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 الجريدة الرسمية للجمهورية
 

 اإلسالمية الموريتانية 

  
 

 
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 4509 العدد 91الســــنة  7352أغسطس  30

 المحتــوى
 قوانين و أوامر قـانونية -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم - 7
 رئاسة امجلهورية

 نصوص مختلفة

  179....يقضي بتعيين أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني 7352-052مرسوم رقم    7352يو ليو 59

 179..................................يقضي بتعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية 7352-003مرسوم رقم    7352يوليو  73
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 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

يرخص ألفراد أسرة السيد بابو الحسن احمد سالم باالحتفاظ بالجنسية  7352-3700مرسوم رقم   7352يونيو  32

 179.......................................................................................................الموريتانية

 179............يتانية للسيد محمد الخو بوياييرخص باالحتفاظ بالجنسية المور 7352-3709مرسوم رقم    7352يونيو  32

ناصر الدين زيدون ولد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد  7352-3743مرسوم رقم   7352يونيو  32

 179............................................................................................................زيدون

  103...مريم داودا جالو/ يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيدة 7352 – 3747مرسوم رقم    7352يونيو  32

  103..سناء العلمي معافي/ يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيدة 7352 – 247مرسوم رقم   7352يونيو  57

سيد أحمد / يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق إعادة اإلدماج للسيد 7352 – 740مرسوم رقم   7352يونيو  57

 103.............................................................................................................الكوري

محمد عبد الفتاح لفرك باالحتفاظ بالجنسية / يرخص للسيد 7352 – 749مرسوم رقم   7352يونيو  57

 103.......................................................................................................الموريتانية

  103.....محمد المصطفى الجفة/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352 – 713مرسوم رقم    7352يونيو  57

  103.........حمادي سيديا خليل/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352 – 715مرسوم رقم    7352يونيو  57

بالجنسية  باالحتفاظآدما سالم كمرا وأفراد أسرته  يرخص  للسيد 7352- 3717مرسوم رقم   7352يونيو  57

  105.......................................................................................................الموريتانية

 105........بكاري عبد هللا كمرا/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352 – 710مرسوم رقم    7352يونيو  57

 105.......اسماعيل سيدي كمرا/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352 – 714مرسوم رقم    7352يونيو  57

 105.........بامو جاجي سوخنا/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352 – 711مرسوم رقم    7352يونيو  57

 105....مودي صيدو سيسو خو/ دللسي يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352 – 712مرسوم رقم    7352يونيو  57

بالجنسية  باالحتفاظيرخص ألفراد  أسرة السيد  الشيخ المختار الداه   7352- 3712مرسوم رقم   7352يونيو  57

  107.......................................................................................................الموريتانية

  107..........ممادو باري/ منح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيدي 7352 – 710مرسوم رقم    7352يونيو  57

  107...........ماسينا عمر جان/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352 – 719مرسوم رقم    7352يونيو  57

 107.....با سيراممدو/ منح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس للسيدة ي 7352 – 3723مرسوم رقم    7352يونيو  57

 107......با عبدا ممدو/ يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس السيد 7352 – 3725مرسوم رقم    7352يونيو  57

 107.....با بوكار ممدو/ يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس السيد 7352 – 3727مرسوم رقم    7352يونيو  57

  100..عمر صمب أنجاي/ يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس السيد 7352 – 3720مرسوم رقم    7352يونيو  57

 100.....كالدو مامادوبا/ س السيديمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجن 7352 – 3724مرسوم رقم    7352يونيو  57

 القدوس ممدو   عبدول/ يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس السيد 7352 – 3721مرسوم رقم   7352يونيو  57

 100.................................................................................................................با

بالجنسية  باالحتفاظيرخص للسيد  يحي احميدي امخيطرات وأفراد أسرته  7352-3795مرسوم رقم   7352يونيو  03

  100......................................................................................................الموريتانية

 وزارة ادلفاع الوطين
 نصوص تنظيمية

 100.....................................................يحدد مختلف األسلحة للجيش البري 3705مقرر رقم    7352مارس  73
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 وزارة الاقتصاد واملالية
 نصوص تنظيمية

 104..............................."لننتج داخل موريتانيا"َيتعلق بإجراءات تنفيذ مبادرة  3590مقرر  رقم    7352فبراير  72

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

 7355دجمبر  70الصادر بتاريخ  7003من المقرر رقم  1يقضي بإلغاء ترتيبات المادة  3712مقرر رقم   7352مارس  50

 101.......................(خ و ت ب و م م)القاضي بإنشاء خلية وطنية لتنسيق برنامج مكافحة المالريا 

البرنامج الوطني لمحاربة فيروس نقص المناعة : يقضي بإنشاء برنامج يسمى  3712مقرر  رقم   7352مارس  50

  102................................(.ب و م س )االلتهابات المتنقلة عن طريق الجنس والسيدا / المكتسبة 

ديسمبر  70الصادر بتاريخ  7070من المقرر رقم  1المادة يقضي بإلغاء ترتيبات  3710مقرر  رقم   7352مارس  50

  102......(ب وم س ج )المتضمن إنشاء برنامج يسمى البرنامج الوطني لمكافحة السل و الجذام  7355

 وزارة الصيد والاقتصاد البحري
 نصوص تنظيمية

 100............السمك بنواكشوطيحدد شروط منح رخص شغل المجال العمومي لسوق  3057مقرر رقم    7352مارس  72
 نصوص مختلفة

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5500مقرر رقم   7502يناير  50

AGHWEINIT SARL....................................................................................050  

 القاضي 7502يناير  50الصادر بتاريخ  5502يلغي ويحل محل المقرر رقم  5525مقرر رقم    7502يناير  05

 SMPIN.....................057بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة 

 RIMيقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5520مقرر رقم   7502يناير  00

FOOD FISH..............................................................................................050  

مومي البحري لشركة يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال الع 5505مقرر رقم   7502يناير  00

WORDFISH SARL.....................................................................................055  

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5500مقرر رقم   7502يناير  00

SAHEL TP...............................................................................................050 

يقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5507مقرر رقم   7502يناير  00

SECMAR................................................................................................ 550  

 RIMيقضي بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة  5500مقرر رقم   7502يناير  00
ASMAK............................................................................................... ..052 

 وزارة الزراعة
 نصوص تنظيمية

فنية لمشروع الدعم الجهوي للمبادرة من أجل الري و لجنة يقضي بإنشاء لجنة قيادة  3723مقرر رقم   7352مارس  51

 140............................................................................(س.ر.أ.ل.ج.د.م)في الساحل 

 149.....(ش.ت.م.ت.و)سيير لمشروع تنمية الشعب الشاملة قضي بإنشاء وحدة تي 3795مقرر رقم    7352مارس  77
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 وزارة التجهزي والنقل
 نصوص مختلفة

يتضمن تعيين منسق وأعضاء السلطة المكلفة بأمن مطار نواكشوط الدولي  3075مقرر مشترك رقم   7352مارس  79

  149....................................................................................................أمتونسي

 وزارة الهتذيب الوطين
 نصوص مختلفة

مدارس الفجر ": يتعلق بالسماح بافتتاح مؤسسة للتعليم الحر تسمى 5200مقرر مشترك رقم   7502 أغسطس 00

 055"......................................................................................................الحديثة

 الوزارة املنتدبة دلى وزير الاقتصاد واملالية امللكف ابملزيانية
 نصوص مختلفة

ي والية اترارزة لفائدة السيد الحسن ولد يقضي بالمنح النهائي لقطعة ارضية زراعية ف 3729مقرر رقم   7352مارس  73

 149...................................................................................................عليون توره

 

 إشعــــــارات –0
 إعالنـــــات  -4
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 قوانين و أوامر قانونية -1

 -قرارات  –مقررات   –مراسيم -2
 تعميمات

 رئاسة امجلهورية
 نصوص مختلفة

 7352يو ليو 59صادر بتاريخ  7352-052مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك 

 المركزي الموريتاني 

 :يعين أعضاء مجلس السياسة النقدية :  المادة األولى

 سيد ولد محمد عبد هللا  -

 إسماعيل ولد الصادق -

 غوثل دجبي -

 واكيعيشة  -

 سالم ولد عبيدن -

يكلف محافظ البنك المركزي الموريتاني  : 7المادة 

ة بتطبيق هذا المرسوم الذي يلغي ويحل محل كاف

وسينشر هذا المرسوم في . الترتيبات السابقة المخالفة له

  .الجريدة الرسمية

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

 7352يوليو  73صادر بتاريخ  7352-003رقم  مرسوم

 يقضي بتعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية

يعين السيد با يحيى بوكار مكلفا بمهمة :  المادة األولى

 .برئاسة الجمهورية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  : 7المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

يونيو  32صادر بتاريخ  7352-3700مرسوم رقم 

يرخص ألفراد أسرة السيد بابو الحسن احمد  7352

 سالم باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية

يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم :  المادة األولى

وبيانتهم، باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية األصلية وذلك 

 :ون هم والمعنيالروسية بعد اكتسابهم للجنسية 

المولودة بتاريخ  افيكانااليفانا فيرا نيكوال  -

بيها السيد نيكوال ألفي شلوفو،  32/50/8501

ا فمها زينيدا تيخوألوافيكانا اليفانا افيكانا 

تيخوفا، بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف 

 ؛5273357443

المولودة بتاريخ  اناستاسيا بابو احمد سالم -

في استراخان، ألبيها السيد بابو  50/58/8512

فيرا نيكوال اليفانا احمد سالم وألمه الحسن 

 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف  ،افيكانا

 ؛ 0121035004

المولود بتاريخ   محمد بابو احمد سالم -

السيد بابو  في السبخة، ألبيه 56/56/8510

فيرا نيكوال اليفانا  الحسن احمد سالم وألمه

 بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف ،افيكانا

 ؛  3245900920

د بتاريخ والمولالشيخ بابو احمد سالم  -

في تفرغ زين، ألبيه السيد بابو  85/52/8556

فيرا نيكوال اليفانا احمد سالم وألمه الحسن 

بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف  ،افيكانا

0590202209 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من  :7المادة 

تاريخ توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

يونيو  32صادر بتاريخ  7352-3709مرسوم رقم 

يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد  7352

 محمد الخو بوياي

المولود ، محمد الخو بوياي /للسيديرخص  :المادة األولى

الخو : ألبيه السيد اكجوجت،في  58/58/8563 بتاريخ

بدون  ماله احمد سالم محمدي،:  و ألمه محمد بوياي

الحاصل  8130336252: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية  األمريكيةعلى الجنسية 
 .األصلية

ا المرسوم اعتبارا من تاريخ يسري مفعول هذ :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  32صادر بتاريخ  7352-3743مرسوم رقم 

يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيد  7352

 ناصر الدين زيدون ولد زيدون

ناصر الدين زيدون ولد  /للسيديرخص  :المادة األولى

 المذرذرة،في  56/53/8560 المولود بتاريخ، زيدون

امته :  و ألمه ولد زيدون األمينزيدون محمد  ألبيه السيد
بدون مهنة، الرقم الوطني  محمد فال المختار انتقري،
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الحاصل على الجنسية  2434107001:  للتعريف

 .األصلية باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األمريكية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  2صادر بتاريخ  7352 – 3747مرسوم رقم 

منح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس ي 7352

  داودا جالومريم / للسيدة

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق : المادة األولى
  بتاريخ ةالمولود، مريم داودا جالو/ التجنس للسيدة

السيد داودا  ألبيها  ،(السنغال)في داهرا  30/50/8558

الرقم  ،سنغالية: ، الجنسية األصليةعيستا: و ألمها  جالو

، (بطاقة اإلقامة) 5774200730: الوطني للتعريف

 .بدون مهنة: المهنة 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 247مرسوم رقم 

يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  7352

 علمي معافي السناء / للسيدة

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق : المادة األولى
 :بتاريخ ةالمولودعلمي معافي ، السناء / التجنس للسيدة

علمي الألبيها محمد ( المغرب)في فاس  52/50/8515 

لرقم الوطني الثريا بنت علي العياشي، ا: معافي و ألمها 

الجنسية ( بطاقة اإلقامة) 2200201145: للتعريف

 .بدون مهنة مغربية: األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 740مرسوم رقم 

إعادة يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق  7352

 سيد أحمد الكوري/ للسيد اإلدماج

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق :  المادة األولى

 :المولود بتاريخسيد أحمد الكوري، / إعادة اإلدماج للسيد

أحمد الكوري ألبيه ( المغرب) ردسأوفي  58/58/8556

: ةالمكتسب ، الجنسيةيلظاتفرح بنت لف: و ألمه  بنبابن 

 .بدون مهنة: المهنة مغربية،

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 749مرسوم رقم 

باالحتفاظ  محمد عبد الفتاح لفرك/ سيديرخص لل 7352

 بالجنسية الموريتانية

، محمد عبد الفتاح لفرك /يرخص للسيد: المادة األولى

: ألبيه السيد افديركفي  55/50/8508.: المولود بتاريخ

بدون  ه محمد عثمانيمأم:  وألمه لفرك أحمد عبد الفتاح

الحاصل  1210072750: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية  يةالفرنسعلى الجنسية 
 .األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 713مرسوم رقم 

/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352

 محمد المصطفى الجفة 

محمد المصطفى الجفة،  /يرخص للسيد: المادة األولى

 : في بومديد ألبيه السيد 50/50/8502: .المولود بتاريخ

لطالب أحمد حمدي امه مريم وأل المصطفى سيد الجفة

، 0744729033: دون مهنة، الرقم الوطني للتعريفب

باالحتفاظ بجنسيته  اإلسبانيةالحاصل على الجنسية 
 .الموريتانية األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 715مرسوم رقم 

/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352

 حمادي سيديا خليل 

حمادي سيديا خليل ،  /يرخص للسيد: المادة األولى

 : في لكصر، ألبيه السيد 28/83/8505: .المولود بتاريخ

مه ميمونة بنت محمد محمود اخليل وأل: سيديا باهي خليل

، 0510531104: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته  الكنديةالحاصل 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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يونيو  57 صادر بتاريخ 7352- 3717رقم  مرسوم

آدما سالم كمرا وأفراد أسرته : يرخص  للسيد  7352

 حتفاظ بالجنسية الموريتانية باال

يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم :  المادة األولي
وبياناتهم ، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك 

 :هم والمعنيون الفرنسيةبعد اكتسابهم للجنسية 

 58/58/8505المولود بتاريخ آدما سالم كمرا  -

سالم وأوندي كمرا / في سيلبابي ألبيه السيد 
دابا امبركولو ، بدون مهنة ، الرقم : وألمه

  5225019504: الوطني للتعريف 
: المولودة بتاريخ جمبارا ادرامان كمرا  -

في الدافور ، ألبيها السيد  28/83/8502

كمب كامرا : مها آدرامان باكري كامرا وأل
: كمرا ، بدون مهنة ، الرقم الوطني للتعريف 

3729350492  
في  33/58/3555:المولودة فاتو آداما كمرا  -

جيفيسي سير أرج، ألبيها السيد آداما سالم كمرا 
وألمها جمبار ادرامان كمرا ، بدون مهنة الرقم 

 ، 7239744070: الوطني للتعريف 
اريخ المولود بتادرمان آدما كمرا  -

ي سير أرج ،ألبيه زفي جيف 50/50/3553

ادرامان  جمبارا: آدما سالم كمرا وألمه :  السيد
: كمرا، بدون مهنة الرقم الوطني للتعريف

5491117739 ، 
المولود بتاريخ سالوم آداما كمرا  -

ألبيه  في جيفزي سير أرج، 31/56/3550

جمبار ادرامان : آدما سالم كمرا وألمه : السيد 
: كمرا، بدون مهنة الرقم الوطني للتعريف

9540522700 
 80/56/3551المولودة بتاريخ كمب آدما كمرا  -

آدما سالم : ألبيه السيد  في جيفزي سير أرج،
جمبار ادرامان كمرا ، بدون :  اكمرا وألمه

 3770453034: مهنة الرقم الوطني للتعريف

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ :  7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 710مرسوم رقم 

/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352

 بكاري عبد هللا كمرا

بكاري عبد هللا كمرا،  /يرخص للسيد: المادة األولى 

 : في التاشوط، ألبيه السيد 28/83/8505 المولود بتاريخ

كمرا،  بدون  او ألمه جارا هارون:  عبد هللا بكاري كمرا

، الحاصل 9493241222: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية  الفرنسيةعلى الجنسية 
 .يةاألصل

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 714مرسوم رقم 

/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352

 سيدي كمرا اسماعيال

، سيدي كمرا  اسماعيال /يرخص للسيد: المادة األولى 

: في التاشوط، ألبيه السيد 85/50/8516 المولود بتاريخ

كمرا،  بدون  بنتا بكاريو ألمه : سيدي سولي كمرا

، الحاصل 0752137121: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية  الفرنسيةعلى الجنسية 
 .األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 711مرسوم رقم 

/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352

 بامو جاجي سوخنا

، بامو جاجي سوخنا /يرخص للسيد: ولىالمادة األ 

: في التاشوط، ألبيه السيد 28/83/8561 المولود بتاريخ

،  بدون أمنتا سيدي سوخناو ألمه  جاجي فودي سوخنا
، 02311490022: مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته  الفرنسيةالحاصل على الجنسية 
 .الموريتانية األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 712مرسوم رقم 

/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352

 مودي صيدو سيسو خو

مودي صيدو سيسو خو،  /للسيديرخص : المادة األولى 

 في غابو، ألبيه السيد 28/83/8505 المولود بتاريخ

، سيس مودي صيدو أحمدي سيسو خو و ألمه سيرا كولي

، 0342212292: بدون مهنة، الرقم الوطني للتعريف

باالحتفاظ بجنسيته  الفرنسيةالحاصل على الجنسية 
 .الموريتانية األصلية

المرسوم اعتبارا من تاريخ يسري مفعول هذا  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

-------------------------- 
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يونيو  57 صادر بتاريخ 7352- 3712مرسوم رقم 

الشيخ المختار الداه  : يرخص ألفراد  أسرة السيد  7352

 بالجنسية الموريتانية  باالحتفاظ

يرخص لألشخاص التالية أسماؤهم :  األوليالمادة 
وبياناتهم، باالحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية األصلية وذلك 

 : والمعنيون هم الفرنسيةبعد اكتسابهم للجنسية 

بتاريخ  المولود الشيخ المختار الداه -

/ في اركيز ألبيه السيد  28/83/8505

المخطار محمد سالم الداه وألمه عيشة أحمد 
: ون مهنة الرقم الوطني للتعريفالخال، بد

5719509979، 
: المولودة بتاريخ  آسية يحي آبدي -

يحي / في برينة ، ألبيها السيد  28/83/8512

، بدون  مريم أحمدو الفغ: حمود آبدي وألمها

  9400594220: مهنة الرقم الوطني للتعريف 
: المولودة بتاريخ  إيمان عيشة الشيخ الداه -

الشيخ : ألبيها السيد في اركيز 50/55/3550

آسية يحي آبدي بدون : المختار الداه وألمها 

 ،0437270737مهنة الرقم الوطني للتعريف 
المولودة بتاريخ  آيات زينب الشيخ الداه -

في فرنسا ، ألبيها السيد الشيخ  82/52/3585

المختار الداه وألمها آسية يحي آبدي ، بدون 

  2002299423: مهنة الرقم الوطني للتعريف
: المولود بتاريخ  محمد المختارالشيخ الداه -

الشيخ : في اركيز ، ألبيه السيد  33/83/3582

آسية يحي آبدي بدون : المختار الداه وألمه 

 ،1452990014مهنة الرقم الوطني للتعريف 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

---------------------- 
يونيو  57ادر بتاريخ ص 7352 – 710مرسوم رقم 

لجنسية الموريتانية عن طريق التجنس منح اي 7352

 ممادو باري / للسيد
الجنسية الموريتانية عن طريق  تمنح: ىالمادة األول 

 المولود بتاريخممادو باري، / التجنس للسيد

في سيراليون، ألبيه باري و ألمه رضيتو  81/55/8500

الجنسية ، 4100220702: باري، الرقم الوطني للتعريف

 .المهنة تاجرسيراليونية، االصلية 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 719مرسوم رقم 

/ للسيد يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية 7352

 ماسينا عمر جان 

المولود ماسينا عمر جان،  /للسيديرخص : ىالمادة األول

عمر : في روصو، ألبيه السيد 28/58/8506بتاريخ

: الرقم الوطني للتعريف ،بدون مهنة ،جان

 الفرنسية، الحاصل على الجنسية 7170229343

 .باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 3723مرسوم رقم 

يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  7352

 با ممدو سيرا/ للسيدة 

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق :  ىلالمادة األو
، المولودة بتاريخ با ممدو سيرا/ التجنس للسيدة 

 ممدو: ، ألبيها السيد( السنغال)في دكار  30/88/3550

با، الجنسية األصلية  وألمها عيساتا، ممدوبا بوكاربا 
 .طالبة: ، المهنة فرنسية

تاريخ يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من  : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 3725مرسوم رقم 

سية الموريتانية عن طريق التجنس يمنح الجن 7352

 با عبدا ممدو/ لسيدل

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق :  ىالمادة األول
بتاريخ  المولود با، عبدا ممدو/ لسيدلالتجنس 

ألبيه  ممدو  ،(فرنسا)في صار سيليس  50/53/3553

، فرنسية: عيستا ممدوبا، الجنسية األصلية  بوكاربا وألمه
 . تلميذ: المهنة 

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 3727مرسوم رقم 

سية الموريتانية عن طريق التجنس يمنح الجن 7352

 بوكار ممدوبا/ لسيدل

نح الجنسية الموريتانية عن طريق تم:  ىالمادة األول
بتاريخ  المولودبا، بوكار ممدو/ لسيدلالتجنس 

ألبيه ممدو  ،(موريتانيا)في روصو  82/58/8516

: با، الجنسية األصلية  بوكاربا وألمه عيستا ممدو
 . مهندس :، المهنة فرنسية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية
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------------------------ 

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 3720مرسوم رقم 

يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  7352

 عمر صمب أنجاي / سيدلل

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق :  ىالمادة األول
بتاريخ  المولود، عمر صمب أنجاي لسيدلالتجنس 

ألبيه   ،(فرنسا)في مونت ال جولي  33/50/8510

: صمب أنجاي  وألمه  هولي دمبا، الجنسية األصلية 
 . العب كرة قدم محترف :، المهنة فرنسية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 3724مرسوم رقم 

سية الموريتانية عن طريق التجنس يمنح الجن 7352

 با كالدو مامادو/ لسيدل

سية الموريتانية عن طريق تمنح الجن:  ىالمادة األول
 بتاريخ المولود، با كالدو مامادو لسيدالتجنس ل

دو اما، ألبيه  م(فرنسا)  في صار سيليس 86/51/3556

: با، الجنسية األصلية  دواماتا مابوكاربا وألمه  عيس
 .تلميذ :، المهنة  فرنسية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  : 7المادة 

للجمهورية اإلسالمية توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  57صادر بتاريخ  7352 – 3721مرسوم رقم 

سية الموريتانية عن طريق التجنس يمنح الجن 7352

 با عبدول القدوس ممدو/ لسيدل

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق :  ىاألولالمادة 

بتاريخ  المولود ،با عبدول القدوس ممدو لسيدلالتجنس 

، ألبيه  ممدو  (السنغال)  دكارفي  51/53/8550

: با، الجنسية األصلية  عيستا ممدو بوكاربا وألمه

 .العب كرة قدم : ، المهنةفرنسية

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  : 7المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  03صادر بتاريخ  7352-3795مرسوم رقم 

يحي احميدي امخيطرات وأفراد : يرخص للسيد  7352

بالجنسية الموريتانية باالحتفاظأسرته   

يررررخص لألشرررخاص التاليرررة أسرررماؤهم  : ىاألولاااالماااادة 

وبياناتهم، باالحتفاظ بجنسريتهم الموريتانيرة األصرلية وذلرك 

 :بعد اكتسابهم للجنسية الفرنسية والمعنيون 

: المولود بتاريخ  يحي احميدي امخيطرات -

/ في بوتلميت ألبيه السيد  31/83/8500

نبغوها أحمد :أحميدي أمحمد أمخيطرات وألمه 

يله ، بدون مهنة ، الرقم الوطني محمد لع

 ، 9322095022: للتعريف

المولودة بتاريخ  تسلم الشيخ باي امخيطرات -

/ في السنغال  ، ألبيها السيد  80/85/8558

: الشيخ باي مختار والد امخيطرات  وألمها 

نادية باب احمد يوره ، بدون مهنة ، الرقم 

   5920229243: الوطني للتعريف

المولود بتاريخ  يطراتاحميدي يحي امخ -

يحي : في باريس ، ألبيه السيد  85/50/3588

تسلم الشيخ باي : احميدي امخيطرات وألمه

امخيطرات ، بدون مهنة الرقم الوطني للتعريف 

 :3001090097 ، 

: المولود بتاريخ  امير يحي امخيطرات -

يحي : في سانليس ، ألبيه السيد  56/52/3580

تسلم الشيخ باي :  احميدي امخيطرات وألمه 

امخيطرات ، بدون مهنة الرقم الوطني للتعريف 

 :9210230427.  

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :7المادة 

ة توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمي

 .الموريتانية

 وزارة ادلفاع الوطين
 نصوص تنظيمية

يحدد  7352مارس  73صادر بتاريخ  3705مقرر رقم 

 مختلف األسلحة للجيش البري

تحدد مختلف األسلحة للجيش البري :  المادة األولى
 :كالتالي 

 سالح المشاة  -
 سالح المدرعات -
 سالح المدفعية -
 سالح الهندسة  -
 سالح العتاد  -
 سالح اإلشارة  -

تحدد خصوصيات هذه األسلحة بموجب توجيه  : 7المادة 

 .من قائد األركان العامة للجيوش
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يكلف قائد األركان العامة للجيوش بتنفيذ هذا  : 0المادة 

المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
  .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الاقتصاد واملالية
 نصوص تنظيمية

يتعلق  7352فبراير  72صادر بتاريخ  3590مقرر  رقم 

 "لننتج داخل موريتانيا"َبإجراءات تنفيذ مبادرة 

يهدف هذا المقرر إلى تحديد إجراءات :  المادة األولى
 "الننتج داخل موريتاني"تنفيذ مبادرة 

. مساعدة في إنجاز أهداف المبادرةالمن أجل  : 7المادة 

جنة إشراف و وحدات ميدانية يتم إنشاء خلية مشروع و ل
 :تحدد مهام و تشكيلة تلك الهيئات على النحو التالي

 خلية المشروع -5

تنشأ خلية لمشروع مبادرة َلننتج داخل  : 0المادة 

 .االقتصاد و المالية وزير موريتانياَ ملحقة بديوان

تعمل هذه الخلية بصفة عامة على إزالة العقبات التي تحد 
من تنافسية المؤسسات و تقوم بتشجيع تنويع االقتصاد من 
خالل دعم ظهور شبكة من المؤسسات الموريتانية القادرة 

كما تعمل على رفع القيمة المضافة . على المنافسة
للمنتجات الموريتانية و تشجيع االستثمار الخارجي 

و تفتح األسواق الدولية أمام المنتجات . المباشر
الموريتانية و تخلق فرص عمل خاصة بالنسبة لحاملي 

 .الشهادات من الشباب

لننتج داخل "تكلف خلية تنفيذ مبادرة   : 4المادة 

 :بصفة خاصة بما يلي "َموريتانيا

تسيير الوسائل البشرية والمادية و المالية  -
 :الموضوعة تحت تصرفها

إعداد خطط العمل و الميزانيات السنوية و إنتاج  -
تقارير عن األنشطة الدورية الموجهة إلى اللجنة 

 الوزارية و للجنة الفنية و لجنة اإلشراف ؛
التحضير الجتماعات اللجنة الوزارية و  -

اجتماعات اللجنة الفنية لدعم المبادرة و كذلك 
اإلشراف و متابعة تنفيذ قرارات و لجنة 

 لك الهيئات؛ توصيات ت
لننتج "الفاعلين في تنفيذ مبادرة   لتنسيق أعما -

 "داخل موريتانيا
 إعداد الدراسات المبرمجة في إطار المبادرة ؛ -
متابعة تنفيذ النشاطات المبرمجة في إطار  -

 ."لننتج داخل موريتانيا"مبادرة  

تتحمل ميزانية الدولة النفقات المتعلقة بأجور  :1المادة 

كما يمكن للخلية تلقي . إيجار مقرهاعمال الخلية و 
 .تمويالت إضافية من الشركاء الفنيين و الماليين

دار الخلية من طرف منسق برتبة مستشار ت: 2المادة 

 : يلي وزير و يضم طاقمها ما

. مكلفين ببرامج لكل منهم رتبة مدير( 2)ثالثة  -

 :يختصون كما يلي

ة أقطاب تقنية تس 6مكلف ببرنامج إنشاء  -

قطاعات الصيد البحري و زراعة  فيية نموذج
الخضروات و التنمية الحيوانية المكثفة و 

الصناعات والتقنيات الجديدة لإلعالم و االتصال 
 الخفيفة و مواد البناء المحلية؛

مكلف ببرنامج ترقية المنتجات الموريتانية ذات  -
 القدرة التنافسية؛

مكلف ببرنامج ترقية المنتجات الموريتانية ذات  -
 لقدرة التنافسية؛ا

تحويل و توطين /مكلف ببرنامج إنشاء -
المؤسسات في موريتانيا و تطوير رأس المال 

 البشري و البحث العلمي 
 مسؤول مكلف بالمتابعة و التقييم ؛ -
 مسؤول إداري و مالي؛ -
 .عمال الدعم -

يساعد المكلف ببرنامج األقطاب التقنية من  :2المادة 

منهم رتبة رئيس مصلحة لكل . معاونين( 6)ة تطرف س

 :و ذلك على النحو التالي

 معاون مكلف  بقطاع الصيد البحري؛ -
 معاون مكلف  بقطاع زراعة الخضروات؛ -
 معاون مكلف  بقطاع التنمية الحيوانية المكثفة ؛ -
معاون مكلف  بقطاع التقنيات الجديدة لإلعالم و  -

 االتصال؛
 معاون مكلف  بقطاع الصناعات الخفيفة؛ -
 .مكلف  بقطاع مواد البناء المحليةمعاون  -

 لحنة اإلشراف -3

إن أعضاء اللجنة الفنية لدعم مبادرة  َلننتج  :0المادة 

 – 8500داخل موريتانياَ المنشآة بموجب المقرر رقم 

هم أعضاء لجنة  3586دجمبر  50الصادر بتاريخ 

 .إلشراف على خلية تنفيذ مبادرة  َلننتج داخل موريتانياَ ا

 :تكلف لجنة اإلشراف على الخصوص بما يلي :9المادة 

 متابعة أنشطة وحدة تسيير المشروع؛ -
و خطط العمل السنوية  ةالمصادقة على الميزاني -

 و متابعة تنفيذها؛
رير امتابعة مؤشرات األداء باالعتماد على تق -

 التقييم والتدقيق ؛
 تقوم الخلية بسكرتاريا اللجنة؛ -
ه نسخ تشفع اجتماعات اللجنة بمحاضر توج -

 .منها إلى القطاعات المعنية بالمبادرة

( 2)تعقد لجنة اإلشراف على األقل ثالثة  :53المادة 

كما يمكنها . اجتماعات عادية سنويا بدعوة من رئيسها
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تداول بشكل صحيح  .عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة
 .ثلثي أعضائها

 الوحدات الميدانية؛ -0

تعتمد الخلية على وحدات ميدانية داخل  :55المادة 

القطاعات و الهيئات المعنية مبادرة  َلننتج داخل موريتانياَ 
 : و التي هي

 وزارة الصيد و االقتصاد البحري؛ -
 وزارة التجارة و الصناعة و السياحة؛ -
 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي؛ -
 وزارة الزراعة؛ -
 وزارة البيطرة؛ -
غيل والتكوين المهني و تقنيات وزارة التش -

 إلعالم واالتصال؛ا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ -
 المركزي الموريتاني؛ البنك -
 صندوق اإليداع و التنمية ؛ -
 اتحاد أرباب العمل الموريتانيين؛ -
غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة  -

 .الموريتانية

بموجب  يتم تعيين أعضاء الوحدة الميدانية :57المادة 

مذكرة عمل صادرة عن قطاعاتهم الوصية و يقومون 
 .بمتابعة األنشطة المبرمجة على مستوى تلك الهيئات

يتم تنسيق عمل كل وحدة ميدانية من طرف  :50المادة 

ممثل الهيئة داخل اللجنة الفنية لدعم مبادرة  َلننتج داخل 
 .موريتانياَ 

ل محضر تجتمع وحدة العمل الميداني كل شهرين و يحا
 .اجتماعاتها إلى منسق خلية المشروع

 :ترتيبات نهائية -0

يكلف األمين العام لوزارة االقتصاد والمالية  :54المادة 

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 
 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

يقضي  7352مارس  50صادر بتاريخ  3712مقرر رقم 

الصادر  7003من المقرر رقم  1بإلغاء ترتيبات المادة 

القاضي بإنشاء خلية وطنية  7355دجمبر  70بتاريخ 

 (خ و ت ب و م م)لتنسيق برنامج مكافحة المالريا 

من المقرر رقم  0تلغى ترتيبات المادة :  المادة األولى

القاضي بإنشاء  3588دجمبر  31الصادر بتاريخ  3225

خ و ت ب )ة لتنسيق برنامج مكافحة المالريا خلية وطني
 :وتستبدل كما يلي  (و م م

تسير وحدة تنسيق البرنامج الوطني : ( جديدة: ) 5المادة 

لمكافحة المالريا من طرف منسق يعين بمقرر من  وزير 
 .الصحة، وله رتبة مدير مساعد ويتمتع بنفس االمتيازات

األمراض يكلف تحت الوصاية الفنية لمدير مكافحة 
بتنسيق ومتابعة وتنفيذ القرارات وخطط العمل المصادق 

وهو المسؤول عن . عليها من طرف لجنة اإلشراف
تسيير ميزانية البرنامج المصادق عليها من طرف لجنة 
اإلشراف ومسؤول عن الموارد البشرية والمادية والمالية 

 .للبرنامج

 ويساعد في مهمته من طرف فريق متعدد االختصاصات،
يعين أعضاؤه بمذكرة عمل من األمين العام لوزارة 

 :الصحة، ويتكون هذا الفريق من 

 مسؤول عن المتابعة والتقييم -
 مسؤول إداري ومالي عن تسيير المدخالت -
 لخاص بالتكف/ مسؤول تقني -
 .مسؤول السكرتاريا -

يتمتع كل هؤالء المسؤولين برتبة رئيس مصلحة 
 .ويستفيدون من نفس االمتيازات

يساعد المسؤول عن المتابعة والتقييم في مهمته من طرف 
: 

 مسؤول مكلف بالرقابة الوبائية -
 مسؤول التخطيط وتسيير البيانات -
 مسؤول مكلف بالبحث والوثائقية -
 .مسؤول مشرف وطني -

 :من طرف  يساعد المسؤول المكلف بالتكفل

 مسؤول عن البيولوجيا -
ة مسؤول عن التكفل بالمنشئات الصحية العمومي -

 والخصوصية
 مسؤول عن التكوين -
 مسؤول عن التكفل القاعدي -
 مسؤول عن التعبئة االجتماعية -
 مسؤول عن العالج الوقائي المناوب -
 الحشريات/ مسؤول عن مكافحة النواقل -
 .مسؤول عن التدخالت متعددة القطاعات -

 :يساعد المسؤول االداري والمالي من طرف 

 مسؤول عن المالية والممتلكات -
 عن الجرد والجودة والفعالية واليقظةمسؤول  -
 مسؤول عن المخزون والتموين -
 .مسؤول عن اللوجستية -

ويتمتعون كلهم برتبة رئيس قسم ويستفيدون من نفس 
 .االمتيازات

يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ  : 7المادة 

هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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------------------------ 

 7352مارس  50صادر بتاريخ  3712مقرر  رقم 

البرنامج الوطني لمحاربة : يقضي بإنشاء برنامج يسمى 
االلتهابات والسيدا  /فيروس نقص المناعة المكتسبة 

 (. ب و م س )المتنقلة عن طريق الجنس 

ينشأ لدى مديرية مكافحة األمراض : المادة األولى 
البرنامج الوطني لمحاربة / بوزارة الصحة برنامجا يسمى

االلتهابات و( السيدا)فيروس نقص المناعة المكتسبة 
 .(ب و م س )المتنقلة عن طريق الجنس 

التنسيق الوثيق مع مختلف مصالح يهدف هذا البرنامج ب
وزارة الصحة إلى محاربة مختلف أمراض السيدا و 

و يكلف بتنسيق و . االلتهابات المتنقلة عن طريق الجنس
تنفيذ االستراتيجيات و التوصيات في مجال الوقاية و 

 .التشخيص و التكفل و البحث في عموم التراب الوطني

اربة فيروس نقص يسير البرنامج الوطني لمح :7المادة 

االلتهابات المتنقلة عن طريق والسيدا / المناعة المكتسبة 
 :و ينفذ من طرف الهيئات التالية( ب و م س )الجنس 

 لجنة إشراف، -
 وحدة تنسيق ، -
 .لجان قطاعية -

لجنة اإلشراف هي الهيئة العليا وصاحبة  :0المادة 

 :القرارات و تكلف ب

المساهمة في إعداد و مراجعة اإلستراتيجية  -
الوطنية لمكافحة فيروس و مرض السيدا 

 االلتهابات المتنقلة عن طريق الجنس،و
 اعتماد مساطر اإلجراءات الفنية والتعليمات، -
االعتماد و التصديق على المسطرة اإلجرائية  -

 المتعلقة بالتسيير اإلداري و المالي،
 لي،المصادقة على كل اكتتاب داخ -
 اعتماد خطط العمل السنوية للبرنامج الوطني  -
 اعتماد الميزانيات السنوية، -
 متابعة تنفيذ خطط العمل السنوية، -
المصادقة على الحصيلة العملية و المالية  -

لبرنامج الوطني لمحاربة فيروس نقص المناعة ل
االلتهابات المتنقلة عن والسيدا / المكتسبة 

 طريق الجنس،

األمين العام، )ر سام من وزارة الصحة يترأس اللجنة إطا
يعين من طرف ( مكلف بمهمة، مستشار، مدير مركزي

 .وزير الصحة

 :و تتكون من
 ممثل عن المديرية المكلفة بمكافحة األمراض، -
 ممثل عن المديرية المكلفة بالصحة القاعدية، -
 ممثل عن المديرية المكلفة بالطب اإلستفشفائي، -
ة الوطنية لمكافحة ممثل عن األمانة التنفيذي -

 السيدا،
 ممثل عن كلية الطب، -

رئيس مصلحة أمراض المعدة و الجهاز  -
 الهضمي بمنشأة مرجعية،

منظمة غير أو جمعية عاملة في مجال مكافحة  -
 األمراض المرتبطة بالسيدا 

 .ممثلين عن الشركاء الفنيين و الماليين -

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثالثة أشهر في دورة عادية 
. و كلما دعت الحاجة في دورة طارئة بدعوة من رئيسها

يمكن للجنة في كل وقت أن تطلب إجراء دراسة أو خبرة 
يتولى منسق البرنامج سكرتارية . بغية تأسيس قراراتها

 .لجنة اإلشراف

في ال تمنح عضوية لجنة اإلشراف أي حق  :4المادة 

إال أنه في كل حالة يمكن للجنة . الحصول على تعويض
اإلشراف صرف النفقات الضرورية للقيام بمهمتها على 
. أكمل وجه، و يتم التعويض من الموارد الذاتية للبرنامج

يكمن أن يستفيد رئيس لجنة اإلشراف بصفة استشائية من 
عالوة تدفع من ميزانية البرنامج بعد مصادقة اللجنة و 

 .ر الصحةوزي

تسيير وحدة تنسيق البرنامج الوطني لمحاربة  :1المادة 

االلتهابات والسيدا / فيروس نقص المناعة المكتسبة 
المتنقلة عن طريق الجنس من طرف منسق يعين بمقرر 

مدير مساعد و يتمتع بنفس رتبة من وزير الصحة، وله 
 .االمتيازات

اض يكلف تحت الوصاية الفنية لمدير مكافحة األمر
بتنسيق و متابعة تنفيذ القرارات و خطط العمل المصادق 

و هو المسؤول عن . عليها من طرف لجنة اإلشراف
تسيير الميزانية المصادق عليها و عن العمال والموارد 

 .المادية و المالية للبرنامج 

و يساعد في مهمته من طرف فريق متعدد 
 االختصاصات، يعين أعضاؤه بمذكرة عمل من األمين

 :العام لوزارة الصحة، و يتكون هذا الفريق من

 مسؤول عن التكفل -
 .مسؤول عن المتابعة و التقييم والبحث  -
مسؤول إداري و مالي، المكلف باللوجستيك و  -

 .المدخالت
 .مسؤول  عن السكرتاريا -

يتمتع كل هؤالء المسؤولين برتبة رئيس مصلحة و 
 يستفيدون من االمتيازات

 :التكفل في مهامه من طرفيساعد المسؤول عن 

 .مسؤول عن التكفل الطبي -
 مسؤول عن التكفل النفسي و االجتماعي  -
مسؤول عن الوقاية من انتقال فيروس السيدا من  -

 .األم إلى الجنين
مسؤول عن الوقاية والكشف و التوعية و تغيير  -

 السلوك 

يساعد المسؤول عن المتابعة و التقييم والبحث في مهمته 
 :من طرف
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 .مسؤول مشرف وطني  -
 ..مسؤول مسير قاعدة البيانات  -
 .مسؤول مكلف بالتكوين -
يساعد المسؤول اإلداري و المالي، المكلف  -

 باللوجستيك و المدخالت في مهامه من طرف 
 مسؤول  المحاسبة -
مسؤول صيدالني متخصص في توريد و تسيير  -

 .مدخالت البرنامج

ه برتبة يتمتع مساعدو رؤساء المصالح المذكورين أعال
 .رئيس قسم و يستفيدون من نفس االمتيازات

تقوم المنسقية الوطنية للبرنامج الوطني  :2المادة 

و السيدا / لمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة 
االلتهابات المتنقلة عن طريق الجنس بتنفيذ األنشطة 
الميدانية ذات الطابع الوطني أو المشترك بين المناطق، 

أطير و اإلشراف على األنشطة الجهوية التي كما يتولى الت
تنفذ من طرف المديريات الجهوية للعمل الصحي و 

دماج المعمول به نالدوائر الصحية بالمقاطعات طبقا لإل
 .بالنسبة للنظام الصحي على المستوى الجهوي

 :تتكون مصادر البرنامج من :2المادة 

 المصادر الممنوحة في إطار ميزانية الدولة، -
ادر الممنوحة في إطار التمويالت المص -

 الخارجية ،
 الهدايا والهبات، -
 .لدعم الصحة أخرىأرصدة  -

يخضع االكتتاب و االمتيازات والرواتب  :0المادة 

 .لمصادقة لجنة اإلشراف و الوزير 

المنسق هو المسير للموارد و يسهر في هذا : 9المادة 

اإلطار على وضع نظام محاسبي مناسب كما يسهر كذلك 
 .على سالمة حسابات و كشوف النفقات

يتولى مسك محاسبة البرنامج الوطني  :53المادة 

السيدا / لمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة 
االلتهابات المتنقلة عن طريق الجنس مسؤول المصلحة و

اإلدارية و المالية و هو ملزم بتنفيذها طبقا لمبادئ و 
 .قواعد المحاسبة العمومية

المنسق و مسؤول المصلحة اإلدارية و المالية  :55المادة 

يوقعان معا كل الوثائق المالية و المحاسبية التي ينشأ عنها 
التزام بالصرف من موارد البرنامج طبقا للمبادئ 
والقواعد المعمول بها في الجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية و يتحمالن تبعات هذا التسيير

نامج الوطني لمحاربة فيروس يجب على البر: 57المادة 

االلتهابات المتنقلة عن والسيدا / نقص المناعة المكتسبة 
طريق الجنس أن يشكل لجانا قطاعية مكونة من علميين 
و باحثين، و ميدانين و منظمات غير حكومية لمناقشة 

 .القضايا المرتبطة بمكافحة هذه األمراض

صوصا تلغى كافة الترتيبات السابقة و خ :50المادة 

دجمبر  31الصادر بتاريخ  3235ترتيبات المقرر رقم 

المنشئ لوحدة التنسيق القطاعية لمحاربة فيروس  3588

 ومرض السيدا

يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا  :54المادة 

للجمهورية المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

 7352مارس  50صادر بتاريخ  3710مقرر  رقم 

 7070من المقرر رقم  1يقضي بإلغاء ترتيبات المادة 

المتضمن إنشاء  7355ديسمبر  70الصادر بتاريخ 

برنامج يسمى البرنامج الوطني لمكافحة السل و الجذام 
 ( ب وم س ج )

من المقرر رقم  0تلغى ترتيبات المادة : المادة األولى 

المتضمن  3588ديسمبر  31صادر بتاريخ ال 3231

إنشاء برنامج يسمى البرنامج الوطني لمكافحة السل و 
 : و تستبدل ما يلي( ب وم س ج )الجذام 

 ((جديدة: ))5المادة  

تسيير وحدة تنسيق البرنامج الوطني لمكافحة السل و 
الجذام من طرف منسق يعين من وزير الصحة، وله رتبة 

 .بنفس االمتيازات  مدير مساعد و يتمتع

وصاية الفنية لمدير مديرية مكافحة اليكلف تحت 
األمراض بتنسيق و متابعة و تنفيذ القرارات و خطط 

وهو . العمل المصادق عليها من طرف لجنة اإلشراف 
المسؤول عن تسيير ميزانية البرنامج وعن العمال و 

 .الموارد المادية و المالية للبرنامج

من طرف فريق متعدد و يساعد في مهامه 
االختصاصات، يعين أعضاؤه بمذكرة عمل من األمين 

 :العام لوزارة الصحة، و يتكون هذا الفريق من

 .مسؤول عن المتابعة والتقييم -
 .مسؤول إداري و مالي -
 .خاص باللوجستيك و بالمدخالت/مسؤول تقني  -
 مسؤول عن السكريتاريا -

لحة و يتمتع كل من هؤالء المسؤولين برتبة رئيس مص
 .يستفيد من نفس االمتيازات

يساعد المسؤول عن المتابعة و التقييم في مهامه من 
 :طرف

مسؤول مكلف بالسل المتعدد المقاومة و  -
 المصحوب بداء نقص المناعة المكتسبة 

 .مشرف وطني  -
 .مسير قاعدة البيانات -
مسؤول مكلف بالتكوين والتجديد يساعده معاون  -

 .مكلف بالتكوين 
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الخاص باللوجستيك وبالمداخالت /المسؤول التقني يساعد 
 :من طرف

 معاون مكلف بتسيير التموين والمخزون  -
 .مسؤول مكلف بشبكة العصيات المخبرية -

 يساعد المسؤول اإلداري والمالي من طرف محاسب

برتبة يتمتع مساعدو رؤساء المصالح المذكورين أعاله 
 .رئيس قسم و يستفيدون من نفس االمتيازات

يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا  :7لمادة ا

في الجريدة الرسمية للجمهورية الذي ينشر المقرر 
 .اإلسالمية الموريتانية

وزارة الصيد والاقتصاد 

 البحري
 نصوص تنظيمية

يحدد  7352مارس  72صادر بتاريخ  3057رقم  مقرر

شروط منح رخص شغل المجال العمومي لسوق السمك 
 بنواكشوط

 ترتيبات عامة: فصل تمهيدي 

من ( جديدة) 2تطبيقا لترتيبات المادة : المادة األولى

 28أ الصادر بتاريخ .و/ 880 – 3580المرسوم رقم 

تصاد و المتضمن تحويل الشركة ذات االق 3580يوليو 

(َ ن.س.س)المختلط المسماة ب َسوق السمك بنواكشوط 
إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و 
تحديد طرق تسييرها، بهدف هذا المقرر إلى تحديد 
شروط منح رخص شغل المجال العمومي البحري و 

 .األرضي لسوق السمك بنواكشوط 

يخضع شغل المجال العمومي، كما هو محدد  :7المادة 

يوليو  30الصادر بتاريخ  886 – 3580بالمرسوم رقم 

ستغالل منشآت سوق السمك بنواكشوط إلى او  3580

 .رخصة شغل صادرة طبقا لترتيبات هذا المقرر 
تبقى وثائق شغل المجال البحري أو استخدام المنشآت 

 550 – 3586الصادرة قبل بدء تنفيذ المرسوم رقم 

ؤها طبقا للترتيبات صالحة، ما لم يتم سبحها أو إلغا
 .المطبقة على هذه الوثائق 

رخص شغل المجال العمومي لسوق : الفصل األول 
 السمك بنواكشوط

 ترتيبات عامة: 5القسم 

ال يمكن ألي كان، دون امتالك وثيقة تخوله  :0المادة 

ذلك، شغل حيز من المجال العمومي لسوق السمك 
بنواكشوط أو استعماله في حدود تتجاوز حق االستخدام 

 .الذي يحق للكل
ال يمكن أن يكون شغل أو أستخدام المجال العمومي إال 

تتسم هذه الرخصة المذكورة بالطابع . استخداما مؤقتا

و ال يمكن أن تتجاوز خمسين سنة . ابل لإللغاءالهش و الق
 .التجديد( أو فترات)بما في ذلك فترة 

، من (جديدة) 2من أجل تطبيق ترتيبات المادة : 4المادة 

مارس  82الصادر بتاريخ  520 – 3580المرسوم رقم 

الذي يلغي و يحل محل بعض ترتيبات المرسوم  3580

و  3580يو يول 28الصادر بتاريخ  880 – 3580رقم 

المتضمن تحويل الشركة ذات االقتصاد المختلط المسماة 
إلى مؤسسة (َ ن.س.س)ب َسوق السمك بنواكشوط 

عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و المحدد لطرق 

 3586 – 550من المرسوم رقم  0تسييرها و المادة 

، ينقسم المجال العمومي 3586مايو  80الصادر بتاريخ 

سوق السمك بنواكشوط  إلى مناطق البحري و األرضي ل
تبعا لالستعماالت المتوقعة، وفقا لمداوالت مجلس اإلدارة 

 .المصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالصيد
و في إطار هذا التقسيم يتم منح رخص شغل المجال 
العمومي البحري و األرضي لسوق السمك بنواكشوط من 

يه في المادة العام على النحو المنصوص علالمدير طرف 

 .أدناه 6

 :يخضع لنظام الترخيص: 1المادة 

 استغالل المجال و السقائف والمنشآت األخرى؛ -
استخدام المعدات الخاصة، مع إجبارية الخدمات  -

 العمومية؛
االستخدام للنشاطات التي تكتسي طابع الخدمة  -

العمومية الصناعية و التجارية كالحفظ 
 والتخزين؛

ت األخرى الداخلة في االستخدام لكل النشاطا -
حوزة سوق السمك بنواكشوط بما يتفق مع 

 مهمتها؛
 لة ؛ئجمع النفايات الصلبة و السا -
 التزويد بالمنتجات البترولية؛ -
 .إصالح السفن -

يتم إصدار رخصة شغل المجال العمومي إما  :2المادة 

على شكل إجراء من جانب واحد فردي أو جماعي، أو 
 .على شكل عقد

لمتضمن شغل المجال العمومي عقدا ذا طابع يكون العقد ا
 .إداري

و يتم توقيع اإلجراء األحادي الجانب أو العقد من طرف 
 .المدير العام

نظام رخص شغل المجال العمومي لسوق : 7القسم 

 السمك بنواكشوط

تمنح رخصة شغل المجال العمومي لكل  :2المادة 

 :و تبين على وجه الخصوص. شخص طبيعي أو معنوي
هدف الرخصة و ترسيم المنطقة التي تغطيها،  -

وكذا أجزاء المجال العمومي الضرورية 
 الستغالل المنشآت أو النشاطات المرخصة؛

فترة الحيازة الني ال يمكن أن تتجاوز خمس و  -
عشرين سنة على األكثر قابلة للتجديد؛ التأمين 
أو التأمينات الضرورية للمتعاقد من أجل تغطية 

ار التي تلحق باآلخرين؛ مسؤولية األضر
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اإلتاوات المترتبة على المستغل، طريقة حسابها 
 و آليات تسديدها؛

مبدأ احترام المساواة في المعاملة بين  -
 المستخدمين؛

المؤهالت المهنية و الفنية الدنيا و كذا  -
 الضمانات المالية المفروضة على المرخص له؛

 اإلتاوات التي يسددها الحائز؛ -
خدمات المقدمة من طرف آليات تعويض ال -

 المرخص له؛
 شروط االستغالل ؛ -
 شروط تمديد أو تجديد الرخصة أو إلغاؤها؛ -

إذن يجب على المترشح، بالنسبة لبعض األنشطة، حيازة 
بالعمل صادر طبقا للترتيبات التشريعية و القانونية 

 .المطبقة
 .الرخصة دون المساس بحقوق الغيرمنح يتم : 0المادة 
ال . يمكن تجديد الرخصة بطلب من الحائز :9المادة 

تترتب أي عالوة على رفض تجديد رخصة منتهية 
 .الصالحية

تنتهي صالحية رخصة شغل المجال العمومي : 53المادة 

 :لسوق السمك بنواكشوط في الحاالت التالية
 األجل المحدد في الوثيقة؛ انقضاء -
 تنازل المشغل؛ -
محددة سحب أو إلغاء الرخصة حسب الشروط ال -

 .أدناه 82في المادة 
يمكن سحبها أو إلغاؤها في كل لحظة ألسباب تدخل في 

 .إطار المصلحة العامة، بشرط تعويض عادل و مسبق
و تمثل هذه العالوة الجزء غير المستهلك من البيانات 

شآت ذات الطابع العقاري نوالبنى التحتية و الم
قية يحدد مبلغها على أساس النفقات الحقي. المرخصة

المبررة من طرف المرخص له، في حدود مخطط 
وال . استخدام المنشآت المرخصة و المرفق بوثيقة الشغل

تفضي هذه النفقات، في أي حال من األحوال، إلى إعادة 
 .تقييم لحساب العالوة

ال يمكن تطبيق قاعدة انخفاض قيمة المعدات  :55المادة 

طرف الحائز العقاري المبينة من  و المنشآت ذات الطابع
  .على فترة تتجاوز مدة صالحية وثيقة الحيازة

يضمن الحائز، على نفقته، طيلة فترة حيازة المجال 
العمومي، تكاليف صيانة األعمال بشكل يضمن 

 .استمرارية استخدامها لما هي معدة له أصال
يتخذ الحائز اإلجراءات الضرورية للحفاظ على نظافة 

 .المناطق المحيطة بها  تامة لألماكن المشيدة، وكذا
وفي حالة تقصير من طرفه أو في حالة إنذار لم تتم 
االستجابة له، يسترد منه تلقائيا و على نفقته من طرف 

 .اإلدارة العامة لسوق السمك بنواكشوط

يتم هدم البيانات والمنشآت و المعدات التي تم  :57المادة 

الحائز بعد وضعها أو المستخدمة في إستغاللها من طرف 
يتم تنفيذ . نهاية مدة الرخصة و إرجاع الوضع على حاله
 .هذه العمليات على نفقة و على مسؤولية الحائز

 : و ال يتم هذا الهدم في حالة

تتحول إجبارية الهدم و إعادة :  تجديد الرخصة -
الوضع على حاله إلى الحائز الجديد عند نهاية 

 رخصته؛
سمك بنواكشوط ير العام لسوق الإذا كان المد -

عز إلى صاحب الرخصة بطلب الحفاظ على أو
كل أو جزء من البيانات و المنشآت و المعدات 

في هذه الحالة، تحل إدارة سوق السمك . القائمة
بنواكشوط محل الحائز في كل الحقوق المتعلقة 
بالبيانات و المنشآت و التجهيزات التي يجب أن 

هناك عالوة ون أن تكون دتعاد إليه في حالتها 
 .على هذا األساس و ال توقيع عقد عمل

في حالة عدم إنجاز أعمال الهدم و بعد إنذار لم تتم 
االستجابة له، يمكن أن يسترجع تلقائيا على حساب 

 .صاحب الرخصة
يبقى صاحب الرخصة مسؤوال عن األعمال و المنشآت 
حتى هدمها الكلي أو إعادتها إلى اإلدارة العامة لسوق 

 .بنواكشوط و كذا تنفيذ أعمال الهدم المرتبطة بذلكالسمك 
يتم إلغاء الرخصة في أي وقت و بدون  :50المادة 

 :تعويض في الحاالت التالية
 عدم تنفيذ الشروط الفنية أو المالية للوثيقة؛ .5
انتهاء صالحية الوثيقة إذا لم يستخدمها الحائز في  .7

 األجل المحدد للوثيقة؛
 رتبة في اآلجال المحددة؛عدم تسديد اإلتاوات المت .0
لنشاط لتوقف غير مبرر ألكثر من ستة أشهر  .4

 المرخص له؛
إعطاء أو تحويل الرخصة دون إذن مسبق من  .1

 اإلدارة العام لسوق السمك بنواكشوط؛
إذا كان للمرخص له أو لممثله الشرعي ملف قضائي  .2

يتعلق بأمور تمس نشاطاته أو سمعة سوق السمك 
 بنواكشوط؛

خص له يخضع لتصفية قضائية بموجب إذا كان المر .2
 .حكم نهائي

الفصل الثاني تسيير معدات و منشآت سوق السمك 
 بنواكشوط

 ترتيبات عامة: 5القسم 
استغالل معدات سوق السمك أو  إن وضع  :54المادة 

بنواكشوط الموضوعة تحت تصرف العموم يمكن أن 
 .تكون ممتلكات منقولة أو عقارية

ليست ملكا للمؤسسة العمومية، إذا كانت هذه المعدات 
فيمكن أن تخضع لرخصة معدات خاصة مع إجبارية 

 .الخدمة العمومية
إذا كانت هذه المعدات أو المنشآت ملكا للمؤسسة 
العمومية، فيمكن أن تكون موضع تنازل عن معدات 

 .عمومية

سنة بما في ذلك  35ال يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخص 

 .فترات التجديد

رخص المعدات الخاصة مع إجبارية الخدمة : 7 القسم

 العمومية
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تأخذ رخصة المعدات الخاصة مع إجبارية  :51المادة 

الخدمة العمومية شكل معاهدة مبرمة بين اإلدارة العامة 
 .لسوق السمك بنواكشوط و المستغل

يرفق بهذه المعاهدة دفتر التزامات، يحدد على وجه 
 :الخصوص ما يلي

 المعدات و األدوات الخاصة؛شروط استخدام  -
اإلتاوات المترتبة على الملتمس و آليات  -

 مراجعتها ؛
 التزامات الخدمة العمومية اتجاه المستخدم؛ -
من  مبلغ الضمانة المفروض على المستفيد -

 الرخصة ؛
مبلغ  الظروف التي بموجبها يبرر المستفيد -

النفقات و الموارد السنوية المترتبة عن 
 االستغالل؛

 مارات الموضوعة على نفقة الملتمساالستث -
قاعدة انخفاض قيمة المعدات و خطة تمويل  -

 .المنشآت 
يصادق على نموذج دفتر االلتزامات من طرف مجلس 

 .اإلدارة
يصادق على أسعار استخدام المعدات الخاصة  :52المادة 

 .بموجب مداوالت مجلس إدارة سوق السمك بنواكشوط
 يةتنازل عن معدات عموم: 0القسم 

يمكن أن ترخص إدارة سوق السمك  :52المادة 

بنواكشوط، على شكل تنازل، بناء أو استغالل المنشآت و 
 .عند االقتضاء معدات عمومية تابعة للمؤسسة

 :يمكن أن يكون موضوع التنازل :50المادة 

 تسيير جزء من سوق السمك بنواكشوط؛ -
 استغالل المرسي؛ -
استغالل معدات عمومية لسوق السمك  -

 نواكشوط؛ب
 .عمليات المناولة في سوق السمك بنواكشوط -
يمنح التنازل، دون المساس بحقوق الغير، من  :59المادة 

طرف المدير العام لسوق السمك بنواكشوط بعد مداوالت 
 .مجلس اإلدارة

يأخذ التنازل شكل اتفاقية مبرمة بين إدارة سوق السمك و 
 .دارةالمتنازل له، مصادق عليها من طرف مجلس اإل

و يمنح التنازل لكل شخص معنوي يتعهد باحترام نظام 
استغالل سوق السمك بنواكشوط و شروط دفتر 

 : االلتزامات التي تنص خاصة على 
المنطقة التي يغطيها  موضوع التنازل و تحديد -

هذا التنازل وكذا أجزاء المجال العمومي للسوق 
الضرورية الستغالل المنشآت و األنشطة 

 .المتنازل عنها
شروط مدة إنجاز المنشآت و المنشآت الكبرى و  -

التجهيزات و األشغال إذا تعلق األمر بتنازل 
 استغالل و بناء؛

 نظم وشروط تسيير، و استغالل و استخدام هذه -
المنشآت و المنشآت الكبرى و التجهيزات و 
األشغال و كذا شروط و آليات صيانتها و 

 مالءمتها؛

التأمينات التي يجب على المتنازل له تقديمها  -
لتغطية مسؤوليته عن األضرار التي تلحق 

 باآلخرين؛ 
 مدة التنازل ؛ -
إتاوات التنازل و طريقة حسابها و آليات  -

 تسديدها؛
التعامل مع المستخدمين من  مبدأ المساواة في -

 طرف المتنازل له؛
الحد األدني من المؤهالت المهنية و الفنية  -

للمتنازل له و كذا الضمانات المالية المطلوبة 
 منه؛

أليات التسديد مقابل الخدمات المقدمة من طرف  -
 المتنازل له؛

و عند االقتضاء طريقة حساب العالوة  -
تنازل لدواعي الممنوحة للمتنازل له عند إنهاء ال

 .أخرى غير عدم احترام شروط معاهدة التنازل
إذا كان التنازل يتطلب شغل مؤقت للمجال  :73المادة 

العمومي، إال في حالة ترتيبات مخالفة في اتفاقية التنازل، 
يستفيد المتنازل له خالل فترة التنازل من حق شغل 
مساحة األعمال و البنايات و التجهيزات الثابتة و 

نشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها في إطار الم
 .نشاطه المرخص بموجب هذه االتفاقية

 الشغل المشكل لحقوق فعلية: الفصل الثالث
يملك الحائز على رخصة شغل مؤقتة للمجال  :75المادة 

علق بجزء تالعمومي لسوق السمك بنواكشوط أو لتنازل م
ة في إال في حالة ترتيبات مخالف من هذا المجال، 

ت  ذات آوالبنايات والمنش األعمالاالتفاقية، حقا فعليا في 
 .الطابع العقاري التي ينجزها في إطار نشاطه المرخص

يمنح هذا الحق لصاحبه، طلية فترة الرخصة و في 
الشروط المحددة في هذا الفصل، صالحيات و التزامات 

 .المالك
و تحدد وثيقة الشغل فترة الرخصة حسب طبيعة النشاط 

 .األعمال المرخصة و أهميتها

ال يمكن تحويل الحقوق أو األعمال أو : 77المادة 

البيانات أو المنشآت ذات الطابع العقاري خالل فترة 
صالحية الرخصة المتبقية و السارية الفعل، بما في ذلك 
حالة إنجازات أمنية تتعلق بهذه الحقوق و الممتلكات، إال 

ارة العامة من أجل لصالح شخص معتمد من طرف اإلد
استخدام يتماشى مع المجال العمومي لسوق السمك 

 .بنواكشوط
ال يمكن رهن الحقوق أو األعمال أو البيانات أو المنشآت 
إال من أجل ضمان قروض لصاحب الرخصة من أجل 
تمويل إنجاز أو التعديل أو تمديد األعمال أو البيانات أو 

على المجال المنشآت ذات الطابع العقاري الواقعة 
 .العمومي لسوق السمك بنواكشوط

ين غير المضمونين باستثناء نال يمكن للدائ :70المادة 

أولئك الذين نتج دينهم عن تنفيذ األعمال المنصوص 
عليها في الفترة السابقة أن يمارسوا آليات حفظ أو 
إجراءات تنفيذ إجباري على الحقوق المذكورة في هذه 

 .المادة
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على هذه الحقوق والممتلكات عند نهاية  تنقضي الرهانات
 .وثيقة الشغل

 شروط شغل البنايات و األماكن: الفصل الرابع

يمكن لبنايات سوق السمك بنواكشوط  :74المادة 

المستخدمة كمكاتب، أو حوانيت أو مخازن و كذا األماكن 
المخصصة لبيع السمك، حسب الحالة، أن تستغل 

 :بموجب
 عقد سنوي للشغل  -
 اتفاقية موسمية للشغل  -

تتضمن العقود تعهد المستأجر باحترام النصوص و
 .التنظيمية المتعلقة بحقوق العمل، و النظافة و األمن 

يجب على كل شخص حائز على اعتماد  :71المادة 

 .يرغب في استئجار مكان ثابت أن يتقدم بطلب مكتوب
و يمنح المكان بقرار من المدير العام لسوق السمك 

 .اكشوطبنو

يمكن إصدار اتفاقيات ذات طابع موسمي : 72المادة 

 .حسب نموذج مصادق عليه من طرف مجلس اإلدارة

يحدد المدير العام لسوق السمك بنواكشوط : 72المادة 

أسعار تأجير األماكن بعد مداوالت مجلس إدارة المؤسسة 
 .و تراجع هذه األسعار سنويا عند القتضاء

ل على مكان إذا لم يسدد كل ال يمكن ألي كان أن يحص
، .المبالغ المترتبة عليه من شغل مسبق لصندوق المؤسسة

أو في حالة تسببه في اضطرابات في سوق السمك 
 .بنواكشوط

تسدد حقوق تأجير األماكن إلى صناديق سوق السمك 
بنواكشوط، طبقا لألسعار المعمول بها، مقابل إصدار 

ت أخرى تمثل مخالصات مقتطعة من سجل أو أي مستندا
 .المبلغ المدفوع بالضبط

يبدأ سريان االشتراكات ابتداء من اليوم األول من الشهر 
 .الجاري

 .يؤدي عدم التسديد إلى طرد المستأجر
يسدد التجار الحائزين على اتفاقية تأجير المكان المحسوبة 

في . شهريا أو كل ثالثة أشهر طبقا لآلجال المعمول بها
التأخر، يتم اإلنذار عن طريق رسالة  حالة عدم التسديد أو

مقابل وصل تسليم و في حالة عدم التسديد أو التأخير 
 .خالل ثمانية أيام، يتم إلغاء االتفاقية و يتم تبليغ المعني

ال يمكن للحائز على مكان ممارسة سوى : 70المادة 

النشاط التجاري المنصوص عليه في الرخصة المكتوبة 
 .الممنوحة له

ن تغيير النشاط إال بعد ترخيص من المدير العام و ال يمك
لسوق السمك بنواكشوط، و في هذه الظروف يمكن أن 

 .التغيير في إلغاء الرخصة األصليةيتسبب هذا 

يحظر . هو حق شخصي إن حق شغل مكان :79المادة 

ه في بأو المساهمة  إعارته، أو تئجارهإعطاؤه، أو اس
صية القانونية شراكة أو تغيير بأي شكل كان الشخ

للمستفيد من االتفاقية، تحت طائلة اإللغاء الفوري دون 
 .إمكانية المطالبة بأي تعويض 

 .ال يمكن تحويل حق شغل الحيز ولو بالتوريث
يعود الحيز إلى المؤسسة حينما لم يعد مستخدما من 

 .طرف المستفيد الذي تم منحه إياه 

للتجار المتعلقة ال تتمتع االشتراكات الممنوحة  :03المادة 

بجزء من المجال العمومي لسوق السمك بنواكشوط، 
سواء كان بداخل القاعات أو في السوق، بطابع عقود 

قابلة لإللغاء واإليجار لكنها تشكل شروط هشة، بدون مدة 
في كل وقت من طرف اإلدارة العامة لسوق السمك 
بنواكشوط، دون أن يكون بإمكان المستفيد أن يحتج بأي 
ملكية تجارية، ألنها ال يمكن أن توجد في المجال 

 .العمومي

إذا تم حرمان مشتركين من أماكنهم، نتيجة : 05المادة 

لبعض األشغال، سيستفيدون، بعد استشارة ممثلي 
المنظمات المهنية، في أحسن األحوال، من اشتراك آخر، 

 .لكن ال يمكنهم بأي حال الحصول على أي تعويض

األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد  يكلف :07المادة 

في الجريدة الرسمية الذي ينشر البحري بتنفيذ هذا المقرر 
 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

---------------------- 
 نصوص مختلفة

يقضي  7502يناير  50 صادر بتاريخ 5500مقرر رقم 
بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي 

 AGHWEINIT SARLالبحري لشركة 
 AGHWEINIT يرخص لشركة  :المادة األولى

SARL    في اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة
سنة، لقطعة من المجال العمومي  (11)  خمسة عشرة

( 72  القطعة رقم( )2م 3000)البحري، مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتبمنطقة القطب البحري 

 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 
المحدد للرسوم من أجل  2112مايو  11الصادر بتاريخ 

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

أوقية للمتر المربع  ( 111)  مائة الرخصة بمبلغ خمس
 . أوقية للسنة( 1500000)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 
 .منتجات الصيدوتحويل 

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

 2التجارية بغية االستغالل طبقا لترتيبات المادة 
 .أعاله

الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  .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
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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 

م مانع لرجوع ما للمتطلبات الصحية و مجهزا بنظا
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 

تجارية و اإلطالع على الكشوف و الوثائق ال
 .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
أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة المحتملة  كما

التي يتم القيام بها من طرف السلطات المعنية 
 .المختصة

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

 ملف طلب االعتماد،
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 انعكاسات ال يجب أن  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

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

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

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

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :5المادة 
 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية

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

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 

عند أول طلب من شخصيا، و محدودا و قابال لإلرجاع 
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 التجارية،  انشيريالبحري، و والي والية 
ينشر في الجريدة سكل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي 

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

يلغي   7502يناير  05 صادر بتاريخ 5525مقرر رقم 
يناير  50الصادر بتاريخ  5502محل المقرر رقم ويحل 
بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من  القاضي 7502

 SMPINالمجال العمومي البحري لشركة 
في    SMPIN يرخص لشركة  :المادة األولى

  اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة
سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري،  (11)

بمنطقة القطب ( 50  القطعة رقم( )2م 3000)مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتالبحري 
 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

المحدد للرسوم من أجل  2112مايو  11الصادر بتاريخ 
العمومي اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال 

البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على صاحب 
أوقية للمتر المربع  ( 111)  الرخصة بمبلغ خمس مائة

 . أوقية للسنة( 1500000)سنويا، أي مبلغ 
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد 

حتى نهاية  رسالة المنحاأليام محسوبا من تاريخ توقيع 
 .لجارية مضروبا في الكلفة اليومية لإلتاوةالسنة ا

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

محصل األمالك العمومية و التسجيل و توجه نسخة من 
كل مخالصة إلى المصلحة المكلفة بالمجال العمومي 

 .ية التجاريةالبحري بمديرية البحر
مجمع لمعالجة يمنح الترخيص الحالي إلنجاز : 0المادة 

 .وتحويل منتجات الصيد
 :و يلزم المستغل بما يلي

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

 .أعاله
الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  .ب

مديرية البحرية التجارية و مديرية تعده مصالح 
 .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
تكون متوفرة يجب على كل مؤسسة معالجة أن  -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
نفاذ يجب أن تكون السلطة المختصة حرة في ال -و

إلى كل أجزاء مصنع المعالجة في أي وقت و 
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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 

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

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

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

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 
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 انعكاسات ال يجب أن  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

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

 .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   :5المادة 
 :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  -
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 

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

تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  2المادة 
 11الصادر بتاريخ  130المقرر وخاصة المقرر رقم 

بترخيص اإلستغالل المؤقت   ضياالق 2110يناير 
 SMPIN.لقطعة من المجال العمومي البحري لشركة 

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و االقتصاد : 0المادة 
و مدير البحرية التجارية،  انشيريالبحري، و والي والية 

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

------------- 
يقضي  7502يناير  00 صادر بتاريخ 5520مقرر رقم 

بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي 
 RIM FOOD FISHالبحري لشركة 

 RIM FOOD FISH يرخص لشركة  :المادة األولى
في اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة   

سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري،  (11)  عشرة
بمنطقة ( 75  القطعة رقم)( 2م 5527.50)مساحتها 

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

المحدد للرسوم من أجل  2112مايو  11الصادر بتاريخ 
اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال العمومي 
البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على صاحب 

أوقية للمتر المربع  ( 111)  لرخصة بمبلغ خمس مائةا
 . أوقية للسنة( 7500550)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
 2التجارية بغية االستغالل طبقا لترتيبات المادة 

 .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
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 
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الطبيعي طبقا للتشريعات و النظم و المعايير و 
 .النماذج البيئية المعمول بها
للتفتيش أو الرقابة المحتملة كما أنه ملزم بالخضوع 

التي يتم القيام بها من طرف السلطات المعنية 
 .المختصة

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

 ملف طلب االعتماد،
عند نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى  -ط

إطار هذا اإلجراء سيتم وضعيتها األولى، و في 
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 

ت و استغاللها انعكاسات يكون للمنشآال يجب أن  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

ال يمكن للمستفيد إقامة بنايات على مجاري المياه  -ل
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   :5المادة 
 :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 التجارية،  انشيريالبحري، و والي والية 

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

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

يقضي  7502يناير  00 صادر بتاريخ 5505مقرر رقم 
بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي 

 WORDFISH SARLالبحري لشركة 
 WORDFISH يرخص لشركة  :المادة األولى

SARL    في اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة
سنة، لقطعة من المجال العمومي  (11)  خمسة عشرة

( 11  القطعة رقم( )2م 3000)البحري، مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتبمنطقة القطب البحري 

 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 
المحدد للرسوم من أجل  2112مايو  11الصادر بتاريخ 

اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال العمومي 
لسنوية المفروضة على صاحب البحري، تحدد اإلتاوة ا

أوقية للمتر المربع  ( 111)  الرخصة بمبلغ خمس مائة
 . أوقية للسنة( 1500000)سنويا، أي مبلغ 

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

 .ة لإلتاوةالسنة الجارية مضروبا في الكلفة اليومي
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسديدا مقدم الدفع 

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 ترخيص الحالي إلنجاز يمنح ال: 0المادة 

 .وتحويل منتجات الصيد
 :و يلزم المستغل بما يلي

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

 .أعاله
الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  .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

ضالت، يستجيب على جهاز صرف مياه الف
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
يجب أن تكون السلطة المختصة حرة في النفاذ  -و

ي أي وقت و إلى كل أجزاء مصنع المعالجة ف
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 

 .ل بهاالنماذج البيئية المعمو
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة المحتملة 
التي يتم القيام بها من طرف السلطات المعنية 

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

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

نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى  عند -ط
وضعيتها األولى، و في إطار هذا اإلجراء سيتم 
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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 
 بعا للمخطط أو المخططات المرفقة ت

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

ال يمكن للمستفيد إقامة بنايات على مجاري المياه  -ل
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   :5المادة 
 :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 التجارية،  انشيريالبحري، و والي والية 

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

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

يقضي  7502يناير  00 صادر بتاريخ 5500مقرر رقم 
بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي 

 SAHEL TPالبحري لشركة 
في    SAHEL TP يرخص لشركة  :المادة األولى

  اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة
سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري،  (11)

بمنطقة القطب ( 0  قطعة رقمال( )2م 3000)مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتالبحري 
 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

المحدد للرسوم من أجل  2112مايو  11الصادر بتاريخ 
اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال العمومي 
البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على صاحب 

أوقية للمتر المربع  ( 111)  ة بمبلغ خمس مائةالرخص
 . أوقية للسنة( 1500000)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
لمعالجة مجمع يمنح الترخيص الحالي إلنجاز : 0المادة 

 .وتحويل منتجات الصيد
 :و يلزم المستغل بما يلي

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

 .أعاله
الحصول على محضر معاينة االستغالل الذي  .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 
ية و مجهزا بنظام مانع لرجوع ما للمتطلبات الصح

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 
وف و الوثائق التجارية و اإلطالع على الكش

 .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
أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة المحتملة  كما

التي يتم القيام بها من طرف السلطات المعنية 
 .المختصة

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

 ملف طلب االعتماد،
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 انعكاسات ال أن  يجب -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

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

 .البحري
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يجب أن يتقيد المستفيد بالشروط التي يمكن أن  -م
لفة تطالب بها المصالح المختصة في القطاعات المك
 .بالصيد و العمران و العقارات و الصناعة و البيئة

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :5المادة 
 :واالقتصاد البحري و ذلك في إحدى الحاالت التالية

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

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 التجارية،  انشيريالبحري، و والي والية 

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

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

يقضي  7502يناير  05 يخصادر بتار 5507مقرر رقم 
بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي 

 SECMARالبحري لشركة 
في    SECMAR يرخص لشركة  :المادة األولى

  اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة
سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري،  (11)

بمنطقة القطب ( 5  القطعة رقم( )2م 3000)مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتالبحري 
 131طبقا لترتيبات المقرر المشترك رقم  :7المادة 

المحدد للرسوم من أجل  2112مايو  11الصادر بتاريخ 
اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال العمومي 
البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على صاحب 

أوقية للمتر المربع  ( 111)  مائة الرخصة بمبلغ خمس
 . أوقية للسنة( 1500000)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

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

 .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 

مانع لرجوع ما  للمتطلبات الصحية و مجهزا بنظام
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 

جارية و اإلطالع على الكشوف و الوثائق الت
 .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
ابة المحتملة كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرق

التي يتم القيام بها من طرف السلطات المعنية 
 .المختصة

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

 ملف طلب االعتماد،
عند نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى  -ط

ء سيتم وضعيتها األولى، و في إطار هذا اإلجرا
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 

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

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

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

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

يتم إنهاء االستغالل بقرار من وزير الصيد   :5المادة 
 :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  -

ة التجارية و العمران على أن مصالح البحري
 .االستغالل تم بالفعل

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

تم التنازل عنه مقابل ثمن أو اإلدارة و ال يمكن أن ي
 .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 التجارية،  انشيريالبحري، و والي والية 

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

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

يقضي  7502يناير  00 صادر بتاريخ 5500مقرر رقم 
بترخيص اإلستغالل المؤقت لقطعة من المجال العمومي 

 RIM ASMAKالبحري لشركة 
في    RIM ASMAK يرخص لشركة  :المادة األولى

  اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع لمدة خمسة عشرة
سنة، لقطعة من المجال العمومي البحري،  (11)

بمنطقة القطب ( 05  القطعة رقم( )2م 3000)مساحتها 
 .طبقا للمخطط المرفق بتانيتالبحري 
 131قم طبقا لترتيبات المقرر المشترك ر :7المادة 

المحدد للرسوم من أجل  2112مايو  11الصادر بتاريخ 
اإلستغالل المؤقت و القابل لإلرجاع للمجال العمومي 
البحري، تحدد اإلتاوة السنوية المفروضة على صاحب 

أوقية للمتر المربع  ( 111)  الرخصة بمبلغ خمس مائة
 . أوقية للسنة( 1500000)سنويا، أي مبلغ 
ولى، تكون اإلتاوة السنوية مساوية لعدد بالنسبة للسنة األ

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 

ومية و التسجيل و توجه نسخة من محصل األمالك العم
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

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

 .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
فة العمومية و شبكات الطرق و استغالل المجال النظا

 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 

جم مجاري و فتحات يجب أن يكون ح. 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
سك أو يستغل مصنع لمعالجة كل شخص يم -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
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتيش أو الرقابة المحتملة 

رف السلطات المعنية التي يتم القيام بها من ط
 .المختصة

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

 ملف طلب االعتماد،
نهاية االستغالل، ترجع األماكن إلى  عند -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 انعكاسات ال يجب أن  -ك
 .سلبية على الوسط الطبيعي

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

 .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   :5المادة 
 :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 العمومي  أي تصرف أو -

 .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 التجارية،  انشيريالبحري، و والي والية 
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ينشر في الجريدة سكل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي 
 .الموريتانيةالرسمية للجمهورية اإلسالمية 

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

 وزارة الزراعة
 نصوص تنظيمية

يقضي  7352مارس  51صادر بتاريخ  3723مقرر رقم 

فنية لمشروع الدعم الجهوي ولجنة بإنشاء لجنة قيادة 
 (س.ر.أ.ل.ج.د.م)للمبادرة من أجل الري في الساحل 

يتم انشاء فريق التشاور والتوجيه :  المادة األولى
والمتابعة لمشروع الدعم الجهوي للمبادرة من أجل الري 

 (س.ر.أ.ل.ج.د.م)في الساحل 

يتكون هذا الفريق من لجنة القيادة وهي جهاز  : 7المادة 

لمشروع ولجنة فنية كجهاز لمتابعة لالتشاور والتوجيه 
 .وتنفيذ المشروع

عام ، جميع المواضيع المفيدة تفحص بشكل  لجنة القيادة
من أجل التوجيه ورقابة ومتابعة نشاطات وتسيير 

 : المشروع وخاصة 
المصادقة على الميزانيات وبرامج خطط العمل على  -5

 ضوء أهداف المشروع؛
فحص حسابات السنة المالية الماضية والتقرير  -7

 السنوي لألنشطة؛
 تحديد المعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ المشروع؛ -0
فحص وتحكم علي برامج النشاطات والميزانيات و  -4

تقارير األنشطة التي تم انجازها من طرف وحدة 
 تنسيق المشروع؛

متابعة تسيير أداء المشروع علي أساس تقارير حالة  -1
م العمل وكذالك تقارير التدقيق وتقارير التقييم يتقد

 وأخيرا تقارير دراسة تأثير المشروع؛
بالنسبة للمواضيع العملية  م التوجيهات الهامةيتقد -2

وضمان تجانس أنشطة المشروع مع األهداف 
 والسياسات واالستراتجيات القطاعية؛

إبداء الرأي حول مقترحات تعديل دليل إجراءات   -2
 التنفيذ الضرورية؛

فحص وتنظيم كافة الوثائق الخاصة التي تخضع   -0
 للتقدير من طرف المنسق الوطني للمشروع؛

مختلف الشركاء والسهر على تكاملها تنسيق تدخالت  -9
 وتجانسها؛

اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين أو إعادة توجيه   -53
 .المشروع

بتنسيق وإعداد خطط العمل والميزانية  اللجنة الفنيةتكلف 
السنوية وتصادق على خطة العمل التي ستقدم إلي لجنة 
القيادة للمشروع من أجل المصادقة عليها وهي مسؤولة 

بعة تنفيذ خطة العمل السنوية وتسدى توجيهات عن متا
وتوصيات من أجل ضمان تحقيق نتائج مرضية كما هي 

وتصادق اللجنة الفنية علي المراجعة .مبرمجة 
الموضوعية والمالية وتضمن التنسيق مع المشاريع 
األخرى والبرامج في القطاع على مستوى وزارة 

الفصلية  وتنسيق إنتاج تقارير حالة التقدم. الزراعة
والتي تعرض على لجنة القيادة من أجل  ةوالسنوي
 .دراستها

تتألف لجنة قيادة مشروع الدعم الجهوي   :0المادة 

كما ( س.ر.أ.ل.ج.د.م)للمبادرة من أجل الري في الساحل 
 :يلي

 مكلف بمهمة في وزارة الزراعة؛ :الرئيس 
 :األعضاء 

مكلف بمهمة، ممثل عن وزارة المياه والصرف  -
 حي؛الص

، المكلف الزراعة المستشار الفني لوزارة -
 بالسيلس؛

مستشار مكلف بالبيئية الخضراء ممثل عن  -
 وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛

مدير تنمية الشعب واإلشارة الزراعي بوزارة  -
 الزراعة؛

 مدير االستصالح الزراعي بوزارة الزراعة؛ -
مدير االستراتجيات والتعاون والمتابعة والتقييم  -

 بوزارة الزراعة ؛
مدير تعبئة المصادر وتنسيق المساعدات  -

 الخارجية ، ممثل عن وزارة االقتصاد والمالية؛
ممثل عن النظام المروي وممثل عن النظام  -

 المطري من المستفيدين
تجتمع لجنة قيادة المشروع في دورة عادية :  4المادة 

مرتين كل سنة ويمكنها االجتماع بشكل استثنائي إذا 
تضت الضرورة بطلب من رئيسها أو من منسق اق

ويمكنها أن تجتمع بشكل استثنائي بطلب من . المشروع 
 .وزير الزراعة

تدار سكرتاريا لجنة القيادة من طرف وحدة منسقية 
 .المشروع

 جنة الفنية يترأسها مدير االستراتيجياتلال:  1المادة 

 التعاون والمتابعة والتقييم بوزارة الزراعة ؛وتضمو
 كأعضاء

مدير تنمية الشعب واإلرشاد الزراعي بوزارة  -
 الزراعة ؛

 مدير االستصالح الزراعي  بوزارة الزراعة ؛ -
 مدير المياه بوزارة المياه والصرف الصحي؛ -
 منسق المشروع؛ -
 ممثل عن النظام المروي عن المستفيدين؛ -

عادية دورة تجتمع لجنة قيادة المشروع في  : 2المادة 

مرتين كل سنة ويمكنها االجتماع بشكل استثنائي إذا 
اقتضت الضرورة بطلب من رئيسها أو من منسق 

ويمكنها أن تجتمع بطلب من وزير . المشروع 
تدار سكرتاريا لجنة القيادة من طرف وحدة .الزراعة

 .منسقية المشروع

يكلف األمين العام لوزارة الزراعة بتنفيذ هذا  : 2المادة 

رر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المق
 .اإلسالمية الموريتانية

----------------------- 
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قضي ي 7352مارس  77صادر بتاريخ  3795مقرر رقم 
بإنشاء وحدة تسيير لمشروع تنمية الشعب الشاملة 

 (ش.ت.م.ت.و)
تنشأ وحدة لتسيير مشروع تنمية الشعب  : ىالمادة األول

والتعاون والمتابعة  الشاملة لدى إدارة االستراتيجيات
باستقاللية وتسيير  تتمتعوالتقييم في وزارة الزراعة ؛ و

 .الممتلكات
تكلف وحدة تسيير مشروع تنمية الشعب :   7المادة 

 .وتسييره تهبالتنفيذ المباشر للمشروع وبإدار
وحدة تسيير مشروع تنمية الشعب تكون ت :0المادة 

 :الشاملة من 
 منسقية؛ -
 خلية إدارية ومالية؛ -
 خلية متابعة وتقييم، -
كيفة )وحدتان فنيتان جهويتان للمشروع  -

 ؛(وكيهيدي
يمكن أن تتطور هذه الهيكلة حسب متطلبات تنفيذ 

 .المشروع
تكلف األمنية العامة لوزارة الزراعة بتنفيذ هذا  :4المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية  المقرر الذي
 .اإلسالمية الموريتانية

 والنقل التجهزي وزارة
 نصوص مختلفة

مارس  79صادر بتاريخ  3075مقرر مشترك رقم 

يتضمن تعيين منسق وأعضاء السلطة المكلفة  7352

 بأمن مطار نواكشوط الدولي أمتونسي 

تتشكل سلطة التنسيق المكلفة بأمن مطار :  ىالمادة األول
 :نواكشوط الدولي أمتونسي من 

 السيد سيد سيد محمد كنفود منسق ؛ -
 ممثل عن قيادة الجيش الجوي عضو؛ -
 ممثل عن األمن الرئاسي عضو ؛ -
ممثل عن كتيبة النقل الجوي للدرك الوطني  -

 عضو؛
ممثل عن مفوضية الشرطة الخاصة بمطار  -

 ونسي عضو؛نواكشوط الدولي أمت
ممثل مكتب الجمارك على مستوي مطار  -

 نواكشوط الدولي أمتونسي عضو ؛
ممثل عن الوكالة الوطنية للطيران المدني  -

 عضو؛
 ممثل عن شركة مطارات موريتانيا عضو؛ -
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  : 7المادة 
 .المقرر
يكلف األمين العام لوزارة التجهيز والنقل،  : 0المادة 

واألمين العام لوزارة الدفاع الوطني واألمين العام لوزارة 
الداخلية والالمركزية واألمين العام للوزارة المنتدبة لدى 
وزير االقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ،كل فيما يعنيه 

ة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمي
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الهتذيب الوطين
 نصوص مختلفة

 أغسطس 00صادر بتاريخ  5200مقرر مشترك رقم 
يتعلق بالسماح بافتتاح مؤسسة للتعليم الحر  7502
 "مدارس الفجر الحديثة": تسمى

، المولود محمد فال ولد زايد :يسمح للسيد: المادة األولى 
 مؤسسة، موريتاني الجنسية بفتح لنباغيةفي ا 1113سنة 

، (انواكشوط الجنوبية) عرفاتفي مقاطعة  للتعليم الحر
 ".مدارس الفجر الحديثة" دعىت

 12.111ة لترتيبات المرسوم رقم كل مخالف :7المادة 
المحدد  ، 1112فبراير  12مكرر الصادر بتاريخ 

ستؤدي لشؤوط افتتاح ومراقبة مؤسسات التعليم الحر، 
 .إلى إغالق المؤسسة المذكورة

األمين العام لوزارة الداخلية و  كل من  يكلف: 0المادة 
، كل التهذيب الوطنيالالمركزية، و األمين العام لوزارة 

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

تصاد الوزارة املنتدبة دلى وزير الاق 

 واملالية امللكف ابملزيانية

 نصوص مختلفة

يقضي  7352مارس  73صادر بتاريخ  3729مقرر رقم 

بالمنح النهائي لقطعة ارضية زراعية في والية اترارزة 
 لفائدة السيد الحسن ولد عليون توره

تمنح بصفة نهائية لصالح السيد الحسن :  المادة األولى

  2,7ولد عليون توره القطعة االرضية البالغة مساحتها 

هكتارا والواقعة في مقاطعة روصو، والية اترارزه كما 
 :هو مبين في المخطط المرفق وطبقا لالحداثيات التالية 

 ص س  النقاط

 8136003 082028 ا

 8136502 082050 ب

 8136500 082050 ج

 8136506 082015 د

 8136523 082006 ف

 8136005 082656 ق

تخصص القطعة األرضية حصريا لغايات  : 7المادة 

 .زراعية

يجب ان يظل االستغالل منسجما مع هوية  : 0المادة 

 .اعاله 3القطعة االرضية المنصوصة بالمادة 

ستنزع هذه القطعة األرضية من السند العقاري :  4المادة 

 .دائرة اترارزه 81818رقم 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  : 1المادة 

 .المقرر
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يكلف المدير العام للعقارات وأمالك الدولة  : 2المادة 

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

 إشعــــــارات –
 إعالنـــــات  -4

 72/70/7780بتاريخ87601/7780بإعالنضياعرقمتصريح
 .في يوم الثالثاء الخامس و العشرين من شهر يوليو سنة ألفين و سبعة و عشر

 :ولد السنهوري، موثق عقود بانوكشوط وأحمد/ حضر أمامنا نحن األستاذ
في علب آدرس،  9191أحمد محمود مصطفى أبنو، المولود سنة : السيد

و صرح أنه قد . القاطن في انواكشوط 1974299299رقم . ت. الحامل ب
المتضمن  97/47/7497الصادر بتاريخ  72772ضاع له السند العقاري رقم 

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

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

**********

:يقضيباإلعالنعنجمعيةتسمى0001يوليو81بتاريخ0138وصلرقم

الموريتانيةللمرأةوالطفلبالطينطانجمعيةال

الحسنيسلم وزير الداخلية  مختار ولد يحظيه بواسطة هذه الوثيقة  محمد

 .لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة و بكل تغيير في إدارته في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 اجتماعية : عيةأهداف الجم

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

     الطينطان  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

   خديجة بنت صدف : ةالرئيــــــــس

  النين بنت سيديا: ةالعام ةاألمين

 أم الخيري بنت محمد محمود : المالية ةأمين

********** 
:ةتسمىشبكيقضيباإلعالنعن0086يناير03بتاريخ0000وصلرقم

شبكةالسعادةللطفولةالصغرىبالطينطان

هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد ولد بواسطة هذه الوثيقة  أحمدو

 .ة المذكورة أعالهشبكلألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن ال

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

المذكورة و بكل تغيير في إدارته في األشهر الثالثة الموالية وذلك  شبكةلل

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 اجتماعية : ةشبكأهداف ال

 غير محدودة: ةشبكمدة صالحية ال

     الطينطان : ةشبكمقر ال

 :ةتشكلة الهيئة التنفيذي

   خديج بنت صدف ولد الديه: ةالرئيــــــــس

  الخظرة بنت المصطفى: ةالعام ةاألمين

 أم الخيري بنت محمد محمود : المالية ةأمين

**********

:تسمىجمعيةيقضيباإلعالنعن1420يونيو21بتاريخ4400وصلرقم

منظمةزيتونةلحمايةالبيئة

رارهيسلم وزير الداخلية و الالمركزية  محمد ولد سالم أحمد ولد  محمد

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

.المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800قانون رقم و ال 4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 بيئية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط : لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أحمد سالم ولد السالك : الرئيــــــــس

 إبراهيم الخليل ولد السالك: األمين العام

 الحاج إبراهيم ولد المصطفى: المالية أمين

********** 

:سمىناديييقضيباإلعالنعن1420فبراير14بتاريخ4400رقموصل

ناديالهمةالثقافيوالرياضي

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة ولد

.المذكور أعاله ناديلألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن ال

و  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890 للقانون رقم ا الناديخضع هذي

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك  المذكور وبكل تغيير في ناديلل

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 إجتماعية: الناديأهداف 

 غير محدودة: الناديمدة صالحية 

 انواكشوط : الناديمقر 

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 بالل ولد محمد : الرئيــــــــس

 سيد ولد محم    : األمين العام

 الحسن ولد محمد: المالية أمين

********** 

:تسمىمنظمةيقضيباإلعالنعن1420إبريل20بتاريخ4210وصلرقم

الجمعيةمنأجلالتنميةوالتضامن

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

ن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي يجب أ

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 إجتماعية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةحية امدة صال

 انواكشوط : لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أبو آمادو وان : الرئيــــــــس

 محمود آمادو جا    : األمين العام

 أبو باس: الخزينة أمين

**********
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:تسمىجمعيةيقضيباإلعالنعن1420يونيو21بتاريخ4200وصلرقم

رابطةترقيةالصحةوالتربيةوالتنميةالمستديمة

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  الالحقة والنصوص 

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40ب مقتضيات المادة حس

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 تنموية -صحية : لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط : لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 آو بوبكر  : الرئيــــــــس

 مامادو مختار جالو    : األمين العام

 آو عبد هللا: المالية أمين

**********

 20بتاريخ4211وصلرقم :تسمىشبكةيقضيباإلعالنعن1420يونيو

كتلةالدفاعوترقيةاألشخاصالمعاقينفيموريتانيا

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة ولد

.ة المذكورة أعالهشبكالمعنيين أدناه وصال باإلعالن عن اللألشخاص 

و  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890ة للقانون رقم شبكتخضع هذه ال

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

ارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي يجب أن يصرح لوز

ة المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك شبكلل

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 تنموية -صحية : ةشبكأهداف ال

 غير محدودة: ةشبكمدة صالحية ال

 انواكشوط : ةشبكمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد السالم باب اليدالي  : الرئيــــــــس

 الحسين براز    : األمين العام

 أحمد جيالني: المالية أمين

********** 

:سمىمنتدىييقضيباإلعالنعن1420يوليو12بتاريخ4144وصلرقم

منتدىالمدونينالشكاريين

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة  ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800رقم  خصوصا القانون النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم من  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 ية إجتماع: منتدىأهداف ال

 غير محدودة: منتدىمدة صالحية ال

 انواكشوط : منتدىمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد يحي محمد األمين الشرقي: الرئيــــــــس

 أحمد محمود ولد الشيخ: ننائب الرئيس

 عبد الرحمن محمد األمين: المالية أمين

**********

:سمىمنظمةتيقضيباإلعالنعن1420يوليو12بتاريخ4142وصلرقم

(نجدةالطبيعة)الجمعيةالموريتانيةلتطويرتربيةالنحلوحمايةالطبيعة

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة  ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800القانون رقم  خصوصا النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40ة حسب مقتضيات الماد

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 بيئية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد أحمد أفلواط : الرئيــــــــس

 زينب الشيخ مصطفى :األمينة العامة

 العمة الحسن موالي إعل: ة الخزينةأمين

********** 

 رقم 4140وصل 20بتاريخ 1420أغسطس عن باإلعالن منظمةيقضي

رابطةمهنييالصحةفيبابابي:سمىت

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة  ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 صحية: عيةلجمأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 بابابي: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 با قاسوم : الرئيــــــــس

 ديم عبد هللا عبد الرحمن :األمين العام

 با هولي مامادو: ة الخزينةأمين

********** 

 رقم 4124وصل 20بتاريخ 1420أغسطس عن باإلعالن جمعيةيقضي

منظمةتحسينحكامةاألرضوالماءوالمصادرالطبيعية:سمىت

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة  ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  صوص الالحقة والن

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

ك للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذل

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 بيية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 علي ولد العيل : الرئيــــــــس

 موالي أعمر ولد محمد األمين :األمين العام

 موسى ولد عبد الفتاح : المالية أمين

********** 

 رقم 4120وصل 12بتاريخ 1420أغسطس عن باإلعالن منظمةيقضي

سمىت البحار: في المائية الحيوانات كبريات و الطيور حمية منظمة

الموريتانيةالمهددةمنالصناعةاإلستخراجية
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هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة  ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46بتاريخ الصادر  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 بيية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط الغربية: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 حليمتا صمب صو : ةالرئيــــــــس

 موالي محمد مامادو واني :األمين العام

 كرتومه مامادو وان : ة الخزينةأمين

********** 

 رقم 4112وصل 10بتاريخ 1420أغسطس عن باإلعالن جمعيةيقضي

جمعيةالبرالخيريةبمدينةلعيون:سمىت

هللاوأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية  عبد بواسطة هذه الوثيقة  ولد

.لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

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

يناير  30الصادر بتاريخ  440800خصوصا القانون رقم  النصوص الالحقة و

 . 4600يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام األساسي 

للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك 

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890من القانون رقم  40حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690

 اجتماعية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 لعيون: لجمعيةمقر ا

 :التنفيذيةتشكلة الهيئة 

 محمد فال ولد محمد محمود : الرئيــــــــس

 سيدي ولد اللب :األمين العام

 اللة بنت شيخنا : ة الماليةأمين

********** 

 

 

 

 

 


 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

 نشرة نصف شهرية 

 من كل شهر .03و  51تصدر يومي 
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أوقية73333:اإلدارات
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