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 الجريدة الرسمية للجمهورية 
 

 اإلسالمية الموريتانية 

  
 

 
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 5097 العدد 91الســــنة  7352يوليو  30

 المحتــوى

 قوانين و أوامر قـانونية -1
 اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة عمل وسير  وتنظيم تشكيلة يحدد  500-7502 رقم نظامي قانون 7502يوليو   50

 904. ...…………(اللجنة)

 الموقع أ ح و ش/ص ص م و/30 رقم التعاقدي البرنامج على بالمصادقة يسمح 502-7502 رقم قانون 7502يوليو  05
-7350 للفترة -أ ح و ش -واآلبار للحفر الوطنية والشركة الموريتانية الدولة بين 03/30/7350 بتاريخ
7359......................................................................................................227 

يسمح بالمصادقة على االتفاقية المتعلقة بوكالة أمن المالحة الجوية في إفريقيا  350-7352قانون رقم  7352يوليو  52

 227.................................................................................................ومدغشقر
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 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم - 7
 رئاسة امجلهورية

 نصوص تنظيمية
يتعلق بالمصادقة على المدونة الدولية للمالحة والنقل عبر نهر السنغال  7352-3727رقم  مرسوم  7352يونيو  70

 227........................................................................7330مارس  50الموقعة بتاريخ 
يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية المنشئة لوكالة تسيير واستغالل المالحة   7502-5720 رقم مرسوم  7502يونيو  72

  920.............................................................7500عبر نهر السنغال الموقعة في يونيو 
  220....................................................يحدد يوم عطلة معوضة 7352 -3721مرسوم رقم    7352يونيو  79

 نصوص مختلفة
 220.........يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 7352-3735مرسوم رقم   7352مايو  70
 220.........يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 7352-3737رقم  مرسوم   7352مايو  70
 220.........يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 7352-3730مرسوم رقم    7352مايو  70
 220.........يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 7352-3732رقم  مرسوم   7352مايو  70
 220.........يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 7352-3731مرسوم رقم    7352مايو  70
 220........استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني يقضي  بتعيين 7352-3700مرسوم رقم    7352يونيو  59
 220.........وريتانيميقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني ال 7352-3725مرسوم رقم    7352يونيو  70

 الوزارة الأوىل
 نصوص تنظيمية

للشركة الموريتانية لمنتجات  يحدد سقف إبرام الصفقات العمومية بالنسبة 3702مقرر رقم  7352مارس  30
 220........................................................................................................األلبان

 نصوص مختلفة
الوطنية يقضي بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة اإلبرام صفقات األمانة التنفيذية  3727مقرر رقم  7352مارس  32

 222..............................................................................................لمحاربة السيدا
يرسم تعيين الشخص المسؤول عن إبرام الصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية  3729مقرر رقم   7352مارس  39

 222..............................................................(ش و أ ز أ)لالستصالح الزراعي واألشغال 

 العدل وزارة

 نصوص مختلفة
باالحتفاظ بالجنسية  للسيدة اغالنا موالي الحسن العالم يرخص 7502-5702 مرسوم رقم   7502يونيو  52

 929..................................................................................................الموريتانية
  929باالحتفاظ بالجنسية الموريتانيةللسيد هاديباتو الدجي جاكتي  يرخص 7502-5704 مرسوم رقم    7502يونيو  52
للسيد سيدي محمود الطالب احمد بالجنسية الموريتانية  باالحتفاظ يرخص 7502-5775 مرسوم رقم   7502يونيو  52

 929...............................................................................................جدو سيد ببكر
للسيد محمد عالي عالي باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  يرخص 7502-5770 مرسوم رقم   7502يونيو  52

 929..........................................................................................................يهي
باالحتفاظ بالجنسية يرخص ألفراد أسرة السيد خطري احمدو محمد خيار  7352-3777مرسوم رقم   7352يوليو  32

 920..................................................................................................الموريتانية
باالحتفاظ بالجنسية للسيد محمد المصطفى محمد عبدي  يرخص 7502-5770 مرسوم رقم   7502يونيو  52

 920..................................................................................................الموريتانية
للسيد سيد احمد احمد باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  يرخص 7502-5779 مرسوم رقم   7502يونيو  52

 920.....................................................................................................البخاري
للسيد محمد محمود محمد عبد هللا باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  يرخص 7502-5770 مرسوم رقم   7502يونيو  52

 920.........................................................................................................لفظل
 221.........................يمنح عفوا رئاسيا عن بعض سجناء الحق العام 7352 -3700مرسوم رقم    7352يونيو  77
 220...........................................يقصي بإحالة قاض إلى التقاعد 7352 -3722رقم  مرسوم  7352يونيو  79
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 ادلفاع الوطين وزارة

 نصوص تنظيمية
 79 بتاريخ  523- 7350يقضي بتعديل بعض الترتيبات المرسوم رقم  7352-3590مرسوم رقم   7352مايو  51

البري والجوي والبحرية )ط من الجيش الوطني ابضالغير  األفرادالمتعلق بتقدم  7350اغسطس 
 220......................................................................................................(والدرك

 نصوص مختلفة
 220....ائيةرتبة أعلى بصفة نه ىط من الدرك الوطني إلابيقضي بترقية ض 7352-3597سوم رقم مر  7352مايو  51
 220..........يقضي بإحالة ضابطين من الجيش الوطني إلى فصيلة االحتياط 7352-3590مرسوم رقم    7352مايو  50
يقضي بترقية طلبة ضباط عاملون من الجيش الوطني إلي رتبة  7352-3599مرسوم رقم   7352مايو  50

  220.........................................................................................................مالزم
يقضي بترقية طالب ضابط مهندس معلوماتية إلي رتبة مالزم أول مهندس  7352-3733مرسوم رقم   7352مايو  50

 222...........................................................................................من الدرك الوطني

 ادلاخلية والالمركزية وزارة

 نصوص تنظيمية
 يقضي بتوزيع ناتج ضريبة النقل الحضري بين المدن للسنة المالية 3595مقرر مشترك رقم    7352فبراير  72

 7350....................................................................................................222 
 نصوص مختلفة

ر ج  / و د ا م 7350 702يقضي بتصحيح بعض ترتيبات المرسوم رقم  7352-3520مرسوم رقم   7352مايو  32
أطباء في رتبة طبيب مالزم أول من الحرس المتضمن ترقية طالبين ضابطين  52/39/7350بتاريخ 
 222.....................................................................................................الوطني

طلبة ضباط عاملين من الحرس الوطني في رتبة ( 30)يقضي بترقية ثالثة  7352- 3753مرسوم رقم   7352مايو  72
 220........................................................................................................ىأعل

 71بتاريخ   779/7352رسوم رقم ميقضي بتعديل بعض ترتيبات ال 7352 – 3720مرسوم رقم     7352يونيو  39
 220................................................ط شرطةابالمتضمن تعيين و ترسيم ض 7352نوفمبر 

ضباط من الحرس الوطني إلي رتبة ( 0)يقضي بترقية ثمانية  7352-3709مرسوم رقم  7352يونيو  70
 220........................................................................................................ىأعل

ضباط من الحرس الوطني إلي التقاعد لبلوغهم ( 30)يقضي بإحالة ستة  7352-3723مرسوم رقم   7352نيو يو 70
 220............................................................................................السن القانونية

 النفط والطاقة واملعادن وزارة

 نصوص مختلفة
منطقة ب، 1253يقضي بتحويل ملكية ترخيص استغالل مقلع صناعي دائم للحصبا رقم  720مقرر رقم   7352مارس  32

 SOTRAM- Sart  ..........229، لصالح شرك  (مقاطعة اكجوجت، والية إنشيري)اندر لمسيحه 
، شمال 5200يقضي بتحويل ملكية ترخيص استغالل مقلع صناعي دائم للحصبا رقم  722مقرر رقم   7352مارس  32

 MERTP..................229، لصالح شركة (مقاطعة انواذيبو، والية داخلت انواذيبو)منطقة بو كدره 

 الوظيفة العمومية والعمل وعرصنة الإدارة  وزارة

 نصوص تنظيمية
 229............................يحدد تشكيلة وسيرة المجلس الوطني للحوار االجتماعي 3772رقم مقرر   7352مارس  37
  203......................جمع ومركزة نتائج االنتخابات المهنية إجراءاتيحدد   3771مقرر رقم    7352مارس  37

 وزارة الصحة
 نصوص مختلفة

يقضي بتعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين  500-7502رقم  مرسوم  7502مايو  00
 925.....................................................................................................الصحي
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 ، سيلبابي ، آالك: يقضي بتعيين رؤساء مجالس إدارات مراكز إستطباب   529-7502مرسوم رقم   7502يونيو  50
المركز الوطني إلعادة التأهيل  ، المركز الوطني لنقل الدم ، مركز إستطباب التخصصات

 925................................................................................................الوظيفي

 الصيد والاقتصاد البحري وزارة
 نصوص مختلفة

 يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة 5597مقرر رقم    7502يناير  50
 481..………………………………………………………………..MPTECC SA 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5590مقرر رقم   7502يناير  50
482.………………………………………………………………..ASMAK SARL  

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5599مقرر رقم   7502يناير  50
SAMACO SARL.......................................................................................483 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5590مقرر رقم   7502يناير  50
ZEMOUR FISHING................................................................................. 484 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5590مقرر رقم  7502يناير  50
OCF.......................................................................................................485  

 وزارة البيطرة
 تنظيمية نصوص

عن األعمال الخاصة لفائدة بعض عمال وزارة  يةيحدد عالوة تشجيع 3709مقرر مشترك رقم   7352مارس  32
  486.....................................................................................................البيطرة

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
 تنظيمية نصوص

يحدد طرق إسناد منح الطالب الموريتانيين المكونين على التراب الوطني و في  979مقرر رقم   7502إبريل  02
 922.....................................................................................................الخارج

 واملالية امللكفة ابملزيانيةالوزارة املنتدبة دلى وزير الاقتصاد 
 نصوص مختلفة

يقضي بالمنح النهائي لقطع أرضية بمطار نواكشوط القديم في والية  310-7352مرسوم رقم   7352مايو  51
 209.......................................نواكشوط الشمالية لصالح شركة النجاح ماجور ووركس ش م

يقضي بتعيين موظف في الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد والمالية  520- 7502مرسوم رقم  7502يونيو  50
  945..........................................................................................المكلفة بالميزانية

المنتدبة لدى وزير االقتصاد والمالية يقتضي بتعيين موظفين في الوزارة  522- 7502مرسوم رقم    7502يونيو   50
 945..........................................................................................المكلفة بالميزانية

معا ضد "يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح جمعية  520-7502مرسوم رقم   7502يونيو  52
  945..............................................................................."لة المحرومةالفقر والطفو

يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية زراعية في بلدة يقرف بلدية عين أهل  302 7352مرسوم رقم  7352يونيو  50
 293............................................الطايع بوالية آدرار لصالح مؤسسة محمد بن بوطي الحامد

 إشعــــــارات –0
 إعالنـــــات  -4
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 قوانين و أوامر قانونية -1
يحدد تشكيلة وتنظيم    500-7502قانون نظامي رقم 

 (اللجنة)وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛
إعالن المجلس الدستوري لمطابقة القانون  وبعد

 للدستور؛
 :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

 أحكام تمهيدية: الفصل األول
من ( جديدة) 79طبقا ألحكام المادة   :المادة األولى

،  يحدد هذا القانون النظامي 1771يوليو  02دستور 
تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق 

 (.اللجنة)ان المسماة فيما يلي اإلنس
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان هيئة عمومية  : 7المادة  

. استشارية مستقلة تتمتع باالستقالل اإلداري و المالي
لهذا الغرض تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بمثابة 
إطار وطني للتشاور بين اإلدارات المعنية بقضايا حقوق 

الوطنية غير الحكومية المهتمة اإلنسان والمنظمات 
 . بترقية وحماية حقوق اإلنسان

 . يوجد مقر اللجنة بنواكشوط : 0المادة 
يمكن أن تكون للجنة ممثليات جهوية وذلك من أجل أن 

 .تكون خدماتها أقرب للسكان األكثر هشاشة 
 المهام: الفصل الثاني

ر تعتبر اللجنة جهاز استشارة ومراقبة وإنذا  : 9المادة 
 .ووساطة وتقييم في مجال احترام حقوق اإلنسان

 :وفي هذا اإلطار تتمثل مهمة اللجنة على الخصوص في

 الرأي االستشاري بناء على طلب من  إبداء
الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز مختص آخر أو 
بمبادرة خاصة من اللجنة حول القضايا العامة أو 
الخاصة المرتبطة بترقية وحماية حقوق اإلنسان 

كما تولي . واحترام الحريات الفردية والجماعية
اللجنة عناية خاصة لالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

 ان؛  اإلنس

  دراسة وتقديم أراء استشارية حول التشريعات
الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان ومشاريع 

 النصوص المتصلة بهذا المجال؛

  المساهمة، بالوسائل المناسبة، في نشر وتجذير
 ثقافة حقوق اإلنسان؛

  ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق
التعليم وداخل  اإلنسان داخل مختلف أسالك

 األوساط االجتماعية المهنية؛

  العمل على التعريف بحقوق اإلنسان وباإلجراءات
التي تمكن من االعتراف بها وخاصة مكافحة كافة 

, أشكال التمييز والمساس بالكرامة اإلنسانية
وخصوصا التمييز العنصري وممارسات 
االسترقاق وأشكال التمييز ضد المرأة، وذلك من 

من خالل , عية وتحسيس الرأي العامخالل تو
اإلعالم واالتصال والتعليم مع االستعانة في هذا 

 . الشأن بالصحافة بمختلف أجهزتها

  تطوير التشريع الوطني والسهر على موائمته مع
اآلليات القانونية لحقوق اإلنسان، المصادق عليها 

 ومحاربة الممارسات المنافية لها؛

 ات القانونية لحقوق تشجيع المصادقة على اآللي
 اإلنسان؛ 

  المساهمة في إعداد التقارير التي على الحكومة أن
تقدمها أمام أجهزة ولجان األمم المتحدة والمنظمات 
اإلقليمية طبقا لالتفاقيات الموقع عليها، وعند 
االقتضاء، إبداء رأيها في هذا المجال مع الحفاظ 

 على استقاللها؛

 ان مع أجهزة األمم التعاون في مجال حقوق اإلنس
المتحدة والمنظمات اإلقليمية والمنظمات الوطنية 
التابعة لدول أخرى إضافة إلى المنظمات غير 

 الحكومية الوطنية والدولية؛

  منح جائزة وطنية لحقوق اإلنسان تحدد شروطها
بموجب مرسوم وتخصص لتشجيع النشاطات 
الفعلية على أرض الواقع و الدراسات والمشاريع 

تبطة بالحماية والترقية الفعلية لحقوق اإلنسان، المر
 تمشيا مع روح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛

  القيام بالزيارات المفاجئة لمؤسسات السجون
وألماكن الحراسة النظرية من أجل التأكد من 

 .احترام حقوق األشخاص مسلوبي الحرية

دون المساس بالصالحيات المخولة للسلطات  : 0المادة 
اإلدارية والقضائية، تكلف اللجنة بالنظر في كافة 
وضعيات المساس بحقوق اإلنسان سواء منها المرصودة 
أو المرفوعة إلى علمها ولها أن تتخذ أي إجراء مناسب 
في هذا الشأن، وذلك بالتشاور والتنسيق مع السلطات 

 . المختصة 

وفي هذا اإلطار تقدم اللجنة تقارير مفصلة تبين 
 .ت المقترحة على الحكومةاإلجراءا

 ترفع اللجنة تقريرا سنويا حول الوضعية :0المادة 
الوطنية لحقوق اإلنسان لرئيس الجمهورية و رئيس 
الجمعية الوطنية، يتناول هذا التقرير وضعية حقوق 

. اإلنسان في البلد ويقدم التوصيات الضرورية لتحسينها
ة في يناقش هذا التقرير  على مستوى اللجان المختص

 .البرلمان
كما تقوم اللجنة بإعالم الرأي العام و منظمات المجتمع 
المدني و الهيئات الوطنية و الدولية بفحوى هذا التقرير 

 .السنوي الذي ينشر للعلن
يمكن للجنة خالل ممارستها لمهامها أن  : 2المادة 

تستمع ألي شخص وتحصل على كافة المعلومات وكافة 
دير الوضعيات العائدة الوثائق الضرورية لتق

 . الختصاصها مع مراعاة الحدود التي يفرضها القانون
ويمكن للجنة مخاطبة الرأي العام من خالل الصحافة 

 .وذلك لنشر آرائها و توصياتها
يمكن للجنة أن تلجأ إلى المساعدة واالستعانة  : 2المادة 

بأي جهاز عمومي أو خصوصي، في إطار أدائها 
 . لمهمتها
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ه الحالة، يتعين على السلطات العمومية وفي هذ
والمؤسسات العمومية والخصوصية أن تسهل مهمة 

 .اللجنة
يمكن لرئيس اللجنة وفى كل الظروف أن يطلب من أي  
قطاع معني اإلدالء بأي معلومات أو أنباء  مرتبطة 

 .بقضية معروضة على نظر اللجنة
تعمل اللجنة في مجال حماية وترقية حقوق  : 4المادة 

اإلنسان بالتعاون مع الحكومة والمنظومة الدولية لحقوق 
 .اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني

تعد اللجنة إتفاقات مع السلطات المعنية و آليات التشاور 
 :والتعاون والتنسيق مع
  المصالح المكلفة بترقية وحماية

 حقوق اإلنسان؛
 عة لإلدارة القضائية المصالح التاب

 والسجون؛
  المصالح المكلفة بحفظ النظام واألمن

 العمومي؛
 ـالمصالح المكلفة بإدارة الشغل؛ 
 منظمات المجتمع المدني. 

 التشكيلة: الفصل الثالث
يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين  : 05المادة 

المواطنين المعروفين بنزاهتهم العالية وبكفاءتهم المؤكدة 
لهم بالعناية التي يولونها للدفاع عن حقوق  والمشهود

 .اإلنسان وترقيتها
يرتكز تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها على مبدأ 

 .التعددية، ويعكس التنوع االجتماعي والثقافي لموريتانيا
 :تضم اللجنة الرئيس و األعضاء التاليين : 00المادة 

على مستوي المؤسسات والمنظمات المهنية والمجتمع -1
 :المدني و بصوت تداولي 

 قاض جالس تعينه المحكمة العليا؛ 
  ستة ممثلين منتخبين من طرف المنظمات غير

الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، 
يكون من بينهم ممثل عن المنظمات المدافعة 
عن حقوق الطفل وممثل عن منظمات ترقية 
حقوق المرأة والدفاع عنها وممثل عن 

فعة عن حقوق ذوي المنظمات المدا
 االحتياجات الخاصة؛

 ممثل منتخب عن رابطة العلماء؛ 
  منتخبين من طرف المركزيات ( 0)ممثلين

 النقابية؛
  ممثل معين من طرف الهيئة الوطنية

 للمحامين؛
 ممثل منتخب عن رابطة الصحفيين؛ 
  ممثل معين من طرف جامعة نواكشوط

 .العصرية، يكون أستاذ قانون
لبرلمان واإلدارات وبصوت على مستوي اــ  0

 :استشاري 
  عن البرلمان؛( 0)ممثلين 
 مستشار برئاسة الجمهورية؛ 

 مستشار بالوزارة األولى؛ 
  أربع شخصيات مؤهلة تختار من طرف رئيس

الجمهورية اعتبارا لمؤهالتهم في مجال حقوق 
 اإلنسان؛

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل؛ 
 عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية  ممثل

 والتعاون؛
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية؛ 
  ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية

 والطفولة واألسرة؛
 ممثل عن القطاع المكلف بحقوق اإلنسان. 
يعين رئيس و أعضاء اللجنة بمرسوم  : 07المادة 

اقتراح من صادر عن رئيس الجمهورية بناء على 
اإلدارات والهيئات والمنظمات المهنية ومنظمات 

 .المجتمع المدني المعنية
تتولى عملية انتقاء األعضاء، لجنة تتكون على النحو 

 :التالي

 رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان؛ 
 ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين؛ 
  أستاذ قانون ممثال عن جامعة نواكشوط

 العصرية؛
  عن تجمع منظمات المجتمع المدني(0)ممثلين. 

تسهر لجنة االنتقاء على احترام مقاربة النوع وغيرها 
من التوازنات االجتماعية األخرى آخذة بعين االعتبار 

 .الحقائق االجتماعية للبلد
تخضع عملية االنتقاء للدعوة للترشح والتي يتم نشرها  

على نطاق واسع من طرف لجنة االنتقاء، ثالثة أشهر 
تحدد الدعوة للترشح . على األقل، قبل عملية االنتخاب

مكونات ملف الترشح وشروط قابلية االنتخاب ويجب أن 
تداول . يشمل اإلعالن شروط وآجال  إيداع الترشحات

الئحة تضم عضوين لكل منصب يتم اللجنة و تعد 
انتقائهم من بين المرشحين على أساس الشروط المبينة 

 .في الدعوة للترشح
يحضر األعضاء بصفتهم الشخصية ال ممثلين عن 

 .الهيئات أو اإلدارات التي انتدبتهم
 .تعد لجنة االنتقاء الئحة المرشحين المؤهلين

 التنظيم وسير العمل: الفصل الرابع
يعين رئيس وأعضاء اللجنة لمأمورية تمتد  : 00المادة 

 .لثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
و قبل تقلدهم مناصبهم يؤدي أعضاء اللجنة أمام 

  :المحكمة العليا القسم التالي نصه 
أقسم باهلل العلي القدير أن أودي مهمتي بجد ))  

وإخالص وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة احتراما 
وقوانين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، للدستور 

وأن أحافظ على سرية المداوالت حتى بعد انتهائي من 
 (( . وظائفي
ال يمكن متابعة أي عضو من أعضاء : 09المادة  

اللجنة أو البحث عنه أو توقيفه أو اعتقاله أو محاكمته 
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بسبب ما يدلى به من آراء أو تصويت أثناء ممارسته 
 .عد انتهاء ممارسة هذه الوظائفلوظائفه حتى ب

وخالل ممارستهم لمهامهم، ال يتلقى أعضاء اللجنة 
 .تعليمات من أي سلطة كانت

تتعارض وظائف رئيس اللجنة مع مزاولة  : 00المادة 
, أو عمومي, أو أي عمل خصوصي, أي انتداب سياسي

مدني أو عسكري، كما تتعارض مع أي نشاط مهني 
 .وطنية وكذلك أي وظيفة تمثيلية

يمنح رئيس اللجنة بحكم وظائفه عالوات ومزايا مماثلة  
 . لتلك التي يتقاضاها أعضاء الحكومة

تتعارض وظائف أعضاء اللجنة مع  : 00المادة 
 .  االنتماء للهياكل القيادية لألحزاب السياسية

يحصل أعضاء اللجنة على عالوة للحضور، عن كل 
واظبتهم على دورة، ترتبط بمشاركتهم الفعلية و م

اجتماعات الجمعية العمومية، تحدد هذه العالوة بموجب 
 .مرسوم
باستثناء االستقالة ال يمكن إنهاء مأمورية   : 02المادة 

 :أي من أعضاء اللجنة إال في الحاالت التالية
 الوفاة؛ 
  اإلخالل بشروط قابلية االنتخاب المالحظ من

 طرف مكتب اللجنة خالل المأمورية؛
  فقدان أهلية ممارسة الحقوق المدنية و السياسية

 اثر حكم قضائي؛
حاالت اإلخالل الجسيم،  كثرة الغياب وعدم 
الجاهزية المالحظ من طرف مكتب اللجنة محددة 

 . في النظام الداخلي للجنة
يتخذ مكتب اللجنة القرارات المتعلقة بفقدان صفة 

 .العضوية
اللجنة  تكون القرارات المتخذة من طرف مكتب

بخصوص فقدان صفة العضوية محل طعن أمام الهيئات 
 .القضائية المختصة

يتم استبدال العضو الذي فقد صفته طبقا لألحكام أعاله 
 .المتعلقة بإجراءات اختيار وتعيين أعضاء اللجنة

يكمل عضو اللجنة المعين محل العضو الذي انتهت 
الذي  مهامه قبل اكتمال مأموريته، فترة انتداب العضو

 .حل محله
خالل فترة تأدية وظائفهم وبعد انتهائها  : 02المادة 

يجب على أعضاء اللجنة االمتناع عن اتخاذ أي موقف 
 .عمومي بشأن القضايا التي سبق للجنة أن نظرت فيها

يتخذ رئيس اللجنة اإلجراءات الضرورية  : 04المادة 
ويمارس السلطة الهرمية على , الكفيلة بحسن سير عملها

ويسير وينعش وينسق نشاطات , العمال اإلداريين للجنة
اللجنة، وهو اآلمر بصرف ميزانية اللجنة، كما يمثلها 
في حدود السلطات المخولة له، وبهذه الصفة فهو 

لسلطات العمومية والهيئات المتحدث باسم اللجنة أمام ا
 .الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدولية

في حالة إعاقة رئيس اللجنة عن ممارسة  : 75المادة 
صالحياته، يعين رئيس الجمهورية أحد أعضاء اللجنة 

 .لتولى الرئاسة مؤقتا

وفى حالة مانع نهائي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 
 .أعاله 10ي المادة رئيس وفق الشروط المشار إليها ف

تعتبر الجمعية العمومية جهاز تصور  : 70المادة 
وتوجيه اللجنة، وتضم الرئيس وأعضاء الهيئة، وتجتمع 

 . في دورة عادية مرتين في السنة

كما تجتمع في دورة استثنائية بناء على دعوة من 
األعضاء الذين لهم (  3/0)الرئيس أو بطلب ثلثي 

 .أصوات تداولية
حسب , اذ اآلراء والقرارات بأغلبية األصواتيتم اتخ

 .الشروط المحددة في النظام الداخلي
تنتخب اللجنة من بين أعضائها مكتبا دائما  : 77المادة 

 .ولجان فرعية
أعضاء ( 5)يتكون مكتب اللجنة من خمسة  : 70المادة 

من بينهم رئيس اللجنة، ويجتمع في دورة عادية مرة 
ثة أشهر، ويمكنه أن يجتمع عند واحدة على األقل كل ثال
 .الحاجة بدعوة من رئيسه

 :يكلف المكتب على الخصوص بما يلي   

  إعداد البرامج وتنسيق نشاطات اللجنة، إضافة
 إلى وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة؛

  المساعدة الفنية في أشغال اللجنة واللجان
الفرعية ومجموعات العمل، وباألخص إعداد 

يم مخططات عمل ترقية وحماية حقوق ومتابعة وتقي
 اإلنسان؛

  القيام بنشاطات دراسية وبحوث تتعلق بحقوق
اإلنسان، وخصوصا إعداد التقارير السنوية أو 

 التقارير الخاصة المعدة من طرف اللجنة؛
تكلف اللجان الفرعية، التي ينضم إليها  : 79المادة 

أعضاء اللجنة حسب اختيارهم، بإنجاز خطة األشغال 
والنشاطات في المجاالت التي تعنى بها و دراسة كافة 
القضايا المتعلقة بها وإعداد تقارير بشأن المواضيع التي 

 .عهد إليها بها، إضافة إلى اقتراح أي توصيات هادفة
يمكن للجنة أن تعين من بين أعضائها مقررا خاصا 
يكلف بتقديم تقرير أو توصيات بشأن وضعيات تم فيها 

 .ر لحقوق اإلنسانالخرق الساف
يمكن للجنة أن تلجأ من حين آلخر و عند االقتضاء إلى 

 .خدمات الخبراء
يعين أمين عام اللجنة بمرسوم صادر عن  : 70المادة 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الذي 
يختاره من بين األطر ذوي المستويات العالية المشهود 

 .لهم بالكفاءة والنزاهة و األخالق الحميدة
لرئيس اللجنة أن يفوض لألمين العام،  الذي  يمكن

 .يعاونه، سلطة توقيع بعض المستندات اإلدارية

يتولى األمين العام سكرتارية اللجنة بدون  : 70المادة 
حق التصويت،  و هو المسؤول عن الشؤون اإلدارية 

و يسهر على إعداد , الضرورية لبلوغ أهداف اللجنة
، و كذلك إعداد الميزانية تقارير المكتب وتقارير اللجنة

السنوية، و يحضر اجتماعات المكتب والجمعية 
 .العمومية للجنة دون الحق في التصويت
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تضع الدولة مقرا تحت تصرف اللجنة، و  : 72المادة 
تقوم اللجنة، وفي حدود اإلمكانيات المالية المخصصة 

 .لها باكتتاب عمالها
ون مع المصالح تعد اللجنة ميزانيتها بالتعا :72المادة 

الفنية المختصة للدولة، و تنفذها تبعا لقواعد المحاسبة 
 .العمومية

و تكون المخصصات المالية الضرورية للتسيير وألداء 
مهام اللجنة موضوعا لقيد مالي مستقل داخل الميزانية 

 .و يتم الترخيص بصرفها في إطار قانون المالية, العامة
ئل من مصادر و يمكن للجنة أن تحصل على و سا

 .أخرى، و باألخص الهبات والوصايا والمساعدات
تمسك محاسبة اللجنة من طرف محاسب عمومي، معين 
من طرف الوزير المكلف بالمالية في إطار احترام 

 .استقاللية اللجنة
 أحكام انتقالية و نهائية: الفصل الخامس

يبقى العمل باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  : 74المادة 
وجودة حاليا وهيئاتها ساريا إلى حين انتهاء الم

 .مأموريتها الحالية
تصادق اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها على : 05المادة 

 .نظامها الداخلي
يحدد النظام الداخلي إجراءات تنظيم وسير فرق العمل 
المؤقتة المفتوحة أمام مشاركة ممثلين و منظمات 

 .وخبراء غير أعضاء في اللجنة
يتم تحديد أحكام هذا القانون النظامي، عند  :00المادة 

 .االقتضاء، بموجب مرسوم
تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا  : 07المادة 

 231-0212القانون النظامي، وخاصة القانون رقم 
، القاضي بإنشاء 0212يوليو  02الصادر بتاريخ 

 . اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
هذا القانون النظامي باعتباره قانونا ينفذ  :   00المادة 

للدولة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 0219يوليو  25 حرر في نواكشوط بتاريخ
 محمد ولد عبد العزيز

 الوزير األول
 يحيى ولد حدمين

 الوزيرة األمينة العامة للحكومة
 زينب بنت اعل سالم
--------------- 

يسمح بالمصادقة على  352-7352رقم  قانون

ش و ح أ /و م ص ص/30رقم البرنامج التعاقدي 

بين الدولة الموريتانية  03/30/7350الموقع بتاريخ 

للفترة  -ش و ح أ -والشركة الوطنية للحفر واآلبار

7350-7359 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، 
  :رئيس الجمهورية القانون التالي  يصدر

يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على  :المادة األولى

ش و ح أ /و م ص ص/30رقم التعاقدي البرنامج 

بين الدولة الموريتانية  03/30/6300الموقع بتاريخ 

للفترة  -ش و ح أ -والشركة الوطنية للحفر واآلبار

6300-6302. 

ة ينفـــذ هذا القـــانون باعتباره قانونا للدول  : 7المادة 

وينشر في الجريدة الرسمية للـــــجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 6302 يوليو 03 بتاريخ انواكشوط في حرر

 العزيز عبد ولد محمد

 الوزير األول

 حدمين ولد يحيى

 المياه والصرف الصحي وزير

 يحي ولد عبد الدايم

 وزير االقتصاد والمالية

 المختار ولد اجاي

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

يسمح بالمصادقة على االتفاقية  350-7352قانون رقم 

المتعلقة بوكالة أمن المالحة الجوية في إفريقيا 
 ومدغشقر

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، 
  :رئيس الجمهورية القانون التالي  يصدر

 يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على :المادة األولى
ة أمن المالحة الجوية في إفريقيا االتفاقية المتعلقة بوكال

 .6303ابريل  62الموقعة في لبرفيل بتاريخ  ومدغشقر

ينفـــذ هذا القـــانون باعتباره قانونا للدولة   : 7المادة 

وينشر في الجريدة الرسمية للـــــجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 6302 يوليو 02 بتاريخ انواكشوط في حرر
 العزيز عبد ولد محمد

 الوزير األول
 حدمين ولد يحيى

 التجهيز والنقل وزير
 محمد عبد هللا ولد اوداع

 -قرارات  –مقررات   –مراسيم -0
 تعميمات

 رئاسة امجلهورية

 نصوص تنظيمية

يونيو  70صادر بتاريخ   7352-3727مرسوم رقم 

يتعلق بالمصادقة على المدونة الدولية للمالحة  7352

مارس  50والنقل عبر نهر السنغال الموقعة بتاريخ 

7330. 

الدولية للمالحة  المدونة يصادق على : األولىالمادة 

مارس  00والنقل عبر نهر السنغال الموقعة بتاريخ 

6330. 
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ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
يونيو  72صادر بتاريخ   7502-5720 رقم مرسوم
يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية المنشئة لوكالة  7502

تسيير واستغالل المالحة عبر نهر السنغال الموقعة في 
  7500يونيو 

تتم المصادقة على اإلتفاقية المنشئة  : ىالمادة األول
  لوكالة تسيير واستغالل المالحة عبر نهر السنغال

(SOGENAV)  0211الموقعة في يونيو. 
ينشر هذا المرسوم   في الجريدة الرسمية  :7المادة 

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

يو يون 79صادر بتاريخ  7352 -3721مرسوم رقم 

 يحدد يوم عطلة معوضة  7352

، 6302يونيو  60سيكون يوم االثنين :  ىالمادة األول

الموالي لعيد الفطر، عطلة معوضة علي كامل التراب 
 .الوطني

ينشر هذا المرسوم وفق إجراءات االستعجال : 7المادة 

 وفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
------------------ 

 نصوص مختلفة

مايو  70صادر بتاريخ  7352-3735مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  7352

 الوطني الموريتاني
يرقى بشكل استثنائي، إلى رتبة :  ىالمادة األول

 :في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني" كوماندور"
 الفريق فرانسوا كزافيي لبيلتيي دوايموه 

 .ارخانقائد قوة ب

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 7المادة 

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

مايو  70صادر بتاريخ  7352-3737مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  7352

 الوطني الموريتاني
 ضابط"يرقى بشكل استثنائي، إلى رتبة :  المادة األولى

 :في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني" 
 العقيد فيسنتي هويزو كارسيا، ملحق عسكري 

 لدي سفارة اسبانيا بنواكشوط

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :7المادة 

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

مايو  70صادر بتاريخ  7352-3730رقم  مرسوم

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  7352

 الوطني الموريتاني
 ضابط"يرقى بشكل استثنائي، إلى رتبة :  المادة األولى

 :في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني" 
 المقدم لويس آليه كورنيك، ملحق الدفاع 

سفارة فرنسا ورئيس مهمة التعاون الدفاعي لدي 
 .بنواكشوط

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :7المادة

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

مايو  70صادر بتاريخ  7352-3732مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  7352

 الوطني الموريتاني
 فارس" يرقى بشكل استثنائي، إلى رتبة :  المادة األولى

 :في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني" 
 العقيد مارك كونرويت، ممثل الفريق قائد
 .بارخان لمجموعة دول الساحل الخمس

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :7المادة 

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

مايو  70صادر بتاريخ  7352-3731مرسوم رقم 

ستحقاق يقضي بتعيين استثنائي في نظام اال 7352

 الوطني الموريتاني
 فارس" يرقى بشكل استثنائي، إلى رتبة :  المادة األولى

 في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني" 
 المقدم استيفان لروي، المستشار العسكري

 .قائد األركان الجوية ىلد 

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 7المادة 

--------------- 
يونيو  59صادر بتاريخ  7352-3700مرسوم رقم 

يقضي  بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  7352

 الوطني الموريتاني
يرقي بشكل استثنائي، إلى رتبة :   ىالمادة األول

 :في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني" ضابط"
 العقيد محمد األمين مخفي، ملحق الدفاع

 سفارة الجزائر بنواكشوط ىلد

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 7 المادة

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

يونيو  70صادر بتاريخ  7352-3725مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  7352

 وريتانيمالوطني ال
يرقى بشكل استثنائي، إلى رتبة :  ىالمادة األول

 :في نظام االستحقاق الوطني "كوماندور"
 سعادة السيد آنتونيو تورس دلس 

 سفير اسبانيا بنواكشوط

ينشر هذا المرسوم   في الجريدة الرسمية   :7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزارة الأوىل
 نصوص تنظيمية

يحدد  7352مارس  30صادر بتاريخ  3702مقرر رقم 

العمومية بالنسبة للشركة سقف إبرام الصفقات 
 الموريتانية لمنتجات األلبان

يحدد السقف الذي يكون اعتبار منه :  ىالمادة األول
اإلنفاق العمومي من اختصاص لجنة القطاع الريفي و 
األمن الغذائي إلبرام الصفقات العمومية بالنسبة للشركة 
الموريتانية لمنتجات األلبان بخمسين مليون 

 .قية بما فيها إجمالي الرسومأو( (50.000.000
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ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية   : 7 المادة 

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

 نصوص مختلفة

 7352مارس  32صادر بتاريخ  3727مقرر رقم 

يقضي بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة إلبرام 
 صفقات األمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا 

عضاء للجنة الخاصة أيعين رئيسا و :ىالمادة األول
إلبرام صفقات األمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا، 

 :النحو التالي ىوذالك عل
 :الرئيس

 الوطني التنفيذي األمين عالي، سيدي ولد هللا عبد-
 :األعضاء

 القطاع رئيس الشرفة، ولد محمدو ولد محمود محمد-
 والمالي؛ اإلداري

هيين أعل الشيخ سيد أحمد، رئيس قطاع تسيير التموين -
 والمخزون؛

صفقات لدى األمانة الكان عثمان، متخصص في إبرام -
 لمحاربة السيدا؛التنفيذية الوطنية 

المشار إليهم في دليل إجراءات ( 0)األعضاء الثالثة 

إبرام الصفقات العمومية لألمانة التنفيذية الوطنية 
 :لمحاربة السيدا هم 

 ممثل عن المستفيدين؛ 
 شخصية مرجعية فنية ؛ 
 ممثل عن المانحين، مراقبا. 
كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  ىتلغ : 7المادة 

 .قررالم

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  : 0المادة 

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

 7352مارس  39صادر بتاريخ  3729مقرر رقم 

يرسم تعيين الشخص المسؤول عن إبرام الصفقات 
العمومية لدى الشركة الوطنية لالستصالح الزراعي 

 (ش و أ ز أ)واألشغال 
عبودي ولد أج ولد يرسم تعيين السيد :  ىاألول المادة

م /330، المعنين بالقرار رقم الشيخ سيد المختار الكنتي

بصفة الشخص المسؤول عن  6302/ ش و أ ز أ / ع

لشركة الوطنية لالستصالح لإبرام الصفقات العمومية 
لمأمورية ثانية لمدة ( ش و أ ز أ)الزراعي واألشغال 

 .سنوات( 0)ثالث 

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية :  7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 العدل وزارة

 نصوص مختلفة
يونيو  52صادر بتاريخ  7502-5702 مرسوم رقم 

 للسيدة اغالنا موالي الحسن العالم يرخص 7502
 باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 

موالي الحسن للسيدة اغالنا يرخص : المادة األولى
 ،في انواذيبو 31/10/1791  بتاريخ ةالمولود، العالم
 ،الويلة ابهي: األمهو  ،موالي الحسن العالم السيد :األبيه

 ،5722023710: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف
 اباالحتفاظ بجنسيته االسبانيةعلى الجنسية  ةالحاصل

 .الموريتانية األصلية
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
يونيو  52صادر بتاريخ  7502-5704 مرسوم رقم 

باالحتفاظ للسيد هاديباتو الدجي جاكتي  يرخص 7502
 بالجنسية الموريتانية 

، للسيد هاديباتو الدجي جاكتي يرخص: المادة األولى
 :ألبيه في الصوفي، 31/10/1731 المولود بتاريخ

سيرقوال موسى : ألمهو  الدجي محمدي جاكيتي، السيد
: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف جاكيتي،

الفرنسية الحاصل على الجنسية  ،1997511219
 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

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

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

يونيو  52صادر بتاريخ  7502-5775 مرسوم رقم 
للسيد باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  يرخص 7502

 سيدي محمود الطالب احمد جدو سيد ببكر
سيدي محمود الطالب للسيد يرخص : األولى المادة

 03/21/1791المولود بتاريخ ، احمد جدو سيد ببكر
:  ألمهو  ،الطالب احمد جدو السيد :ألبيه ،ازويراتفي 

: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف ،امنة حجب
الفرنسية الحاصل على الجنسية  ،1171392159

 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

----------------- 
يونيو  52صادر بتاريخ  7502-5770 مرسوم رقم 

للسيد باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  يرخص 7502
 محمد عالي عالي يهي

، للسيد محمد عالي عالي يهييرخص : المادة األولى
 : ألبيه ،تمبدغةفي  31/10/1729المولود بتاريخ 

بدون  ،ازوينوه محمد:  ألمهو  ،عالي محمد عالي السيد
 ،0101399925: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته  األمريكيةالحاصل على الجنسية 
 .الموريتانية األصلية

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

 .اإلسالمية الموريتانية
----------------- 
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يوليو  32صادر بتاريخ  7352-3777مرسوم رقم 

يرخص ألفراد أسرة السيد خطري احمدو محمد  7352

 باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية خيار 
لألشخاص التالية أسماؤهم  يرخص: ولىالمادة األ

وبياناتهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك 
 :بعد اكتسابهم للجنسية االيرلندية والمعنيون هم 

خطري احمدو محمد خيار، المولود بتاريخ  -
في لكصر، ألبيه السيد احمدو  00/22/1799

محمد االمين محمد خيار وألمه زينب محمد 
بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف لمام، 

 ؛ 1117719211
مي اشيم خطري محمد خيار، المولودة بتاريخ  -

في مولينكار، ألبيها السيد  22/10/0222
ان ا خطري احمدو محمد خيار وألمها ليز

جون المبرت، بدون مهنة، الرقم الوطني 
 ؛ 5937117939للتعريف 

احمدو خطري محمد خيار، المولود بتاريخ  -
في لكصر، البيه السيد  21/22/0210

احمدو محمد خيار وألمه فاطمة يرب  خطري
بدون مهنة، الرقم الوطني محم سيدي،  

 .7929123531للتعريف  

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

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

يونيو  52صادر بتاريخ  7502-5770 رقم مرسوم
 محمد المصطفى محمد عبديللسيد  يرخص 7502

 باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 
محمد المصطفى محمد للسيد يرخص : المادة األولى

 :ألبيه ،كيفةفي  31/10/1727 المولود بتاريخ، عبدي 
عيشة الخليفة : ألمهو  ،محمد  محمد محمود عبدي السيد

: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف ،عثمان

 االسبانيةالحاصل على الجنسية  ،2722701212
 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

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

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

يونيو  52صادر بتاريخ  7502-5779 مرسوم رقم 
للسيد باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  يرخص 7502
 احمد احمد البخاريسيد 

، سيد احمد احمد البخاريللسيد يرخص : المادة األولى
 :ألبيه ،انواذيبوفي  31/10/1755المولود بتاريخ 

فاطمة محمد :  ألمهو  ،احمد سيد احمد البخاري السيد
: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف ،المامي سعيد

 االسبانيةالحاصل على الجنسية  ،1019951221
 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

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

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

يونيو  52صادر بتاريخ  7502-5770 مرسوم رقم 
للسيد باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية  يرخص 7502

 هللا لفظل محمد محمود محمد عبد
محمد محمود محمد عبد للسيد يرخص : المادة األولى

 ،تيارتفي  31/10/1791المولود بتاريخ ، هللا لفظل
خديجة :  ألمهو  ،مد عبد هللا محمد لفظلحم السيد :ألبيه

بدون مهنة، الرقم الوطني  ،محمد عبد هللا بداهي
الحاصل على الجنسية  ،9313511217: للتعريف

 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصليةاالسبانية 
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .تانيةاإلسالمية الموري

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

********** 
 .يمنح عفوا رئاسيا عن بعض سجناء الحق العام 7352يونيو  77صادر بتاريخ  7352- 3700مرسوم رقم 

من الدستور، يمنح عفو رئاسي عن السجناء المبينة أرقام ملفاتهم وأسماءهم وتواريخ وأماكن  02طبقا للمادة : ىالمادة األول

 : اعتقالهم، فيما يلي

 مكان االعتقاد تاريخ اإليداع تاريخ ومحل الميالد واللقب  االسم رقم النيابة الرقم

 انواكشوط 6332/30/62 أطار 0222 سيد محمد ولد امبارك 63323322 0

 انواكشوط 6300/36/02 مالي 0200 عيسى كيتا 63003306 6

 انواكشوط 6300/36/03 انواكشوط 0222 محمد ولد الشيخ 63003026 0

 انواكشوط 6300/00/32 انوكشوط 0226 النين بنت محمد 63003320 2

 انواكشوط 6300/00/32 الميناء 0220 زينب بنت موسى 63003320 0

 انواكشوط 6300/32/00 طوبا 0220 مرتاال اتيام 63003636 0

 انواكشوط 6300/30/30 انواذيبو 0222 يالي باتيلي 63003626 2

 روصو 6302/30/00 انواذيبو 0222 ماديكى انيانك 63023332 2

 انواذيبو 6302/32/60 ازويرات 0220 الناجية محمد لمين غبريل 63023302 2
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تنتهي بالشطب الملفات المتعلقة بالعقوبات  :7المادة 

المشمول فيها األشخاص المستفيدون من هذا العفو 

 .الرئاسي

يطلق سراح األشخاص المستفيدون من هذا  : 0المادة 

العفو الرئاسي، بناء علي أمر من المدعي العام لدى 

 .ن لسبب آخرالمحكمة العليا ما لم يكونوا معتقلي

العفو الرئاسي، من  هذا المستفيدون من ىيعف : 2المادة 

الغرامات والمصاريف والرسوم المترتبة للخزينة 

 .العامة

يسري مفعول هذا المرسوم حسب إجراءات  : 1المادة 

االستعجال، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

  .اإلسالمية الموريتانية

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

يونيو  79صادر بتاريخ  7352 -3722رقم  مرسوم

 يقصي بإحالة قاض إلى التقاعد 7352

مارس  63يحال إلى التقاعد اعتبارا من : ىالمادة األول

، مستشار القاضي محمد األمين ولد داداه 6302

العالمة القياسية  6الدرجة  0، الرتبة بالمحكمة العليا

قانونية ، لبلوغه السن ال 45012Aالدليل المالي  022

 .للتقاعد

ينشر هذا المرسوم   في الجريدة الرسمية  :7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 ادلفاع الوطين وزارة

 نصوص تنظيمية

مايو  51صادر بتاريخ  7352-3590مرسوم رقم 

يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم  7352

المتعلق بتقدم  7350اغسطس 79بتاريخ  523- 7350

البري )ط من الجيش الوطني ابضالاالفراد غير 

 (والجوي والبحرية والدرك

من المرسوم  00تلغي ترتيبات المادة :  المادة األولى

 6300أغسطس  62الصادر بتاريخ  6300-023

 :وتستبدل كما يلي

تحدد شروط التقدم للسنة الجارية  : (جديدة) 31المادة 

وفي إطار اإلجراءات . من خالل التعليمات السنوية 

االنتقالية ، يتم إعفاء االفراد غير الضباط الحاصلين قبل 

على شهادات تخول االستفادة من  6300يونيو  60

التقدم من الشروط الجديدة المتعلقة بفترات االقدمية في 

لنسبة لهم بفترات االقدمية التي الرتبة ، وذلك باالكتفاء با

 .كانت معتبرة سابقا قبل التاريخ المذكور

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا  : 7المادة 

المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

---------------- 
 نصوص مختلفة

مايو  51صادر بتاريخ  7352-3597مرسوم رقم 

رتبة  ىيقضي بترقية ضابط من الدرك الوطني إل 7352

 .أعلى بصفة نهائية
الدرك الوطني التالية  ضباطيرقى :  ىالمادة األول

بصفة  نقيبأسماءهم وأرقامهم االستداللية إلي رتبة 

 :  7352فاتح إبريل نهائية وذلك اعتبار من 
العبادلة الشيخ ماء  المالزم أول

 العينين
الرقم 

 االستداللى
 000 603د 

سيدي محمد أحمد  المالزم أول
 سالم مايغبه

الرقم 
 االستداللى

 000 602د 

الرقم  دودو جبريل با المالزم أول
 االستداللى

 000 662د 

 
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا  : 7المادة 

المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

مايو  50صادر بتاريخ  7352-3590مرسوم رقم 

يقضي بإحالة ضابطين من الجيش الوطني إلى  7352

 فصيلة االحتياط
يحال الضابطان التالية أسماؤهما  : المادة األولى

وأرقامهما العسكرية إلي فصيلة االحتياط اعتبارا من 

وذلك طبقا للتوضيحات التالية  6302يناير  30

 :والمعنيان هما
 االسم واللقب

 
الرقم  الرتبة

 العسكري
 فترة الخدمة

محمدن بالل اعمر 
 صالح

شهر و  36سنة و 02 200623 لواء

 يوما 03

احمد محمد سالم 
 سالم محمدى

أشهر و  30سنة و 00 200602 لواء

 أيام 32

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا :  7المادة 

للجمهورية المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية 

 .اإلسالمية الموريتانية

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

مايو  50صادر بتاريخ  7352-3599رقم  مرسوم

يقضي بترقية طلبة ضباط عاملون من الجيش  7352

 الوطني إلي رتبة مالزم 

يرقى الطلبة الضباط العاملون التالية : المادة األولى

أسماؤهم وأرقامهم االستداللية إلي رتبة مالزم عامل من 

والمعنيون  6300يونيو  60الجيش البري اعتبارا من 

 : هم
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يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم  :7المادة 

الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

مايو  50صادر بتاريخ  7352-3733رقم  مرسوم

يقضي بترقية طالب ضابط مهندس معلوماتية  7352

 إلي رتبة مالزم أول مهندس من الدرك الوطني 
الطالب الضابط المهندس في  ىيرق:  المادة األولى

المعلوماتية صدام عيالل عبد الودود الرقم االستداللي 

بصفة نهائية  مالزم أول مهندسإلي رتبة  060  626د

 .7350فاتح فبراير وذالك اعتبارا من 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا  : 7المادة 

المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 ادلاخلية والالمركزية وزارة

 نصوص تنظيمية

فبراير  72صادر بتاريخ  3595مقرر مشترك رقم 

بتوزيع ناتج ضريبة النقل الحضري بين  يقضي 7352

  7350المدن للسنة المالية 

وصل ناتج ضريبة النقل الحضري للسنة  : المادة األولى

 ينومليون نمائتي) 636.322.206إلى  6300المالية 

 (.واثنتين وستين أوقية ةوثمانمائوسبعة وثمانين ألفا 

 603)يوزع ناتج ضريبة النقل بين البلديات  :7المادة 

 :على النحو التالي( بلدية

  (73)وعددها عشرون : بلديات الفئة األولى 
100/( 50 x202.087.862) أوقية 

5.052.196  =   20 / 101.043.931   =  
وعددها سبعة وأربعون : بلديات الفئة الثانية * 

(22) 

    100/(30  x202.0870862) أوقية 

1.289.922 =         47  /  60.626.358  =      
   

وعددها مائة وثالثة : بلديات الفئة الثالثة * 

 (520)وأربعون 

   100/( 20 x 202.087.862 ) أوقية 

282.640        =    143 /  40.417.572     =  
  

يكلف المدير العام للخزينة والمحاسبة  :0المادة 

للمجموعات اإلقليمية كل  العمومية والمدير العام
ا يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في مفي

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

 نصوص مختلفة

 الرقم االستداللي االسم واللقب الرقم

 002020 الولي الخيرزين العابدين  0

 0320332 الطيب محمد االمين بالل 6

بوسيف محمد سالم بوسيف  0
 بوشام

002022 

 000203 نيني علي اوبك 2

 0320032 أحمد باب عبدي 0

 006202 محمد االمين محمد حمود 0

 003222 أفاه محمد عبد هللا بيبات 2

 006022 الطالبه محمد فاضل مينه 2

 0320300 محمد إنجيه محمد احمد 2

 002022 باب احمد سيدي محمد زين 03

 006222 اممه محمد باب الصوفي 00

 0320002 ابو مامادو أن 06

 006200 الطالب عثمان رباح 00

 002022 أحمد خليهلي امحيمد 02

 003222 موسى عبدول سيسي  00

 000226 مختار السالم أحمد محمد التقي 00

 0320006 محمد سعيد الحسن 02

 000200 محمد لوالد أظالم 02

سيد احمد سيد محمد محمد  02
 األمين

0320003 

محمد المختار لمرابط اعبيدي  63
 عمر

0320300 

 006203 حمادي بوبكر انكام 60

 0320306 حمادي الشيخ محمد سيدي 66

 000200 الفتاح سيد احمد سيد احمد عبد 60

محمد المختار سيدي محمد  62
 الطالب عمر

000220 

 000062 بوجمعه بوبكر اسويدات 60

 003220 يعقوب يب الكوري  60

 006200 سيد احمد محمد سالم اكريفيت  62

 006222 عبد هللا احمد سالم التيزكاوي 62

 006206 محمد احيد محمد سالم عربية 62

 003226 لخضير حياتو لكراممحمد  03

 000000 محمد لمين باب ديدي  00

 003220 عارف محمد ازوين 06

 006222 محمد عبد هللا عتيق امني 00

 003223 بابي أحمدو عبدي 02

 0320302 محمد عبد هللا التلمودي  00

 000200 عبد هللا جدو يركيت  00

الحضرامي محمد عبد الرحمن  02

 عبيد 

000200 

 0320303 عبد هللا أحمد لخروف  02

 002020 أحمد محمد حامد النح  02

 000202 همني احمد فال بابي 23

 000206 محمد الشيخاني أحمد ديدي 20

 006202 سليمان سيدي الخليفة 26

 000202 الغوث زيدان جعفر 20

 032002 سيد أحمد الداه فروي 22

 003022 خالد أحمد أباه 20

 002022 محمد عبد القادرحمادي  20

 003006 محمد محمد عبد هللا  22
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مايو  32صادر بتاريخ  7352-3520مرسوم رقم 

يقضي بتصحيح بعض ترتيبات المرسوم رقم  7352

 52/39/7350 ر ج  بتاريخ/ و د ا م 7350- 702

المتضمن ترقية طالبين ضابطين أطباء في رتبة طبيب 
 مالزم أول من الحرس الوطني

تصحح ترتيبات المادة األولي من :  المادة األولى

ر ج بتاريخ /و د ا م/ 6300-602المرسوم رقم 

القاضي بترقية طالبين ضابطين أطباء  02/32/6300

بتاريخ سريان ا يتعلق مفي رتبة طبيب مالزم أول في
 :المفعول
  بدال من

الرقم  الرتبة اإلسم واللقب 
 االستداللي

تاريخ سريان 
 المفعول

محمد يحي 
 انجيه الزين

طالب 
 طبيب

2202 22 30/32/6306 

ابراهيم عبد 
الرحمن 

 اسويد احمد

طالب 
 طبيب

2200 22 30/30/6300 

 :يقرأ
الرقم  الرتبة اإلسم واللقب 

 االستداللي
 تاريخ سريان

 المفعول

محمد يحي 
 انجيه الزين

طالب 
 طبيب

2202 22 30/30/6302 

ابراهيم عبد 
الرحمن 

 اسويد احمد

طالب 
 طبيب

2200 22 30/30/6302 

 
 .الباقي بدون تغيير

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :  7 المادة

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

مايو  72صادر بتاريخ  7352- 3753رقم  مرسوم

طلبة ضباط عاملين ( 30)يقضي بترقية ثالثة  7352

 ىمن الحرس الوطني في رتبة أعل
تتم ترقية الطلبة الضباط العاملين التالية :  ىالمادة األول

رتبهم و أسماؤهم وأرقامهم االستداللية إلي رتبة مالزم 
 :طبقا للبيانات التالية

 :في رتبة مالزم 

  35/30/7350اعتبار من 

محمد محي الدين الشيخ عبد الرحمن  الرقم االستداللي 

202022 

 222020محمد سيد احمد الغزواني  الرقم االستداللي 

 202202احمد سيدي اب السالك الرقم االستداللي 

ينشر هذا المرسوم   في الجريدة الرسمية  :7المادة 

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

يونيو  39صادر بتاريخ  7352 – 720مرسوم رقم   

رسوم رقم ميقضي بتعديل بعض ترتيبات ال 7352

المتضمن  7352نوفمبر  71بتاريخ   779/7352

 بط شرطة اتعيين و ترسيم ض
تعدل بعض ترتيبات المادة األولى من :  المادة األولى

 6302نوفمبر  60بتاريخ   662/6302المرسوم رقم 

شرطة الشيخ محمدو  ابطالمتضمن تعيين و ترسيم ض
 :ولد محمد عبد الجليل، كما يلي

ضابط شرطة مستوى  رتبةيعين و يرسم في : بدال من

ابتداء من  223ثاني، الدرجة الخامسة العالمة القياسية 

 .6302مايو  63

ضابط شرطة مستوى ثاني،  رتبةيعين و يرسم في : اقرأ

 00ابتداء من  223المة القياسية الدرجة الخامسة الع

 .6300يوليو 

 .الباقي بدون تغيير

يكلف وزير الداخلية و الالمركزية بتنفيذ هذا :  7المادة  

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية  المرسوم الذي 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

يونيو  70صادر بتاريخ  7352-3709رقم  مرسوم

ضباط من الحرس ( 0)يقضي بترقية ثمانية  7352

 ىالوطني إلي رتبة أعل
تتم ترقية الضباط التالية رتبهم :  ىالمادة األول

وأسماؤهم وأرقامهم االستداللية إلى رتبة أعلى طبقا 
 :للبيانات التالية
 : في رتبة لواء

  6302اعتبارا من فاتح يوليو 
 022006العقيد محمد ولد باب احمد  الرقم االستداللي 

 :في رتبة مقدم 

  6302اعتبارا من فاتح يوليو  
الرائد الحاج محمد سيد احمد  الرقم االستداللي 

020022 

 020000الرائد يحي ولد سيداتي   الرقم االستداللي 

الرائد الطبيب خالد حمود ولد بوه  الرقم االستداللي 

222603  

 : رتبة رائدفي 

  7352اعتبارا من فاتح يوليو  
النقيب محمد احمد ولد محمد المختار الرقم االستداللي 

020020  

النقيب الطبيب نوره منت بيه الرقم االستداللي 

232200  

 :في رتبة نقيب

  7352اعتبارا من فاتح يوليو 
المالزم أول محمد فال محمد سعيد   الرقم االستداللي 

202200  

م أول محمد آمدو الحاج  الرقم االستداللي المالز

262202  

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية    :7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
-------------------- 
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يونيو  70صادر بتاريخ  7352-3723رقم  مرسوم

ضباط من الحرس ( 30)يقضي بإحالة ستة  7352

 الوطني إلي التقاعد لبلوغهم السن القانونية

يحال إلي التقاعد لبلوغهم السن القانونية :  ىالمادة األول

الضباط الواردة أسماؤهم   6300دجمبر  00اعتبارا من 

ورتبهم وأرقامهم االستداللية وعالماتهم القياسية 
 : وأقدميتهم في الجدول التالي

 األقدمية العالمة القياسية الرقم االستداللي الرتبة االسم وللقب
 يوم 33ش  30س  00 0003 022022 طبيب عقيد محمد االمين محمد المصطفي عبد اللطيف

 يوم 33ش  32س  02 0003 022220 عقيد ديدي نهاه تاج الدين
 يوم 33ش  32س  00 0003 022200 عقيد عبد هللا محمد فال اكليب

 يوم  33ش  32س  00 0003 002203 مقدم غالي محمد صوفي

 يوم 33ش  32س  62 0623 002200 رائد عبد الودود بوبكر
 يوم 33ش  36س  60 0303 000000 نقيب حدمين بيدرو بيدرو

تتحمل قيادة أركان الحرس الوطني نقل المعنيين :  7المادة 

 .محل ميالدهم ىوأفراد أسرهم من مقرر عملهم العسكري إل
في الجريدة الرسمية  ينشر هذا المرسوم  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 واملعادن والطاقة النفط وزارة

 نصوص مختلفة

يقضي  7352مارس  32صادر بتاريخ  720مقرر رقم 

بتحويل ملكية ترخيص استغالل مقلع صناعي دائم 

، شمال منطقة اندر لمسيحه 1253للحصبا رقم 

، لصالح (اكجوجت، والية إنشيريمقاطعة )

 .  SOTRAM- Sartشرك  

يتم تحويل ملكية ترخيص استغالل مقلع :  المادة األولى

، الممنوح بموجب 1253صناعي دائم للحصبا رقم 

 6300مايو  31الصادر بتاريخ  1162رقم المقرر 

  SOTRAM- Sart، لصالح شركة  SCOTRIEلشركة  

 .رسالة تسلم هذا المقرر و ذلك ابتداء من تاريخ توقيع، 

،احترام  Sart -SOTRAMيجب على شركة  :7المادة 

كافة اإللتزامات المتعلقة بترخيص استغالل هذا المقلع 
 .فور توقيع رسالة تسلم هذا المقرر

يكلف األمين العام لوزارة النفط و الطاقة و  :0المادة 

ا ، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذانشيريالمعادن ووالي والية 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية  المقرر الذي 

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

يقضي  7352مارس  32صادر بتاريخ  722مقرر رقم 

بتحويل ملكية ترخيص استغالل مقلع صناعي دائم 

مقاطعة )، شمال منطقة بو كدره 5200للحصبا رقم 

، لصالح شركة (انواذيبو، والية داخلت انواذيبو

MERTP. 

يتم تحويل ملكية ترخيص استغالل مقلع : المادة األولى

، الممنوح بموجب 0202صناعي دائم للحصبا رقم 

 6300يوليو  30الصادر بتاريخ  0230رقم المقرر 

و ذلك ابتداء ، MERTPلمؤسسة عابدين، لصالح شركة 

 .من تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المقرر

احترام كافة ، MERTPيجب على شركة  :7المادة 

فور اإللتزامات المتعلقة بترخيص استغالل هذا المقلع 
 .ا المقرررسالة تسلم هذتوقيع 

يكلف األمين العام لوزارة النفط و الطاقة و  :0المادة 

المعادن و والي والية داخلت انواذيبو، كل فيما يعنيه، 
ينشر في الجريدة الرسمية  بتنفيذ هذا المقرر الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الوظيفة العمومية والعمل  وزارة

 وعرصنة الإدارة 

 نصوص تنظيمية

يحدد  7352مارس  37صادر بتاريخ  3772مقرر رقم 

 تشكيلة وسيرة المجلس الوطني للحوار االجتماعي

و أ /  6302. 000تطبيقا للمرسوم رقم :  ىالمادة األول

المتعلق بتحديد تمثيلية  6302أكتوبر  60الصادر بتاريخ 

ينشأ لدى الوزير المكلف بالعمل  هالمنظمات النقابية فإن
 .مجلس وطني للحوار الجتماعي

 :يكلف المجلس بصفة انتقالية ب:  7 المادة

 مراقبة مسار االنتخابات المهنية ؛ -
إعطاء الرأي للوزير المكلف بالعمل بشأن  -

 مسار االنتخابات المهنية؛
إعطاء الرأي للوزير المكلف بالعمل بشأن  -

النقابية المعترف بها تمثيلية  الئحة المنظمات

حسب المجموعة والشعبة المهنية وعلي 

 المستوى الوطني والبين مهني؛
اقتراح المواضيع ذات األولوية للحوار  -

 االجتماعي؛
السهر على احترام انعقاد االجتماعات الدورية  -

 للحوار االجتماعي؛
يتشكل المجلس الوطني للحوار االجتماعي  :0المادة 

 :من
ممثلين للمنظمات النقابية األكثر تمثيال سبعة  -

 لألرباب العمل على المستوى الوطني؛
سبعة ممثلين للمنظمات النقابية األكثر تمثيال  -

 لألجراء على المستوى الوطني؛
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 خمسة ممثلين لإلدارة ؛ -
شخصيتين مؤهلتين معينتين من قبل الوزير  -

 .المكلف بالعمل
ين أعضاء المجلس في انتظار تحدد التمثيلية النقابية يع

الوطني للحوار االجتماعي من قبل الوزير المكلف 
 بالعمل 

يعين الوزير المكلف بالعمل رئيس المجلس  :2 المادة

مأمورية أعضاء المجلس  .الوطني للحوار االجتماعي
 .الوطني للحوار االجتماعي أربع سنوات قابلة للتجديد

ماعي يجتمع المجلس الوطني للحوار االجت : 1 المادة

بناء على دعوة من الوزير المكلف بالعمل كما يمكن أن 
يجتمع بمبادرة من رئيسه بطلب من نصف ممثلي 

 .المنظمات النقابية لألرباب العمل واألجراء على األقل 

تتكفل اإلدارة العامة للعمل بسكرتارية  : 0المادة 

 .المجلس الوطني للحوار االجتماعي 

ف بالعمل النظام الداخلي يقر الوزير المكل :2المادة 

للمجلس الوطني للحوار االجتماعي بناء على اقتراح من 
 .المجلس

يكلف األمين العام لوزارة الوظيفة العمومية  : 0 المادة

والعمل وعصرنة اإلدارة والمدير العام للعمل كل في ما 
يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

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

يحدد  7352مارس  37صادر بتاريخ  3771مقرر رقم 

 جمع ومركزة نتائج االنتخابات المهنية  إجراءات

 6302-000تطبيقا للمرسوم رقم :  ىالمادة األول 

بتحديد تمثيلية المتعلق  6302أكتوبر  60الصادر بتاريخ 

تحديد  ذا المقرر هوفإن موضوع ه المنظمات النقابية
 .إجراءات جمع ومركزة نتائج االنتخابات المهنية 

يكلف المدير العام للعمل بمركزة تجميع نتائج  :7المادة 

 .االنتخابات المهنية

 :هذه المركزة يجب  : 0المادة 

 :أن تتم في شفافية تامة -
أن تمكن من التأكد من أن مسار رفع ومعالجة  -

نتائج االنتخابات قد تم على الوجه األكمل و 

بصدقية  وأن تعكس بنزاهة محتوى محاضر 

عالج دون ضياع أي االنتخابات ثم تحال وت

 معلومة وفي آجال معقولة ؛
أن تتم من خالل قاعدة بيانات مؤمنة لنتائج  -

االنتخابات تمكن من تجميعها حسب المجموعة 

 والشعبة وعلى المستوى الوطني؛
أن تمكن كل منظمة معنية من االطالع على  -

 .النتائج المجمعة
 يتلقى المدير العام للعمل، من قبل مفتشي : 2المادة 

الشغل، جميع محاضر االنتخابات المنظمة في 
المؤسسات والمنشآت وكذا المحاضر المعدة من قبل 
السلطات تتبع لها اللجان اإلدارية متساوية التمثيل 

 .للوظيفة العمومية

يجب على كل نقابة مهنية تزمع المشاركة في  :1المادة 

االنتخابات المهنية أن تصرح مسبقا لدى المدير العام 
مل بانتمائها من عدمه إلى منظمة نقابية على للع

هذا االنتماء سيمكنه من التجميع . المستوى الوطني
 .النهائي للنتائج

يجمع المدير العام للعمل النتائج على جميع  : 0المادة 

المستويات ويعلن الوزير المكلف بالعمل تمثيلية كل 
منظمة ، بموجب مقرر ، بعد رأي المجلس للحوار 

 .عياالجتما

يكلف األمين العام لوزارة الوظيفة العمومية :  2المادة 

والعمل وعصرنة اإلدارة والمدير العام للعمل كل في ما 
يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الصحة

 نصوص مختلفة
مايو  00صادر بتاريخ  500-7502رقم  مرسوم
يقضي بتعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق  7502

 .الوطني للتأمين الصحي
يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق :  المادة األولى

 لفترة ثالث سنوات ؛.الوطني للتأمين الصحي
 ممثل وزارة الدفاع ؛ -
مدير اتفاقيات التمويل بالمديرية العامة لالستثمار  -

العمومي والتعاون االقتصادي ممثلة لوزارة 
 االقتصاد والمالية؛

مدير الطب اإلستشفائي بوزارة الصحة ممثال  -
 لوزارة الصحة ؛

مدير العمل االجتماعي والتضامن الوطني بوزارة  -
ون االجتماعية والطفولة واألسرة ممثال ؤالش

 ون االجتماعية والطفولة واألسرة ؛ؤلوزارة الش
 ية الوطنية ؛ممثل عن الجمع -
األمين العام التحاد العمل والصحة ممثال عن  -

 النقابات األكثر تمثيال ؛ 
أمين عام اتحادية التجارة ممثال ألرباب العمل   -

 الموريتانيين؛
رئيس السلك الوطني لألطباب والصيادلة وجراحي  -

 ممثال عن السلك ؛  ،األسنان
 عن المؤسسات اإلستشفائية الخصوصية ؛ لممث -
 لعمال الصندوق الوطني للتأمين الصحي؛ ممثل -

كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  ىتلغ :7المادة 
 215-0211المرسوم وخاصة المرسوم رقم 

القاصي بتعيين  0211فبراير  27الصادر بتاريخ 
أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتامين 

 .الصحي
سوم الذي يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المر : 0المادة 

 .إلسالمية الموريتانيةاينشر في الرسمية للجمهورية 
------------ 
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يونيو  50صادر بتاريخ   529-7502مرسوم رقم 
يقضي بتعيين رؤساء مجالس إدارات مراكز  7502

مركز إستطباب  ، سيلبابي ،آالك: إستطباب 
المركز  و المركز الوطني لنقل الدم ،التخصصات

 الوظيفيالوطني إلعادة التأهيل 

 0211مارس  32من  اعتبارايعين : المادة األولى
للمراكز اإلستشفائية لمدة ثالث  إداراترؤساء مجالس 

 :سنوات وفقا للبيانات التالية 
 : السيدات والسادة

رئيسة لمجلس إدارة المركز : سهلة منت أحمد زايد   -
 اإلستشفائي للتخصصات ؛

رئيسة لمجلس إدارة مركز : آمنة منت مولود   -
 إستطباب آالك ؛

رئيسة لمجلس إدارة : الله فاطمة منت الصديق   -
 المركز الوطني إلعادة التأهيل الوظيفي؛

رئيسة لمجلس إدارة المركز : آمنة منت سيد أشريف   -
 الوطني لنقل الدم؛

رئيسا لمجلس إدارة مركز إستطباب : أديالو آداما   -
 سيلبابي؛
كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  ىتلغ : 7المادة 

الصادر  217 – 0211المرسوم خاصة المراسيم؛ رقم 
القاصي بتعيين رئيس مجلس  0211إبريل  03بتاريخ 

 إدارة المركز اإلستفتائي للتخصصات؛
 00الصادر بتاريخ  219 – 0211المرسوم رقم 

مجلس إدارة مركز القاضي بتعيين رئيس  0211إبريل 
 إستطباب آالك؛

إبريل  00الصادر بتاريخ  210- 0211المرسوم رقم 
القاضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز  0211

 الوطني إلعادة التأهيل الوظيفي؛

 0211إبريل  02الصادر  211- 0211المرسوم رقم 
القاضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنقل 

 الدم؛

إبريل  00الصادر بتاريخ  212- 0211م المرسوم رق
القاضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز  0211

 استطباب سيلبابي؛
يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  :0المادة 

سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 وزارة الصيد والاقتصاد البحري
 نصوص مختلفة

 7502يناير  50 صادر بتاريخ 5597مقرر رقم 
يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال 

 MPTECC SAالعمومي البحري لشركة 

في  MPTECC SA يرخص لشركة  :المادة األولى
  اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة

سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري، مساحتها  15
بمنطقة القطب البحري ( 17  القطعة رقم)( 0م 3000)

 .طبقا للمخطط المرفق بتانيت

 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 
المحدد للرسوم من  0212مايو  19الصادر بتاريخ 

أجل اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومي البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على 

أوقية للمتر  ( 522)  لرخصة بمبلغ خمس مائةصاحب ا
 . أوقية للسنة( 1500000)المربع سنويا، أي مبلغ 

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 
حتى نهاية  رسالة المنحاأليام محسوبا من تاريخ توقيع 

 .السنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوة
القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع  بالنسبة للسنوات

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .البحري بمديرية البحرية التجارية
معالجة مجمع ليمنح الترخيص الحالي إلنجاز : 0المادة 

 .وتحويل منتجات الصيد

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

التجارية بغية االستغالل طبقا لترتيبات المادة 

 .أعاله 0
الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  . ب

تعده مصالح مديرية البحرية التجارية و مديرية 

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

النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 
 المجال العمومي البحري

استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحديثة

يجب على كل مؤسسة معالجة أن تكون متوفرة  -ه
على جهاز صرف مياه الفضالت، يستجيب 

ة و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما للمتطلبات الصحي
يجب أن يكون حجم مجاري و فتحات . تم صرفه

صرف الماء الوسخ بأبعاد مالئمة و مغطى أو 
 .مجهزا بخنادق و شبابيك قابلة للتمكن من تنظيفها

يجب أن تكون السلطة المختصة حرة في النفاذ  -و
إلى كل أجزاء مصنع المعالجة في أي وقت و 

ف و الوثائق التجارية و اإلطالع على الكشو
 .الشهادات الصحية

كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز
األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات الضرورية، 
لحماية البيئة و محاربة تلوثها و إتالف الوسط 
الطبيعي طبقا للتشريعات و النظم و المعايير و 

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

 .المختصة

تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات  -ح
و النظم المعمول بها و التي ستشكل نتائجها جزءا 

 من ملف طلب االعتماد،

عند نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى  -ط
يتها األولى، و في إطار هذا اإلجراء سيتم وضع

إعداد محضر معاينة من طرف مصالح مديرية 
البحرية التجارية و مديرية العمران و مديرية 

 ،العقارات
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

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

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

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

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

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

 .البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :9المادة 
 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية

 أعاله 3دة عدم احترام ترتيبات الما -
 .أشهر( 3)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 

 .االستغالل تم بالفعل
 سنوات( 3)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
أي تصرف أو محاولة التصرف في المجال  -

 .العمومي البحري
يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :0لمادة ا

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

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :0المادة 

سحب الترخيص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 .بعد إنذار للمرخص له 1المنصوص عليها في المادة 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 
و مدير البحرية  انشيريالبحري، و والي والية 

ينشر سقرر الذي التجارية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا الم
 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------------- 
 7502يناير  50 صادر بتاريخ 5590مقرر رقم 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال 
 ASMAK SARLالعمومي البحري لشركة 

 ASMAK SARL يرخص لشركة  :المادة األولى
في اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة 

سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري،  15  عشرة
بمنطقة القطب ( 8  القطعة رقم( )0م 3000)مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتالبحري 
 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

للرسوم من المحدد  0212مايو  19الصادر بتاريخ 
أجل اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومي البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على 

أوقية للمتر  ( 522)  صاحب الرخصة بمبلغ خمس مائة
 . أوقية للسنة( 1500000)المربع سنويا، أي مبلغ 

للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد  بالنسبة
حتى نهاية  رسالة المنحاأليام محسوبا من تاريخ توقيع 

 .السنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوة
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
مالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من محصل األ

كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 
 .البحري بمديرية البحرية التجارية

مجمع لمعالجة يمنح الترخيص الحالي إلنجاز : 0المادة 
 .وتحويل منتجات الصيد

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

 0 المادة لترتيبات طبقا االستغالل بغية تجاريةال
 .أعاله

الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  . ب

تعده مصالح مديرية البحرية التجارية و مديرية 

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

النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 
 المجال العمومي البحري

استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحديثة

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

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

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

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

 .الشهادات الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

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

يعي طبقا للتشريعات و النظم و المعايير و الطب
 .النماذج البيئية المعمول بها
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كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة المحتملة 
التي يتم القيام بها من طرف السلطات المعنية 

 .المختصة
تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات  -ح

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

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

 ،العقارات
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

شاطات التي حددها المقرر الحالي و المخصصة للن
 تبعا للمخطط أو المخططات المرفقة 

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

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

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

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

 .البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :9المادة 
 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية

 أعاله 3دة عدم احترام ترتيبات الما -
 .أشهر( 3)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 

 .االستغالل تم بالفعل
 سنوات( 3)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
أي تصرف أو محاولة التصرف في المجال  -

 .العمومي البحري
يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :0لمادة ا

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

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :0المادة 

سحب الترخيص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 .بعد إنذار للمرخص له 1دة المنصوص عليها في الما

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 
و مدير البحرية  انشيريالبحري، و والي والية 

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

------------------- 
 7502يناير  50 صادر بتاريخ 5599مقرر رقم 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال 
 SAMACO SARLالعمومي البحري لشركة 

 SAMACO SARL يرخص لشركة  :المادة األولى
في اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة 

سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري،  15  عشرة
بمنطقة القطب ( 25  القطعة رقم( )0م 3000)مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتالبحري 
 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

المحدد للرسوم من  0212مايو  19الصادر بتاريخ 
أجل اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومي البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على 

أوقية للمتر  ( 522)  صاحب الرخصة بمبلغ خمس مائة
 . أوقية للسنة( 1500000)المربع سنويا، أي مبلغ 

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 
حتى نهاية  رسالة المنحاأليام محسوبا من تاريخ توقيع 

 .السنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوة
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

رمة لدى صندوق دجمبر من السنة المنص 31قبل حلول 
محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .البحري بمديرية البحرية التجارية
مجمع لمعالجة يمنح الترخيص الحالي إلنجاز : 0المادة 

 .وتحويل منتجات الصيد

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

 المادة لترتيبات طبقا االستغالل بغية التجارية
 .أعاله 0

الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  . ب

تعده مصالح مديرية البحرية التجارية و 

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

النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 
 المجال العمومي البحري

استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحديثة

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

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

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

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

 .الشهادات الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

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

يعي طبقا للتشريعات و النظم و المعايير و الطب
 .النماذج البيئية المعمول بها
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كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة المحتملة 
التي يتم القيام بها من طرف السلطات المعنية 

 .المختصة
تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات  -ح

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

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

 ،العقارات
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

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

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

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

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

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

 .البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :9المادة 
 :ى الحاالت التاليةواالقتصاد البحري و ذلك في إحد

 أعاله 3عدم احترام ترتيبات المادة  -
 .أشهر( 3)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 

 .االستغالل تم بالفعل
 سنوات( 3)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
محاولة التصرف في المجال  أي تصرف أو -

 .العمومي البحري
يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :0المادة 

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

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :0المادة 

ممنوح ضمن نفس الشروط سحب الترخيص ال
 .بعد إنذار للمرخص له 1المنصوص عليها في المادة 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 
و مدير البحرية  انشيريالبحري، و والي والية 

ينشر سالتجارية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي 
 .الموريتانيةفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

------------------- 
 7502يناير  50 صادر بتاريخ 5590مقرر رقم 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال 
 ZEMOUR FISGHINGالعمومي البحري لشركة 

 ZEMOUR يرخص لشركة  :المادة األولى
FISHING  في اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع

سنة، لقطعة من المجال العمومي  15  لمدة خمسة عشرة
( 94  القطعة رقم( )0م 3000)البحري، مساحتها 

 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتبمنطقة القطب البحري 
 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

المحدد للرسوم من  0212مايو  19الصادر بتاريخ 
أجل اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومي البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على 

أوقية للمتر  ( 522)  صاحب الرخصة بمبلغ خمس مائة
 . أوقية للسنة( 1500000)المربع سنويا، أي مبلغ 

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 
حتى نهاية  رسالة المنحاأليام محسوبا من تاريخ توقيع 

 .السنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوة
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

رمة لدى صندوق دجمبر من السنة المنص 31قبل حلول 
محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .البحري بمديرية البحرية التجارية
مجمع لمعالجة يمنح الترخيص الحالي إلنجاز : 0المادة 

 .وتحويل منتجات الصيد

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

 0 المادة لترتيبات طبقا االستغالل بغية التجارية
 .أعاله

الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  . ب

تعده مصالح مديرية البحرية التجارية و مديرية 

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

لطرق و استغالل النظافة العمومية و شبكات ا
 المجال العمومي البحري

استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحديثة

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

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

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

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

 .الشهادات الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

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

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

 .المختصة
تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات  -ح

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

عند نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى  -ط
وضعيتها األولى، و في إطار هذا اإلجراء سيتم 

طرف مصالح مديرية  إعداد محضر معاينة من
البحرية التجارية و مديرية العمران و مديرية 

 ،العقارات
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

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

يكون للمنشآت و استغاللها ال يجب أن  -ك
 .بيعيانعكاسات سلبية على الوسط الط

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

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

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

 .البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :9المادة 
 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية

 أعاله 3عدم احترام ترتيبات المادة  -
 .أشهر( 3)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -
إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 

 .االستغالل تم بالفعل
 سنوات( 3)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -
أي تصرف أو محاولة التصرف في المجال  -

 .العمومي البحري
يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :0المادة 

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

 .بالمجان
يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :0المادة 

سحب الترخيص الممنوح ضمن نفس الشروط 
 .إنذار للمرخص له بعد 1المنصوص عليها في المادة 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 
و مدير البحرية  انشيريالبحري، و والي والية 

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

------------------- 
 7502يناير  50 صادر بتاريخ 5590مقرر رقم 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال 
 OCFالعمومي البحري لشركة 

في اإلستغالل  OCF يرخص لشركة  :المادة األولى
سنة،  15  المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة

 3000)لقطعة من المجال العمومي البحري، مساحتها 
 بتانيتبمنطقة القطب البحري ( 00  القطعة رقم( )0م

 .طبقا للمخطط المرفق
 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

المحدد للرسوم من  0212مايو  19الصادر بتاريخ 
أجل اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال 
العمومي البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على 

أوقية للمتر  ( 522)  مائة صاحب الرخصة بمبلغ خمس
 . أوقية للسنة( 1500000)المربع سنويا، أي مبلغ 

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 
حتى نهاية  رسالة المنحاأليام محسوبا من تاريخ توقيع 

 .السنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوة
اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد 

دجمبر من السنة المنصرمة لدى صندوق  31قبل حلول 
محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .البحري بمديرية البحرية التجارية
مجمع لمعالجة يمنح الترخيص الحالي إلنجاز : 0المادة 

 .نتجات الصيدوتحويل م

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

 0 المادة لترتيبات طبقا االستغالل بغية التجارية
 .أعاله

الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  . ب

تعده مصالح مديرية البحرية التجارية و مديرية 

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

النظافة العمومية و شبكات الطرق و استغالل 
 المجال العمومي البحري

استخدام معدات جديدة و حديثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحديثة

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

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

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

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

 .الشهادات الصحية
كل شخص يمسك أو يستغل مصنع لمعالجة  -ز

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

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

 .المختصة
تقديم دراسة حول األثر البيئي طبقا للتشريعات  -ح

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

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

 ،العقارات
يستغل المستفيد حصريا الموقع أو المواقع  -ي

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

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

ال يمكن للمستفيد إقامة بنايات على مجاري  -ل

المياه إال بموجب قرار صادر عن وزير الصيد 

 .واالقتصاد البحري

قيد المستفيد بالشروط التي يمكن أن يجب أن يت -م

تطالب بها المصالح المختصة في القطاعات 

المكلفة بالصيد و العمران و العقارات و الصناعة و 

 .البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :9المادة 

 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية

 عالهأ 3عدم احترام ترتيبات المادة  -

 .أشهر( 3)إذا لم تبدأ أشغال االنتفاع في ظرف ثالثة  -

إذا لم يبرهن المرخص له في أجل سنة بواسطة  -

مصالح البحرية التجارية و العمران على أن 

 .االستغالل تم بالفعل

 سنوات( 3)أي توقف عن النشاط يزيد عن ثالث  -

أي تصرف أو محاولة التصرف في المجال  -

 .العمومي البحري

يكون حق االستغالل الممنوح للمرخص له  :0 المادة

شخصيا، و محدودا و قابال لإلرجاع عند أول طلب من 

اإلدارة و ال يمكن أن يتم التنازل عنه مقابل ثمن أو 

 .بالمجان

يؤدي أي خرق لترتيبات المقرر الحالي إلى  :0المادة 

سحب الترخيص الممنوح ضمن نفس الشروط 

 .بعد إنذار للمرخص له 1المنصوص عليها في المادة 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 

و مدير البحرية  انشيريالبحري، و والي والية 

ينشر سقرر الذي التجارية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا الم

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة البيطرة
 نصوص تنظيمية

مارس  32صادر بتاريخ  3709مقرر مشترك رقم 

عن األعمال الخاصة  يةيحدد عالوة تشجيع 7352

 لفائدة بعض عمال وزارة البيطرة 

 نظرا لخصوصية المهام الموكلة لمصالح: ىالمادة األول

وزارة البيطرة ومسؤولياتها الخاصة في قيادة مختلف 

الحمالت و البرامج من اجل الرفع من فاعليتهم ، يتم 

تشجيع عن األعمال الخاصة "إنشاء تكملة جزافية تسمي 

 . "لفائدة بعض عمال وزارة البيطرة" 

تستفيد من هذه العالوة التشجيعية عن  : 7المادة 

 : يةاألعمال الخاصة المصالح التال

 ديوان وزير البيطرة 

 األمينة العامة لوزارة البيطرة 

 المفتشية العامة لوزارة البيطرة 

  المديريات المركزية 

 المندوبيات الجهوية لوزارة البيطرة 

  من ( األطر العليا)األشخاص المرجعيون

الهيئات المرتبطة بقطاع البيطرة أو الخاضعة 

 .لوصايتها

التشجيعية عن األعمال تحدد هذه العالوات : 0المادة 

 :النحو التالي ىالخاصة عل

 المبلغ المهنة
 أوقية 003.333 األمنية العامة 

المكلف بمهمة، المستشارون 

 الفنيون و المديرين المركزيين

 أوقية  603.333

المناديب الجهويين والمديرين 

 المساعدون

 أوقية 633.333

 أوقية 003.333 المفتش العام

 أوقية 033.333 (المفتشية الداخلية)المفتشون 

 أوقية 063.333 مسئولو النقاط الحدودية للمفتشيات

 

يمكن أن تتم مراجعة هذه الالئحة حسب  :2المادة 

مردودية العامل مهما كانت رتبته باقتراح معلل من 

  .األمين العام لوزارة البيطرة

العمال )سيتم رصد مبلغ خاص لتشجيع العمال : 1المادة 

المعاونون، رؤساء األقسام، مفتشو المقاطعات، رؤساء 

رؤساء المصالح المركزية ، مسؤولي  ،المصالح الجهوية

 .(النقاط الحدودية للمفتشيات واألشخاص المرجعيون

يحدد المبلغ التشجيعي الشهري للعمال  :0المادة 

 23.333بسقف قدره  0المذكورين في المادة 
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يخضع تشجيع هؤالء األشخاص لتقدير الرؤساء .أوقية

الهرمين اللذين يقدمون شهريا الئحة تضم االسم والمبلغ، 

 .ورقم الحساب المصرفي للعمال المستفيدين

تكلف لجنة تضم المفتش العام لوزارة البيطرة :  2المادة 

ومدير الشؤون اإلدارة والمالية بإعداد الئحة شهرية 

 .مع مبدأ العالوات بتنقيح وتطابق اللوائح

نظرا للنقص في عمال الوزارة فإن األطر في  :0المادة 

الوزارة، األطر العليا لإلدارات تحت الوصاية اللذين 

يستخدمون كأشخاص مرجعين يمكن أن يتم تشجيعهم في 

األساسي بناء علي  نظامهمحاالت محدود بنسب تطابق 

 .نة العامة لوزارة البيطرةياقتراح من األم

يناير  0يبدأ سريان هذا المقرر اعتبارا من  : 9المادة 

6302.  

يتم إلغاء جميع الترتيبات السابقة المخالفة  : 53المادة 

/ وب / 200لهذا المقرر وخاصة ترتيبات المقرر رقم 

المحدد لعالوات  30/30/6300الصادر بتاريخ  6300

تشجيعية عن األعمال الخاصة لصالح بعض عمال 
 .طرةوزارة البي

يتم دفع العالوة التشجيعية عن األعمال : 55المادة 

الخاصة شهريا حسب كشف موقع من طرف األمين 
العام لوزارة البيطرة والمدير اإلداري والمالي طبقا 
للمواد المذكورة أعاله  وتبعا لالقتطاع 

(6302.6.62.30.36.00.0.30 .) 

تكلف األمينة العامة لوزارة البيطرة :  57المادة 

والمدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية والمراقب 
المالي للوزارة كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المقرر الذي 
سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
 نصوص تنظيمية

يحدد  7502إبريل  02صادر بتاريخ  979مقرر رقم 
طرق إسناد منح الطالب الموريتانيين المكونين على 

 التراب الوطني و في الخارج

ترتيبات تتعلق بإسناد منح للطالب في : الفصل األول
 الخارج

يرتب حملة شهادة الباكلوريا في : المادة األولى
الرياضيات و العلوم الطبيعية و التقنيات؛ الناجحين في 

 رشحينتالمباكلوريا للعام الجاري، و ة األولى رالدو
لمنحة في الخارج، حسب معدل توجيهي محسوب 
اعتمادا على درجات المواد الثالثة األساسية و على 

 :و ذلك طبقا للصيغة التالية. المعدل العام لباكلوريا
 9(/م ع+3م+ 0م 0+ 1م* 3= )معدل توجيه 

 :أي أن
 تعني درجة المادة األساسية األولى؛: 1م
 تعني درجة المادة األساسية الثانية؛: 0م
 تعني درجة المادة األساسية الثالثة؛: 3م

 .تعني المعدل العام البكلوريا: م ع
يمكن للحاصلين على شهادة باكلوريا أجنبية : 7المادة 

للعام الجاري الناجحين بتفوق  في العلوم و التقنيات
 .بصفة استثنائية من حصة أربعة منح االستفادة
تسند منحة التميز كل سنة للحاصلين على  :0المادة 

ر معدل في شعبة العلوم و التقنيات بشهادة باكلوريا ألك
 .للعام الجاري

يطلب من حملة شهادة باكلوريا إمالء استمارة  :9المادة 
المعلومات العامة التي تضمن غرض التوجيه 

، و هذه المعلومات مرتبة حسب (التخصص و الدولة)
 .ةاألولوي

 .ار للدولةيار التخصص يسبق اختياخت
تخصصات التوجيه سنويا من طرف  يتحد األولويات ف

 .اللجنة الوطنية للمنح طبقا لحاجيات اإلقتصاد الوطني
يحدد التخصص المسند للطالب حسب ترتيب  :0المادة 

 .ار الطالبيالتوجيه و المتاح من المنح و اخت
استثناء بالخارج يرتب الطالب المسجلون في  :0المادة 

الطلبة المسجلين في السنة األولى للغة و في السنة 
األولى من الليصانص و في السنة األولى من الماستر أو 

ا الراغبين في منحة حسب أولويات على مما يعادله
و ذلك طبقا . أساس التخصص و مستوى الدراسات

 :للجدول التالي

 يصانص و الماسترلالتكوين في ال -0

 الماستر الليصانص المهني

العلوم اإلقتصادية  العلوم الدقيقة و التجريبية العلوم اإلقتصادية و التسيير
 و التسيير

 العلوم الدقيقة و التجريبية

 
 العالمة المستوى  العالمة المستوى  العالمة المستوى  العالمة المستوى 

 2 0م  1 0م  0 0ل  0 0ل 

     3 3ل  3 3ل 

        

 الدكتوراه -7
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 العلوم الدقيقة و التجريبية العلوم اإلقتصادية و التيسير العلوم القانونية اآلداب و العلوم اإلنسانية

 العالمة المستوى  العالمة المستوى  العالمة المستوى  العالمة المستوى 

 9 1د  9 1د  5 1د  5 1د 

 9  0د  9  0د  2  0د  2  0د 

 7 3د  7 3د  9 3 د 9 3د 

 التكوين في مجال الطب -0

 سلك ثالث سلك ثاني

 العالمة المستوى  العالمة المستوى 

 7 سادسة 2 ثالثة

 12 سابعة 9 رابعة

   9 خامسة

 تكوين المهندسين -9

 السلك الثاني

 العالمة المستوى

 9 ثالثة

 9 رابعة

 7 خامسة

 تقني عالي 0

 العالمة المستوى

 5 ثانية

 2 ثالثة

يمكن للطالب الذين سبق منحهم خالل دراستهم في 
بالخارج،  1ماستر  فيسنوات الليصانص، و المسجلون 

 :أن يترشحوا للمنحة و يرتبون طبقا للجدول التالي

  سنة أولى ماستر

العلوم الدقيقة و  العلوم اإلقتصادية و التسيير
 التجريبية

3 5 

، سيرتبون حسب 2الطالب المعنيين بالمادة  :2المادة 
مجموعة المعايير المشار إليها أعاله و في حالة التعادل 

 :حسب التنقيط التالي

 3 شعبة باكلوريا فنية

 0 شعبة باكلوريا رياضيات

 شعبة باكلوريا علمية
1 

 2 شعبة باكلوريا آداب

يشجع طالب السلك الثالث في العلوم الطبية و  :2المادة 
 .يماثلها بإضافة ثالثة نقاط ما

يشجع بإضافة نقطتين كل طالب يتابع تكوينا  :4المادة 
 .في مسار يتوج بديبلوم مهندس

من إجمالي المنح  %6تخصص حصة  :05المادة 
المسندة لكل دورة للجنة الوطنية للمنح للبنات الالئي لم 

 .يستفدن من المنحة بسبب الترتيب

طالب المستفيدين من المنحة طبقا للليس : 01المادة 
 .أعاله الحق في تذاكر التوجيه 2لترتيبات المادة 

ترتيبات تتعلق بإسناد منح الطالب على : الفصل الثاني
 وطنيالتراب ال
تحد شروط القبول للمنح على التراب : 07المادة 

 : الوطني كما يلي
 أن يكون موريتاني الجنسية؛ (1
 .طالب سنة أولى ليصانص (0

أن يكون حاصال على باكلوريا للسنة  - أ
 الجارية؛

يناير  1سنة بتاريخ  00أن ال يتجاوز عمره  - ب
 عام الجامعي الجاري؛لل

بالنسبة أن يكون ناجحا في الدورة العادية  - ت
 لشعبتي األداب العصرية و األصلية؛

أن يكون مركز للباكلوريا من خارج منطقة  - ث
 .مؤسسة التعليم العالي

 ة ليصانصنيطالب سنة ثا (3
يناير  1سنة بتاريخ  03تجاوز عمره يأن ال  . أ

 للعام الجامعي الجاري؛
أن يكون ناجحا في الدورة التكميلية بالنسبة  . ب

 ية؛لشعبتي اآلداب العصرية و األصل
 .أن ال تتجاوز أقدمية الباكلوريا سنة واحدة . ت

طالب سنة ثالثة ليصانص أن ال يتجاوز عمره  (1
 يناير للعام الجامعي الجاري؛ 1سنة بتاريخ  01

طالب سنة اولى طب أن يكون حاصال على  (5
 باكلوريا للسنة الجارية؛

 طالب الماستر (2
يناير  1سنة بتاريخ  02ال يتجاوز عمره  أن - أ

 للعام الجامعي الجاري؛
أن ال يتجاوز أقدمية باكلوريا أربع سنوات  - ب

 .على األكثر
 :طالب الدكتوراه  (9
يناير للعام  1سنة بتاريخ  09ال يتجاوز عمره  أن - أ

 الجامعي الجاري
ال يتجاوز اقدمية شهادة الليصانص ثالثة  أن  - ب

 .األكثرسنوات على 

 
في حالة ضرورة انتقاء تحت ضغط التغطية المالية يرتب الطالب حسب األولويات المعتمدة حسب الجدول  :13المادة 
 :التالي
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 ترتيبات مشتركة: الفصل الثالث

عدد المنح المسندة مرتبط بالمنح المقدمة و : 09المادة 

 .بالغالف المالي المتاح

يشجع المرشح الذي استكمل دراسته في : 00المادة 

على معدله  نقطتينالعلوم و التقنيات بدون إعادة بإضافة 

 .التوجيهي

باستثناء سنة للغة، عند اإلقتضاء كل سنة  :00المادة 

نقطة من عالمة  تنزعمن الرسوب أو توقيف للدروس 

السنة المرجعية هي سنة الحصول على . ترتيب المترشح

 .ياشهادة الباكلور

ترتيب لكل التوجيه أو عالمة المعدل  :02المادة 

مترشح تجاوز عمره العمر المحدد بالجدول المرجعي 

 .أسفله يقلص بنقطة لكل عام تجاوزه

 أقل من مستوى الدراسة

 سنة 00 1

 سنة 03 0

 سنة 01 3

 سنة 05 1

 سنة 02 5

 سنة 09 2

 سنة 09 9

الجامعي المقدم يناير للعام  1يحدد العمر المرجعي من 

 .ةمنحلفيه الطلب ل

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 02المادة 

 3بتاريخ  1715المقرر، و خاصة ترتيبات المقرر رقم 

رق إسناد منح الطالب طالمحدد  0227مايو 

الموريتانيين على التراب الوطني و في الخارج و كذلك 

 .النصوص المعدلة له

هذا المقرر  بتنفيذللمنح  ةياللجنة الوطن تكلف: 04المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 الاقتصاد وزير دلى املنتدبة الوزارة

 ابملزيانية امللكفة واملالية
 نصوص مختلفة

مايو  51صادر بتاريخ  310-7352مرسوم رقم 

بمطار يقضي بالمنح النهائي لقطع أرضية  7352

نواكشوط القديم في والية نواكشوط الشمالية لصالح 
 شركة النجاح ماجور ووركس ش م

تمنح بصفة نهائية لصالح شركة النجاح :  المادة األولى

ماجور ووركس ش م القطعتين األرضيتين التاليتين 

NC26   03وNC  والبالغة مساحتها االجتماعية الخام :

تبلغ المساحة ربع في حين متر م 23. 022, 02

والواقعتان في منطقة   ،متر مربع 02 .62،620الصافية

المطار القديم بوالية نواكشوط الشمالية مقاطعة دار 

 :النعيم بلدية دار النعيم كما هو مبين في الجدول التالي

 NC-70: القطعة 

 (متر مربع)المساحة  النوع

 02 223, 30 المساحة الخاصة 

 00 203, 06 الطرق

 06 223, 00 المجموع

 NC-03القطعة 

 (متر مربع)المساحة  النوع

 62 030, 60 المساحة الخاصة 

 2 000, 20 الطرق 

 02 002, 36 المجموع

 : يلي تتمثل إحداثيات القطع في ما

 NC-70: إحداثيات القطعة  -5

 ص س 

0 0222 022066 3006 6330026 

6 0020 020632 0622 6330000 

0 6000 022600 3230 6330322 

2 2022 022302 3220 6333200 

0 2602 022333 2630 6333222 

0 2002 022222 6302 6333200 

2 2202 022226 2220 6333220 
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2 3002 022302 6302 6330060 

2 0202 022323 0002 6330002 

03 2000 022322 2222 6330020 

 

 NC-03: إحداثيات القطعة  -7

 ص س 

0 2020 022266 3006 6333202 

6 2222 022202 202 6333202 

0 2220 022220 0002 6333600 

2 2220 022222 230 6333600 

0 2200 022002 0260 6333022 

0 0002 022000 6230 6333000 

2 6222 022200 2622 6333202 

2 2320 022200 2232 6333206 

2 6000 022262 0020 6333260 

مخططات التقطيع موضوع المرسوم  ىتبق : 7المادة 

القاضي  6300يناير  60بتاريخ  6300-02رقم 

بالمصادفة على مخطط تقطيع منطقة مطار نواكشوط 

واعتبارها ذات نفع عام  ،سارية المفعول مالقدي

 6300يونيو  03بتاريخ  6300-023والمرسوم رقم  

القاضي بالمصادقة على مخططات تقطيع القطع 

مقاطعة ’ منطقة مطار نواكشوط الدولي القديمألرضية با

بلدية دار النعيم والية نواكشوط الشمالية  ، دار النعيم

 .وإعالنها ذات نفع عام

تمنح هاتان القطعتان األرضيتان مقابل  :0المادة 

األعمال المحددة في االتفاقية الموقعة بين الدولة 

 الموريتانية وشركة النجاح ماجور وركس ش م بتاريخ

والمتعلقة بإنشاء شبكة الخدمات الجافة  6300مايو  62

بالمنطقة العسكرية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي 

 . C3Iوالبنايات 

كافة الرتيبات السابقة المخالفة لهذا  ىتلغ :2المادة 

 .المرسوم

يكلف الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد  : 1المادة 

فيذ هذا المرسوم الذي ينشر والمالية المكلف بالميزانية بتن

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

يونيو  50صادر بتاريخ  520- 7502مرسوم رقم 

يقضي بتعيين موظف في الوزارة المنتدبة لدى  7502

  وزير االقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

للموارد البشرية والوسائل  ايعين مدير :المادة األولى

العامة للخزينة والمحاسبة العمومية في الوزارة المنتدبة 

وزير االقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية السيد  ىلد

 الدليل المالي   ،صدفن عبد هللا  مفتش رئيسي للخزينة

78564 U،     الرقم الوطني للتعريف

 . 0219مايو  11وذالك اعتبارا من   0321752011

وزير االقتصاد  ىيكلف الوزير المنتدب لد:  7المادة 
والمالية المكلف بالميزانية بتطبيق هذا المرسوم الذي 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
----------------- 

يونيو   50صادر بتاريخ  522- 7502مرسوم رقم 
يقتضي بتعيين موظفين في الوزارة المنتدبة   7502

 لدى وزير االقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية 
يعين في الوزارة المنتدبة لدى وزير :  المادة األولى

االقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وذالك اعتبار من 
 : سادة ال 0212فاتح دجمبر 
 ديوان الوزير

 المفتشية العامة الداخلية 

المفتش محمد ولد ببوط،  الرقم الوطني للتعريف  -

1329901012 

 اإلدارة المركزية 

 المديرية العامة للميزانية 

 مديرية إعداد قوانين المالية 

مختار السعد، الرقم الوطني للتعريف : المدير  -

5115773213 

 مديرية التنسيق ونظم المعلومات 

أحمد ولد آب، الرقم الوطني للتعريف :  المدير  -

7319229003 

يكلف الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد :  7المادة 

والمالية المكلف بالميزانية بتطبيق هذا المرسوم الذي 

سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يونيو  52صادر بتاريخ  520-7502مرسوم رقم 

يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في  7502

معا ضد الفقر والطفولة "نواكشوط لصالح جمعية 

 " المحرومة

معا " تمنح بصفة مؤقتة لصالح جمعية : ىالمادة األول

القطعة األرضية البالغة " ضد الفقر والطفولة المحرومة

،  F 19والواقعة في القطاع  0م 3322تها مساح

الجنوبية طبقا للمخطط  –الرياض ، والية نواكشوط 

 :المرفق واإلحداثيات التالية

 ص س النقاط

 1994059,68 401683,483 أ

 1994007,36 401654,102 ب

 1993980,20 401701,929 ج
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 199432,52 401731,31 د

 

اإليواء مقر لجمعية تخصص القطعة األرضية : 7المادة 

 "معا ضد الفقر والطفولة المحرومة " 

 .يتم هذا المنح مجانا:  0المادة 

يجب أن يظل االستغالل منسجما مع وجهة : 9المادة 

 أعاله 0القطعة األرضية المنصوص عليها في المادة 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :0المادة 

 .المرسوم 

لوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد يكلف ا :0المادة 

الذي  هذا المرسوم والمالية المكلف بالميزانية بتطبيق

سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

----------- 

يونيو  50صادر بتاريخ  302 7352مرسوم رقم 
يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية زراعية في  7352

عين أهل الطايع بوالية آدرار لصالح بلدة يقرف بلدية 
 مؤسسة محمد بن بوطي الحامد

تمنح بصفة مؤقتة لصالح مؤسسة محمد :  ىالمادة األول
بن بوطي الحامد ؛ القطعة األرضية الزراعية البالغة 

هكتار والواقعة في ( 6033)وخمسمائة  ألفينمساحتها 
ا والية ادرار كم أطاربلدية عين أهل الطايع في مقاطعة 

هو موضح بالمخطط المرفق بالملف واإلحداثيات 
 :مركاتور العالمي التالية نظامالمشتقة من 

 ص س لنقاطا
 7720200 010019 ا

 7713319 011090 ب

 7712027 012092 ج

 7713209 005001 د

تخصص القطعة األرضية حصريا اليواء :  7المادة 
  .وتربية الحباري إلنتاجمشروع 
 .يتم منح هذه القطعة األرضية مجانا : 0المادة 
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  2المادة 

 .المرسوم
يكلف المدير العام للعقارات وأمالك الدولة  :1المادة 

بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 إشعــــــارات
 إعالنـــــات -4

 
 12/70/1780بتاريخ  87601/1780رقم  عالن ضياعإتصريح ب

 .ة و عشربعسنة ألفين و س يوليوشهر  ثالثاء الخامس و العشرين منفي يوم ال

 :ولد السنهوري، موثق عقود بانوكشوط وأحمد/ حضر أمامنا نحن األستاذ

. في علب آدرس، الحامل ب 9191أحمد محمود مصطفى أبنو، المولود سنة : السيد

و صرح أنه قد ضاع له السند . القاطن في انواكشوط 1974299299رقم . ت

المتضمن ملكية القطعة  97/47/7497الصادر بتاريخ  72772العقاري رقم 

 .فرغ زينةت –( إسكان) K. Ext. Sect 6الواقعة في الحي  552األرضية رقم 

 .لهذا سلمنا للمعني هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة بعد قراءتها عليه

********** 

جمعية : تسمى جمعيةيقضي باإلعالن عن  3371يونيو  30بتاريخ  3710وصل رقم 

 التيسير و اإلتقان

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 .المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

و النصوص  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي للجمعية 

المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40المادة 

 ية إجتماع: كةشبأهداف ال

 غير محدودة: ةشبكمدة صالحية ال

 انواكشوط : ةشبكمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 سيدي محمد ولد أحمد لمرابط: الرئيــــــــس

 الشيخ إبراهيم ولد محمد عبد هللا: األمين العام

 محمد محمود ولد محمد حيبلل: المالية أمين

********** 
هيئة دار : تسمى منظمةيقضي باإلعالن عن  3371يونيو  30بتاريخ  3713وصل رقم 

 الحديث المدنية إلحياء السنن

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 .المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

و النصوص  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890 تخضع هذه الجمعية للقانون رقم

و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي للجمعية 

في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المذكورة وبكل تغيير 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40المادة 

  .تنظيم أسابيع تحسيسية في مجال إحياء السنن و     المحافظة عليها: شبكةأهداف ال

 غير محدودة: ةشبكمدة صالحية ال
 واكشوط ان: ةشبكمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد المصطفى ولد محمد المصطفى : الرئيــــــــس

 سيد عبد القادر ولد إطفيل: األمين العام

 الشيخ سعد بوه ولد محمد المصطفى : الخزينة أمين

********** 

رابطة : تسمى جمعيةيقضي باإلعالن عن  3371يوليو  71بتاريخ  3703وصل رقم 

 الموريتانيين خريجي روسيا و دول اإلتحاد السوفياتي سابقااالطر 

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

لنصوص و ا 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800

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

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40المادة 

 ة علمي: ةجمعيأهداف ال
 غير محدودة: ةجمعيمدة صالحية ال

 انواكشوط : ةجمعيمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 لمرابط محمد المختار عبدي عمار: الرئيــــــــس

 أحمد امبارك اميسه: األمين العام
 محمد لحبيب يب الطالب عثمان: المالية أمين

********** 
جمعية : تسمى جمعيةيقضي باإلعالن عن  3376دجمبر  37بتاريخ  3001وصل رقم 

 الرفق و اإلحسان الخيرية

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 .المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

و النصوص  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي للجمعية 

المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40المادة 
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 ية إجتماع: كةشبأهداف ال

 غير محدودة: ةشبكمدة صالحية ال
 انواذيبو: ةشبكمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 مصباحه والد بادي: ةالرئيــــــــس
 عالي اصان جوب: األمين العام

 توتو دويديه مكي: ة الخزينةأمين

********** 

جمعية : تسمى جمعيةيقضي باإلعالن عن  3371يونيو  30بتاريخ  3710وصل رقم 

 اإلحسان لمحاربة األمية و لنصرة حقوق النساء و مساعدة األسر الضعيفة

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 .المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

و النصوص  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي للجمعية 

لثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر ا

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40المادة 

 ية إجتماع: شبكةأهداف ال
 غير محدودة: ةشبكمدة صالحية ال

 انواذيبو : ةشبكمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 كانه والد بادي:  ةالرئيــــــــس

 لمنية وال دبادي: ةالعام ةاألمين

 الحسنية دداه: ة الماليةأمين

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة نصف شهرية  االشتراكات و شـــراء األعـــداد

 من كل شهر .05و  00تصدر يومي 

إعـالنات و إشعــارات 

 مختلفــة

 االشتراكات العادية

 

 أوقية 03333: اشتراك الشركات

 أوقية 73333: اإلدارات

 أوقية 53333: 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 -040رقم الحساب البريدي 

 

لمصلحة تقدم اإلعالنات 

 الجريدة الرسمية

 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية 

مسؤولية فيما يتعلق 

بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 

 

  

 

 

 

 


