوطن  يبين قيه، دون لبس، رغبته ق  مغادرة 

 .الحرس الوطن 
ال تصبح االستقالة سارية المتعول إال بعد مصادقة الجهة 

 .الت  تمتلك سلطة التعيين
يتقد ضابط الحرس الوطن  المستقيل رتبته  :23المادة 

 .ه ق  الحرس الوطن نهاييا و ال يمكن إعادة دمج
 ترتيبات انتقالية ونهائية: VIIالباب 

 ىال تطبق ترتيبات المرسوم الحال  عل: 25المادة 
 .اليحة التقدم ىترقيات الضباط المسجلين سابقا عل

ت السابقة المخالتة لهذا كاقة الترتيبا ىتلغ: 27المادة 
 .المرسوم
وزير يكلف وزير الداخلية و الالمركزية و : 20المادة 

االقتصاد و المالية، كل ق  ما يعنيه، بتنتيذ هذا المرسوم 
ق  الجريدة و لذي سينشر، طبقا لطرق االستعجال،ا

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة النفط و الطاقة و المعادن
 نصوص تنظيمية

مارس  51صادر بتاريخ  3725مقرر مشترك رقم 
و السلع و الخدمات، د الئحة المشتريات حدي 7352

المقام بها على السوق المحلية أو تلك المستوردة 
المرتبطة بالعمليات المعدنية و المعفية من الضريبة 

 .على القيمة المضافة
، (جديدة) 111تطبيقا ألحكام المادة  :المادة األولى

الصادر  115 –2112من القانون رقم ( أ)التقرة 
المعدل و المكمل لبعض  2112إبريل  26بتاريخ 

 22الصادر بتاريخ  111 –2115أحكام القانون رقم 
و  2112، 2116المعدل و المكمل ق   2115إبريل 
 المتضمن للمدونة المعدنية و تحت طايلة التقرة 2112

من نتس المادة يتم اإلعتاء من الضريبة على القيمة ( ب)
المضاقة لكاقة المشتريات من السلع و الخدمات، المقام 
بها على مستوى السوق المحلية أو تلك المستوردة و 
المرتبطة ارتباطا مباشرا بالعمليات المعدنية و 
الضرورية لحسن تنتيذها و المتعلقة خصوصا 

 :بالمجاالت التالية
 :تنقيب المعدنيال . أ

 اإلستكشاف؛ -1
 الحتر و التحاليل المعدنية و الرقابة؛ -2
 .دراسات المصادر و االحتياطات -1

تصميم و بناء المنجم و البنى التحتية للنقل  . ب
 :المعدني و إزالتها

الدراسات التعريتية، دراسات ما قبل : الدراسات .1
الجدوى، دراسات الجدوى و الدراسات 

 المحسنة؛
 المرتبطة ببناء المنجم؛السلع و العقود  .2
 التجهيزات التنية؛ -

 التجهيزات الكهربايية؛ -

 تجهيزات األنابيب؛ -

معدات التحكم ق  العمليات و رقابة نظم  -

 المعالجة؛

 تجهيزات البناء؛ -

 التجهيزات المعدنية؛ -

 .وحدات مجمعة و التجهيزات و المنشآت -

تأجير التجهيزات لعمليات بناء المنشآت  .1
 المعدنية؛

بالخرسانة المستعملة لغرض إقامة التزويد  .2
 المنشآت المعدنية؛

العناصر الميكانيكية المرتبطة باستخدام التوالذ  .8
 للبناء و لوضع األنابيب؛

 الكهرباء و نظم الرقابة؛ .9
 الهندسة المعمارية؛ .2
 تسوية األرض؛ .5
 التتريغ و الطرق المؤدية إلى الطرق القايمة؛ .6
التصميم، التزويد و )المحطة الكهربايية  .11

 ؛(البناء
 إقامة منشآت مؤقتة؛ .11
 قطاع الغيار؛ .12
 الهندسة، التزويد و البناء؛ .11
 أي استشاريين مكلتين بالبناء؛ .12
 .اختبار ما قبل العمليات .18

 اإلستغالل المعدني . ج
شاحنات )التجهيزات المعدنية المتحركة  (1

المخصصة ( الخدمات، الجراقات و المصتتات
 للعمليات المعدنية؛

 باستخدام المتتجرات؛طلقات التتجير المنجمية  (2
 تجتيف مياه المناجم؛ (1
 الحتر المعدن ؛ (2
 الجيولوجيا المعدنية؛ (8
 اللف المعدن ؛ (9
 الشحن المعدن ؛ (2
 المصالح التنية المعدنية؛ (5
 تأجير التجهيزات لعمليات اإلستغالل المعدن ؛ (6
 تخزين المواد المعدنية و مخلتاتها؛ (11
السيارات المستخدمة و آليات  صيانة و تصليح (11

 التعدين و التجهيزات المعدنية؛
 معالجة المواد المعدنية و مخلتاتها؛ (12
تصليح و صيانة جميع التجهيزات المعدنية  (11

 المشار إليها أعاله؛
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نقل و إرسال المعادن و مخلتاتها و المنتوج  (12
 .النهاي  و شبه النهاي 

نهاية الخدمات المرتبطة بإعادة تأهيل الموقع عند  . د
 اإلستغالل

يكلف األمناء العامون لوزارات االقتصاد و  :7المادة 
المالية و النتط و الطاقة و المعادن، كل قيما يخصه، 
بتنتيذ هذا المقرر الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   

 نصوص مختلفة

مايو  74صادر بتاريخ  327 – 7352مرسوم رقم 

للبحث عن  7484رقم يقضي بمنح الرخصة  7352

والية )منطقة شمال البنية   في( 7) مواد المجموعة

 National(NIP)لصالح شركة ( انواذيبو تداخل

Industry and ProspectIng . 

للبحث عن  7484تمنح الرخصة رقم : المادة األولى

سنوات ابتداء من ( 1)لمدة ثالث ( 2)مواد المجموعة 

 تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة 

National Industry and ProspectIng و

 .NIPالمسماة قيما يل  

تخول هذه الرخصة الواقعة ق  منطقة شمال  :7المادة 

ق  حدود لصاحبها، ( انواذيبوت والية داخل)البنية 

ق  األعماق، حقا حصريا  محيطها و إلى ما ال نهاية

 .(2)المجموعة  مواد البحث عن للتنقيب و

 215يحدد محيط هذه الرخصة الت  تساوي مساحتها 

، ذات اإلحداثيات المبينة ق  2و 1، 2، 1بالنقاط  2كم

 :الجدول التال 

 ص س المنطقة النقاط

1 25 212.11 2.116.111 

2 25 225.11 2.116.111 

1 25 225.11 2.122.111 

2 25 212.11 2.122.111 

على ، بتنتيذ برنامج أشغال NIPشركة  تلتزم :0المادة 

 :السنوات الثالث المقبلة، يتضمن أساسا مدى

 المعطيات الجيولوجية و  اقتناء و تحليل

 الجيوقيزيايية و الجيوكيميايية المتوقرة؛

 استطالع جيولوج  أول ؛ 

 جيوقيزياء أرضية؛ 

  أخذ عينات؛تنتيذ خنادق و 

  و جزري حملة حتر دوران عكس. 

، باستثمار NIPتلتزم شركة  هاو إلنجاز برنامج أشغال

مبلغ ال يقل عن ماية و خمسين مليون 

 أوقية ( 513.333.333)

يجب على الشركة مسك محاسبة طبقا للمخطط  كما

المحاسب  الوطن  لجميع النتقات الت  قيم بها و الت  يتم 

تصديقها من طرف المصالح المختصة ق  المديرية 

 .المكلتة بالمعادن

أن تباشر برنامج أشغالها ق   NIPيجب على شركة 

يوما من تاريخ منح الرخصة، و إال قإن  61أجل أقصاه 

 تم ّإلغاؤها الرخصة سي

، بإشعار اإلدارة بنتايج NIP شركة تتعهد :4المادة 

أشغالها و خاصة النقاط المايية الت  قد تعثر عليها ق  

 .و كذلك األماكن األثرية حيط رخصتهام

احترام كاقة األحكام القانونية و  كما يجب عليها أيضا

التشريعية المتعلقة بالبيية طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

 2112نوقمبر  12الصادر بتاريخ  162 –2112

الصادر  118 –2112المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة التأثير على  2112أبريل  11بتاريخ 

 .البيية

قور اإلشعار بهذا  ،NIP شركة يجب على :1المادة 

المرسوم، أن تقدم لإلدارة المكلتة بالمعادن ق  ظرف 

ع مبلغ الضمانة المصرقية يوما، وثيقة تثبت إيدا 18

الخاصة بحسن تنتيذ األشغال، و إال قإن الرخصة 

 .سيتم ّإلغاؤها

منح، التاريخ  ذكرىأن تسدد، عند  أيضاو يجب عليها 

 9.111و  2.111 بمبلغة السنوية يتاوة المساحاإل

ة من ثالثة و الني، على التوال ، للسنة الثا2للكم/ أوقية

 .سيتم إلغاؤها رخصةال صالحية الرخصة و إال قإن

، ق  حال تجديد NIP شركة يجب على :2المادة 

رخصتها، أن تتقدم بالطلب إلى السجل المعدن  أربعة 

أشهر على األقل قبل تاريخ انقضايها، و إال قإن الطلب 

 .سيتم رقضه

كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و الثان ، أن 

أن يكون  و يجب. تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساح  للسجل المعدن 

، كذلك إعطاء كل NIP شركة يجب علىهذا، و 

المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلتة 

و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملكية . بالمعادن

 .شهرا من صالحيتها 12هذه الرخصة إال بعد مض  
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احترام مدونة الشغل  NIP شركة يجب على :2المادة 

المعمول بها قيما يتعلق  نظمق  موريتانيا و خاصة ال

بمرتنة الوظايف و تشغيل األجانب، و أن تعط  

األولوية للموريتانيين ق  مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكاقؤ شروط الجودة و األسعار

لنتط و الطاقة و المعادن بتنتيذ يكلف وزير ا :8المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  74صادر بتاريخ  320 – 7352مرسوم رقم 

للبحث عن  7428رقم الرخصة  منحيقضي ب 7352

 تداخل ةوالي)فولة شمال حديبت ال( 1) مواد المجموعة

 .Alcommege- Sarlلصالح شركة ( انواذيبو

للبحث عن  7428تمنح الرخصة، رقم  :المادة األولى

سنوات ابتداء من ( 1)لمدة ثالث ( 8)مواد المجموعة 

تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة 

Alcommege- Sarl   و المسماة قيما يل

Alcommege- Sarl. 

تخول هذه الرخصة الواقعة ق  شمال حديبت  :7المادة 
ق  حدود  لصاحبها (انواذيبو تداخل ةوالي)التولة 

محيطها و إلى ما ال نهاية ق  األعماق، حقا حصريا 
 .(8)المجموعة مواد  البحث عن للتنقيب و

 215يحدد محيط هذه الرخصة الت  تساوي مساحتها 
مبينة ق  ، ذات اإلحداثيات ال2 و 1، 2، 1بالنقاط  2كم

 :الجدول التال 

 ص س المنطقة النقاط

1 25 292.11 2.186.111 

2 25 226.11 2.186.111 

1 25 226.11 2.128.111 

2 25 292.11 2.128.111 

بتنتيذ  Alcommege- Sarlتلتزم،  :0المادة 
السنوات الثالث المقبلة،  على مدىبرنامج أشغال 
 :يتضمن أساسا

  الكوارتز؛تخريط متصل لجميع عروق 
 ظمة؛تحملة خنادق بمساقات من 
 أخذ عينات. 

تلتزم شركة  هاو إلنجاز برنامج أشغال
Alcommege- Sarl باستثمار مبلغ ال يقل عن ،

 أوقية  (533.333.333) ماية مليون

كما يجب على الشركة مسك محاسبة طبقا للمخطط 

المحاسب  الوطن  لجميع النتقات الت  قيم بها و الت  يتم 

تصديقها من طرف المصالح المختصة ق  المديرية 

 .المكلتة بالمعادن

أن تباشر  Alcommege- Sarlيجب على شركة 

يوما من تاريخ منح  61برنامج أشغالها ق  أجل أقصاه 

 الرخصة، و إال قإن الرخصة سيتم ّإلغاؤها 

، Alcommege- Sarl شركة تتعهد :4المادة 

و خاصة النقاط المايية بإشعار اإلدارة بنتايج أشغالها 

و كذلك األماكن  حيط رخصتهاالت  قد تعثر عليها ق  م

احترام كاقة األحكام القانونية و و على الشركة  .األثرية

التشريعية المتعلقة بالبيية طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

 2112نوقمبر  12الصادر بتاريخ  162 –2112

الصادر  118 –2112المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة التأثير على  2112أبريل  11بتاريخ 

 .البيية

 قور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على :1المادة 

Alcommege- Sarl أن تقدم لإلدارة المكلتة ،

يوما، وثيقة تثبت إيداع مبلغ  18بالمعادن ق  ظرف 

الضمانة المصرقية الخاصة بحسن تنتيذ األشغال، و إال 

 .سيتم ّإلغاؤهاقإن الرخصة 

منح، التاريخ  ذكرىأن تسدد، عند  أيضاو يجب عليها 

 9.111و  2.111 بمبلغة السنوية يتاوة المساحاإل

ة من ثالثة و الني، على التوال ، للسنة الثا2للكم/ أوقية

 .سيتم إلغاؤها الرخصة صالحية الرخصة و إال قإن

، Alcommege- Sarl شركة يجب على :2المادة 

ديد رخصتها، أن تتقدم بالطلب إلى السجل ق  حال تج

المعدن  أربعة أشهر على األقل قبل تاريخ انقضايها، و 

 .إال قإن الطلب سيتم رقضه

كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و الثان ، أن 

و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .لتربيع المساح  للسجل المعدن مع ا

، Alcommege- Sarl شركة يجب علىهذا، و 

كذلك إعطاء كل المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة 

و ال يمكن لها بأي حال أن . لإلدارة المكلتة بالمعادن

 12تطلب تحويل ملكية هذه الرخصة إال بعد مض  

 .شهرا من صالحيتها

احترام  Alcommege- Sarl يجب على :2المادة 

المعمول بها  نظممدونة الشغل ق  موريتانيا و خاصة ال

قيما يتعلق بمرتنة الوظايف و تشغيل األجانب، و أن 

تعط  األولوية للموريتانيين ق  مجال تقديم الخدمات 

 .حال تكاقؤ شروط الجودة و األسعار
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يكلف وزير النتط و الطاقة و المعادن بتنتيذ  :8المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  74صادر بتاريخ  324 – 7352مرسوم رقم 

للبحث عن  7480رقم يقضي بمنح الرخصة  7352

والية ) في منطقة واد الكيعة( 7)مواد المجموعة 

 National(NIP)لصالح شركة  (تيرس زمور

Industry and Prospecting  

للبحث عن  7480تمنح الرخصة رقم : المادة األولى

سنوات ابتداء من ( 1)لمدة ثالث ( 2)مواد المجموعة 

  تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة

National Industry and Prospecting  و

 NIP المسماة قيما يل 

تخول هذه الرخصة الواقعة ق  منطقة واد : 7المادة 

ق  حدود محيطها لصاحبها ( والية تيرس زمور)الكيعة 

 و إلى ما ال نهاية ق  األعماق، حقا حصريا للتنقيب و

 .(2)المجموعة  مواد البحث عن

 299يحدد محيط هذه الرخصة الت  تساوي مساحتها 

اإلحداثيات المبينة ق  ، ذات 2 و ،1، 2، 1بالنقاط  2كم

 :الجدول التال 

 ص س المنطقة النقاط

1 25 291.11 2.812.111 

2 25 222.11 2.812.111 

1 25 222.11 2.251.111 

2 25 291.11 2.251.111 

مدى  ى، بتنتيذ برنامج أشغال علNIP تلتزم :0المادة 

 :السنوات الثالث المقبلة، يتضمن أساسا

  الجيولوجية و المعطيات و تحليل جمع

 الجيوقيزيايية و الجيوكيميايية المتوقرة؛

 استطالع جيولوج  أول ؛ 

 جيوقيزياء أرضية؛ 

 تنتيذ خنادق و أخذ عينات؛ 

  حملة حتر دوران عكس. 

، باستثمار NIPتلتزم شركة  هاو إلنجاز برنامج أشغال

مبلغ ال يقل عن ماية و خمسين مليون 

 أوقية ( 513.333.333)

يجب على الشركة مسك محاسبة طبقا للمخطط  كما

المحاسب  الوطن  لجميع النتقات الت  قيم بها و الت  يتم 

تصديقها من طرف المصالح المختصة ق  المديرية 

 .المكلتة بالمعادن

أن تباشر برنامج أشغالها ق   NIPيجب على شركة 

يوما من تاريخ منح الرخصة، و إال قإن  61أجل أقصاه 

 تم ّإلغاؤها الرخصة سي

، بإشعار اإلدارة بنتايج NIP شركة تتعهد :4المادة 

أشغالها و خاصة النقاط المايية الت  قد تعثر عليها ق  

 .و كذلك األماكن األثرية حيط رخصتهام

احترام كاقة األحكام القانونية و  كما يجب عليها أيضا

التشريعية المتعلقة بالبيية طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

 2112نوقمبر  12الصادر بتاريخ  162 –2112

الصادر  118 –2112المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة التأثير على  2112أبريل  11بتاريخ 

 .البيية

قور اإلشعار بهذا  ،NIP شركة يجب على :1المادة 

المرسوم، أن تقدم لإلدارة المكلتة بالمعادن ق  ظرف 

ع مبلغ الضمانة المصرقية يوما، وثيقة تثبت إيدا 18

الخاصة بحسن تنتيذ األشغال، و إال قإن الرخصة 

 .سيتم ّإلغاؤها

منح، التاريخ  ذكرىأن تسدد، عند  أيضاو يجب عليها 

 9.111و  2.111 بمبلغة السنوية يتاوة المساحاإل

ة من ثالثة و الني، على التوال ، للسنة الثا2للكم/ أوقية

 .سيتم إلغاؤها الرخصة صالحية الرخصة و إال قإن

، ق  حال تجديد NIP شركة يجب على :2المادة 

رخصتها، أن تتقدم بالطلب إلى السجل المعدن  أربعة 

أشهر على األقل قبل تاريخ انقضايها، و إال قإن الطلب 

 .سيتم رقضه

كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و الثان ، أن 

أن يكون  و يجب. تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساح  للسجل المعدن 

، كذلك إعطاء كل NIP شركة يجب علىهذا، و 

المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلتة 

و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملكية . بالمعادن

 .شهرا من صالحيتها 12هذه الرخصة إال بعد مض  

احترام مدونة الشغل  NIP شركة يجب على :2المادة 

المعمول بها قيما يتعلق  نظمق  موريتانيا و خاصة ال

بمرتنة الوظايف و تشغيل األجانب، و أن تعط  

األولوية للموريتانيين ق  مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكاقؤ شروط الجودة و األسعار
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لنتط و الطاقة و المعادن بتنتيذ يكلف وزير ا :8المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  74صادر بتاريخ  321 – 7352مرسوم رقم 

للبحث عن  7589يقضي بمنح الرخصة رقم  7352

 في منطقة آسكاف الجنوبية( 5)مواد المجموعة 

 saharaلصالح شركة ( والية تيرس زمور)

lnvestments Ltd 

للبحث عن  2189تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى

ابتداء من سنوات ( 1)لمدة ثالث ( 1)مواد المجموعة 

 م هذا المرسوم لصالح شركةتاريخ توقيع رسالة تسل

sahara lnvestments Ltd  و المسماة قيما يل 

sahara lnvestments. 

تخول هذه الرخصة الواقعة ق  منطقة آسكاف : 7المادة 
لصاحبها ق  حدود ( والية تيرس زمور)الجنوبية 

محيطها و إلى ما ال نهاية ق  األعماق، حقا حصريا 
 .(1)المجموعة مواد البحث عن  للتنقيب و

 116يحدد محيط هذه الرخصة الت  تساوي مساحتها 
ذات  5و  2، 9، 8، 2، 1 ،2، 1بالنقاط  2كم

 :اإلحداثيات المبينة ق  الجدول التال 

 ص س المنطقة النقاط

1 25 218.111 2.251.111 

2 25 218.111 2.228.111 

1 25 966.111 2.228.111 

2 25 966.111 2.812.111 

8 25 111 219 111 812 2 

9 25 111 219 2.811.111 

2 25 218.111 2.811.111 

5 25 218.111 2.251.111 

بتنتيذ sahara lnvestments  تلتزم: 0المادة 

مدى السنوات الثالث المقبلة،  ىبرنامج أشغال عل

 :يتضمن على الخصوص

 الصور  تحليل صور األقمار الصناعية و إقتناء و

 الجوية؛

 إنجاز تخريط متصل؛ 

 تنتيذ مسح اجيوكميايى أرض ؛ 

 تحليل العينات؛ أخذ و 

  الجزري؛ العكس  وتنتيذ برنامج أحتار بالدوران 

 saharaو إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم شركة 

lnvestments Ltd  باستثمار مبلغ ال يقل عن

سبعماية ألف  عشرين مليونا و أربعماية و سبعة و

 أوقية  (472.233.333)

يجب على الشركة مسك محاسبة طبقا للمخطط 

 المحاسب  الوطن  لجميع النتقات الت  قيم بها و الت  يتم

تصديقها من طرف المصالح المختصة ق  المديرية 

 .المكلتة بالمعادن

، بإشعار sahara lnvestmentsتتعهد  :4المادة 

اإلدارة بنتايج أشغالها و خاصة النقاط المايية الت  قد 

 .تعثر عليها ق  محيط رخصتها و كذلك األماكن األثرية

الشركة احترام كاقة الترتيبات القانونية و  ىوعل

التنظيمية المتعلقة بالبيية طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

 2112نوقمبر  12الصادر بتاريخ  162 –2112

الصادر  118 –2112المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة التأثير على  2112أبريل  11بتاريخ 

 .البيية

أن تباشر  sahara lnvestmentsيجب على 

يوما بدءا  61يتجاوز  ق  أجل الالبحث برنامج أشغال 

من تاريخ منح الرخصة، و إال قإن الرخصة 

  .سيتم ّإلغاؤها

قور اإلشعار بهذا المرسوم يجب عل   :1المادة 

sahara lnvestments  أن تقدم لإلدارة المكلتة

يوما، وثيقة تثبت إيداع مبلغ  18بالمعادن ق  ظرف 

انة المصرقية الخاصة بحسن تنتيذ األشغال، و إال الضم

 .قإن الرخصة سيتم ّإلغاؤها

و يجب عليها أيضا أن تسدد، عند ذكرى تاريخ المنح، 

 9.111و  2.111اإلتاوة المساحية السنوية بمبلغ 

من  الثانية و الثالثة، على التوال ، للسنة 2للكم/ أوقية

 .لغاؤهاسيتم إالرخصة صالحية الرخصة و إال قإن 

ق   sahara lnvestmentsيجب على  :2المادة 

حال تجديد رخصتها، أن تتقدم بالطلب إلى السجل 

المعدن  أربعة أشهر على األقل تاريخ انقضايها، و إال 

 .قإن الطلب سيتم رقضه

كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و الثان ، أن 
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 
 .مع التربيع المساح  للسجل المعدن 

كذلك  sahara lnvestmentsهذا، ويجب على 
إعطاء كل المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة 

و ال يمكن لها بأي حال أن .لإلدارة المكلتة بالمعادن
 12تطلب تحويل ملكية هذه الرخصة إال بعد  مضى 

 .شهرا من صالحيتها
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 sahara lnvestmentsيجب على  :2المادة 

احترام مدونة الشغل ق  موريتانيا و خاصة النظم 

المعمول بها قيما يتعلق بمرتنة الوظايف و تشغيل 

األجانب، و أن تعط  األولوية للموريتانيين ق  مجال 

 .تقديم الخدمات حال تكاقؤ شروط الجودة و األسعار

لف وزير النتط و الطاقة و المعادن بتنتيذ يك: 8المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  74صادر بتاريخ  322 – 7352مرسوم رقم 

للبحث عن  7523رقم يقضي بمنح الرخصة  7352

( واليةآدرار)في منطقة تنزاك ( 7) مواد المجموعة

 .Taoudeni Resources Sarlلصالح شركة 

للبحث عن  2170تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
ابتداء من سنوات ( 1)لمدة ثالث ( 2)مواد المجموعة 

 م هذا المرسوم لصالح شركةتاريخ توقيع رسالة تسل
Taoudeni Resources Sarl  و المسماة قيما

 .Taoudeni Resources يل 

واقعة ق  منطقة تنزاك تخول هذه الرخصة ال: 7المادة 
لصاحبها ق  حدود محيطها و إلى ما ال ( آدرار والية)

 البحث عن نهاية ق  األعماق، حقا مقصورا للتنقيب و
 .(2)المجموعة  مواد

 811يحدد محيط هذه الرخصة الت  تساوي مساحتها 
ذات  5و  2، 9، 8، 2، 1، 2، 1بالنقاط  2كم

 :التال اإلحداثيات المبينة ق  الجدول 

 ص س المنطقة النقاط

1 25 961.111 2.112.111 

2 25 961.111 2.121.111 

1 25 968.111 2.121.111 

2 25 968.111 2.128.111 

8 25 111 211 111 128 2 

9 25 111 211 2.112.111 

2 25 216.111 2.112.111 

5 25 216.111 2.112.111 

بتنتيذ  Taoudeni Resources تلتزم: 0المادة 

برنامج أشغال على مدى السنوات الثالث المقبلة، بتنتيذ 

 :برنامج أشغال يتضمن على الخصوص

 جمع المعطيات المتوقرة حول منطقة الرخصة؛ 

  ؛81111/1إنجاز تخريط جهوي بمقياس 

 أنجاز تخريط جيولوج  ق  مناطق الشذوذات؛ 

 تحليل العينات؛ أخذ و 

  تنقيب ؛ حترتنتيذ برنامج 

 شغال هذا تلتزم شركةاألبرنامج  و إلنجاز

Taoudeni Resources Sarl  باستثمار مبلغ ال

ثمانين  وثمانماية  و امليون تسعة عشر يقل عن ماية و

 أوقية  (559.883.333)ألف 

على الشركة مسك محاسبة طبقا للمخطط  كما يجب

المحاسب  الوطن  لجميع النتقات الت  قيم بها و الت  يتم 

تصديقها من طرف المصالح المختصة ق  المديرية 

 .المكلتة بالمعادن

أن تباشر  Taoudeni Resourcesيجب على 

يوما بدءا  61يتجاوز  ق  أجل الالبحث برنامج أشغال 

و إال قإن الرخصة من تاريخ منح الرخصة، 

 .سيتم ّإلغاؤها

،  Taoudeni Resourcesتتعهد  :4المادة 

بإشعار اإلدارة بنتايج أشغالها و خاصة النقاط المايية 

الت  قد تعثر عليها ق  محيط رخصتها و كذلك األماكن 

 .األثرية

الشركة احترام كاقة الترتيبات القانونية و  ىعل و

التنظيمية المتعلقة بالبيية طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

 2112نوقمبر  12الصادر بتاريخ  162 –2112

الصادر  118 –2112المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة التأثير على  2112أبريل  11بتاريخ 

 .البيية

ر بهذا المرسوم يجب عل  قور اإلشعا :1المادة 

Taoudeni Resources  أن تقدم لإلدارة المكلتة

يوما، وثيقة تثبت إيداع مبلغ  18بالمعادن ق  ظرف 

الضمانة المصرقية الخاصة بحسن تنتيذ األشغال، و إال 

 .قإن الرخصة سيتم ّإلغاؤها

و يجب عليها أيضا أن تسدد، عند ذكرى تاريخ المنح، 

 9.111و  2.111سنوية بمبلغ اإلتاوة المساحية ال

من  الثانية و الثالثة، على التوال ، للسنة 2للكم/ أوقية

 .سيتم إلغاؤهاالرخصة صالحية الرخصة و إال قإن 

 Taoudeni Resourcesيجب على  :2المادة 

ق  حال تجديد رخصتها، أن تتقدم بالطلب إلى السجل 

المعدن  أربعة أشهر على األقل تاريخ انقضايها، و إال 

 .قإن الطلب سيتم رقضه

كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و الثان ، أن 
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

ا راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكله
 .مع التربيع المساح  للسجل المعدن 

كذلك  Taoudeni Resourcesهذا، ويجب على 

إعطاء كل المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة 
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و ال يمكن لها بأي حال أن .لإلدارة المكلتة بالمعادن

 12تطلب تحويل ملكية هذه الرخصة إال بعد  مضى 

 .شهرا من صالحيتها

 Taoudeni Resourcesيجب على  :2المادة 

احترام مدونة الشغل ق  موريتانيا و خاصة النظم 

المعمول بها قيما يتعلق بمرتنة الوظايف و تشغيل 

األجانب، و أن تعط  األولوية للموريتانيين ق  مجال 

 .تقديم الخدمات حال تكاقؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النتط و الطاقة و المعادن بتنتيذ : 8المادة 

المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية هذا 

 .اإلسالمية الموريتانية

   

مايو  74صادر بتاريخ  323 – 7352مرسوم رقم 

للبحث عن  904يقضي بتجديد الرخصة رقم  7352

في منطقة لمسيد  (التربة السوداء( 7مواد المجموعة 

 Tayssirلصالح شركة ( إنشيري والية)الجنوبي 

Resources Sas  

للبحث عن  904تجدد الرخصة رقم : المادة األولى

ثالث ( 1)لمدة ( التربة السوداء( 2مواد المجموعة 

سنوات ابتداء من تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم 

و   Tayssir Resources Sas لصالح شركة

 .Tayssir المسماة قيما يل 

د تخول هذه الرخصة الواقعة ق  منطقة لمسي: 7المادة 

ق  حدود محيطها و  ،لصاحبها( والية إنشيري)الجنوب  

 إلى ما ال نهاية ق  األعماق، حقا حصريا للتنقيب و

 .(التربة السوداء( 2المجموعة مواد البحث عن 

 2كم 66يحدد محيط هذه الرخصة الت  تساوي مساحتها 

ذات  11و  6، 5، 2، 9، 8، 2، 1، 2، 1بالنقاط 

 :اإلحداثيات المبينة ق  الجدول التال 

 ص س المنطقة النقاط

1 25 152.111 2.192.111 

2 25 159.111 2.192.111 

1 25 159.111 2.185.111 

2 25 152.111 2.185.111 

8 25 152.111 2.182.111 

9 25 151.111 2.182.111 

2 25 151.111 2.185.111 

5 25 126.111 2.185.111 

6 25 126.111 2.196.111 

11 25 152.111 2.196.111 

على بتنتيذ برنامج أشغال  Tayssirتلتزم  :0المادة 

 :السنوات الثالث المقبلة، يتضمن على الخصوص مدى

 مسح جوي مغناطيس  للمناطق ذات األولوية؛ 

 تحليل العينات؛ أخذ و 

 تنتيذ تخريط متصل لمناطق الشذوذات؛ 

 س ؛كمتر من الحتر بالدوران الع 2811 تنتيذ 

 ارات تعدينيةبإنجاز اخت. 

، باستثمار Tayssirو إلنجاز برنامجها لألشغال تلتزم 

مبلغ ال يقل عن ماية و خمسين مليون 

 .أوقية( 513.333.333)

مسك محاسبة طبقا للمخطط  ،الشركة ىكما يجب عل

  يتم المحاسب  الوطن  لجميع النتقات الت  قيم بها و الت

تصديقها من طرف المصالح المختصة ق  المديرية 

 .المكلتة بالمعادن

، بإشعار اإلدارة بنتايج Tayssirتتعهد  :4المادة 

أشغالها و خاصة النقاط المايية الت  قد تعثر عليها ق  

و على الشركة  .و كذلك األماكن األثرية محيط رخصتها

المتعلقة  يةنظيماحترام كاقة األحكام القانونية و الت

 –2112البيية طبقا لترتيبات المرسوم رقم سالمة ب

المعدل و  2112نوقمبر  12الصادر بتاريخ  162

الصادر بتاريخ  118 –2112المكمل بالمرسوم رقم 

 .المتعلق بدراسة التأثير على البيية 2112أبريل  11

قور اإلشعار بهذا المرسوم، يجب على  :1المادة 

Tayssir لإلدارة المكلتة بالمعادن ق  ظرف ، أن تقدم

مبلغ الضمانة المصرقية ب ايوما، وثيقة تثبت إيداع 18

الخاصة بحسن تنتيذ األشغال، و إال قإن الرخصة 

 .سيتم ّإلغاؤها

يجب عليها أن تسدد، عند حلول تاريخ من جهة أخرى و 

و  22.111 بمبلغتاوة المساحة السنوية اإل، التجديد

، على التوال ، للسنة الثامنة و 2للكم/ أوقية 22.111

 الرخصة الرخصة و إال قإنهذه التاسعة من صالحية 

 .سيتم إلغاؤها

، احترام مدونة الشغل Tayssirيجب على  :2المادة 

المعمول بها قيما يتعلق  النظمق  موريتانيا و خاصة 

بمرتنة الوظايف و تشغيل األجانب، و أن تعط  

ل تقديم الخدمات حال األولوية للموريتانيين ق  مجا

 .تكاقؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النتط و الطاقة و المعادن بتنتيذ  :2المادة 
هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
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مايو  74صادر بتاريخ  325 – 7352مرسوم رقم 

للبحث عن  111يقضي بتجديد الرخصة رقم  7352

في منطقة تماكوط ( الحديد) 5مواد المجموعة 

لصالح شركة ( واليتي آدرار و إنشيري)الجنوبية 

BUMI Mauritanie SA. 

للبحث عن  111تجدد الرخصة، رقم : المادة األولى

لمدة ثالث سنوات ابتداء من  (الحديد) 1مواد المجموعة 

تاريخ توقيع رسالة تسليم هذا المرسوم لصالح شركة 

BUMI Mauritanie SA   و المسماة قيما يل

BUMI. 

تخول هذه الرخصة الواقعة ق  منطقة تماكوط : 7المادة 

ق  حدود محيطها و ( واليت  آدرار و إنشيري)الجنوبية 

 للتنقيب وإلى ما ال نهاية ق  األعماق، حقا حصريا 

 (.الحديد) 1البحث عن المجموعة 

 1.221يحدد محيط هذه الرخصة الت  تساوي مساحتها 

ذات اإلحداثيات  9و  8 ،2، 1، 2، 1بالنقاط  2كم

 :المبينة ق  الجدول التال 

 ص س المنطقة النقاط

1 25 822.11 2.122.111 

2 25 882.11 2.122.111 

1 25 882.11 2.122.111 

2 25 918.11 2.122.111 

8 25 918.11 2.121.111 

9 25 822.11 2.121.111 

خالل  ،بإنجاز برنامج أشغال BUMIتلتزم  :0المادة 

 :على الخصوصالسنوات الثالث المقبلة، يتضمن 

  جمع المعطيات الجيولوجية و الجيوقيزيايية و

 الجيوكيميايية المتوقرة؛

 تنتيذ برنامج للخنادق؛ 

   خاذب  و مغناطيس ؛إنجاز مسح أرض 

  من العينات؛ 1811أخذ و تحليل 

 إنجاز حتر بالدوران العكس  و الجزري؛ 

  إعداد دراسة جدوايية و دراسة للتأثير البيي. 

باستثمار  BUMIو إلنجاز برنامجها لألشغال تلتزم 
 أوقية ( 533.333.333)مليون  عن مايةمبلغ ال يقل 

من جهة أخرى، بإشعار  BUMIتتعهد  :4المادة 
اإلدارة بنتايج أشغالها و خاصة النقاط المايية الت  قد 
 .تعثر عليها ق  مناطق نشاطها و كذلك األماكن األثرية

ية نظيمو على الشركة احترام كاقة األحكام القانونية و الت
 –2112المتعلقة بالبيية طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

المعدل و  2112 نوقمبر 12الصادر بتاريخ  162

الصادر بتاريخ  118 –2112المكمل بالمرسوم رقم 
 .المتعلق بدراسة التأثير على البيية 2112أبريل  11

و يجب عليها كذلك مسك محاسبة طبقا للمخطط 
الت  قيم بها و الت   تكاليفلجميع ال ،المحاسب  الوطن 

يتم تصديقها من طرف المصالح المختصة ق  مديرية 
 .المعادن

قور اإلشعار بهذا المرسوم، يجب على  :1مادة ال
BUMI أن تقدم لإلدارة المكلتة بالمعادن ق  ظرف ،

مبلغ الضمانة المصرقية ب ايوما، وثيقة تثبت إيداع 18
الخاصة بحسن تنتيذ األشغال، و إال قإن الرخصة 

 .سيتم ّإلغاؤها

و يجب عليها كذلك أن تسدد، عند حلول تاريخ منحها، 

و  22.111المساحة السنوية البالغة قيمة إتاوة 

، على التوال ، للسنة الثامنة و 2للكم/ أوقية 22.111

سيتم  الرخصة التاسعة من صالحية الرخصة و إال قإن

 .إلغاؤها

، احترام مدونة الشغل ق  BUMIيجب على  :2المادة 

المعمول بها قيما يتعلق بمرتنة  النظمموريتانيا و خاصة 

الوظايف و تشغيل األجانب، و أن تعط  األولوية 

للموريتانيين ق  مجال تقديم الخدمات حال تكاقؤ شروط 

 .الجودة و األسعار

يكلف وزير النتط و الطاقة و المعادن بتنتيذ  :2المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .الموريتانيةاإلسالمية 

وزارة الوظيفة العمومية و العمل و 
 عصرنة اإلدارة

 نصوص مختلفة

 7352مارس  70صادر بتاريخ  3524مقرر رقم 
 392يقضي بتصحيح بعض ترتيبات المقرر رقم 

المتضمن تعيين  7357فبراير  75الصادر بتاريخ 
 .بعض الموظفين المتدربين

 162تصحح بعض ترتيبات المقرر رقم  :المادة األولى
المتضمن تعيين  2112قبراير  21الصادر بتاريخ 

بعض الموظتين المتدربين و ذلك قيما يتعلق بالسيد عبد 
الرحمن ولد محمد عبد هللا، الرقم الوطن  للتعريف 

 االستدالل إداري مدن ، الرقم  ،1612611121
93266A  طبقا لما يل: 

 :بدال من
 11ولد محمد عبد هللا، المولود بتاريخ عبد الرحمن 

 بروصو؛ 1652ديسمبر 
 :يقرأ

عبد الرحمن ولد محمد عبد هللا ولد المزضف، المولود 
 .بروصو 1652مايو  11بتاريخ 
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 الباقي بدون تغيير
ينشر هذا المقرر ق  الجريدة الرسمية  :7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   
مارس  79صادر بتاريخ  3528مقرر مشترك رقم 

  .ترسيم موظف يقضي بتعيين و 7352

الحسن ولد سيدي يرسم السيد  يعين و :المادة األولي
الرقم الوطن  للتعريف  ،مراقب ضرايب ،محمد

 1س  ،T22852 االستدالل الرقم  ،9252111911
منذ ( 252المة قياسية ع) 2رتبة  1درجة 

الحاصل عل  إقادة نجاح لشهادة  ،11/19/2119
المتريز المهنية ق  المحاسبة صادرة عن مدرسة 

 ،(نغالالس)بدكار ( HEG)الدراسات العليا ق  التسيير 
عالمة ) 1رتبة  2درجة  9متتش رييس  للضرايب س 

  .11/11/2112ذلك اعتبارا من  و( 111قياسية 

ينشر هذا المقرر ق  الجريدة الرسمية  :7المادة 
 .جمهورية اإلسالمية الموريتانيةلل

 وزارة الصحة
 تنظيميةنصوص 

مايو  59صادر بتاريخ  319 - 7352مرسوم رقم 
يتضمن إنشاء و تنظيم و سير عمل المجلس  7352

الوطني للتبرع و اقتطاع و احتراث األعضاء و 
 .األنسجة البشرية

ينشأ، تحت وصاية الوزارة المكلتة : المادة األولى
اء و مجلس وطن  للتبرع و احتراث األعضبالصحة، 

ية اإلعتبارية و صشخاألنسجة البشرية يتمتع بال
للميزانية  تهالمالية و تتبع ميزاني باالستقاللية اإلدارية و

 .العامة للدولة

و احتراث  للتبرع يقع مقر المجلس الوطن  :7المادة 
 .ء و األنسجة البشرية ق  انواكشوطاألعضا

يكلف المجلس الوطن  للتبرع و احتراث  :0المادة 
 :األعضاء و األنسجة البشرية على الخصوص ب

اقتراح اإلجراءات التطبيقية القتطاع و حتظ و نقل  -
 األعضاء البشرية؛

ترقية التبرع باألعضاء و ذلك بواسطة اإلسهام ق   -

إعالم و تحسيس الجمهور بالتنسيق مع المنظمات 

 المعنية على وجه الخصوص؛

ن الشتاقية ق  توزيع األعضاء لألشخاص ضما -

 ؛الذين تتطلبها حالتهم الصحية

سجالت الوطنية و احترام لضمان التسيير الحسن ل -

اإلجراءات المتعلقة بالحصول على المواققة أو 

و األنسجة والخاليا و برقض اقتطاع األعضاء 

النظم  طبقا للتشريعات و، المعدة حتظ السرية

 ؛المعمول بها

سيير الحسن و حتظ ملتات المتبرعين و ضمان الت -

المستتيدين من األعضاء و األنسجة والخاليا 

 ية تحديد المسار؛غالبشرية ب

توجيهات و النظم و المعايير و الإعداد و اقتراح  -

اإلجراءات المتعلقة بأقضل ممارسات اقتطاع و 

حتظ و تحويل و نقل و استخدام األعضاء و 

الصارمة على  األنسجة و الخاليا و الرقابة

ستحدد هذه القواعد بموجب مقرر من  .احترامها

 الوزير المكلف بالصحة؛

قواعد توزيع و منح األعضاء صياغة و اقتراح  -

تساوي و المتطلبات الطبية و ال ألمبدطبقا 

قد  و اعتبار الطابع اإلستعجال  الذياألخالقية 

تتطلبه بعض مؤشرات اإلحتراث و ستحدد هذه 

مقرر من الوزير المكلف القواعد بموجب 

 بالصحة؛

قواعد الضرورية إعداد و تحديد الشروط و ال -

ألنسجة و الخاليا، و تحديد قواعد للتكوين بنوك 

قبة أنشطتها و إحالتها للمصادقة تسيير و مرا

 موجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة؛ب

قتطاع و احتراث األعضاء اتنسيق و تنمية أنشطة  -

الخاليا البشرية و ضمان انتظامها و و األنسجة و 

 تأمينها؛

سلطة اإلدارية المختصة حول لإعطاء رأيه ل -

إجراء اقتطاع و بالمؤسسات اإلستشتايية المخولة 

الخاليا البشرية و  احتراث األعضاء و األنسجة و

كذلك بالنسبة لكل الهياكل و الهييات المتدخلة ق  

 مجال اإلحتراث؛

المؤسسات اإلستشتايية سير عمل مراقبة مطابقة  -

المسموح لها بإجراء اإلقتطاع و احتراث و كذلك 

 المجال؛ق  ألنسجة و الخاليا للنظم المحددة بنوك ا

السهر على تطابق قرارات و آراء و توصيات  -

تبرع و احتراث األعضاء و لالمجلس الوطن  ل

يات العلمية و الطبية و األنسجة البشرية مع المعط

 ؛ل الصحةق  مجا اتاألخالقي

عمليات الزرع و متابعة تطور  تقييم نتايج مختلف -

ع الترق الطبية الحالة الصحية للمستتيد بالتعاون م

 ؛الجراحية المعنية

 اقتطاع األعضاء و األنسجة و ترويج التبرع و -

 البية الجمهور؛غالخاليا لدى مهني  الصحة و 

ترقية و تشجيع البحث العلم  و التكوين ق  مجال  -

باألعضاء و األنسجة و خاليا الجسم التبرع 

 البشري؛
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تكوين تستجيب لتأهيل لمشاركة ق  وضع برامج لال -

 و تحديث معارف األشخاص المعنيين؛

تطوير عالقات التبادل ق  مجال أنشطة المجلس  -

مع المؤسسات الوطنية و األجنبية من أجل تقوية و 

تنمية التأطير التن  و تكوين األشخاص حول 

 طاع و اإلحتراث؛أنشطة اإلقت

إعداد تقرير سنوي لألنشطة و الحصيلة السنوية  -
لنشاطات إقتطاع و إحتراث األعضاء و األنسجة و 

 .وزير المكلف بالصحةلخاليا البشرية و إرساله لال

يجب على المؤسسات اإلستشتايية المرخصة  :4المادة 
خاليا البإجراء اقتطاع و احتراث األعضاء و األنسجة و 

لومات الضرورية لتقييم معالالبشرية أن ترسل كل سنة 
لى المجلس الوطن  للتبرع و احتراث إنشاطاتها 

ية إعداد الحصيلة غاألعضاء و األنسجة البشرية ب
السنوية لنشاطات التبرع و اقتطاع و احتراث األعضاء 

خاليا البشرية المنصوص عليها ق  المادة الو األنسجة و 
  .أعاله 1

ولة لمزاولة اقتطاع و خعر المؤسسات اإلستشتايية المتش

مجلس الخاليا البشرية الاحتراث األعضاء و األنسجة و 

الوطن  للتبرع و احتراث األعضاء و األنسجة البشرية 

بكل صعوبة تتعلق بتطبيق القواعد المتعلقة باألنشطة 

 .الطبية و البيولوجية ذات الصلة بمجال اختصاصه

لوطن  للتبرع و احتراث األعضاء و يقترح المجلس ا

األنسجة البشرية على الوزير المكلف بالصحة كاقة 

 .تغلب عليهالاإلجراءات المناسبة ل

يسمج للمؤسسات اإلستشتايية المرخصة  :1المادة 

بمزاولة أنشطة اقتطاع و احتراث األعضاء و األنسجة 

خاليا البشرية باتخاذ كاقة التدابير الضرورية الو 

ية تمكين غحتظ كاقة الوثايق المتعلقة بذلك ب لضمان

المجلس الوطن  للتبرع و احتراث األعضاء و األنسجة 

البشرية من مسك و تسيير البيانات المنصوص عليها ق  

 .ية تحديد مسارهاغب.أعاله 1المادة 

يسير المجلس الوطن  للتبرع و احتراث  :2المادة 

 .األعضاء و األنسجة البشرية من طرف رييس

توجيهات العامة اليتولى الرييس إدارة المجلس ق  إطار 

الت  يحددها هو و أعضاء المجلس الوطن  للتبرع و 

 .احتراث األعضاء و األنسجة البشرية

يعين رييس و أعضاء المجلس الوطن  للتبرع و 

احتراث األعضاء و األنسجة البشرية بموجب مرسوم 

 .لة للتجديدسنوات قاب 1زراء لمدة صادر عن مجلس الو

 ىق  حالة إنقطاع مأمورية أحد أعضاء المجلس يجر

غة تعيين عضو جديد محله للمدة المتبقية يق  نتس الص

 .من المأمورية

يتألف المجلس الوطن  للتبرع و احتراث  :2المادة 

عضوا  12 و األعضاء و األنسجة البشرية من الرييس

 :موزعين على النحو التال 

 مدير الطب اإلستشتاي ؛  -

ير العام للصندوق الوطن  للتأمين الصح  أو دمال -

 من يمثله؛

مجلس الوطن  لهيية األطباء و الصيادلة و الرييس  -

 ى األسنان أو من يمثله؛احجر

 وى؛ممثل عن الهيية المكلتة بالتت -

ممثل عن منظمة األشخاص المستتيدين من زراعة  -

 األعضاء؛

صصين ق  مختلف سبعة أعضاء ممارسين متخ -

 .مجاالت اإلحتراث

يمكن للمجلس الوطن  للتبرع و احتراث األعضاء و 
حسب  ،األنسجة البشرية أن يستدعى كل شخص يمكنه

  .أن يساعد المجلس ق  مهامه ،تخصصه

يجتمع المجلس الوطن  للتبرع و احتراث  :8المادة 
األعضاء و األنسجة البشرية ق  دورة عادية على األقل 

 .رات ق  السنة بناء على استدعاء من رييسهثالث م

كما يمكنه أن يجتمع ق  دورة استثنايية بناء على طلب 
 .و ثلث  أعضايهأمن رييسه 

ق  محاضر مسجلة ق  سجل  تدون أعمال المجلس
من طرف الرييس و عضوين على األقل  ةخاص موقع

 .و سكرتير الجلسة

يمكن للمجلس الوطن  للتبرع و احتراث  :9المادة 
األعضاء و األنسجة البشرية أن يجتمع بصورة قانونية 

هذا النصاب بحضور نصف أعضايه و إذا لم يتم بلوغ 
الرييس دورة ثانية خالل   دعتق  الدورة األولى، يس

ول المجلس مهما كان عدد ثمانية أيام و خاللها يدا
 .الحاضرين

 عإلقترابااع و ق  حالة تعذر ذلك تأخذ القرارات باإلجم
باليد المرقوعة و باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين 

تساوي األصوات يكون صوت حالة ممثلين و ق  الأو 
 .الرييس مرجحا

تكون نشاطات المجلس الوطن  للتبرع و احتراث 
سنوي يحال ء و األنسجة البشرية محل تقرير األعضا

  .كلف بالصحةمإلى الوزير ال
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يتوقر المجلس الوطن  للتبرع و احتراث  :53المادة 
  .األعضاء و األنسجة البشرية على سكرتارية دايمة

د المجلس الوطن  للتبرع و رتتكون موا :55المادة 
احتراث األعضاء و األنسجة البشرية من ميزانية الدولة 

 .من الهبات و الوصايا و

لمخالتة لهذا ترتيبات السابقة االة تلغى كاق :57المادة 
 .المرسوم

الوزير المكلف  يكلف وزير الصحة و :50المادة 
بالمالية، كل قيما يعنيه، بتنتيذ هذا المرسوم الذي ينشر 

 .ق  الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 يد و االقتصاد البحريوزارة الص
 تنظيميةنصوص 

مايو  52صادر بتاريخ  318 - 7352مرسوم رقم 
 يقضي بتحديد المجال العمومي البحري و 7352

و المركب  78البري لمشروع بناء ميناء الصيد بالكلم 
 .المندمج الصناعي البحري

 مشروع بناء ميناءيوضع تحت تصرف  :المادة األولى
 ،المركب المندمج الصناع  البحري و 25الصيد بالكلم 

 :أستلهالبري المحدد  المجال العموم  البحري و

اإلحداثية األفقية  النقطة
(X) 

اإلحداثية العمومية 
(Y) 

A 391841.27 1960119.66 

B 389330.03 1960177.27 

C 388626.88 1960193.41 

D 388445.98 1958697.17 

E 389149.12 1958681.03 

F 391806.86 1958620.05 

يمكن للمجال المحدد ق  المادة المذكورة آنتا  :7المادة 

أن يكون محل توسعة بواسطة مقرر مشترك من وزير 

الصيد و االقتصاد البحري، و وزير اإلسكان و العمران 

الوزير المكلف بالميزانية و  و االستصالح التراب  و

أو مخطط المياه الضروري ألشغال /بدمج القطع و

 .السالمة البحرية توسعة المنشآت المينايية أو

 .تتم حماية حقوق الغير :0المادة 

يكلف وزير الصيد و االقتصاد البحري و  :4المادة 

وزير اإلسكان و العمران و االستصالح التراب  و 

الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد و المالية المكلف 

بالميزانية، كل قيما يعنيه، بتنتيذ هذا المرسوم الذي 

دة الرسمية للجمهورية اإلسالمية ينشر ق  الجريس

 .الموريتانية

 وزارة الزراعة
 نصوص مختلفة

مايو  74صادر بتاريخ  320 - 7352مرسوم رقم 
يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة  7352

  .(صونا دير)الوطنية للتنمية الريفية 

لشركة يعين أعضاء مجلس إدارة ا :المادة األولي
  .لمدة ثالث سنوات( صونا دير) الوطنية للتنمية الريتية

 :السادة: األعضاء

ممثال  ،الالمركزية مستشار وزير الداخلية و -
  ؛الالمركزية لوزارة الداخلية و

 ،المالية مدير الوصاية المالية بوزارة االقتصاد و -
  ؛المالية القتصاد واممثال لوزارة 

 ،مدير مراقبة التأمينات بالوزارة المكلتة بالتجارة -
 ؛للوزارة المكلتة بالتجارة ممثال

الصرف  السدود بوزارة المياه و مدير المياه و -
 ؛الصرف الصح  ثال لوزارة المياه ومم ،الصح 

ممثال  ،ة الزراعةالح الريت  بوزارصتمدير االس -
 ؛لوزارة الزراعة

اإلرشاد الزراع   مدير إدارة تنمية الشعب و  -
 ؛ممثال لوزارة الزراعة ،بوزارة الزراعة

مستشار محاقط البنك المركزي الموريتان  المكلف  -
ال للبنك ممث ،المالية بالعمليات االقتصادية و

 ؛المركزي الموريتان 
 ،رييس تعاونية المزرعة النموذجية ق  كوركول -

زارعين المؤطرين من قبل ممثال لتجمعات الم
 ؛صونا دير

صونا )ممثل عمال الشركة الوطنية للتنمية الريتية  -
 .(دير

تلغ  كاقة الترتيبات السابقة المخالتة لهذا  :7مادة ال
 2111 -259خاصة ترتيبات المرسوم رقم  المرسوم و

المتضمن تعيين  ،2111دجمبر  11الصادر بتاريخ 
 .الشركة الوطنية للتنمية الريتية أعضاء مجلس إدارة

تكلف وزيرة الزراعة بتنتيذ هذا المرسوم  :0المادة 
الذي سينشر ق  الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة البيطرة
 نصوص مختلفة

 7352مايو  39صادر بتاريخ  3725مقرر رقم 

  .يقضي بتعيين موظف

يعين السيد سيد أحمد ولد أعمر ولد محم،  :المادة األولى

، مكلتا 96773M االستدالل كاتب صحت ، الرقم 
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 االتصالو  االستثمارباإلتصال ق  الخلية المكلتة بترقية 

 .و التكنولوجيا الملحقة بديوان الوزير

ينشر هذا المقرر ق  الجريدة الرسمية  :7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التجهيز و النقل
 نصوص مختلفة

مايو  74صادر بتاريخ  327 - 7352مرسوم رقم 

ي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة ضيق 7352

  .الوطنية لألرصاد الجوية

يعين لمدة ثالث سنوات أعضاء مجلس  :المادة األولي

  .إدارة الهيية الوطنية لألرصاد الجوية

  :األعضاء

  ؛الالمركزية ممثال لوزارة الداخلية و -
 ؛المالية ممثال لوزارة االقتصاد و -
  ؛االقتصاد البحري ممثال لوزارة الصيد و -
التحتية بوزارة التجهيز  ىالبن المدير العام لمديرية -

  ؛النقل و
 ؛ثل القيادة العامة للقوات الجويةمم -
المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للطيران  -

  ؛المدن 
  ؛مدير المركز الوطن  لمصادر المياه -
  ؛الكوارث البييية مدير التلوث و -
  ؛دير المركز الوطن  لمكاقحة الجرادم -
اإلستراتيجيات بوزارة  المدير المساعد للدراسات و -

  ؛المالية االقتصاد و
العمليات بالبحرية  لدراسات وارييس قسم  -

  .الوطنية

كاقة الترتيبات السابقة المخالتة لهذا ى تلغ :7المادة 
 .المرسوم

يكلف وزير التجهيز والنقل بتطبيق هذا  :0 المادة
للجمهورية المرسوم الذي سينشر ق  الجريدة الرسمية 

 . اإلسالمية الموريتانية

الوزارة المنتدبة لدى وزير اإلقتصاد 
 و المالية المكلفة بالميزانية

 نصوص مختلفة

 7352مارس  35صادر بتاريخ  3550رقم  مقرر
  .يقضي بتسوية الوضعية اإلدارية لموظف

الحسن ولد سيدي  يتم وضع السيد :المادة األولي
 ،9252111911الرقم الوطن  للتعريف  ،محمد

ق   ،T122852الرقم االستدالل   ،مراقب ضرايب
طلبة لمتابعة تكوين مهن  ق   ىعل وضعية تدريب بناء

 2119 -2118المحاسبة للسنة األكاديمية  المالية و
لك اعتبارا ذ ،بمدرسة الدراسات العليا للتسيير بالسنغال

  .2118سبتمبر  12من 

انتهاء  2119نوقمبر  25يتم اعتبار من  :7المادة 
الرقم  ،محمدسيدي الحسن ولد  السيد وضعية تدريب

 ،مراقب ضرايب ،9252111911الوطن  للتعريف 
الذي كان ق  وضعية  ،T122852 االستدالل الرقم 

 .تدريب بمدرسة الدراسات العليا للتسيير بالسنغال

 .رواتبه محلياى حصل المعن  عل :0المادة 

ينشر هذا المقرر ق  الجريدة الرسمية : 4المادة 
 .انيةللجمهورية اإلسالمية الموريت

 إشعــــــارات –0
 

 المحكمة الجنائية بانواذيبو
 37/35/7352بتاريخ  335/7352: أمر رقم
 الرئيس

 7352القضائية  أمر بتحديد الدورات الجنائية للسنة
القاض  أحمد عبد هللا المصطتى، رييس المحكمة / نحن

 : الجنايية بانواذيبو
 81و المادة  11التقرة الثالثة من المادة  بأحكامعمال 
من  229و  228ظيم القضاي ، و المادتين نمن الت
 .اإلجراءات الجناييةقانون 

خذ رأي وكيل الجمهورية بمحكمة الوالية أو بعد 
 :بانواذيبو

 

 :نأمر بما يلي
 :على النحو التال  2112مة الجنايية خالل السنة القضايية كد جدول الدورات الجنايية للمحتحدي .1

دورة مقررة 
 يوم

 المكان  الساعة السنة القضائية  الشهر

 1قاعة الجلسات رقم  ،قصر العدل صباحا 11 2112 يناير 22الثالثاء 

 1قاعة الجلسات رقم  ،قصر العدل صباحا 11 2112 مارس 21الثالثاء 

 1قاعة الجلسات رقم  ،قصر العدل صباحا 11 2112 مايو 19الثالثاء 

 1قاعة الجلسات رقم  ،قصر العدل صباحا 11 2112 يوليو 21الثالثاء 

 1قاعة الجلسات رقم  ،قصر العدل صباحا 11 2112 سبتمبر 12الثالثاء 

 1قاعة الجلسات رقم  ،قصر العدل صباحا 11 2112 نوقمبر 12الثالثاء 
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تخصص المحكمة جلسات من كل دورة  .2
للتشكلة الخاصة بمحاكمة القصر طبقا لقانون 

حجم الحماية الجنايية للطتل، و ذلك حسب 
 الملتات؛

تعقد دورات استثنايية لقضايا التلبس كلما دعت  .1
 . الحاجة إلى ذلك

 إعالنـــــات -4

يقضي  7355دجمبر  59بتاريخ  3093وصل رقم 
الرابطة الوطنية :  باإلعالن عن تغيير في جمعية تسمى

 للثقافة و التنمية
بواسطة  محمد ولد أبيليليسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 
، المرخصة الرابطة الوطنية للثقافة و التنمية التغييرات ق 
 . 03/32/7334بتاريخ  780بالوصل رقم 

الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92قم القانون ر

 .المتعلق بالجمعيات
 تنموية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 أالك  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية
 اسلم عبدو قل : الرييــــــــس
 دابو إسحاق    : األمين العام
 زينب بنت شكرود: أمينة المالية

********** 
يقضي  7352فبراير  35بتاريخ  3343صل رقم و

جمعية  حماة البيئة و تراث :  باإلعالن عن جمعية تسمى
 امراكن

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  165.92رقم تخضع هذه الجمعية للقانون 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
ير ق  إدارتها ق  النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغي

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 بييية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية
 سيدات  ولد سعيد : الرييــــــــس
  إعل ولد بياه: األمين العام

 البخاري ولد محمود السالم: أمين الخزينة
********** 

باإلعالن  يقضي 7352مايو  31بتاريخ  3501وصل رقم 
 مجلس اللسان العربي بموريتانيا جمعية: عن جمعية تسمى

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن  هذه

 .الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
  ثقاقية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية
 الخليل النحوي: الرييــــــــس
 المختار الجيالن : األمين العام
 عل  بكاري سيس : أمين الخزينة

********** 
يقضي باإلعالن عن  7352بتاريخ  3538رقم  وصل

المنظمة الموريتانية لمكافحة الفقر و : منظمة تسمى
 التدهور البيئي

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  النظام األساس  

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 بييية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تيذيةتشكلة الهيية التن
 محمد ولد الحسن أعمر ب : الرييــــــــس
 محمد قال ولد لبات أحمد قال   : األمين العام
 محمد ولد الحسن إعل بوها: أمين الخزينة

********** 
يقضي باإلعالن  7352يونيو  50بتاريخ  3512وصل رقم 

 الجمعية التضامنية المفعلة: عن جمعية تسمى
بواسطة  ولد عبد هللا وأحمدزية يسلم وزير الداخلية و الالمرك

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

الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
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و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 

 .بالجمعيات المتعلق
 إجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية
 سالمتا مصطتى حيدره: الرييــــــــسة
 داودا سوكو   : األمين العام
 بنتا إبراهيم : أمينة المالية

********** 
يقضي باإلعالن  7352يونيو  52بتاريخ  3525 وصل رقم

 جمعية شباب النساء للطاقة و البيئة: عن منظمة تسمى
بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

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

الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
دارتها ق  النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إ

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 بييية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية
 ب أنضوزليخة صم: الرييــــــــسة
 أبات  جار هللا الشيخ البنان    : األمين العام
 تبيب محمد امبارك بيدي : أمينة الخزينة

********** 
يقضي باإلعالن  7352يونيو  75بتاريخ  3522وصل رقم 

 جمعية بيت الحرية: عن جمعية تسمى
بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

خاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن هذه الوثيقة لألش
 .الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 
أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على  يجب

النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  
من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 
 .المتعلق بالجمعيات
 حقوقية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: الحية الجمعيةمدة ص
 انواكشوط الغربية: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية

 المعلوم ولد المعلوم: الرييــــــــس
 الشيخ باي محمد عبد هللا   : األمين العام
 أنيسا دينا با : أمينة الخزينة

********** 
يقضي باإلعالن  7352يونيو  75بتاريخ  3529وصل رقم 
 نادي أف سي لبراكنه: تسمىعن جمعية 

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92لقانون رقم ا

 .المتعلق بالجمعيات
 رياضية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية
 عبدو اسلم قال: الرييــــــــس
 رملة اسلم قال   : األمينة العامة
 م قال عبد هللا اسل: أمين المالية

********** 
يقضي باإلعالن  7352يونيو  72بتاريخ  3524وصل رقم 

 نادي أسود الكاراتي : عن تغييرات في نادي يسمى

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

، المرخصة بالوصل رقم الكاراتي نادي أسودالتغييرات ق  

74/31/7332. 

الصادر بتاريخ  165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16

و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 

 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

ديالت المدخلة على يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التع

النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  

من  12األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 رياضية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية

 نادي أسود الجودو و الكاراتيه:  التسمية الجديدة

 موالي عبد هللا ولد موالي أحمد: الرييــــــــس

 الناه بنت أحمد سالم   : األمينة العامة

 محمد قال ولد محمدي : أمين المالية

********** 
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يقضي باإلعالن  7352يونيو  78بتاريخ  3521 وصل رقم
 منظمة األمل المشرق : جمعية تسمىعن 

بواسطة  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله
ريخ الصادر بتا 165.92تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 1692يونيو  16
و القانون  1621يناير  21الصادر بتاريخ  112.21رقم 
 . 1621يوليو  12الصادر بتاريخ  182.21رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساس  للجمعية المذكورة وبكل تغيير ق  إدارتها ق  

من  12هر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة األش
 1692يونيو  16الصادر بتاريخ  165.92القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيية التنتيذية
 أحمد اخليته احميده: الرييــــــــس
 إبراهيم قال محمد قال   : األمين العام
 النيه المولد: أمين المالية

 

 
 
 
 
 
 

 نشرة نصف شهرية  االشتراكات و شـــراء األعـــداد

 من كل شهر .03و  51تصدر يومي 

إعـالنات و إشعــارات 

 مختلفــة

 االشتراكات العادية

 

 أوقية 03333: اشتراك الشركات

 أوقية 03333: اإلدارات

 أوقية 03333: األشخاص الطبيعيين

 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

jomauritanie@gmail.com 

تتم االشتراكات وجوبا عينا أو عن طريق 

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -095رقم الحساب البريدي 

 

لمصلحة تقدم اإلعالنات 

 الجريدة الرسمية

 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية 

مسؤولية فيما يتعلق 

بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 
 


