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 الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة
 اإلسالمٌة المورٌتانٌة 

  

 

 نشرة نصف شهرٌة

 03و  51تصدر ٌومً 

 من كل شهر

 2543 العدد 03الســــنة  8352 مارس 51

 المحتــوى

 قوانين و أوامر قـانونية -1
 001-2017ٌتضمن التصدٌق على األمر القانونً رقم  016-2018قانون رقم  2018مارس  06

 18الصادر بتارٌخ  135-73، المعدل للقانون رقم 2017دجمبر  27بتارٌخ الصادر 
 111.......................، المتضمن إنشاء الوحدة النقدٌة الوطنٌة1973ٌونٌو 

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -2
 رئاسة امجلهورية

 نصوص مختلفة
ٌولٌو  10اتفاقٌة القرض الموقعة بتارٌخ ٌقضً بالمصادقة على  2018-012مرسوم رقم   2018ٌناٌر  19

بٌن حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة والصندوق العربً لإلنماء االقتصادي  2017
واالجتماعً، والمخصصة للمساهمة فً تموٌل مشروع الربط الكهربائً بٌن نواكشوط 

 111.........................................................ك.ف. 225وازوٌرات على التوتر 
 10ٌقضً بالمصادقة على اتفاقٌة القرض الموقعة بتارٌخ  2018-013مرسوم رقم   2018ٌناٌر  19

بٌن حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة والصندوق العربً لإلنماء  2017ٌولٌو 
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عٌون االقتصادي واالجتماعً، والمخصصة للمساهمة فً تموٌل مشروع تزوٌد مدٌنتً ل
 111.........................................وجكنً والقرى المجاورة بمٌاه الشرب

 
بالمصادقة على اتفاقٌة القرض الموقعة بتارٌخ  ٌقضً 8352-380مرسوم رقم    8352فبراٌر  32

فً نواكشوط بٌن الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  8350أغسطس  80

والمخصصة للمساهمة فً تموٌل مشروع الربط والصندوق السعودي للتنمٌة، 
 555...........................الكهربائً بٌن نواكشوط وازوٌرات

بالمصادقة على اتفاقٌة القرض الموقعة بتارٌخ ٌقضً  8350-382مرسوم رقم   8352فبراٌر  32

فً نواكشوط بٌن الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  8350أغسطس  80

عودي للتنمٌة، والمخصصة للمساهمة فً تموٌل مشروع توسعة والصندوق الس
 558.....................................وإعادة تؤهٌل قناة كوندي

 الوزارة الأوىل
 مختلفة نصوص

ٌقضً بتعٌٌن األشخاص المسإولٌن عن الصفقات العمومٌة  5330مقرر رقم   8350دجمبر  58

المتعاقدة الخاضعة لوصاٌة الوزارة لدى دٌوان الوزٌر األول والسلطات 
 558............................................................................األولى

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

ٌمنح الجنسٌة المورٌتانٌة عن طرٌق التجنس للسٌد مازن  8350-185مرسوم رقم   8350نوفمبر  82

 558................................................................نجاتً البكري

ٌقضً بتعٌٌن األشخاص المسإولٌن عن الصفقات العمومٌة  5330مقرر رقم   8350دجمبر  58

 550...............................للسلطات المتعاقدة الخاضعة لوصاٌة وزارة العدل

 550..............................................ٌقضً بتعٌٌن موثق 313مقرر رقم   8352ٌناٌر  88

 وزارة ادلفاع الوطين
 نصوص تنظٌمٌة

 504-04ٌقضً بتعدٌل بعض ترتٌبات المرسوم رقم  8352-330مرسوم رقم   8352ٌناٌر  55

، معدل، الذي ٌحدد النظام األساسً لضباط 5204أغسطس  30الصادر بتارٌخ 

االحتٌاط فً الجٌش العامل وحدود عمر الجٌش الوطنً وشروط قبول ضباط 
 550...............................................................................الضباط

 نصوص مختلفة

ٌقضً بترقٌة ضباط من الجٌش الوطنً إلى رتب  8352-350مرسوم رقم   8352ٌناٌر  80

 554.................................................................................أعلى

ٌقضً بترقٌة طلبة ضباط مراقبً مالحة جوٌة من الجٌش  8352-350مرسوم رقم   8352ٌناٌر  80

 551.....................................................الجوي إلى رتبة مالزم مراقب

ٌقضً بترقٌة طالب ضابط بحري من الجٌش الوطنً إلى  8352-385مرسوم رقم   8352ٌناٌر  03

 551..................................................................رتبة مالزم بحري
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إلى رتبة  جويٌقضً بترقٌة طالب ضابط من الجٌش ال 8352-388مرسوم رقم   8352ٌناٌر  03

 551................................................................................مالزم

إلى رتبة  جويٌقضً بترقٌة طالب ضابط من الجٌش ال 8352-380مرسوم رقم   8352ٌناٌر  03

 551................................................................................مالزم

إلى رتبة  جويٌقضً بترقٌة طالب ضابط من الجٌش ال 8352-384مرسوم رقم   8352ٌناٌر  03

 551.................................................................................مالزم

 551...ٌقضً بمنح شهادة األركان لضابط من الجٌش الوطنً 331/52قرار رقم   8352ٌناٌر  32

، 8350أكتوبر  50الصادر بتارٌخ  014 رقمٌقضً بتعدٌل القرار  330/52قرار رقم   8352 ٌناٌر  32

( مستشارٌن لدى المحاكم الجنائٌة فً القانون 38القاضً بتعٌٌن )

 550 ...............................................................................العام

بمنح إفادة شهادة دولة دكتور فً الطب لطالب ضابط  ٌقضً 330/52ر رقم قرا  8352ٌناٌر  32

 550.........................................................طبٌب من الجٌش الوطنً

بمنح شهادة تخصص فً الطب اإلشعاعً  لضابط طبٌب  ٌقضً 332/52قرار رقم   8352ٌناٌر  32

 550..........................................................من الجٌش الوطنً

 550...ٌقضً بمنح شهادة األركان لضابط من الجٌش الوطنً 353/52قرار رقم   8352ٌناٌر  32

 550..........ٌقضً بقبول استقالة عسكري من الدرك الوطنً 355/52قرار رقم   8352ٌناٌر  32

 وزارة ادلاخلية والالمركزية
 نصوص مختلفة

 117..ٌقضً بإحالة بعض اطر األمن الوطنً إلى التقاعد 8352-352مرسوم رقم   8352ٌناٌر  81

 وزارة الاقتصاد واملالية
 نصوص مختلفة

ٌتضمن المصادقة على اتفاقٌة تؤسٌس بٌن الجمهورٌة  335-8352مرسوم رقم   8352ٌناٌر  30

 OPERATIONS PORTUAIRESاإلسالمٌة المورٌتانٌة وشركة 

117………………………………………….MAURITANIENNES (OPM GROUPE) 

 وزارة النفط والطاقة واملعادن
 نصوص تنظٌمٌة

ة نشاط االستغالل التقلٌدي نٌتضمن تنظٌم مه 0002مقرر مشترك رقم   2018ٌناٌر  02
 117..............................................................................للذهب

 نصوص مختلفة
للبحث عن مواد  2210ٌقضً بمنح الرخصة رقم  148 – 2017مرسوم رقم   2017دجمبر  19

   لصالح شركة )والٌة تٌرس زمور(  لرظٌه البٌظفً منطقة ( 1)المجموعة 

Mauritania Hydrocarbons And Mines, 

120………………..Infrastructure, Consulting Group - Sarl   

للبحث عن مواد  2513ٌقضً بمنح الرخصة رقم  003 – 2018مرسوم رقم   2018ٌناٌر  10

لصالح  ازفال الوسطى )والٌتً داخلت نواذٌبو وانشٌري(فً منطقة ( 2)المجموعة 

 RECA SARL..……………………………….…………122شركة 
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للبحث عن مواد  2517ٌقضً بمنح الرخصة رقم  004 – 2018مرسوم رقم   2018ٌناٌر  10

لصالح  تٌمرٌس )والٌة داخلت نواذٌبو(فً منطقة )التربة السوداء(  2المجموعة 

 RECA SARL.…………………………….……………123شركة 

المسإولٌن عن الصفقات العمومٌة  ٌتضمن تعٌٌن األشخاص 5342مقرر رقم   8350دجمبر  81

 584.....................للسلطات المتعاقدة التابعة لوزارة النفط والطاقة والمعادن

ٌقضً بتعٌٌن أعضاء لجنة الصفقات لوزارة النفط والطاقة  5342مقرر رقم   8350دجمبر  81

 584............................................................................والمعادن

 وزارة الصحة

 نصوص مختلفة

 124................ٌتضمن الترخٌص بفتح عٌادة لطب األسنان 0865مقرر رقم   2017أكتوبر  16

 وزارة الصيد والاقتصاد البحري
 نصوص مختلفة

ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت لقطعة من المجال العمومً  0030مقرر رقم   2018ٌناٌر  23

 EL MENARA SARL………………….……….125البحري لشركة 

ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت لقطعة من المجال العمومً  0031مقرر رقم   2018ٌناٌر  23

 JEUNESSE POR INVESTISSEMENT………….…126البحري لشركة 

ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت لقطعة من المجال العمومً  0032مقرر رقم   2018ٌناٌر  23

 …TANIT FISHING………………………..………128البحري لشركة 

ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت لقطعة من المجال العمومً  0033مقرر رقم   2018ٌناٌر  23
 ATLAS FISH SARL…………………………...…129البحري لشركة 

 والس ياحةوزارة التجارة والصناعة 
 نصوص تنظٌمٌة

 503..........................ٌحدد نظام الجائزة المورٌتانٌة للجودة 5355مقرر رقم   8350دجمبر  54

 وزارة البيطرة
 نصوص مختلفة

 500...........ٌقضً بتعٌٌن أعضاء لجنة الصفقات لوزارة البٌطرة 011مقرر رقم   8350دجمبر  80

 وزارة التجهزي والنقل
 تنظٌمٌة نصوص

ٌقضً باعتماد وتطبٌق برنامج وطنً لتسهٌل الطٌران  332-8352مرسوم رقم   8352ٌناٌر  55

 500...............................................................................المدنً
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 553-8353ٌقضً بتعدٌل بعض ترتٌبات المرسوم رقم  353-8352مرسوم رقم   8352ٌناٌر  55

المعدل، المتعلق باعتماد وتطبٌق البرنامج الوطنً  8353ماٌو  80الصادر بتارٌخ 

 500..................................................ألمن الطٌران المدنً وملحقاته

 وزارة املياه والرصف الصحي
 نصوص مختلفة

الصفقات العمومٌة  ٌقضً بتعٌٌن األشخاص المسإولٌن عن 004مقرر رقم   8350دجمبر  82

 500....................للسلطات المتعاقدة التابعة لوزارة المٌاه والصرف الصحً

 وزارة الهتذيب الوطين
 نصوص تنظٌمٌة

الصادر  304-8355ٌعدل بعض ترتٌبات المرسوم  331-8352مرسوم رقم   8352ٌناٌر  53

 504.....الباكلورٌا الوطنٌةالقاضً بإعادة تنظٌم شهادة  8355فبراٌر  35بتارٌخ 

ٌقضً بإعادة تنظٌم شهادة دراسات السلك األول من  330-8352مرسوم رقم   8352ٌناٌر  53

 504......................................................................التعلٌم الثانوي

برنامج دعم المناطق ذات أولٌة ٌحدد تنظٌم و سٌر عمل منسقٌة  3280مقرر رقم   8350نوفمبر  30

  504.........................................................................فً التهذٌب

 وزارة الثقافة والصناعة التقليدية
 نصوص تنظٌمٌة

ٌقضً بتصنٌف اللعبة التقلٌدٌة ضامت على التراث  5305مقرر رقم   8350دجمبر  52

 500.............................................................................الوطنً

 وزارة الشؤون الاجامتعية والطفوةل والأرسة
 نصوص تنظٌمٌة

ٌتضمن إنشاء برنامج وطنً ٌدعى "الرفاه" من أجل  502-8350مرسوم رقم   8350دجمبر  54

 500.........................................................ترقٌة األسرة واستقرارها

 وزارة البيئة والتمنية املس تدامة
 نصوص تنظٌمٌة

ٌتضمن إنشاء َلجنة وطنٌة للنهوض بالحٌاد فً مجال تدهور  3202مقرر رقم   8350نوفمبر  85

 502 ..........................................................................األراضً
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الوزارة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون امللكفة 

 ابلشؤون املغاربية والإفريقية واملوريتانيني يف اخلارج
 نصوص مختلفة

عن الصفقات العمومٌة للسلطات  الشخص المسإول ٌتضمن تعٌٌن 012مقرر رقم   8350دجمبر  80

الخارجٌة والتعاون المكلفة المتعاقدة للوزارة المنتدبة لدى وزٌر الشإون 
 139.......................المغاربٌة واإلفرٌقٌة والمورٌتانٌٌن فً الخارج بالشإون

 الوزارة املنتدبة دلى وزير الاقتصاد واملالية امللكفة ابملزيانية
 نصوص مختلفة

 LES MOULINSٌتضمن قائمة المعدات و التجهٌزات لشركة  3221مقرر رقم   8350أكتوبر  80
DE L EST - SA  المستفٌدة من تطبٌق نسبة تراكمٌة بموجب مدونة االستثمارات

 ............المحددة بنودها و الواردة فً إفادة االستثمار.
ٌقضً بالمنح النهائً لقطعة أرضٌة فً والٌة اترارزه لفائدة  3228مقرر رقم   8350نوفمبر  88

 543.............................................................السٌد حمود ولد محمد

 
 

 إشعــــــارات –0
 إعالنـــــات  -4
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قوانين و أوامر   -1

 قـانونية
ٌتضمن التصدٌق على  016-2018 قانون رقم

الصادر بتارٌخ  001-2017األمر القانونً رقم 
 135-73، المعدل للقانون رقم 2017دجمبر  27

، المتضمن إنشاء 1973ٌونٌو  18الصادر بتارٌخ 
 الوحدة النقدٌة الوطنٌة

 بعد مصادقة الجمعٌة الوطنٌة، 
 ٌصدر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً :

األمر القانونً تتم المصادقة على :  المادة األولى
دجمبر  27الصادر بتارٌخ  001-2017رقم 

الصادر  135-73، المعدل للقانون رقم 2017
، المتضمن إنشاء الوحدة 1973ٌونٌو  18بتارٌخ 

 .النقدٌة الوطنٌة

فذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة : ٌن2المادة 
اإلسبلمٌة شر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة وٌن

 . المورٌتانٌة
 2018 مارس 06نواكشوط بتارٌخ 

  محمــد ولد عبــد الــعزٌز
 الوزٌر األول 

 ٌحٌى ولد حدمٌن 
 االقتصاد والمالٌة وزٌر

 المختار اجاي

 -قرارات –مقررات –مراسيم - 2
 تعميمات

 رئاسة امجلهورية
 نصوص مختلفة

 19صادر بتارٌخ  2018-012مرسوم رقم 
ٌقضً بالمصادقة على اتفاقٌة  2018ٌناٌر 

بٌن  2017ٌولٌو  10القرض الموقعة بتارٌخ 
حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة 
والصندوق العربً لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعً، والمخصصة للمساهمة فً تموٌل 
مشروع الربط الكهربائً بٌن نواكشوط 

 ك.ف. 225وازوٌرات على التوتر 
اتفاقٌة القرض ٌصادق على :  المادة األولى

بٌن حكومة  2017ٌولٌو  10الموقعة بتارٌخ 
الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة والصندوق 

بمبلػ  العربً لئلنماء االقتصادي واالجتماعً،
( دٌنار 42.000.000اثنان وأربعون ملٌون )

والمخصصة للمساهمة فً تموٌل  كوٌتً،
مشروع الربط الكهربائً بٌن نواكشوط 

 ك.ؾ. 225وازوٌرات على التوتر 
المرسوم فً الجرٌدة ٌنشر هذا :  2المادة 

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
--------------- 

 19صادر بتارٌخ  2018-301مرسوم رقم 
اتفاقٌة ٌقضً بالمصادقة على  2018ٌناٌر 

بٌن  2017ٌولٌو  10القرض الموقعة بتارٌخ 
حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة 
والصندوق العربً لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعً، والمخصصة للمساهمة فً تموٌل 

تزوٌد مدٌنتً لعٌون وجكنً والقرى  مشروع
 المجاورة بمٌاه الشرب

 اتفاقٌة القرضٌصادق على :  المادة األولى
بٌن حكومة  2017ٌولٌو  10الموقعة بتارٌخ 

الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة والصندوق 
بمبلػ  العربً لئلنماء االقتصادي واالجتماعً،

( دٌنار 000.00015.ملٌون ) خمسة عشر
والمخصصة للمساهمة فً تموٌل  كوٌتً،
تزوٌد مدٌنتً لعٌون وجكنً والقرى  مشروع

 .المجاورة بمٌاه الشرب
المرسوم فً الجرٌدة ٌنشر هذا :  2المادة 

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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

 32صادر بتارٌخ  8352-380مرسوم رقم 

بالمصادقة على اتفاقٌة  ٌقضً  8352فبراٌر 
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 8350أغسطس  80القرض الموقعة بتارٌخ 

فً نواكشوط بٌن الجمهورٌة اإلسالمٌة 
والصندوق السعودي للتنمٌة، المورٌتانٌة 

والمخصصة للمساهمة فً تموٌل مشروع 
 الربط الكهربائً بٌن نواكشوط وازوٌرات

اتفاقٌة القرض على  ٌصادق:  المادة األولى
فً  :710أؼسطس  :7الموقعة بتارٌخ 

نواكشوط بٌن الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة 
بمبلػ ثبلثمائة  والصندوق السعودي للتنمٌة،

لاير ( 001.333.333وخمس وسبعون ملٌون )

للمساهمة فً تموٌل  ةوالمخصص ،سعودي
مشروع الربط الكهربائً بٌن نواكشوط 

 .وازوٌرات

المرسوم فً الجرٌدة ٌنشر هذا س:  2المادة 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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

 32صادر بتارٌخ  8350-382مرسوم رقم 

بالمصادقة على اتفاقٌة ٌقضً  8352فبراٌر 

 8350أغسطس  80القرض الموقعة بتارٌخ 

فً نواكشوط بٌن الجمهورٌة اإلسالمٌة 
المورٌتانٌة والصندوق السعودي للتنمٌة، 
والمخصصة للمساهمة فً تموٌل مشروع 

 توسعة وإعادة تؤهٌل قناة كوندي
اتفاقٌة القرض ٌصادق على :  األولىالمادة 

فً  :710أؼسطس  :7الموقعة بتارٌخ 

نواكشوط بٌن الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة 
بمبلػ سبعة  والصندوق السعودي للتنمٌة،
( 00.133.333وثبلثٌن ملٌون وخمسمائة ألؾ )

للمساهمة فً تموٌل  ةوالمخصص ،لاير سعودي
 .كونديتوسعة وإعادة تؤهٌل قناة مشروع 
المرسوم فً الجرٌدة ٌنشر هذا س: 2المادة 

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 الوزارة الأوىل
 مختلفة نصوص

دجمبر  58صادر بتارٌخ  5330مقرر رقم 

ٌقضً بتعٌٌن األشخاص المسإولٌن  8350

عن الصفقات العمومٌة لدى دٌوان الوزٌر 

لوصاٌة األول والسلطات المتعاقدة الخاضعة 
 الوزارة األولى
ٌعٌن األشخاص التالٌة أسماإهم :  المادة األولى

المفوضون من طرؾ دٌوان الوزٌر األول 
ومختلؾ السلطات المتعاقدة للهٌئات المبٌنة أدناه 
والخاضعة لوصاٌة الوزارة األولى، ابتداء من 
تارٌخ توقٌع هذا المقرر، أشخاصا مسإولٌن عن 

لسلطات وفقا للبٌانات الصفقات العمومٌة لهذه ا
 التالٌة :

 الهٌئة االسم
 دٌوان الوزٌر األول بابه بنت عباد

سٌد محمد ولد قناه 
 هللا

ة الوطنٌة لئلدارة سالمدر
 والصحافة والقضاء

 المفتشٌة العامة للدولة السٌدة نٌنه الوافً

 االلٌة الوطنٌة للوقاٌة من التعذٌب السٌدة هندو كً

السٌد محمد المهدي 
 محمد البشٌر

المعهد المورٌتانً للدراسات 
 االستراتٌجٌة

اللجنة الوطنٌة لمبادرة الشفافٌة  السٌد با بابا آمدو
 فً الصناعات االستخراجٌة

 اللجنة الوطنٌة لمحاربة السٌدا السٌد كان اوسمان

السٌد احمد بزٌد 
 دٌده

السلطة الوطنٌة للحماٌة من 
 اإلشعاع واألمن والسبلمة النووٌة

السٌد محمد ابراهٌم 
 سعٌد

 اللجنة الوطنٌة لحقوق االنسان

البو محمد األمٌن 
 امحٌجٌب

 مإسسة المعارضة الدٌمقراطٌة

المقرر فً الجرٌدة ٌنشر هذا :  8المادة 

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

 82صادر بتارٌخ  8350-185مرسوم رقم 

ٌمنح الجنسٌة المورٌتانٌة عن  8350نوفمبر 

 طرٌق التجنس للسٌد مازن نجاتً البكري
تمنح الجنسٌة المورٌتانٌة عن :  المادة األولى

طرٌق التجنس للسٌد مازن نجاتً البكري 
فً فلسطٌن،  91>00/0/:0المولود بتارٌخ 

ألبٌه نجاتً البكري وألمه زلٌخا البٌك الجنسٌة 
 ستاذ.االصلٌة ، فلسطنٌة، المهنة : أ

ٌسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا  : 8المادة 

من تارٌخ توقٌعه وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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



 5812العدد  ......................................8152مارس  51الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  بتارٌخ 

 
 

113 
 

دجمبر  58صادر بتارٌخ  5330مقرر رقم 

ٌقضً بتعٌٌن األشخاص المسإولٌن  8350

عن الصفقات العمومٌة للسلطات المتعاقدة 
 الخاضعة لوصاٌة وزارة العدل

ٌعٌن األشخاص التالٌة أسماإهم :  المادة األولى
المفوضون من طرؾ مختلؾ السلطات المتعاقدة 
التابعة لوزارة العدل ابتداء من توقٌع هذا المقرر 
أشخاص مسإولٌن عن الصفقات العمومٌة لهذه 

 السلطات وفقا للبٌانات التالٌة :

ص ، شخمنت احمٌد منت التكرور -
 لئلدارةمسإول عن الصفقات العمومٌة 

 المركزٌة
، شخص فاطمة منت محمد فاضل -

مسإول عن الصفقات العمومٌة لمركز 
المتنازعٌن  األطفالاستقبال وإعادة دمج 

 مع القانون.

ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة :  8المادة 

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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

 8352ٌناٌر  88صادر بتارٌخ  313رقم مقرر 

 ٌقضً بتعٌٌن موثق

: ٌعٌن السٌد محمد اكتوشنً ولد  المادة األولى
فً  ;9>0دجمبر  10خٌار المولود بتارٌخ 

اركٌز، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 
 17، فً مكتب التوثٌق رقم >778;;>7;;

بدائرة االختصاص الترابً باترارزة مكان السٌد 
تٌو مامادو صو الذي تم تحوٌله إلى مكتب 

فً دائرة االختصاص الترابً  01التوثٌق رقم 

 واكشوط.بن

العام لوزارة العدل  األمٌن: ٌكلؾ  8المادة 

الجرٌدة  سٌنشر فً  يبتنفٌذ هذا المقرر الذ
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 وزارة ادلفاع الوطين
 نصوص تنظٌمٌة

 55صادر بتارٌخ  8352-330مرسوم رقم 

ٌقضً بتعدٌل بعض ترتٌبات  8352ٌناٌر 

 30الصادر بتارٌخ  504-04المرسوم رقم 

، معدل، الذي ٌحدد النظام 5204أغسطس 

لضباط الجٌش الوطنً وشروط قبول  األساسً
ضباط االحتٌاط فً الجٌش العامل وحدود عمر 

 الضباط
من  1: تلؽى ترتٌبات المادة  المادة األولى

 11الصادر بتارٌخ  019-99المرسوم رقم 

، معدل، الذي ٌحدد تقدم ضباط 99>0أؼسطس 

الجٌش الوطنً وشروط قبول ضباط االحتٌاط 
، وحدود عمر الضباطفً الجٌش العامل 
 وتستبدل كما ٌلً :

ٌرقى  أنكان  أليٌمكن  : ال)جدٌدة(  3المادة 

تبة المقابلة لها بشكل الر أورتبة مبلزم  إلى
نهائً فً الجٌش العامل، إال إذا استوفى على 

 احد الشروط التالٌة : األقل
أن ٌكون قد التحق بإحدى المدارس أو  -0

األكادٌمٌات العسكرٌة التً تقوم بالتكوٌن 
األساسً لضباط الجٌش العامل )البري 
والدرك(، عن طرٌق االكتتاب المباشر 

خرج على وان ٌتجاوز امتحانات الت
 األكادٌمٌات أومستوى هذه المدارس 

وفقا للشروط المحددة فً أنظمتها 
الخاصة، وأن ٌكون حاصبل على شهادة 

 ؛ قائد فصٌلة
أن ٌكون قد التحق بإحدى المدارس أو  -7

توفر التً  البحرٌة األكادٌمٌات العسكرٌة
من   ٌنضباط العامللالتكوٌن األساسً ل

عن طرٌق االكتتاب المباشر البحرٌة، 
تجاوز امتحانات التخرج على مستوى و

هذه المدارس أو األكادٌمٌات وفقا 
للشروط المحددة فً أنظمتها الخاصة، 

قائد طاقم  وأن ٌكون حاصبل على شهادة
 أو شهادة مهندس بحري ؛

أن ٌكون قد التحق بإحدى المدارس أو  -1
التً تقوم  الجوٌة األكادٌمٌات العسكرٌة

للضباط العاملٌن  من  تكوٌن األساسًبال
الجٌش الجوي، عن طرٌق االكتتاب 
المباشر وأن  ٌتجاوز امتحانات التخرج 
على مستوى هذه المدارس أو 
األكادٌمٌات وفقا للشروط المحددة فً 
أنظمتها الخاصة، وأن ٌكون حاصبل 
على شهادة الجو من الدرجة األولى  أو 

 شهادة مهندس جوي ؛
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ٌكون قد التحق عن طرٌق  نأ –مكررة  1

االكتتاب المباشر بالمدرسة العسكرٌة لسبلح 
 األكادٌمٌات أوبإحدى المدارس  أوالجو 

 األساسًالعسكرٌة التً تقوم بالتكوٌن 
لضباط الجٌش الجوي وتابع بنجاح تكوٌنه 

بإحداها، متبوعا بسنتٌن من  األولىفً السنة 
التكوٌن الفنً بمركز القٌادة والمراقبة 
والمعلومات، وفقا للشروط المحددة فً 

، وان ٌكون حاصبل على األخٌرأنظمة هذا 
 شهادة مراقبً المبلحة الجوٌة ؛ أوإفادة 

 الضباط ومع ذلك، فإنه تمكن ترقٌة الطلبة
دة الذٌن ٌتابعون تكوٌنهم حالٌا فً مركز القٌا

والمراقبة والمعلومات إلى رتبة مبلزم 
مراقب اعتبارا من تارٌخ حصولهم على 

 إفادة أو شهادة مراقبً المبلحة الجوٌة.
أن ٌكون ضابط صؾ ٌستوفً على  -9

 األقل الشروط التالٌة :
أن ٌكون ناجحا فً مسابقة االكتتاب  -

 ؼٌر المباشر للضباط ؛
أن ٌكون قد تابع تكوٌنا خاصا فً إحدى  -

العسكرٌة التً  األكادٌمٌات أورس المدا
لضباط الجٌش  األساسًتقوم بالتكوٌن 

العامل )البري والجوي والبحرٌة 
وأن ٌتجاوز امتحانات  والدرك(،

التخرج على مستوى هذه المدارس أو 
 األكادٌمٌات ؛

أن ٌكون قد خدم عشر سنوات على األقل  -8
فً سبلح أو مصلحة من الجٌش العامل 

أو من رتبة مقابلة وٌكون مساعدا أول 
 7لها وحاصبل على شهادة السبلح رقم 

أو شهادة معادلة لها من البحرٌة أو 
جتاز الجٌش الجوي أو الدرك وٌكون ا

مسابقة الكفاءة لرتبة مبلزم، المحددة 
إجراءاتها بمقرر من وزٌر الدفاع 

 الوطنً ؛
أن ٌكون حامبل لرتبة مبلزم احتٌاط  -9

قل، بصفة نهائٌة منذ سنتٌن على األ
 -وأكمل بنجاح دورة التطبٌق للضباط

 الطلبة.
ٌخضع القبول فً مدارس وأكادٌمٌات 
التكوٌن األساسً للضباط العاملٌن من 
الجٌش الوطنً )البري، الجوي والبحرٌة 

والدرك( لمسابقة تحدد شروطها بتعلٌمة 
قبول ضباط الصؾ فً  أنوزارٌة. كما 

للضباط العاملٌن  األساسًمدارس التكوٌن 
ٌبقى مشروطا بمسابقة تحدد شروطها بتعلٌمة 

 وزارٌة.

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا  : 8المادة 

المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

------------------- 
 نصوص مختلفة
 80صادر بتارٌخ  8352-350مرسوم رقم 

ٌقضً بترقٌة ضباط من الجٌش  8352ٌناٌر 

 الوطنً إلى رتب أعلى
ٌرقى ضباط الجٌش الوطنً  : المادة األولى

التالٌة أسماإهم وأرقامهم العسكرٌة إلى رتب 
طبقا  :710دجمبر  10أعلى اعتبارا من 

 للتوضٌحات التالٌة :

I– الفصٌلة البرٌة 

 الى رتبة رائد
 النقباء

الرقم  االسم واللقب الرقم
 العسكري

عبد الودود محمد عبد  ;98/9
 الودود

<;;8; 

محمد عبد الرحمن السالك  ;99/9
 جدو

<::87 

 >>:;> اؼل الناس بله شعبان ;9/;9

 
II- الفصٌلة البحرٌة 

 : إلى رتبة رائد بحري
 :النقٌب البحري

الرقم  االسم واللقب الرقم
 العسكري

 991:; محمد سٌد محمد الداه ;99/9

III-  المعتمدٌن وضباط اإلدارةفئة 

 :إلى رتبة رائد 
 النقٌب :

الرقم  االسم واللقب الرقم
 العسكري

 ;7;1> اداما سالٌؾ صال ;9/:9

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا :  8المادة 

المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
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------------------ 
 80صادر بتارٌخ  8352-350رقم مرسوم 

ٌقضً بترقٌة طلبة ضباط مراقبً  8352ٌناٌر 

مالحة جوٌة من الجٌش الجوي إلى رتبة مالزم 
 مراقب

ضباط مراقبً : ٌرقى الطلبة ال المادة األولى
التالٌة أسماإهم وأرقامهم  جوٌةالمبلحة ال

العسكرٌة إلى رتبة مبلزم مراقب من الجٌش 

 .:710/:10/1الجوي اعتبارا من 

 والمعنٌون هم :
جوٌة عالً  ةطالب ضابط مراقب مبلح -

الشٌخ موالي اسماعٌل الرقم العسكري 

001<8: 
الداه  جوٌة ةطالب ضابط مراقب مبلح -

 ;8>001احمدو احمده الرقم العسكري 
طالب ضابط مراقب مبلحة جوٌة الولً  -

اسحاق الخٌري الرقم العسكري 
0098<7 

 طالب ضابط مراقب مبلحة جوٌة -
محمدن فال احمدو حدن الرقم العسكري 

009;79 
طالب ضابط مراقب مبلحة جوٌة سٌد  -

احمد عبد الرحمن ابدمل الرقم 
 ;:>001العسكري 

سٌد  طالب ضابط مراقب مبلحة جوٌة -
المٌن محمد امبارك امعٌتٌك الرقم 

 00700:8العسكري 
محمد  طالب ضابط مراقب مبلحة جوٌة -

ه الرقم ناالمٌن محمد سعٌد عبد
 001:91العسكري 

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا :  8المادة 

المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

------------------ 
 03صادر بتارٌخ  8352-385مرسوم رقم 

ٌقضً بترقٌة طالب ضابط بحري  8352ٌناٌر 

 بحريمن الجٌش الوطنً إلى رتبة مالزم 
: ٌرقى الطالب الضابط البحري  المادة األولى
إلى  554055الرقم العسكري  احمد اروجٌل

أؼسطس  19رتبة مبلزم بحري اعتبارا من 

7109. 

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا :  8المادة 

المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
------------------ 

 03صادر بتارٌخ  8352-388مرسوم رقم 

ٌقضً بترقٌة طالب ضابط من  8352ٌناٌر 

 رتبة مالزم إلى جويالجٌش ال
الطٌار  : ٌرقى الطالب الضابط المادة األولى
رتبة  إلى 558004الرقم العسكري  اعل عبد هللا

اعتبارا من  من الجٌش الجويمبلزم 
17/17/7108. 

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا :  8المادة 

المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
------------------ 

 03صادر بتارٌخ  8352-380مرسوم رقم 

ٌقضً بترقٌة طالب ضابط من  8352ٌناٌر 

 إلى رتبة مالزم جويالجٌش ال
مٌكانٌكً : ٌرقى الطالب الضابط  المادة األولى

إلى  558002الرقم العسكري  الدده ولد احمد

رتبة مبلزم من الجٌش الجوي اعتبارا من 
09/18/7109. 

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا :  8المادة 

المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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

 03صادر بتارٌخ  8352-384مرسوم رقم 

ٌقضً بترقٌة طالب ضابط من  8352ٌناٌر 

 إلى رتبة مالزم جويالجٌش ال
الطٌار : ٌرقى الطالب الضابط  المادة األولى

 555434الرقم العسكري  محمد الراظً ولد بل

إلى رتبة مبلزم من الجٌش الجوي اعتبارا من 
09/18/7109. 

الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا ٌكلؾ وزٌر :  8المادة 

المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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

ٌناٌر  32صادر بتارٌخ  331/52قرار رقم 

ٌقضً بمنح شهادة األركان لضابط من  8352

 الجٌش الوطنً
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المقدم سٌدي محمد اهنا حصل :  المادة األولى
على  20444 الرقم العسكري المختار اعلً

شهادة قٌادة األركان وطبقا لترتٌبات المقرر رقم 

فإنه ٌمنح شهادة  7101أبرٌل  17بتارٌخ  891

 .:710ٌولٌو  01األركان وذلك اعتبارا من 

: ٌكلؾ قائد األركان العامة للجٌوش  8المادة 

بتنفٌذ هذا القرار الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 مهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.للج

------------------- 
ٌناٌر  32صادر بتارٌخ  330/52قرار رقم 

الصادر  014 رقمٌقضً بتعدٌل القرار  8352

، القاضً بتعٌٌن 8350أكتوبر  50بتارٌخ 

( مستشارٌن لدى المحاكم الجنائٌة فً 38)

 القانون العام
من  األولىتعدل ترتٌبات المادة :  المادة األولى

أكتوبر  :0الصادر بتارٌخ  89:رقم القرار 

( مستشارٌن لدى 17، القاضً بتعٌٌن ):710

على النحو  المحاكم الجنائٌة فً القانون العام
 التالً :

العقٌد احمد عمو ولد جدٌن، الرقم  بدال من

 11008>االستداللً د 

العقٌد احمد محمود محمد عبدهللا الطاٌع،  ٌقرأ 
 91079>داللً د الرقم االست

 الباقً بدون تغٌٌر.
 أركان الدرك الوطنً: ٌكلؾ قائد  8المادة 

ٌنشر فً الجرٌدة سبتنفٌذ هذا القرار الذي 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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

ٌناٌر  32صادر بتارٌخ  330/52قرار رقم 

بمنح إفادة شهادة دولة دكتور  ٌقضً 8352

فً الطب لطالب ضابط طبٌب من الجٌش 
 الوطنً

اعل ٌمنح الطالب ضابط طبٌب :  المادة األولى
إفادة  534003الرقم العسكري  ولد محفوظ

وذلك اعتبارا من  شهادة دولة دكتور فً الطب

 .7109ٌونٌو  19

: ٌكلؾ قائد األركان العامة للجٌوش  8المادة 

ٌنشر فً الجرٌدة سبتنفٌذ هذا القرار الذي 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

------------------- 
ٌناٌر  32صادر بتارٌخ  332/52قرار رقم 

 فً الطب تخصصبمنح شهادة  ٌقضً 8352

 ضابط طبٌب من الجٌش الوطنًل اإلشعاعً 
التجانً حصل الطبٌب الرائد :  المادة األولى

شهادة على  22015الرقم العسكري  ولد محمد

وذلك اعتبارا من تخصص فً الطب اإلشعاعً 

 .7109دجمبر  77

: ٌكلؾ قائد األركان العامة للجٌوش  8المادة 

بتنفٌذ هذا القرار الذي سٌنشر فً الجرٌدة 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

------------------- 
ٌناٌر  32صادر بتارٌخ  353/52قرار رقم 

ٌقضً بمنح شهادة األركان لضابط من  8352

 الجٌش الوطنً
 الرائد النٌه محمد لمٌنحصل :  المادة األولى

 على شهادة األركان 20483 الرقم العسكري

 891وطبقا لترتٌبات المقرر رقم  بلبرفٌل

فإنه ٌمنح  7101أبرٌل  17بتارٌخ الصادر 

 سبتمبر 71شهادة األركان وذلك اعتبارا من 

710:. 

: ٌكلؾ قائد األركان العامة للجٌوش  8المادة 

ٌنشر فً الجرٌدة سبتنفٌذ هذا القرار الذي 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

------------------- 
*********** 

 ٌقضً بقبول استقالة عسكري من الدرك الوطنً 8352ٌناٌر  32صادر بتارٌخ  355/52قرار رقم 

ٌقبل طلب االستقالة المقدمة من طرؾ عسكري الدرك الوطنً التالً اسمه ورقمه :  المادة األولى

، ستمنح له 8350فاتح دجمبر االستداللً، ٌحدد تارٌخ الشطب علٌه من سجبلت الحضور اعتبارا من 

 شهادة حسن السلوك وٌتلقى تحوٌبل فً احتٌاط الدرك الوطنً :
حالة الخدمة عند تارٌخ  الحالة العائلٌة الرقم االستداللً الرتبة االسم الكامل

 الشطب

 أشهر :1سنة و 11 أعزب >;7: 0دد المختار احمد اتوٌنسً
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سٌزود هذا العسكري بوثٌقة نقل  : 8المادة 

وبطاقة مرور تحدد قٌمتهما حسب حقوقه من 
 مكان إقامته إلى محل مٌبلده.

 أركان الدرك الوطنً: ٌكلؾ قائد  0المادة 

ٌنشر فً الجرٌدة سبتنفٌذ هذا القرار الذي 
 رٌتانٌة.الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المو

 والالمركزية ادلاخلية وزارة
 نصوص مختلفة

ٌقضً بإحالة بعض اطر األمن الوطنً إلى  8352ٌناٌر  81صادر بتارٌخ  8352-352مرسوم رقم 

 التقاعد
ستفٌد أطر الشرطة الوطنٌة التالٌة أسماإهم وأرقامهم من حقهم : ٌالمادة األولى 

فً المعاش بعد بلوؼهم سن التقاعد وٌشطب على أسمائهم من أشخاص األمن الوطنً اعتبارا من فاتح 

 : ;710ٌناٌر 
 العالمة القٌاسٌة الدرجة  الرتبة الرقم الوطنً للتعرٌف االسم الرقم المالً

43021L  8 الثالثة مفوض إقلٌمً 8;7799089: ولد الداهمحمد عبد هللا<: 

37846L 810 الثامنة مفوض 1979197708 محمد فال ولد محمد محمود 

62602U 9 السابعة مفوض 798>1>;>9: فودي بٌرامو جابٌرا:: 

11278H 9 الثالثة ضابط رئٌسً 977;;10119 إسلمو ولد عبد هللا;< 

11360X 98 الثانٌة ضابط رئٌسً 1:981>0977 محمد ولد عبد هللا; 

15653N 919 الخامسة ضابط مستوى أول 0:00;>0;;1 إسلمو ولد مفتاح 

11351M 18 الثالثة مفتش رئٌسً :7>>987919 محمد فاضل ولد محمد حسنه; 

48464C 18 الثالثة مفتش رئٌسً 1;98:1;9:0 محمد الكوري ولد الجٌد; 

11669H 197 الثانٌة مفتش رئٌسً 8777091:1; أتفاؼه ولد محمد مولود 

11310S 111 األولى مفتش رئٌسً 1097;9:7:: محمد ولد الزمور 

15539P 7 الثالثة مفتش مستوى أول :8789118:0 احمد ولد خالد<< 

 
 انجشٚذح انشعًٛخ نهجًٕٓسٚخ اإلعاليٛخ انًٕسٚزبَٛخ.: ٌنشر هذا المرسوم فً  8المادة 

 وزارة الاقتصاد واملالية
 نصوص مختلفة
 30صادر بتارٌخ  335-8352مرسوم رقم 

ٌتضمن المصادقة على اتفاقٌة  8352ٌناٌر 

تؤسٌس بٌن الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة 
 OPERATIONS PORTUAIRESوشركة 

MAURITANIENNES (OPM GROUPE) 

اتفاقٌة :  تتم المصادقة على  المادة األولى
بٌن الجمهورٌة اإلسبلمٌة المبرمة التؤسٌس 

 OPERATIONS المورٌتانٌة وشركة

PORTUAIRES MAURITANIENNES (OPM 

GROUPE) .انًهذقخ ثٓزا انًشعٕو 

: ٚكهف ٔصٚش االقزظبد ٔانًبنٛخ  2انًبدح 

ٔٔصٚشح انزجبسح ٔانظُبػخ ٔانغٛبدخ ٔٔصٚش 

ٔانٕصٚش انًُزذة نذٖ ٔصٚش انزجٓٛض ٔانُقم 

االقزظبد ٔانًبنٛخ انًكهف ثبنًٛضاَٛخ، كم فًٛب 

ٚؼُّٛ، ثزُفٛز ْزا انًشعٕو انز٘ عُٛشش فٙ 

انجشٚذح انشعًٛخ نهجًٕٓسٚخ اإلعاليٛخ 

 انًٕسٚزبَٛخ.

وزارة النفط والطاقة 

 واملعادن
 نصوص تنظٌمٌة

 02 بتارٌخ صادر 0002مقرر مشترك رقم 
ة نشاط نٌتضمن تنظٌم مه 2018ٌناٌر 

 االستغالل التقلٌدي للذهب 
 المادة األولى: الموضوع و التعرٌف
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ٌهدؾ المقرر الحالً إلى تحدٌد قواعد النفاذ إلى 
مختلؾ مهن نشاط االستؽبلل التقلٌدي للذهب و 

 تنظٌمها.
ٌعرؾ ترخٌص االستؽبلل التقلٌدي للذهب. الذي 

ه كل استؽبلل سطحً ٌنظمه المقرر الحالً، بؤن
م و بعمق ال ٌتجاوز 4x4داخل مساحة أقصاها

مترا )و تتطلب الزٌادة فً العمق موافقة  12
المدٌرٌة العامة للمعادن( و ال تستخدم فٌه 
الوسائل المٌكانٌكٌة الثقٌلة و ٌحترم المعاٌٌر و 

 الشروط البلزمة للصحة و السبلمة و البٌئة.
 ت التالٌة:ٌجب أن تستجٌب اآلبار للمتطلبا

  أن ٌتم ترسٌم حدودها فً أجل ثبلثٌن
 ( ٌوما من تارٌخ منح الترخٌص؛30)

  أن ٌتم حفرها على مستوى كافة
الجدران. فً آن واحد. و ذلك ألسباب 

 أمنٌة.
ٌلزم صاحب ترخٌص االستؽبلل التقلٌدي للذهب 
بإعادة تؤهٌل موقع استؽبلله. و إال فإن ذلك 

جدٌد  سٌحرمه من الحصول على امتٌاز
لبلستؽبلل التقلٌدي و قد ٌعرضه عند االقتضاء 

 للمتابعة طبقا للنصوص المعمول بها.
 : األهلٌة2المادة 

نشاط االستؽبلل التقلٌدي ال ٌمكن أن ٌمارس 
للذهب إال من قبل األشخاص الطبٌعٌٌن، 
المتمتعٌن بالجنسٌة المورٌتانٌة أو جمعٌاتهم، 

قلٌدي للذهب باستثناء معالجة مخلفات التعدٌن الت
و التً ٌجب أن تسند إلى شركات خاضعة 
للقانون المورٌتانً تتمتع بالمإهبلت الفنٌة 

 المطلوبة.
 : تحدٌد الفئات3المادة 

ٌنظم نشاط االستؽبلل التقلٌدي للذهب فً ست 
 ( فئات مهنٌة:6)

 الفئة أ: العمال الٌدوٌون؛ 

  الفئة ب: مستؽلو المعدات )أجهزة
جٌوفٌزٌائٌة التنقٌب و األدوات ال

 ....إلخ(؛

  الفئة ج: مستؽلو اآلبار وفق الحدود
والشروط المبٌنة فً المادة األولى، 

 ؛2الفقرة 

  الفئة د: مستؽلو وحدات المعالجة
الفٌزٌائٌة )التكسٌر، طحن الصخور، 

 فصل المواد بقوة الجاذبٌة..(؛

  الفئة هـ: مستؽلو وحدات المعالجة
 على الخصوص عملٌاتوالكٌمٌائٌة ) 

 التصفٌة( أو ؼٌرها،

  الفئة و: شركات المعالجة لمخلفات
 االستؽبلل التقلٌدي للذهب .

 : إصدار التراخٌص و االعتمادات4المادة 

ٌصدر ترخٌص ممارسة نشاط االستؽبلل 
 بالمعادن التقلٌدي للذهب عن الوزٌر المكلؾ

لصالح مختلؾ الفئات، المعرفة أعبله، بناء على 
 طلب مصحوب بما ٌلً:

I- لؤلشخاص الطبٌعٌٌن  لنسبةبا
المورٌتانٌة  ةللجنسٌالحاملٌن 

 أصحاب الفئة َأ َ 

 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة؛ 

 أربع صور شخصٌة ؛ 

 ٌة؛ئمخالصة بدفع الضرٌبة الجزا 
II- لؤلشخاص الطبٌعٌٌن  بالنسبة

المورٌتانٌة  ةللجنسٌالحاملٌن 
 أصحاب الفئة َب َ 

 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة؛ 

 ع صور شخصٌة ؛أرب 

  الوثٌقة التً تبٌن جهاز الكشؾ عن
 المعادن أو أي جهاز مشابه.

 ٌة.ئمخالصة بدفع الضرٌبة الجزا 
III- لؤلشخاص الطبٌعٌٌن  بالنسبة

المورٌتانٌة  ةللجنسٌالحاملٌن 
 أصحاب الفئة َج َ 

 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة؛ 

 أربع صور شخصٌة ؛ 

  إحداثٌات الموقع المطلوب بالنسبة
 ،لآلبار

 ٌة.ئمخالصة بدفع الضرٌبة الجزا 
IV- لؤلشخاص الطبٌعٌٌن  بالنسبة

المورٌتانٌة  ةللجنسٌالحاملٌن 
 د َو َ ه َ  َتٌنأصحاب الفئ

 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة؛ 

 أربع صور شخصٌة ؛ 

  الوثٌقة التً تبٌن مواصفات وحدات
 التكسٌر و قدرتها اإلنتاجٌة،

 ٌة.ئمخالصة بدفع الضرٌبة الجزا 
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V-  بالنسبة ألصحاب اعتمادات
أصحاب الفئة  ََو التً تمنح 
للمإسسات الخاضعة للقانون 
 المورٌتانً. ٌكون الطلب مصحوبا 

 ،النظام األساسً للشركة 

  وثائق تثبت الكفاءة الفنٌة و المالٌة
للشركة بما ٌمكنها من االستجابة 
للشروط المعدة مسبقا فً دفتر 

 التزامات؛

  ٌةئالجزامخالصة بدفع الضرٌبة 
VI-  بالنسبة لتعاونٌات المستؽلٌن

 التقلٌدٌٌن للذهب؛ 

  نسخة من النظام األساسً موقعة لدى
 موثق؛

 لكل  نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة
 ؛عضو فً التعاونٌة 

  المتضمن اعتماد  المقررنسخة من
 التعاونٌة.

 ٌة بناء ئمخالصة بدفع الضرٌبة الجزا
فً على نوع الفئة المهنٌة التً ستنشط 

 إطارها.
الجزائٌة المرتبطة بالفئات، الضرٌبة  تدفع 

المذكورة أعبله. فً حساب خاص 
ٌدعى َمساهمة المتعاملٌن المعدنٌٌن فً ترقٌة 
البحث المعدنً فً مورٌتانٌا َ مفتوح لدى 

 .933.65الخزٌنة العمومٌة تحت الرقم 
ٌة و اإلتاوة على ئ: الضرٌبة الجزا5المادة 
 اإلنتاج 

 ٌةئالجزا الضربٌة/ 
 على النحو التالً: الجزائٌةتحدد الضرٌبة 

 ( 5000الفئة أ: خمسة آالؾ أوقٌة )
 أوقٌة؛

  الفئة ب: خمسون ألؾ أوقٌة
 ( أوقٌة؛50.000)

  الفئة ج: تسعمائة ألؾ أوقٌة
 ( أوقٌة لكل بئر؛900.000)

 :الفئة د 

 ( أوقٌة لكل 200.000مائتا ألؾ )
تساوي أو  ماكٌنة بسعة إنتاج تقل عن 

 طنا واحدا فً الساعة؛

 ( أوقٌة لكل 800.000ثمانمائة ألؾ )
ماكٌنة تزٌد سعتها اإلنتاجٌة على طن 

واحد/ساعة و تقل عن خمس 
 أطنان/الساعة ؛

  الفئة هـ: خمسون ألؾ أوقٌة
 ( أوقٌة لكل وحدة معالجة؛50.000)

  الفئة و: ثبلثٌن ملٌون
 ( أوقٌة.30.000.000).

ب خاص تسدد كافة هذه الضرائب فً حسا
ٌدعى َمساهمة المتعاملٌن المعدنٌٌن فً ترقٌة 
البحث المعدنً فً مورٌتانٌا َمفتوح لدى الخزٌنة 

 .933.65العمومٌة تحت الرقم 
و من جهة أخرى، ٌسدد أصحاب َالفئة َ ج َ  

( أوقٌة، لكل بئر تدفع فً 100.000مائة ألؾ )
حساب َعلم اآلثار الوقائً/ المعهد المورٌتانً 

علمً َ المفتوح لدى الخزٌنة العامة تحت للبحث ال
 ؛430300745الرقم 

 على اإلنتاج اإلتاوة / 

ٌخضع صاحب االعتماد المتعلق بالفئة ََو إلتاوة 
( 30.000على اإلنتاج بمبلػ ثبلثٌن ألؾ )

أوقٌة، عن كل طن من النفاٌات ٌتم جمعه و 
 تسدد هذه اإلتاوة لصالح الخزٌنة العمومٌة.

 رخٌص ممارسة النشاط: شكل ت6المادة 
ٌتجسد ترخٌص ممارسة النشاط التقلٌدي فً 
بطاقة مهنٌة تتضمن المعلومات األساسٌة 
المتعلقة بحاملً التراخٌص و كذا فئة النشاط 
المعٌنة من خبلل الحرؾ المخصص لها و 
الممٌزة بلون مختلؾ لكل فئة. ٌجب أن 

دائما من أجل  تهٌصطحب حامل الترخٌص بطاق
 تقدٌمها أثناء عملٌات التفتٌش الروتٌنٌة.

: مدة صالحٌة ترخٌص ممارسة 7المادة 
 النشاط

ٌعتبر ترخٌص ممارسة النشاط بالنسبة لمختلؾ 
دٌسمبر من سنة  31الفئات صالحا حتى 

إصداره. بإستثناء الفئة َو َالتً تحدد صبلحٌتها 
 ( سنوات قابلة للتجدٌد.5بخمس )
الحقوق و االلتزامات المرتبطة : 8المادة 

 بممارسة النشاط
ٌعتبر ترخٌص ممارسة االستؽبلل التقلٌدي 
للذهب صالحا بالنسبة للفئات َأ َ و َب َ و َج َ فً 
حدود و على كل امتداد األروقة المحددة بمقرر. 
فٌما ٌسمح للفئات َد َ و َهـَ و ََو بمزاولة نشاطها 

 ة بالمعادن.فً مناطق تحددها المدٌرٌة المكلف
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: التزامات أخرى مرتبطة بممارسة 9المادة 
 النشاط

ال ٌمثل الترخٌص امتٌازا معدنٌا. و هو شخصً 
تماما وال ٌمكن التنازل عنه أو تقله. و ٌلزم كل 
صاحب ترخٌص أو اعتماد، مهما كانت فئته، 

بٌع أنتاجه حصرٌا للبنك المركزي المورٌتانً ب
هب معتمد أو إلى شباك لشراء و تصدٌر الذ

 بصفة قانونٌة، طبقا للنظم المعمول بها.
: اإللتزامات فً مجال احترام 10المادة 

 المعاٌٌر و التراث 
ٌلزم كل صاحب ترخٌص أو اعتماد باحترام 
معاٌٌر الصحة العمومٌة و األمن فً العمل و 
حقوق اإلنسان، و خاصة تلك المتعلقة بعمالة 

لمدونة األطفال و الحفاظ على البٌئة، طبقا 
السبلمة و النظافة الصحٌة و مدونة البٌئة و 

 النصوص المطبقة لهما.
ٌلزم مستؽلو اآلبار باحترام أحكام القانون رقم 

ٌولٌو  25الصادر بتارٌخ  046 – 2005
المتعلق بحماٌة التراث الثقافً  2005

منه  74المحسوس، و على الخصوص المادة 
لمختصة التً تلزمهم بإشعار السلطة اإلدارٌة ا

دون تؤخٌر، فً حالة اكتشاؾ آثار أو أطبلل أو 
 منحوتات قدٌمة أو بقاٌا أو أؼراض أثرٌة.

: استخدام المتفجرات  و المواد 11المادة 
 الكٌمٌائٌة 

ٌمنع منعا باتا القٌام باستخدام معدات التفتٌت 
)المتفجرات(. و ٌخضع استعمال المواد 

فٌة الكٌمٌائٌة فً عملٌات المعالجة و التص
لترخٌص من الوزارة المكلفة بالمعادن و ٌجب 
أن تتم تحت إشراؾ األشخاص المخولٌن طبقا 

 للمعاٌٌر المعمول بها.
 : التسجٌل12المادة 

تسجل تراخٌص  ممارسة االستؽبلل التقلٌدي 
مسك و ٌحٌن من ٌللذهب فً سجل خاص 

طرؾ المدٌرٌة العامة للمعادن. وفق رقم 
 خصص لكل فئة.تسلسلً مسبوق بالحرؾ الم

 : إشراف و رقابة اإلدارة 13المادة 

تسهر مصالح المعادن و مصالح البٌئة على 
احترام أصحاب التراخٌص و اإلعتمادات 
إلجراءات األمن و السبلمة و الصحة أثناء 
العمل و حماٌة البٌئة المعمول بها. و بهذه 
الصفة. ٌخول لتلك المصالح القٌام بكل عملٌة 

دقٌق فً التراخٌص و هدؾ التبتفتٌش 
االعتمادات و جمع المعلومات الضرورٌة 
لتؤطٌر النشاط. و ٌلزم أصحابها بتوفٌر 

 المعلومات المطلوبة.
 : سحب الترخٌص أو االعتماد 14المادة 

ٌمكن أن ٌسحب الترخٌص أو االعتماد من 
ل خطرؾ الوزارة المكلفة بالمعادن، إذا ما أ

المقرر الحالً أصحابها بااللتزامات الواردة فً 
أو أي من النصوص النظامٌة المعمول بها. و ال 

 ٌترتب على هذا السحب أي تعوٌض.
 : مخالفة ترتٌبات المقرر الحال15ًالمادة 

تعاٌن المخالفات المتعلقة بترتٌبات المقرر 
الحالً و النصوص النظامٌة المعمول بها من 
طرؾ الوكبلء المخولٌن قانونا من لدن اإلدارة 

 قب طبقا للنصوص المعمول بهاو تعا
تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة  :16المادة 

لهذا المقرر، و خاصة ترتٌبات المقرر رقم 
أبرٌل  22/و.ن.ط.م/ الصادر بتارٌخ 356

القاضً بتحدٌد منطقة لؤلنشطة التقلٌدٌة  2016
و شروط منح تراخٌص استكشاؾ و جمع المواد 

 المعدنٌة.
ؾ األمٌن العام للوزارة المكلفة ٌكل :17المادة 

بالمعادن، و األمٌن العام للوزارة المكلفة 
باالقتصاد و المالٌة، وكذا والة الوالٌات 
المعنٌة،و الدرك الوطنً. كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ 

المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة  الرسمٌة هذا 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
----------------- 

 مختلفةنصوص 
 19صادر بتارٌخ  148 – 2017مرسوم رقم 

ٌقضً بمنح الرخصة رقم  2017دجمبر 
فً ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  2210

 )والٌة تٌرس زمور(  لرظٌه البٌظمنطقة 
 Mauritania   لصالح شركة

Hydrocarbons And Mines, 
Infrastructure, Consulting Group - 

Sarl   

 2210الرخصة، رقم  : تمنحالمادة األولى
( 3لمدة ثبلث )( 1)للبحث عن مواد المجموعة 

سنوات، ابتداء من تارٌخ توقٌع رسالة تسلم هذا 
 Mauritania المرسوم لصالح شركة

Hydrocarbons   And Mines, 
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Infrastructure, Consulting Group 
– Sarl فٌما ٌلً المسماةو M.H.M.I.C.  
الواقعة فً : تخول هذه الرخصة  2المادة 
  )والٌة تٌرس زمور( لرظٌه البٌظ منطقة

لصاحبها فً حدود محٌطها و إلى ما ال نهاٌة 
لتنقٌب و البحث عن ل حصرٌافً األعماق، حقا 

 .(1)مواد المجموعة 
محٌط هذه الرخصة، التً تساوي مساحتها  دٌحد

، 6، 5، 4، 3، 2، 1بالنقاط  2كم 493
المبٌنة ذات اإلحداثٌات  12و7،8،9،10،11

 :  فً الجدول التالً
 ص س المنطقة النقاط

1 28 701 000 2 475 000 

2 28 709 000 2 475 000 

3 28 709 000 2 472 000 

4 28 713 000 2 472 000 

5 28 713 000 2 469 000 

6 28 714 000 2 469 000 

7 28 714 000 2 466 000 

8 28 717 000 2 466 000 

9 28 717 000 2 438 000 

10 28 703 000 2 438 000 

11 28 703 000 2 465 000 

12 28 701 000 2 465 000 

برنامج  بإنجاز   M.H.M.I.C  تلتزم :3المادة 
ٌتضمن    ،السنوات الثبلث المقبلة خبللأشؽال، 

 : على الخصوص 

  جمع المعطٌات الجٌولوجٌة
الموجودة والجٌوفٌزٌائٌة والجٌوكٌمٌائٌة 

 ؛

  اقتناء وتحلٌل معطٌات األقمار
 الصناعٌة ؛

 بً ومؽناطٌسً أرضً ذإنجاز مسح جا 
 ؛

  عٌنة جٌوكٌمٌائٌة ؛ 1500أخذ وتحلٌل 

  ًبرنامج أحفار بالدوران العكس
 و/الجزري.

 شركة و إلنجاز برنامج أشؽالها تلتزم
M.H.M.I.C  مائة ، باستثمار مبلػ ال ٌقل عن

وخمسة سبعمائة ا وملٌون  وثبلثة وتسعٌن 
 .( أوقٌة193.765.000) ألؾ  وستٌن

كما ٌجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا 
التً  للمخطط المحاسبً الوطنً لجمٌع النفقات

التً ٌتم تصدٌقها من طرؾ المصالح  و قٌم بها
 المختصة فً المدٌرٌة المكلفة بالمعادن.

أن تباشر برنامج أشؽال  M.H.M.I.Cٌجب على 
ٌوما بدءا من  90البحث فً أجل ال ٌتجاوز 

تارٌخ منح الرخصة، وإال فإن الرخصة سٌتم 
 إلؽاإها.
، بإشعار اإلدارة  M.H.M.I.C: تتعهد 4المادة 

 قد  بنتائج أشؽالها و خاصة النقاط المائٌة التً
تعثر علٌها فً محٌط رخصتها و كذلك األماكن 

 األثرٌة.
لشركة، احترام كافة األحكام القانونٌة و على ا

البٌئة طبقا لترتٌبات بالمتعلقة  شرٌعٌةوالت
الصادر بتارٌخ  94 – 2004المرسوم رقم 

المعدل و المكمل بالمرسوم  2004نوفمبر  04
ابرٌل  13الصادر بتارٌخ  105 – 2007رقم 

 المتعلق بدراسة التؤثٌر على البٌئة. 2007
فور اإلشعار بهذا المرسوم ٌجب على  :5المادة 

M.H.M.I.C  أن تقدم لئلدارة المكلفة بالمعادن ،
ٌوما، وثٌقة تثبت إٌداعا بمبلػ  15فً ظرؾ 

الضمانة المصرفٌة الخاصة بحسن تنفٌذ األشؽال 
 .سٌتم إلؽاإهاو إال فإن الرخصة 

عند ذكرى تارٌخ  و ٌحب علٌها أٌضا أن تسدد،
 4.000ة السنوٌة، بمبلػ اإلتاوة المساحٌ ،المنح
، على التوالً للسنة 2أوقٌة/للكم 6.000و 

إال الرخصة و  هذه الثانٌة والثالثة من صبلحٌة
 .سٌتم إلؽاإهافإن الرخصة 

، فً حال  M.H.M.I.Cٌجب على  :6المادة 
إلى السجل  بالطلب تجدٌد رخصتها أن تتقدم

المعدنً أربعة أشهر على األقل قبل تارٌخ 
 .ٌتم رفضهانقضائها، و إال فإن الطلب س

الثانً،  كما ٌجب علٌها، بمناسبة التجدٌد األول و
أن تقلص، بالربع، مساحة رخصتها. و ٌجب أن 
ٌكون راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة 

مساحً للسجل ٌتطابق شكلها مع التربٌع ال
 .ًالمعدن

كذلك إعطاء كل  M.H.M.I.Cهذا و ٌجب على 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لئلدارة 

و ال ٌمكن لها بؤي حال أن  المكلفة بالمعادن.
إال بعد مضً  ة هذه الرخصةتطلب تحوٌل ملكٌ

 من صبلحٌتها.على األقل شهرا  12
احترام  M.H.M.I.C ٌجب على  :7المادة 

مدونة الشؽل فً مورٌتانٌا و خاصة النظم 
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المعمول بها فٌما ٌتعلق بمرتنة الوظائؾ و 
تشؽٌل األجانب، و أن تعطً األولوٌة 
للمورٌتانٌٌن فً مجال تقدٌم الخدمات حال تكافإ 

 شروط الجودة و األسعار.
ٌكلؾ وزٌر النفط و الطاقة و المعادن  :8المادة 

ٌنشر فً الجرٌدة سبتنفٌذ هذا المرسوم الذي 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

_________ 
 10صادر بتارٌخ  003 – 2018مرسوم رقم 

 2513ٌقضً بمنح الرخصة رقم  2018ٌناٌر 
فً منطقة  (2)للبحث عن مواد المجموعة 

ازفال الوسطى )والٌتً داخلت نواذٌبو 
 RECA SARLشركة لصالح  وانشٌري(

 2513: تمنح الرخصة، رقم المادة األولى
( 3لمدة ثبلث ) (2)للبحث عن مواد المجموعة 

سنوات، ابتداء من تارٌخ توقٌع رسالة تسلم هذا 
 RECA SARL المرسوم لصالح شركة

 .RECA والمسماة فٌما ٌلً

: تخول هذه الرخصة الواقعة فً  2المادة 
ازفال الوسطى )والٌتً داخلت نواذٌبو  منطقة

لصاحبها فً حدود محٌطها و إلى ما  وانشٌري(
لتنقٌب و لال نهاٌة فً األعماق، حقا مقصورا 

 (.2)البحث عن مواد المجموعة 
محٌط هذه الرخصة، التً تساوي مساحتها  دٌحد

 8و7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بالنقاط  2كم 326
 :  ذات اإلحداثٌات المبٌنة فً الجدول التالً

 ص س المنطقة النقاط

1 28 435 000 2 248 000 

2 28 451 000 2 248 000 

3 28 451 000 2 237 000 

4 28 449 000 2 237 000 

5 28 449 000 2 234 000 

6 28 447 000 2 234 000  

7 28 447 000 2 225 000 

8 28 435 000 2 225 000 

على مدى السنوات  RECA تلتزم :3المادة 
برنامج أشؽال، ٌتضمن  بإنجاز، الثبلث المقبلة

 :على الخصوص 

  المتوفرة ؛ معطٌاتالاقتناء 
 أنجاز حملة جٌوفٌزٌائٌة أرضٌة ؛ 
  .تنفٌذ خنادق و/أو حفر 

،  RECA شركة و إلنجاز برنامج أشؽالها تلتزم
ملٌون  مائتًباستثمار مبلػ ال ٌقل عن 

 .( أوقٌة200.000.000)

كما ٌجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا 
التً  المحاسبً الوطنً لجمٌع النفقات للمخطط
التً ٌتم تصدٌقها من طرؾ المصالح  و قٌم بها

 المختصة فً المدٌرٌة المكلفة بالمعادن.
، بإشعار اإلدارة بنتائج RECA : تتعهد 4المادة 

تعثر  قد أشؽالها و خاصة النقاط المائٌة التً
علٌها فً محٌط رخصتها و كذلك األماكن 

 األثرٌة.

لشركة، احترام كافة األحكام القانونٌة و على ا
لبٌئة طبقا لترتٌبات باوالتنظٌمٌة المتعلقة 

الصادر بتارٌخ  94 – 2004المرسوم رقم 
المعدل و المكمل بالمرسوم  2004نوفمبر  04

ابرٌل  13الصادر بتارٌخ  105 – 2007رقم 
 المتعلق بدراسة التؤثٌر على البٌئة. 2007

رنامج أشؽال أن تباشر ب RECAٌجب على 
ٌوما بدءا من  90البحث فً أجل ال ٌتجاوز 

تارٌخ منح الرخصة، وإال فإن الرخصة سٌتم 
 إلؽاإها.

فور اإلشعار بهذا المرسوم ٌجب على  :5المادة 
RECA  ًأن تقدم لئلدارة المكلفة بالمعادن ف ،
ٌوما، وثٌقة تثبت إٌداعا بمبلػ  15ظرؾ 

الضمانة المصرفٌة الخاصة بحسن تنفٌذ األشؽال 
 .سٌتم إلؽاإهاو إال فإن الرخصة 

عند ذكرى تارٌخ  و ٌحب علٌها أٌضا أن تسدد،
 4.000اإلتاوة المساحٌة السنوٌة، بمبلػ  ،المنح
على التوالً للسنة ، 2أوقٌة/للكم 6.000و 

إال فإن الثانٌة والثالثة من صبلحٌة الرخصة و 
 .سٌتم إلؽاإهاالرخصة 

، فً حال تجدٌد  RECAٌجب على  :6المادة 
رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدنً بطلبها 
أربعة أشهر على األقل قبل تارٌخ انقضائها، و 

 .ٌتم رفضهإال فإن الطلب س

الثانً،  جدٌد األول وكما ٌجب علٌها، بمناسبة الت
أن تقلص، بالربع، مساحة رخصتها. و ٌجب أن 
ٌكون راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة 
ٌتطابق شكلها مع التربٌع المساحً للسجل 

 المعدنً .
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كذلك إعطاء كل  RECAهذا و ٌجب على 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لئلدارة 

 المكلفة بالمعادن.
بؤي حال أن تطلب تحوٌل ملكٌتها  و ال ٌمكن لها
 شهرا من صبلحٌتها. 12إال بعد مضً 

احترام مدونة   RECAٌجب على  :7المادة 
الشؽل فً مورٌتانٌا و خاصة النظم المعمول بها 
فٌما ٌتعلق بمرتنة الوظائؾ و تشؽٌل األجانب، 
و أن تعطً األولوٌة للمورٌتانٌٌن فً مجال 

الجودة و  تقدٌم الخدمات حال تكافإ شروط
 األسعار.
ٌكلؾ وزٌر النفط و الطاقة و المعادن  :8المادة 

ٌنشر فً الجرٌدة سبتنفٌذ هذا المرسوم الذي 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

-------------------- 
 10صادر بتارٌخ  004 – 2018مرسوم رقم 

 2517ٌقضً بمنح الرخصة رقم  2018ٌناٌر 
 )التربة السوداء( 2للبحث عن مواد المجموعة 

 داخلت نواذٌبو( ة)والٌ تٌمرٌسفً منطقة 
 RECA SARLشركة لصالح 

 2517: تمنح الرخصة، رقم المادة األولى
 )التربة السوداء( 2للبحث عن مواد المجموعة 

( سنوات، ابتداء من تارٌخ توقٌع 3لمدة ثبلث )
 RECA شركةرسالة تسلم هذا المرسوم لصالح 

SARL ًوالمسماة فٌما ٌل RECA. 

: تخول هذه الرخصة الواقعة فً  2المادة 
 داخلت نواذٌبو( ة)والٌ تٌمرٌس منطقة

لصاحبها فً حدود محٌطها و إلى ما ال نهاٌة 
لتنقٌب و البحث عن لا حصرٌفً األعماق، حقا 

 .)التربة السوداء( 2مواد المجموعة 
محٌط هذه الرخصة، التً تساوي مساحتها  دٌحد

، 6، 5، 4، 3، 2، 1بالنقاط  2كم 152
ذات  16و7،8،9،10،11،12،13،14،15

 :  اإلحداثٌات المبٌنة فً الجدول التالً
 ص س المنطقة النقاط

1 28 374 000 2 138 000 

2 28 358 000 2 138 000 

3 28 358 000 2 121 000 

4 28 356 000 2 121 000 

5 28 356 000 2 122 000 

6 28 355 000 2 122 000  

7 28 355 000 2 123 000 

8 28 353 000 2 123 000 

9 28 353 000 2 124 000 

10 28 351 000 2 124 000 

11 28 351 000 2 126 000 

12 28 350 000 2 126 000 

13 28 350 000 2 127 000 

14 28 348 000 2 127 000 

15 28 348 000 2 128 000 

16 28 347 000 2 128 000 

على مدى السنوات  RECA تلتزم :3المادة 
برنامج أشؽال، ٌتضمن  بإنجاز، الثبلث المقبلة

 :على الخصوص 
  المتوفرة ؛ معطٌاتالاقتناء 
 أنجاز حملة جٌوفٌزٌائٌة أرضٌة ؛ 
  .تنفٌذ خنادق و/أو حفر 

،  RECA شركة و إلنجاز برنامج أشؽالها تلتزم
ملٌون  ة وثمانٌنمائباستثمار مبلػ ال ٌقل عن 

 .( أوقٌة180.000.000)
كما ٌجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا 

التً  للمخطط المحاسبً الوطنً لجمٌع النفقات
التً ٌتم تصدٌقها من طرؾ المصالح  و قٌم بها

 المختصة فً المدٌرٌة المكلفة بالمعادن.
، بإشعار اإلدارة بنتائج RECA : تتعهد 4المادة 

تعثر قد  أشؽالها و خاصة النقاط المائٌة التً 
علٌها فً محٌط رخصتها و كذلك األماكن 

 األثرٌة.
و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونٌة 
والتنظٌمٌة المتعلقة بالبٌئة طبقا لترتٌبات 

الصادر بتارٌخ  94 – 2004المرسوم رقم 
و المكمل بالمرسوم  المعدل 2004نوفمبر  04

ابرٌل  13الصادر بتارٌخ  105 – 2007رقم 
 المتعلق بدراسة التؤثٌر على البٌئة. 2007

أن تباشر برنامج أشؽال  RECAٌجب على 
ٌوما بدءا من  90البحث فً أجل ال ٌتجاوز 

تارٌخ منح الرخصة، وإال فإن الرخصة سٌتم 
 إلؽاإها.
فور اإلشعار بهذا المرسوم ٌجب على  :5المادة 

RECA  ًأن تقدم لئلدارة المكلفة بالمعادن ف ،
ٌوما، وثٌقة تثبت إٌداعا بمبلػ  15ظرؾ 

الضمانة المصرفٌة الخاصة بحسن تنفٌذ األشؽال 
 .سٌتم إلؽاإهاو إال فإن الرخصة 

عند ذكرى تارٌخ  و ٌحب علٌها أٌضا أن تسدد،
 4.000نوٌة، بمبلػ اإلتاوة المساحٌة الس ،المنح
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، على التوالً للسنة 2أوقٌة/للكم 6.000و 
إال فإن الثانٌة والثالثة من صبلحٌة الرخصة و 

 .سٌتم إلؽاإهاالرخصة 
، فً حال تجدٌد  RECAٌجب على  :6المادة 

رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدنً بطلبها 
أربعة أشهر على األقل قبل تارٌخ انقضائها، و 

 .ٌتم رفضهب سإال فإن الطل
الثانً،  كما ٌجب علٌها، بمناسبة التجدٌد األول و

أن تقلص، بالربع، مساحة رخصتها. و ٌجب أن 
ٌكون راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة 
ٌتطابق شكلها مع التربٌع المساحً للسجل 

 المعدنً .
كذلك إعطاء كل  RECAهذا و ٌجب على 

لئلدارة المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة 
 المكلفة بالمعادن.

و ال ٌمكن لها بؤي حال أن تطلب تحوٌل ملكٌتها 
 شهرا من صبلحٌتها. 12إال بعد مضً 

احترام مدونة   RECAٌجب على  :7المادة 
الشؽل فً مورٌتانٌا و خاصة النظم المعمول بها 
فٌما ٌتعلق بمرتنة الوظائؾ و تشؽٌل األجانب، 

ٌن فً مجال و أن تعطً األولوٌة للمورٌتانٌ
تقدٌم الخدمات حال تكافإ شروط الجودة و 

 األسعار.
ٌكلؾ وزٌر النفط و الطاقة و المعادن  :8المادة 

بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر فً الجرٌدة 
 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

-------------------- 
دجمبر  81صادر بتارٌخ  5342مقرر رقم 

األشخاص المسإولٌن  ٌتضمن تعٌٌن 8350

عن الصفقات العمومٌة للسلطات المتعاقدة 
 التابعة لوزارة النفط والطاقة والمعادن

األشخاص المسإولٌن : ٌتم تعٌٌن  المادة األولى
عن الصفقات العمومٌة للسلطات المتعاقدة 

 ، كما ٌلً:التابعة لوزارة النفط والطاقة والمعادن
لوزارة ، بالنسبة محمد ولد ٌركٌتالسٌد  -

 النفط والطاقة والمعادن ؛
، باها محمد الراجل سٌدنا علًالسٌد  -

بالنسبة للشركة المورٌتانٌة للمحروقات 
 المعدنٌة ؛ واألمبلك

، بالنسبة لشركة بال مامادوالسٌد  -
 مورٌتانٌا للؽاز ؛

، بالنسبة للشركة مختار ولد محمدالسٌد  -
 المورٌتانٌة لصناعات التكرٌر ؛

، بالنسبة احمدو باللعبد هللا السٌد  -
 للمكتب المورٌتانً للبحث الجٌولوجً ؛

، بالنسبة محمد بوه محمد اطفٌلالسٌد  -
 للجنة الوطنٌة للمحروقات.

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة النفط  : 8المادة 

ٌنشر سوالطاقة والمعادن بتنفٌذ هذا المقرر الذي 
فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة 

 المورٌتانٌة.
-------------------- 

دجمبر  81صادر بتارٌخ  5342مقرر رقم 

ٌقضً بتعٌٌن أعضاء لجنة الصفقات  8350

 لوزارة النفط والطاقة والمعادن
: ٌهدؾ المقرر الحالً إلى تعٌٌن  المادة األولى

النفط والطاقة  قطاعلجنة الصفقات لأعضاء 
 07>المنشؤة بموجب المقرر رقم  والمعادن

والمشار الٌها  :710نوفمبر  1الصادر بتارٌخ 

 "اللجنة". ب فٌما ٌلً
 : ٌعٌن : 8المادة 

كؤعضاء ٌتمتعون بصوت تداولً فً كافة  017

تشكٌبلت لجنة إبرام الصفقات للسلطات التعاقدٌة 
 التابعة لقطاع النفط والطاقة والمعادن :

نا، عضو مكلؾ عبد الرحمن محمد سٌدٌ -
 باألمانة الدائمة للجنة ؛

 محمد األمٌن ولد سٌدي، عضو؛ -
 ابراهٌم ولد العٌد، عضو ؛ -

ٌحضر أٌضا بصفتهم خبراء ٌتمتعون  717

 بصوت استشاري فً مختلؾ تشكٌبلت اللجنة :
 محمد ولد احمد الهاشمً ؛ -
 محمد األمٌن ولد شٌؽالً. -

: ٌكلؾ األمٌن العام للوزارة بتنفٌذ هذا  0المادة 

ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة سالمقرر الذي 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 وزارة الصحة
 نصوص مختلفة

أكتوبر  16صادر بتارٌخ  0865مقرر رقم 
ٌتضمن الترخٌص بفتح عٌادة لطب  2017
 األسنان
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محمد وجاهة ٌرخص للدكتور :  المادة األولى
بفتح عٌادة لطب األسنان  انًبالر محمدن

 بنواكشوط )تفرغ زٌنه(.
توضع العٌادة تحت المسإولٌة الفنٌة  : 2المادة 

الذي  انًبمحمد وجاهة محمدن الرللدكتور 
 ٌتفرغ للعمل فٌها.

ٌخضع المعنً فً إطار ممارسته ألحكام األمر 
 18/10/1988بتارٌخ  88/143القانونً رقم 

لطبٌب والصٌدالنً المتعلق بممارسة مهنة ا
 وجراحً األسنان.

ٌإدي عدم مراعاة شروط ممارسة  : 3المادة 
النشاط الذي تعاٌنه المفتشٌة العامة للصحة ، إما 
الى سحب الرخصة مإقتا حتى اختفاء االختبلل 

سحبها نهائٌا، بصرؾ النظر إلى المبلحظ، وإما 
عن العقوبات الجزائٌة المقررة فً حالة 

 ة للمهن الطبٌة.عالمشروالممارسة ؼٌر 
: ٌكلؾ والً نواكشوط الؽربٌة  4المادة 

واألمٌن العام لوزارة الصحة والمفتش العام 
للصحة ومدٌر الطب أالستشفائً كل فٌما ٌعنٌه، 
بتنفٌذ هذا المقرر الذي سٌنشر فً الجرٌدة 

 الرسمٌة.

 والاقتصاد الصيد وزارة

 البحري
 نصوص مختلفة

ٌناٌر  23صادر بتارٌخ  0030مقرر رقم 
ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت  2018

لقطعة من المجال العمومً البحري لشركة 
EL MENARA SARL 

 EL ٌرخص لشركة  المادة األولى:
MENARA SARL    فً اإلستؽبلل

 المإقت و القابل لئلرجاع لمدة خمسة عشرة 
من المجال العمومً  ألربع قطع( سنة، 15)

 ( )القطع رقم2م 12000) مهالبحري، مساحت
بمنطقة القطب ( 230و 228،229، 227

 البحري بتانٌت طبقا للمخطط المرفق.
طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
المحدد  2016ماٌو  18الصادر بتارٌخ  431

للرسوم من أجل اإلستؽبلل المإقت و القابل 
لئلرجاع للمجال العمومً البحري، تحدد 

السنوٌة المفروضة على صاحب اإلتاوة 
(  أوقٌة 500الرخصة بمبلػ خمس مائة ) 
( 000 000 6للمتر المربع سنوٌا، أي مبلػ )

 أوقٌة للسنة. 
بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة 
مساوٌة لعدد األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع 
رسالة المنح حتى نهاٌة السنة الجارٌة 

 ومٌة لئلتاوة.مضروبا فً الكلفة الٌ
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا 

دجمبر من السنة  31مقدم الدفع قبل حلول 
و  العقاراتالمنصرمة لدى صندوق محصل 

التسجٌل و توجه نسخة من كل مخالصة إلى 
المصلحة المكلفة بالمجال العمومً البحري 

 بمدٌرٌة البحرٌة التجارٌة.

الحالً إلنجاز  ٌمنح الترخٌص: 3المادة 
 مجمع لمعالجة وتحوٌل منتجات الصٌد.

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:
رقذٚى يخبنظخ انزغذٚذ إنٗ يذٚشٚخ  . أ

انجذشٚخ انزجبسٚخ ثغٛخ االعزغالل طجقب 

 .أػالِ 2نزشرٛجبد انًبدح 
انذظٕل ػهٗ يذضش يؼبُٚخ  . ة

االعزغالل انز٘ رؼذِ يظبنخ يذٚشٚخ 

ٔ  انجذشٚخ انزجبسٚخ ٔ يذٚشٚخ انؼًشاٌ

 .يذٚشٚخ انؼقبساد
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق  -ج

بالصحة و النظافة العمومٌة و شبكات 
الطرق و استؽبلل المجال العمومً 

 البحري
استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى  -د

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

متوفرة على جهاز صرؾ مٌاه الفضبلت، 
ٌستجٌب للمتطلبات الصحٌة و مجهزا 
بنظام مانع لرجوع ما تم صرفه. ٌجب أن 
ٌكون حجم مجاري و فتحات صرؾ الماء 
الوسخ بؤبعاد مبلئمة و مؽطى أو مجهزا 
 بخنادق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.

ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة  -و
فً النفاذ إلى كل أجزاء مصنع المعالجة 

قت و اإلطبلع على الكشوؾ و فً أي و
 الوثائق التجارٌة و الشهادات الصحٌة.
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كل شخص ٌمسك أو ٌستؽل مصنع  -ز
لمعالجة األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات 
الضرورٌة، لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها 
و إتبلؾ الوسط الطبٌعً طبقا للتشرٌعات 
و النظم و المعاٌٌر و النماذج البٌئٌة 

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

 السلطات المعنٌة المختصة.
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا  -ح

للتشرٌعات و النظم المعمول بها و التً 
ستشكل نتائجها جزءا من ملؾ طلب 

 االعتماد،
عند نهاٌة االستؽبلل، ترجع األماكن  -ط

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

 مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة العقارات،
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو  -ي

المواقع المخصصة للنشاطات التً حددها 
المقرر الحالً و تبعا للمخطط أو 

 المخططات المرفقة 
ٌجب أن ال ٌكون للمنشآت و استؽبللها  -ك

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

مجاري المٌاه إال بموجب قرار صادر عن 
 وزٌر الصٌد واالقتصاد البحري.

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

المكلفة بالصٌد و العمران و القطاعات 
 العقارات و الصناعة و البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽبلل بقرار من   :4المادة 
وزٌر الصٌد واالقتصاد البحري و ذلك فً 

 إحدى الحاالت التالٌة:
 أػالِ 3ػذو ادزشاو رشرٛجبد انًبدح  -
إرا نى رجذأ أشغبل االَزفبع فٙ ظشف ثالثخ  -

 .أشٓش( 3)
خض نّ فٙ أجم عُخ إرا نى ٚجشٍْ انًش -

ثٕاعطخ يظبنخ انجذشٚخ انزجبسٚخ ٔ 

 .انؼًشاٌ ػهٗ أٌ االعزغالل رى ثبنفؼم
( 3)أ٘ رٕقف ػٍ انُشبط ٚضٚذ ػٍ ثالس  -

 عُٕاد

أ٘ رظشف أٔ يذبٔنخ انزظشف فٙ  -

 .انًجبل انؼًٕيٙ انجذش٘

ٌكون حق االستؽبلل الممنوح  :5المادة 
للمرخص له شخصٌا، و محدودا و قاببل 
لئلرجاع عند أول طلب من اإلدارة و ال ٌمكن 

 أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر  :6المادة 

الحالً إلى سحب الترخٌص الممنوح ضمن 
 4نفس الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 إنذار للمرخص له. بعد
ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و : 7المادة 

االقتصاد البحري، و والً والٌة انشٌري و 
مدٌر البحرٌة التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ 
هذا المقرر الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
------------- 

ٌناٌر  23صادر بتارٌخ  0031مقرر رقم 
ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت  2018

لقطعة من المجال العمومً البحري لشركة 
JEUNESSE POR INVESTISSEMENT 

 JEUNESSEٌرخص لشركة  :المادة األولى

POR INVESTISSEMENT   فً اإلستؽبلل
 15المإقت و القابل لئلرجاع لمدة خمسة عشرة 

من المجال العمومً البحري،  تٌنسنة، لقطع
 160 رقم تٌن( )القطع2م 8000ا )ممساحته

)القطب البحري  28( بمنطقة الكٌلومتر 164و
 أفرنانه( طبقا للمخطط المرفق.

طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
و ص ا ب /وم وا م م م الصادر بتارٌخ  431
المحدد للرسوم من أجل  2016ماٌو  18

اإلستؽبلل المإقت و القابل لئلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة 
المفروضة على صاحب الرخصة بمبلػ خمس 

( أوقٌة للمتر المربع سنوٌا، أي 500مائة ) 
 ( أوقٌة للسنة. 4.000.000مبلػ )

بالنسبة للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة 
تارٌخ توقٌع  مساوٌة لعدد األٌام محسوبا من

رسالة المنح حتى نهاٌة السنة الجارٌة مضروبا 
 فً الكلفة الٌومٌة لئلتاوة.

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

و  العقاراتالمنصرمة لدى صندوق محصل 
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التسجٌل و توجه نسخة من كل مخالصة إلى 
لمجال العمومً البحري المصلحة المكلفة با

 بمدٌرٌة البحرٌة التجارٌة.
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع : 3المادة 

 للصٌد ٌتكون من:
 مصنع للمعالجة -
 مصنع للتبرٌد -
 مصنع لدقٌق و زٌت السمك  -

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

لترتٌبات التجارٌة بؽٌة االستؽبلل طبقا 
 أعبله. 2المادة 

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

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

بالصحة و النظافة العمومٌة و شبكات 
 الطرق و استؽبلل المجال العمومً البحري

معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع استخدام  -د
 الطرق الحدٌثة

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

 ق و شبابٌك قابلة للتمكن من تنظٌفها.بخناد
ٌجب أن تكون السلطة المختصة حرة فً  -و

النفاذ إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي 
وقت و اإلطبلع على الكشوؾ و الوثائق 

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

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات 
الضرورٌة، لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها 
و إتبلؾ الوسط الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و 
النظم و المعاٌٌر و النماذج البٌئٌة المعمول 

 بها.
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة 

م بها من طرؾ المحتملة التً ٌتم القٌا
 السلطات المعنٌة المختصة.

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

ستشكل نتائجها جزءا من ملؾ طلب 
 االعتماد،

عند نهاٌة االستؽبلل، ترجع األماكن إلى  -ط
وضعٌتها األولى، و فً إطار هذا اإلجراء 

طرؾ  سٌتم إعداد محضر معاٌنة من
مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة 

 العمران و مدٌرٌة العقارات،
ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي

المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر 
الحالً و تبعا للمخطط أو المخططات 

 المرفقة 
ٌجب أن ال ٌكون للمنشآت و استؽبللها  -ك

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

المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر 
 الصٌد واالقتصاد البحري.

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

 العقارات و الصناعة و البٌئة.
ٌتم إنهاء االستؽبلل بقرار من وزٌر   :4المادة 

الصٌد واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى 
 : الحاالت التالٌة

 أعبله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثبلثة  -

 ( أشهر.3)
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

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

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

لتصرؾ فً المجال لأي تصرؾ أو محاولة  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽبلل الممنوح  :5المادة 
للمرخص له شخصٌا، و محدودا و قاببل 
لئلرجاع عند أول طلب من اإلدارة و ال ٌمكن 

 بالمجان. أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر  :6المادة 

الحالً إلى سحب الترخٌص الممنوح ضمن 
بعد  4نفس الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 إنذار للمرخص له.
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ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و : 7المادة 
االقتصاد البحري، و والً والٌة أترارزه و 

ٌعنٌه، بتنفٌذ مدٌر البحرٌة التجارٌة، كل فٌما 
هذا المقرر الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
------------------ 

ٌناٌر  23صادر بتارٌخ  0032مقرر رقم 
ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت  2018

لقطعة من المجال العمومً البحري لشركة 
TANIT FISHING 

 TANITٌرخص لشركة  :المادة األولى

FISHING  فً اإلستؽبلل المإقت و القابل
من  ةسنة، لقطع 15لئلرجاع لمدة خمسة عشرة 

( 2م 5000المجال العمومً البحري، مساحتها )
 28( بمنطقة الكٌلومتر 178 رقم ة)القطع

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

/وم وا م م م الصادر بتارٌخ و ص ا ب  431
المحدد للرسوم من أجل  2016ماٌو  18

اإلستؽبلل المإقت و القابل لئلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة 
المفروضة على صاحب الرخصة بمبلػ خمس 

( أوقٌة للمتر المربع سنوٌا، أي 500مائة ) 
 ( أوقٌة للسنة. 2.500.000مبلػ )

للسنة األولى، تكون اإلتاوة السنوٌة بالنسبة 
مساوٌة لعدد األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع 
رسالة المنح حتى نهاٌة السنة الجارٌة مضروبا 

 فً الكلفة الٌومٌة لئلتاوة.
بالنسبة للسنوات القادمة، تسدد اإلتاوة تسدٌدا 

دجمبر من السنة  31مقدم الدفع قبل حلول 
و  قاراتالعالمنصرمة لدى صندوق محصل 

التسجٌل و توجه نسخة من كل مخالصة إلى 
المصلحة المكلفة بالمجال العمومً البحري 

 بمدٌرٌة البحرٌة التجارٌة.
ٌمنح الترخٌص الحالً إلنجاز مجمع : 3المادة 

 للصٌد ٌتكون من:

 مصنع للمعالجة -
 مصنع للتبرٌد -
 مصنع لدقٌق و زٌت السمك  -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:

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

 أعبله. 2المادة 
الحصول على محضر معاٌنة االستؽبلل  . ب

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

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

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

 الطرق الحدٌثة
ٌجب على كل مإسسة معالجة أن تكون  -ه

متوفرة على جهاز صرؾ مٌاه الفضبلت، 
ٌستجٌب للمتطلبات الصحٌة و مجهزا 
بنظام مانع لرجوع ما تم صرفه. ٌجب أن 

فتحات صرؾ الماء ٌكون حجم مجاري و 
الوسخ بؤبعاد مبلئمة و مؽطاة أو مجهزة 

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

النفاذ إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي 
وقت و اإلطبلع على الكشوؾ و الوثائق 

 التجارٌة و الشهادات الصحٌة.
ل مصنع لمعالجة كل شخص ٌمسك أو ٌستؽ -ز

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات 
الضرورٌة، لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها 
و إتبلؾ الوسط الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و 
النظم و المعاٌٌر و النماذج البٌئٌة المعمول 

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

 المعنٌة المختصة. السلطات
تقدٌم دراسة حول األثر البٌئً طبقا  -ح

للتشرٌعات و النظم المعمول بها و التً 
ستشكل نتائجها جزءا من ملؾ طلب 

 االعتماد،
عند نهاٌة االستؽبلل، ترجع األماكن إلى  -ط

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

البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة مصالح مدٌرٌة 
 العمران و مدٌرٌة العقارات،

ٌستؽل المستفٌد حصرٌا الموقع أو المواقع  -ي
المخصصة للنشاطات التً حددها المقرر 
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الحالً و تبعا للمخطط أو المخططات 
 المرفقة 

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

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

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

أن تطالب بها المصالح المختصة فً 
القطاعات المكلفة بالصٌد و العمران و 

 العقارات و الصناعة و البٌئة.
ؽبلل بقرار من وزٌر ٌتم إنهاء االست  :4المادة 

الصٌد واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى 
 الحاالت التالٌة:

 أعبله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثبلثة  -

 ( أشهر.3)
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

بواسطة مصالح البحرٌة التجارٌة و العمران 
 ل.على أن االستؽبلل تم بالفع

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

لتصرؾ فً المجال لأي تصرؾ أو محاولة  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽبلل الممنوح  :5المادة 
للمرخص له شخصٌا، و محدودا و قاببل 
لئلرجاع عند أول طلب من اإلدارة و ال ٌمكن 

 أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر  :6المادة 

الحالً إلى سحب الترخٌص الممنوح ضمن 
بعد  4نفس الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 إنذار للمرخص له.
ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و : 7المادة 

االقتصاد البحري، و والً والٌة أترارزه و 
مدٌر البحرٌة التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ 

المقرر الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة هذا 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
------------------ 

ٌناٌر  23صادر بتارٌخ  0033مقرر رقم 
ٌقضً بترخٌص اإلستغالل المإقت  2018

لقطعة من المجال العمومً البحري لشركة 
ATLAS FISH SARL 

 ATLAS FISHٌرخص لشركة  :المادة األولى

SARL  فً اإلستؽبلل المإقت و القابل لئلرجاع
من المجال  ةسنة، لقطع 15لمدة خمسة عشرة 

( 2م 5000العمومً البحري، مساحتها )
 28( بمنطقة الكٌلومتر 165 رقم ة)القطع

 )القطب البحري أفرنانه( طبقا للمخطط المرفق.

طبقا لترتٌبات المقرر المشترك رقم  :2المادة 
م الصادر بتارٌخ و ص ا ب /وم وا م م  431
المحدد للرسوم من أجل  2016ماٌو  18

اإلستؽبلل المإقت و القابل لئلرجاع للمجال 
العمومً البحري، تحدد اإلتاوة السنوٌة 
المفروضة على صاحب الرخصة بمبلػ خمس 

( أوقٌة للمتر المربع سنوٌا، أي 500مائة ) 
 ( أوقٌة للسنة. 2.500.000مبلػ )

تكون اإلتاوة السنوٌة  بالنسبة للسنة األولى،
مساوٌة لعدد األٌام محسوبا من تارٌخ توقٌع 
رسالة المنح حتى نهاٌة السنة الجارٌة مضروبا 

 فً الكلفة الٌومٌة لئلتاوة.

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

و العقارات المنصرمة لدى صندوق محصل 
ٌل و توجه نسخة من كل مخالصة إلى التسج

المصلحة المكلفة بالمجال العمومً البحري 
 بمدٌرٌة البحرٌة التجارٌة.

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

 مصنع للمعالجة -
 مصنع للتبرٌد -
 مصنع لدقٌق و زٌت السمك  -

 و ٌلزم المستؽل بما ٌلً:

دٌرٌة البحرٌة تقدٌم مخالصة التسدٌد إلى م - أ
التجارٌة بؽٌة االستؽبلل طبقا لترتٌبات 

 أعبله. 2المادة 
الحصول على محضر معاٌنة االستؽبلل  - ب

الذي تعده مصالح مدٌرٌة البحرٌة 
التجارٌة و مدٌرٌة العمران و مدٌرٌة 

 العقارات.
احترام النظم المعمول بها فٌما ٌتعلق  -ج

بالصحة و النظافة العمومٌة و شبكات 
 و استؽبلل المجال العمومً البحريالطرق 
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استخدام معدات جدٌدة و حدٌثة تتماشى مع  -د
 الطرق الحدٌثة

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

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

النفاذ إلى كل أجزاء مصنع المعالجة فً أي 
وقت و اإلطبلع على الكشوؾ و الوثائق 

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

األسماك، ملزم باتخاذ اإلجراءات 
الضرورٌة، لحماٌة البٌئة و محاربة تلوثها 
و إتبلؾ الوسط الطبٌعً طبقا للتشرٌعات و 
النظم و المعاٌٌر و النماذج البٌئٌة المعمول 

 بها.
كما أنه ملزم بالخضوع للتفتٌش أو الرقابة 

م بها من طرؾ المحتملة التً ٌتم القٌا
 السلطات المعنٌة المختصة.

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

 االعتماد،
عند نهاٌة االستؽبلل، ترجع األماكن إلى  -ط

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

مصالح مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة و مدٌرٌة 
 العمران و مدٌرٌة العقارات،

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

 المرفقة 
ٌجب أن ال ٌكون للمنشآت و استؽبللها  -ك

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

المٌاه إال بموجب قرار صادر عن وزٌر 
 الصٌد واالقتصاد البحري.

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

القطاعات المكلفة بالصٌد و العمران و 
 العقارات و الصناعة و البٌئة.

ٌتم إنهاء االستؽبلل بقرار من وزٌر   :4المادة 
الصٌد واالقتصاد البحري و ذلك فً إحدى 

 الحاالت التالٌة:
 أعبله 3عدم احترام ترتٌبات المادة  -
إذا لم تبدأ أشؽال االنتفاع فً ظرؾ ثبلثة  -

 ( أشهر.3)
إذا لم ٌبرهن المرخص له فً أجل سنة  -

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

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

لتصرؾ فً المجال لأي تصرؾ أو محاولة  -
 العمومً البحري.

ٌكون حق االستؽبلل الممنوح  :5المادة 
للمرخص له شخصٌا، و محدودا و قاببل 
لئلرجاع عند أول طلب من اإلدارة و ال ٌمكن 

 أن ٌتم التنازل عنه مقابل ثمن أو بالمجان.
ٌإدي أي خرق لترتٌبات المقرر  :6المادة 

الحالً إلى سحب الترخٌص الممنوح ضمن 
 بعد 4نفس الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 إنذار للمرخص له.
ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد و : 7المادة 

االقتصاد البحري، و والً والٌة أترارزه و 
مدٌر البحرٌة التجارٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ 
هذا المقرر الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

وزارة التجارة والصناعة 

 والس ياحة
 تنظٌمٌة نصوص

دجمبر  54صادر بتارٌخ  5355مقرر رقم 
 ٌحدد نظام الجائزة المورٌتانٌة للجودة 8350

: ٌحدد هذا المقرر نظام وأهداؾ  المادة األولى
 الجائزة المورٌتانٌة للجودة.

 : األهداف 8المادة 
 تهدؾ الجائزة المورٌتانٌة للجودة إلى :

 نشر ثقافة الجودة ؛ -
والخصوصٌة على  تشجٌع الهٌئات العمومٌة -

 تبنً عملٌات إدارة الجودة ؛
 تثمٌن أداء الهٌئات الفائزة فً مجال الجودة. -
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 اللجنة الوطنٌة للتسٌٌر : 0المادة 
تشرؾ اللجنة الوطنٌة لتسٌٌر الجائزة 
المورٌتانٌة للجودة على تسٌٌر جمٌع األنشطة 

 المتعلقة بتنظٌم الجائزة وتكلؾ بما ٌلً :
 الجائزة ؛تنظٌم انطبلق تصفٌات  -
 إعداد نظام الجائزة ؛ -
 تشكٌل لجنة التحكٌم ؛ -
 تحضٌر المٌزانٌة ؛ -
 جدولة النشاطات ؛ -
 البحث عن التموٌل ؛ -
 تحسٌس الشركاء ؛ -
 والتحسٌس حول الجائزة ؛ اإلعبلمضمان  -
 المصادقة على اكتتاب وتكوٌن المدققٌن ؛ -
 تنظٌم حفل تسلٌم الجوائز ؛ -
 إعبلن النتائج ؛ -
 م حول تنظٌم الجائزة.إعداد التقرٌر العا -

 : كٌفٌة عمل اللجنة 4المادة 
تجتمع اللجنة الوطنٌة لتسٌٌر الجائزة باستدعاء 

 من رئٌسها أو بطلب من ثلثً أعضائها.
تعتبر مداوالت اللجنة سارٌة المفعول بحضور 

 األؼلبٌة البسٌطة من أعضائها.
لجنة التسٌٌر  أعضاءفً حالة تعذر حضور احد 

 لتمثٌله. أخرتفوٌض عضو  بإمكانهن إف
 أنلضمان الشفافٌة، فإن رئٌس اللجنة ٌمكن 

ٌعٌن مكلفا باالتصال لتنسٌق التؽطٌة اإلعبلمٌة 
 للنشاطات المتعلقة بتنظٌم الجائزة.

شخصٌة ذات  أيٌجوز لرئٌس اللجنة استدعاء 
 كفاءة ٌعتبر مساهمتها ضرورٌة النجاز مهامه.

اللجنة  أعضاءلضمان سرٌة المداوالت ٌوقع كل 
الوطنٌة للتسٌٌر "التزاما بمراعاة السرٌة" 

 اللجنة. أعمالمشارك فً  أيوٌوقعه كذلك 
فً نهاٌة نشاطات تنظٌم الجائزة المورٌتانٌة 
للجودة، ٌقدم رئٌس اللجنة للوزٌر المكلؾ 
بالصناعة تقرٌرا شامبل حول تنفٌذ هذه 

 النشاطات.
 : لجنة التحكٌم 1المادة 

م الجائزة المورٌتانٌة للجودة تضم لجنة تحكٌ
شخصٌات عاملة فً مجال الجودة وتتكون على 

 النحو التالً :
وزارة  التعلٌم العالً والبحث العلمً ممثلة  -

من طرؾ المستشار المكلؾ بالمتابعة 
 والتقٌٌم

وزارة الصحة، ممثلة من طرؾ مدٌر  -
المعهد الوطنً للبحث فً مجال الصحة 

 العمومٌة
والطاقة والمعادن، ممثلة من وزارة البترول  -

طرق المدٌر العام للمكتب المورٌتانً للبحث 
 الجٌولوجً

وزارة البٌطرة، ممثلة من طرؾ المدٌر  -
العام للمكتب الوطنً للبحوث وتنمٌة الثروة 

 الحٌوانٌة
 أمٌنهااتحادٌة التجارة، ممثلة من طرؾ  -

 العام

اتحادٌة الخدمات والمهن الحرة، ممثلة من  -
 العام طرؾ أمٌنها

 اتحادٌة الصٌد، ممثلة من طرؾ أمٌنها العام -
 تصادق لجنة التحكٌم على :

 اختٌار المدققٌن -
 اختٌار المإسسات التً ستخضع للتدقٌق -
 اختٌار المإسسات التً ستتم مكافؤتها. -

تتمتع لجنة التحكٌم باالستقبللٌة التامة فً اتخاذ 
القرارات، وتتولى وضع واعتماد نظامها 

 ار رئٌسها من بٌن أعضائها. الداخلً وتخت

 المدققٌن : 0المادة 
ٌتم اختٌار المدققٌن من طرؾ لجنة التحكٌم وٌتم 
تكلٌفهم رسمٌا من طرؾ رئٌس اللجنة الوطنٌة 
لتسٌٌر الجائزة. وٌقومون بإجراء عملٌات 

 التدقٌق لصالح المإسسات المترشحة.
التدقٌق وٌشؽل  أعمالٌشرؾ كبٌر المدققٌن على 

الشهادات فً مدٌرٌة  إصداررئٌس مصلحة 
 المواصفات وترقٌة الجودة هذا المنصب.

فً نهاٌة عملٌات التدقٌق، ٌقدم كل مدقق تقرٌرا 
 عن سٌر مهمته.

 : السكرتارٌا الفنٌة 0المادة 
 تكلؾ السكرتارٌا الفنٌة للجائزة بما ٌلً :

 التنسٌق بٌن مختلؾ الجهات الفاعلة -
 المٌزانٌة إلعدادالتحضٌر  -
التحضٌرٌة )الخدمات اللوجستٌة  األعمال -

 والمكتبٌة(
 استقبال وترتٌب ملفات الترشح -
المختلفة )استدعاء  اإلدارٌةالمهام  -

 ذلك(. إلىاالجتماعات وما 
ٌعٌن مسإول السكرٌتارٌا فً اللجنة الوطنٌة 
لتسٌٌر الجائزة المورٌتانٌة للجودة بمذكرة عمل 

صفات وترقٌة مدٌر مدٌرٌة المواصادرة عن 
 الجودة.

ٌتولى رئٌس مصلحة المواصفات والجودة فً 
مدٌرٌة المواصفات وترقٌة الجودة مهام 

 سكرتارٌا لجنة التحكٌم.
 : إجراءات الترشح للجائزة 2المادة 

تجرى مسابقة الجائزة المورٌتانٌة للجودة كل 
سنتٌن وتتاح المشاركة فٌها لجمٌع المإسسات 

تقٌم  أن طاجدة على التراب الوطنً بشرالمتو
 الجودة. إلدارةنظاما 

ٌتكون ملؾ الترشح للجائزة من ملؾ للتسجٌل 
ودلٌل للتقٌٌم الذاتً لكل واحد من مستوٌات 

 .األربعةالترشح 
 وٌتضمن ملؾ التسجٌل ما ٌلً :

بالمإسسة )ملحق  استمارة تتضمن تعرٌفا -
 ( ؛0
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)ملحق ورقة تثبت اختٌار مستوى الترشح  -
 ( ؛7

تتعاون  أنالتزام من المإسسة المترشحة  -
تعاونا تاما مع أجهزة الجائزة وان تضمن 

 (.1نزاهة ودقة المعلومات المقدمة )الملحق 
تودع ملفات التسجٌل لدى السكرتارٌا الفنٌة 
للجائزة المورٌتانٌة للجودة التً تسلم المإسسة 
 المترشحة نسخة من دلٌل التقٌٌم الذاتً مطابقة

 لمستوى الترشح الذي اختارته المإسسة.
ٌكتمل ملؾ الترشح بعد تعبئة التقٌٌم الذاتً 

 وتسلٌم السكرتارٌا الفنٌة للجائزة نسخة منه.
تتم إحالة ملفات الترشح إلى لجنة التحكٌم التً 
تصادق على البلئحة النهائٌة للمإسسات التً 

 ستخضع للتدقٌق.
امج التدقٌق تقوم السكرتارٌا الفنٌة بإعداد برن

وتصادق علٌه اللجنة الوطنٌة لتسٌٌر الجائزة 
التً تقوم بإعبلم المإسسات التً تم اختٌارها 

 واستدعاء المدققٌن.
بعد انتهاء عملٌات التدقٌق، تصادق لجنة التحكٌم 
على الئحة المإسسات التً ستتم مكافؤتها 
وتتولى اللجنة الوطنٌة للتسٌٌر إعبلن النتائج 

 كافؤة الفائزٌن.وتنظٌم حفل م

ٌوقع "االلتزام بمراعاة السرٌة" من طرؾ جمٌع 
الذٌن ٌمكنهم االطبلع على  األشخاص

المعلومات والوثائق التً تقدمها المإسسات 
 المترشحة.

الٌمكن استرجاع الملفات مهما كانت النتٌجة 
 التً حصل علٌها المترشح.

اللؽة بٌمكن للمإسسات المترشحة تقدٌم ملفاتها 
 العربٌة أو الفرنسٌة.

 : تصٌنف المإسسات 2المادة 
 فئات : 1ٌتم تصنٌؾ الهٌئات المترشحة إلى 

 عدد العمال الفئات
 71-0من  الفئة )ج( المإسسات الصؽٌرة

الفئة )ب( المإسسات 
 المتوسطة

 011-70من 

 011أكثر من   الفئة )أ( المإسسات الكبٌرة
 الجوائز والمكافآت : 53المادة 
الجائزة المورٌتانٌة للجودة أربعة  تشمل

مستوٌات تناسبها أربع جوائز لكل صنؾ من 
 المإسسات وذلك على النحو التالً :

 -: جائزة االلتزام بالجودة 0المستوى  -
 معاٌٌر( >البرونزٌة )

 –: جائزة التحكم فً الجودة  7المستوى  -
 معٌارا( ;0الفضٌة )

بٌة الذه -: جائزة تشجٌع االمتٌاز 1المستوى  -
 معٌارا( :7)

 91الماسٌة ) -: جائزة االمتٌاز 9المستوى  -
 معٌارا(.

تتم مكافؤة المإسسات الفائزة خبلل حفل رسمً 
تعلن اللجنة الوطنٌة لتسٌٌر الجائزة موعد ومكان 

 تنظٌمه.
، أن 1و 7و 0ٌمكن للفائزٌن فً المستوٌات 

 إلىٌترشحوا فً النسخة الموالٌة من الجائزة 
 من المستوى الذي حصلوا علٌه. اعلًمستوى 

أما جائزة االمتٌاز،فبل ٌسمح للمإسسة الفائزة 
 بها الترشح للنسختٌن الموالٌتٌن.

ٌحصل جمٌع المرشحٌن، بعد منح الجوائز على 
التحسٌن  صتقارٌر حول ملفاتهم )نقاط القوة، فر

وتحدٌد مواقع مإسساتهم حسب متوسط 
 المرشحٌن ومتوسط الفائزٌن(.

: عالمة "الجائزة المورٌتانٌة  55المادة 
 للجودة"

 الجائزة المورٌتانٌة للجودة" ٌتم إنشاء عبلمة "
وتسجٌلها حسب القوانٌن المعمول بها فً مجال 
الملكٌة الصناعٌة. العبلمة ملكٌة خاصة للوزارة 

 المكلفة بالصناعة.
"الجائزة ٌمكن للمإسسات الفائزة وضع عبلمة 

متبوعة بالسنة المعنٌة   المورٌتانٌة للجودة"
وبرقم النسخة الجارٌة على جمٌع وثائقها 

 التجارٌة.
ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة التجارة  : 58المادة 

والصناعة والسٌاحة بتنفٌذ هذا المقرر الذي 
الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة ٌنشر فً 

 المورٌتانٌة.

 البيطرة وزارة
 نصوص مختلفة

دجمبر  80در بتارٌخ صا 011مقرر رقم 

ٌقضً بتعٌٌن أعضاء لجنة الصفقات  8350

 لوزارة البٌطرة
تعٌٌن  إلى: ٌهدؾ المقرر الحالً  المادة األولى

لجنة الصفقات لقطاع البٌطرة المنشؤة  أعضاء
 1الصادر بتارٌخ  07>بموجب المقرر رقم 

فٌما ٌلً  إلٌها، والمشار :710نوفمبر 

 ب"اللجنة".
 ٌعٌن : : 8المادة 

كؤعضاء ٌتمتعون بصوت تداولً فً كافة  5.8

تشكٌبلت لجنة إبرام الصفقات للسلطات التعاقدٌة 
 التابعة لقطاع البٌطرة :

 باألمانةسٌدي محمد ولد النمٌن عضو مكلؾ  -
 الدائمة للجنة ؛
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 عبد هللا ولد عبدي، عضو ؛ -
  احمد التجانً سٌدي حوٌبٌب، عضو ؛ -

ٌحضر أٌضا بصفتهم خبراء ٌتمتعون  8.8

 بصوت استشاري فً مختلؾ تشكٌبلت اللجنة :
 ٌحٌى ولد عمار ؛ -
 سوماري ٌعقوب. -

ٌكلؾ األمٌن العام للوزارة بتنفٌذ هذا  : 0المادة 

الجرٌدة الرسمٌة المقرر الذي ٌنشر فً 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 وزارة التجهزي والنقل
 نصوص تنظٌمٌة

 55صادر بتارٌخ  332-8352مرسوم رقم 
ٌقضً باعتماد وتطبٌق برنامج  8352ٌناٌر 

 وطنً لتسهٌل الطٌران المدنً

: ٌصادق هذا المرسوم على  المادة األولى
تطبٌق برنامج وطنً لتسهٌل الطٌران المدنً 
على كافة مطارات الجمهورٌة اإلسبلمٌة 

 المورٌتانٌة.
ٌدعى هذا البرنامج بالبرنامج الوطنً  : 8المادة 

 لتسهٌبلت النقل الجوي.
: ٌتم تحدٌث البرنامج الوطنً  0المادة 

لتسهٌبلت النقل الجوي بمقرر من الوزٌر 
المكلؾ بالطٌران المدنً، بناء على اقتراح من 

 المدٌر العام للوكالة الوطنٌة للطٌران المدنً.
قة المخالفة تلؽى كافة الترتٌبات الساب:  4المادة 

 لهذا المرسوم.

ٌكلؾ وزراء الدفاع الوطنً  : 1المادة 
والداخلٌة والبلمركزٌة واالقتصاد والمالٌة 
والتجهٌز والنقل كل فٌما ٌخصه، بتنفٌذ هذا 

الجرٌدة الرسمٌة المرسوم الذي سٌنشر فً 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
------------------ 

 55صادر بتارٌخ  353-8352مرسوم رقم 
ٌقضً بتعدٌل بعض ترتٌبات  8352ٌناٌر 

 80الصادر بتارٌخ  553-8353المرسوم رقم 
المعدل، المتعلق باعتماد وتطبٌق  8353ماٌو 

البرنامج الوطنً ألمن الطٌران المدنً 
 وملحقاته.

: ٌصادق هذا المرسوم على  المادة األولى
تطبٌق التعدٌبلت المدخلة على ترتٌبات البرنامج 
الوطنً ألمن الطٌران المدنً وملحقاته كما هً 

بتارٌخ  107-7109محددة فً المرسوم رقم 

القاضً بتعدٌل بعض  7109فبراٌر  >1

الصادر  001-7101ترتٌبات المرسوم رقم 

عتماد با القاضًالمعدل،  7101ماٌو  71بتارٌخ 

وتطبٌق البرنامج الوطنً ألمن الطٌران المدنً 
فً كافة مطارات الجمهورٌة  وملحقاته

 اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

: ٌتم تحدٌث البرنامج الوطنً ألمن  8المادة 

الطٌران المدنً وملحقاته بمقرر من الوزٌر 
المكلؾ بالطٌران المدنً، بناء على اقتراح من 

 نٌة للطٌران المدنً.المدٌر العام للوكالة الوط

تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة :  0المادة 

 لهذا المرسوم.

ٌكلؾ وزراء الدفاع الوطنً  : 4المادة 

والداخلٌة والبلمركزٌة واالقتصاد والمالٌة 
والتجهٌز والنقل كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا 

الجرٌدة الرسمٌة المرسوم الذي ٌنشر فً 
 اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.للجمهورٌة 

وزارة املياه والرصف 

 الصحي
 نصوص مختلفة

دجمبر  82صادر بتارٌخ  004مقرر رقم 

ٌقضً بتعٌٌن األشخاص المسإولٌن  8350

عن الصفقات العمومٌة للسلطات المتعاقدة 

 التابعة لوزارة المٌاه والصرف الصحً

المسإولٌن عن : ٌعٌن األشخاص  المادة األولى

العمومٌة للسلطات المتعاقدة التابعة الصفقات 

 كما ٌلً : لوزارة المٌاه والصرؾ الصحً

  مبلي الحسن ولد احمد، بالنسبة لئلدارة

المركزٌة لوزارة المٌاه والصرؾ 

 الصحً ؛

  ًكً الحسن، بالنسبة للمركز الوطن

 للموارد المائٌة ؛

  ًمبلي ولد كواد، بالنسبة للمكتب الوطن

 للصرؾ الصحً ؛
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 بالنسبة  بمب ولد ٌزٌد، ؛ مرٌم بنت

للمكتب الوطنً لخدمات الماء فً 

 الوسط الرٌفً ؛

  محمد المختار ولد ببلتً، بالنسبة

 ؛ للشركة الوطنٌة للماء

  محمد محمود ولد العٌل، بالنسبة للشركة

 الوطنٌة للحفر واآلبار.

ٌكلؾ األمٌن العام للوزارة بتنفٌذ هذا  : 8المادة 

رٌدة الرسمٌة الجالمقرر الذي ٌنشر فً 

 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 الوطين الهتذيب وزارة
 نصوص تنظٌمٌة

 53صادر بتارٌخ  331-8352مرسوم رقم 
ٌعدل بعض ترتٌبات المرسوم  8352ٌناٌر 
 8355فبراٌر  35الصادر بتارٌخ  8355-304

القاضً بإعادة تنظٌم شهادة الباكالورٌا 
 الوطنٌة

من  09و 1: تعدل ترتٌبات المواد  المادة األولى
 10الصادر بتارٌخ  119-7100المرسوم رقم 

و القاضً بإعادة تنظٌم شهادة  7100فبراٌر 
 كما ٌلً : الباكالورٌا الوطنٌة

ٌسمح بالمشاركة فً  )جدٌدة( : 3المادة 
امتحانات الباكلورٌا الوطنٌة للمترشحٌن 

 ة، مع مراعااألحرارالرسمٌٌن والمترشحٌن 
 الشروط التالٌة :

بالنسبة للمترشحٌن الرسمٌٌن : أن ٌكون  -
المترشح تلمٌذا فً السنة السابعة من التعلٌم 
الثانوي أو الفنً حٌث تابع الدروس بصفة 
منتظمة خبلل سنة االمتحان وفً حالة 
الرسوب فً امتحان الباكلورٌا، فإن للتلمٌذ 
الحق فً التسجٌل فً نفس المإسسة إذا كان 

على معدل اكبر من أو ٌساوي  قد حصل
. وإال فبل ٌمكن تسجٌله إال بترخٌص 18/71

من مدٌر المإسسة بناء على تقرٌر 
توضٌحً ٌؤخذ فً االعتبار معارفه 
وكفاءاته. وال ٌمكن للتلمٌذ أن ٌستفٌد من 

 هذا الحق إال مرة واحدة.
بالنسبة للمترشحٌن األحرار، أن ٌكون   -

تمهٌدي، أو  المترشح ناجحا فً االمتحان ال
أن ٌكون راسبا فً الباكلورٌا خبلل إحدى 

 السنتٌن الماضٌتٌن.
ال ٌسمح لمن حصلوا على معدل اقل من 

سنة فما فوق  77والبالؽٌن من العمر  18/71

بالترشح للمرة الثانٌة المتحان باكلورٌا التعلٌم 
 الثانوي العام.

ٌسمح بالترشح للباكلورٌا للتبلمٌذ الذٌن ال تقل 
 10هم عن ثمانً عشرة سنة اعتبارا من أعمار

 دجمبر من سنة االمتحان.
ٌترشح للباكلورٌا من لم ٌبلػ السن  أنال ٌمكن 
إال بترخٌص من وزٌر التهذٌب  أعبلهالمحددة 
 الوطنً.

 ٌتكون ملؾ المترشح من :

كشؾ درجات باكلورٌا ٌثبت تجاوز المعنً  -
من السنة السادسة الى السنة السابعة من 
التعلٌم الثانوي وٌحمل رقمه الوطنً 

كشؾ درجات ٌثبت رسوبه فً  أوالمدرسً 
امتحان باكلورٌا السنة السابقة بمعدل أكثر 

بالنسبة للمترشحٌن  18/71ٌساوي  أومن 
سنة فما  77 أعمارهمالرسمٌٌن البالؽة 

 فوق؛
إفادة نجاح فً االمتحان التمهٌدي للباكلورٌا  -

أو كشؾ درجات باكلورٌا ٌثبت رسوب 
المترشح فً امتحان باكلورٌا بمعدل اكبر 

فً إحدى السنتٌن  18/71من أو ٌساوي 
السابقتٌن بالنسبة للمترشحٌن األحرار البالؽة 

 سنة فما فوق ؛ 77أعمارهم 
 ؛مستخرج من عقد االزدٌاد  -
شهادة صحة ال ٌقل تارٌخها عن ثبلثة  -

 أشهر؛
 صورة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة ؛ -
 ( صور شمسٌة حدٌثة ؛9أربع ) -
 711طلب خطً ٌحمل طابعا جبائٌا من فئة  -

 0111أوقٌة بالنسبة للمترشحٌن الرسمٌٌن و
 أوقٌة بالنسبة للمترشحٌن األحرار.

: ٌبدأ تطبٌق هذا المرسوم )جدٌدة(  61المادة 
بالنسبة  ;710-:710السنة الدراسٌة من 

للمترشحٌن األحرار، ومن السنة الدراسٌة 
 بالنسبة للمترشحٌن الرسمٌٌن. >710-;710
تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة  : 8المادة 

 لهذا المرسوم.
: ٌكلؾ وزٌر التهذٌب الوطنً بتنفٌذ  0المادة 

الجرٌدة الرسمٌة  هذا المرسوم الذي ٌنشر فً
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

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

 53صادر بتارٌخ  330-8352مرسوم رقم 
ٌقضً بإعادة تنظٌم شهادة  8352ٌناٌر 

 دراسات السلك األول من التعلٌم الثانوي
: تختتم دراسات المرحلة األولى  المادة األولى

من التعلٌم الثانوي بشهادة ختم دراسات السلك 
 من التعلٌم الثانوي.األول 
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تنظم امتحانات هذه الشهادة فً دورة سنوٌة 
واحدة نهاٌة كل سنة دراسٌة من طرؾ مدٌرٌة 

 االمتحانات والمسابقات.
: ٌسمح بالمشاركة فً امتحان شهادة  8المادة 

من التعلٌم الثانوي  ولاألدراسات السلك 
، مع األحرارللمترشحٌن الرسمٌٌن والمترشحٌن 

 وط التالٌة :مراعاة الشر
المترشح الرسمً : أن ٌكون تلمٌذا فً السنة  -

الرابعة من التعلٌم الثانوي حٌث تابع 
 الدروس بصفة منتظمة خبلل سنة االمتحان؛

المترشح الحر : فحسب الشروط الواردة فً  -
 أدناه. 1المادة 

ٌقبل الترشح لشهادة ختم دراسات السلك األول 
الذٌن ال تقل أعمارهم من التعلٌم الثانوي للتبلمٌذ 

دجمبر من  10عن أربع عشرة سنة تكتمل فً 
 سنة االمتحان.

وٌمكن لمن لم ٌبلػ السن المحددة سلفا أن ٌترشح 
بناء على ترخٌص خاص من وزٌر التهذٌب 

 الوطنً.
ٌفتح سجل الترشح للشهادة على :  0المادة 

 مستوى كل مدٌرٌة جهوٌة للتهذٌب الوطنً.
متحان شهادة دراسات ٌتكون ملؾ الترشح ال

 السلك األول من التعلٌم الثانوي من :
 911طلب خطً ٌحمل طابعا جبائٌا من فئة  -

 711أوقٌة بالنسبة للمترشحٌن األحرار و
 أوقٌة بالنسبة للمترشحٌن الرسمٌٌن.

 مستخرج حدٌث من عقد االزدٌاد ؛ -
 صورتٌن شمسٌتٌن حدٌثتٌن ؛ -
شهادة صحٌة ال ٌقل تارٌخها عن ثبلثة  -

 هر ؛أش
 صورة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة ؛ -
كشؾ درجات ٌحمل رقما وطنٌا مدرسٌا  -

ٌثبت تجاوز التلمٌذ إلى السنة الرابعة بالنسبة 
 للمترشحٌن الرسمٌٌن.

استدعاء المترشح الراسب  أوكشؾ درجات  -
 أولورٌا افً امتحان الدورة الماضٌة للبك

إفادة تثبت حصوله على معدل عام ال ٌقل 
فً الدورة السابقة المتحان  18/71عن 

بالنسبة للمترشحٌن  اإلعدادٌةشهادة الدروس 
 .األحرار

من التعلٌم  األول: تشمل شهادة السلك  4المادة 
الثانوي شعبة واحدة، وٌمتحن المترشحون فً 

 المواد التالٌة :

 المدة الضارب المواد
 ساعتان 1 العربٌة

 ساعتان 7 الفرنسٌة
 ساعتان 8 الرٌاضٌات

 ساعة 0 7 العلوم الطبٌعٌة

 ساعة 0 0 التارٌخ والجؽرافٌا
 ساعة 0 7 التربٌة اإلسبلمٌة

 ساعة 0 0 التربٌة المدنٌة
 ساعة 0 0 االنكلٌزٌة

 ساعة 0 7 العلوم الفٌزٌائٌة
  0 الرٌاضة البدنٌة

  71 المجموع

القادرون فً التربٌة البدنٌة ٌمتحن التبلمٌذ 
 والرٌاضٌة، وذلك بشكل إلزامً.

: تجرى كل امتحانات شهادة السلك  1المادة 
 9األول من التعلٌم الثانوي المذكورة فً المادة 

 كتابٌا باستثناء الرٌاضة البدنٌة.
: ٌتم إعداد مواضٌع االمتحان من  0المادة 

 طرؾ لجنة ٌعٌنها وزٌر التهذٌب الوطنً بناء
 على مقترح من مدٌرٌة االمتحانات والمسابقات.

ٌجب أن تكون مواضٌع امتحانات  : 0المادة 
شهادة دراسات السلك األول من التعلٌم الثانوي 
متطابقة مع البرامج الرسمٌة للسنة الرابعة من 

 السلك األول من التعلٌم الثانوي.
: ٌمكن أن تصحح امتحانات شهادة  2المادة 

ول من التعلٌم الثانوي مركزٌا دراسة السلك األ
أو جهوٌا طبقا لنظام التوهٌم والتصحٌح 

 المزدوج.
وٌتم  71إلى  1: تتدرج العبلمة من  2المادة 

حساب المعدل العام للمترشح بتطبٌق الضوارب 
 أعبله. 9المبٌنة فً المادة 

ح حصل رشٌعتبر مقصٌا كل مت : 53المادة 
 التالٌة :على عبلمة صفر فً إحدى المواد 

 الرٌاضٌات -
 العربٌة -
 الفرنسٌة. -

: ٌعتبر ناجحا كل مترشح ؼٌر  55المادة 
مقصً حصل على معدل أكبر من أو ٌساوي 

، وٌحال إلى المداوالت كل مترشح ؼٌر 01/71
واكبر  01مقصً حصل على معدل اصؽر من 

 .8/71.;من أو ٌساوي 
ٌتم توقٌع لوائح الناجحٌن من طرؾ رئٌس لجنة 

 التحكٌم.
ٌمنح وزٌر التهذٌب الوطنً شهادة دراسات 

من التعلٌم الثانوي للناجحٌن، كما  األولالسلك 
 العام. األمٌن إلىٌمكنه تفوٌض توقٌعها 

: تمارس لجان التحكٌم عملها  58المادة 
باستقبللٌة تامة وقراراتها ؼٌر قابلة للطعن 
وتبت اللجنة المشرفة على التصحٌح فً 

 ر االمتحان.النزاعات المتعلقة بسٌ
 األولىالسنة  إلى: ال ٌقبل التجاوز  50المادة 

لتبلمٌذ لمن السلك الثانً من التعلٌم الثانوي إال 
ٌساوي  أوالحاصلٌن على معدل اكبر من 
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من  األولفً شهادة ختم دراسات السلك  71/:1
 التعلٌم الثانوي.

: ٌعتبر شرطا فً افتتاح مركز  54المادة 
 11عدادٌة وجود اإلامتحان لشهادة ختم الدروس 

 مترشحا نظامٌا على األقل فً نفس المإسسة.
: ٌحدد مقرر صادر عن وزٌر  51المادة 

التهذٌب الوطنً الجدولة الزمنٌة لبلمتحانات 
 وتشكٌل لجان التحكٌم.

تلؽى كافة الترتٌبات السابقة  : 50المادة 
 فة لهذا المرسوم.المخال

: ٌكلؾ وزٌر التهذٌب الوطنً بتنفٌذ  50المادة 
الجرٌدة الرسمٌة  هذا المرسوم الذي ٌنشر فً

 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
------------------- 

نوفمبر  30صادر بتارٌخ  3280مقرر رقم 
ٌحدد تنظٌم و سٌر عمل منسقٌة برنامج  8350

 دعم المناطق ذات أولٌة فً التهذٌب 
من  08تطبٌقا لمقتضٌات المادة : المادة األولى

الصادر بتارٌخ  7108 – 710المرسوم رقم 
المحدد لصبلحٌات وزٌر  7108ٌولٌو  10

المركزٌة  التهذٌب الوطنً و تنظٌم اإلدارة
لقطاعه، ٌحدد تنظٌم و سٌر عمل منسقٌة برنامج 

 –دعم المناطق ذات أولٌة فً التهذٌب )ب.د 
لوزارة التهذٌب  ةم.ذ.أ.ت( الملحقة باألمانة العام

 الوطنً طبقا لما ٌلً:
تتمثل مهمة منسقٌة برنامج دعم  :8المادة 

 –المناطق ذات األولٌة فً التهذٌب )ب.د 
لى مكافحة االمتناع عن م.ذ.أ.ت( بالعمل ع

التمدرس و التسرب و الفشل التربوي فً 
المناطق الهشة و تعمل على المزٌد من إشراك 
روابط آباء التبلمٌذ من أجل مكافحة هذه 

 الظواهر.
 فً هذا اإلطار تكلؾ ب:

مج الرامٌة إلى اإنشاء تنفٌذ و متابعة البر -
التطوٌر نسبة التمدرس و خفض نسبة 

 .أ.ت(التسرب فً ) م.ذ
و تنمٌة الوسط المدرسً من خبلل دعم  -

 البنى التحتٌة و التجهٌزات .
رصد جمع و بث المعلومات والدراسات  -

 المتعلقة بمكافحة تلك الظواهر.
 تنمٌة الشراكة على المستوى اإلقلٌمً و الدولً.

 ٌكلؾ المنسق القطاعً بالمهام التالٌة:
: تدار المنسقٌة من طرؾ منسق وطنً 0المادة 

 برتبة مدٌر مركزي. ٌعٌن من طرؾ الوزٌر .
ساعد المنسق الوطنً منسق وطنً ٌ :4المادة 

 مساعد برتبة مدٌرا مساعدا.

تتكون منسقٌة برنامج دعم المناطق  :1المادة 
ذات أولٌة فً التهذٌب من أربع وحدات، تسٌر 

كل وحدة من طرؾ مسإول برتبة رئٌس 
 مصلحة.

 م.ذ.أ.ت(وحدة الخرٌطة المدرسٌة )  -
 وحدة المتابعة  -
 وحدة الدراسات  -
 وحدة التعاون  -
وحدة الخرٌطة المدرسٌة ) م.ذ.أ.ت(: و  (0

تكلؾ باقتراحات و تنفٌذ و متابعة تطور 
الخرٌطة المدرسة فً المناطق ذات 
أولٌة فً التهذٌب ) م.ذ.أ.ت( و تتكون 

 من قسمٌن:
 قسم التعلٌم األساسً  -
 قسم التعلٌم الثانوي -
ة: تكلؾ بمتابعة التبلمٌذ و وحدة المتابع (7

المعلمٌن و تنمٌة الوسط المدرسً من 
خبلل تعزٌز البنى التحتٌة و التجهٌزات 

 و تتكون من قسمٌن:
 قسم التعلٌم األساسً  -
 قسم التعلٌم الثانوي -
و  بإنشاءوحدة الدراسات: و هً مكلفة  (1

جمع وبث المعلومات والدراسات 
المرتبطة بمكافحة الظواهر و تتكون من 

 قسمٌن:
 قسم التعلٌم األساسً  -
 قسم التعلٌم الثانوي -
وحدة التعاون: تكلؾ بتطوٌر الشراكة  (9

و تتكوم  والدولًعلى المستوى اإلقلٌمً 
 من قسمٌن :

 قسم التعاون اإلقلٌمً -
 قسم التعاون الدولً. -

ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة الرسمٌة : 0المادة 
 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 والصناعة الثقافة وزارة

 التقليدية
 نصوص تنظٌمٌة

دجمبر  52صادر بتارٌخ  5305مقرر رقم 

ٌقضً بتصنٌف اللعبة التقلٌدٌة ضامت  8350

 على التراث الوطنً
: تصنؾ اللعبة التقلٌدٌة ضامت  المادة األولى

على الئحة التراث الوطنً للجمهورٌة اإلسبلمٌة 
لها  المورٌتانٌة وذلك نظرا للقٌمة التراثٌة

 والحاجة إلى حماٌتها لما تمثله للمصلحة العامة.
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سٌبلػ هذا المقرر إلى السلطات  : 8المادة 

اإلدارٌة المعنٌة باالستخدام أو اإلشراؾ أو 
 الوصاٌة على هذه اللعبة التقلٌدٌة.

العام لوزارة الثقافة  األمٌنٌكلؾ  : 0المادة 

والصناعة التقلٌدٌة والمحافظ الوطنً للتراث 
والثقافة كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي 

فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة سٌنشر 
 اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 الاجامتعية الشؤون وزارة

 والأرسة والطفوةل
 نصوص تنظٌمٌة

 54صادر بتارٌخ  502-8350مرسوم رقم 
ٌتضمن إنشاء برنامج وطنً  8350دجمبر 

ٌدعى "الرفاه" من أجل ترقٌة األسرة 
 واستقرارها

: ٌنشؤ بوزارة الشإون االجتماعٌة  المادة األولى
والطفولة واألسرة برنامج وطنً من أجل ترقٌة 

 األسرة واستقرارها ٌسمى "الرفاه".

 : أهداؾ البرنامج هً : 8المادة 
واستقرارها من العمل على ترقٌة األسرة  .0

 خبلل :
تنظٌم حمبلت تحسٌسٌة لصالح النساء  -

حول دور األسرة فً تهذٌب األطفال 
ومحاربة الممارسات الضارة المخالفة 

 ؛ األطفالللشرع وعمل 
تعمٌم النصوص القانونٌة )مدونة  -

األحوال الشخصٌة، اتفاقٌة إلؽاء كافة 
أشكال التمٌٌز ضد المرأة، االتفاقٌة 

قة بحقوق الطفل، االتفاقٌة الدولٌة المتعل
الدولٌة المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي 

 اإلعاقة( ؛
التمكٌن االقتصادي للنساء من خبلل  -

 نفاذهن إلى التموٌبلت الصؽٌرة ؛
تحسٌن ظروؾ عٌش األسر التً تقوم  -

علٌها نساء ودعم قدراتها فً مجال 
 اإلنتاج والتسٌٌر ؛

ترقٌة نفاذ األسر إلى ؼذاء سلٌم  -
 .ومتوازن

. المساهمة بالتعاون الوثٌق مع وزارة الصحة 7
فً العمل على تسرٌع خفض نسب وفٌات 

 األمهات واألطفال حدٌثً الوالدة من خبلل :

العمل على الرفع من الطلب على خدمات  -
الصحة اإلنجابٌة لؤلمهات واألطفال حدٌثً 

 الوالدة ؛
 تنظٌم حمبلت تحسٌسٌة حول تباعد الوالدات ؛ -
ة من سوء التؽذٌة  لدى األطفال والنساء الوقاٌ -

 الحوامل.
. إشراك علماء الشرٌعة اإلسبلمٌة ومنظمات 1

المجتمع المدنً من اجل ضمان أفضل لتجاوب 
 .البرنامج أهداؾالسكان مع 

ٌعتمد فً تنفٌذ هذا البرنامج على  : 0المادة 
 االستراتٌجٌات التالٌة :

الحفاظ على القٌم اإلسبلمٌة وتعزٌز  -
 الوحدة الوطنٌة ؛

الشراكة متعددة األطراؾ مع  -
المإسسات المكلفة بتقدٌم الخدمات 

 االجتماعٌة األساسٌة ؛
ٌتم إتباع نهج شراكة مع منظمات  -

المجتمع المدنً مبنً على أساس 
ضمان تمكٌنهم من المقاربات المتبعة 
وتحمٌلهم المسإولٌة من اجل تنفٌذ 

 نشاطات البرنامج عن قرب ؛
ئات المإثرة )علماء الشرٌعة إشراك الف -

اإلسبلمٌة، الوجهاء، النساء الرائدات فً 
 المجتمع(.

: الهٌئات المشاركة فً اإلشراؾ على  4المادة 
 تنفٌذ البرنامج هً :

وزارة الشإون االجتماعٌة والطفولة  -
 ؛ واألسرة

 وزارة االقتصاد والمالٌة ؛ -
والتعلٌم  اإلسبلمٌةوزارة الشإون  -

 ؛ األصلً
 لصحة ؛وزارة ا -
 وزارة التهذٌب الوطنً ؛ -
 وزارة الزراعة ؛ -
 وزارة البٌطرة ؛ -
وزارة العبلقات مع البرلمان والمجتمع  -

 المدنً ؛
 مفوضٌة األمن الؽذائً ؛ -
الوكالة الوطنٌة "التضامن" المكلفة  -

بمحاربة أثار االسترقاق ومكافحة الفقر 
 وبالدمج.

تضمن اإلشراؾ والمتابعة على  : 1المادة 
البرنامج لجنة ٌترأسها األمٌن العام لوزارة 

، الشإون االجتماعٌة والطفولة واألسرة
 وتشمل :

 ممثلٌن عن الوزارات المعنٌة ؛ -
الشإون  المدراء المركزٌٌن بوزارة -

 االجتماعٌة والطفولة واألسرة ؛
 ممثلٌن اثنٌن عن الشركاء فً التنمٌة ؛ -
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 ن المجتمع المدنً.ممثلٌن اثنٌن ع -
ٌقوم بتنفٌذ هذا البرنامج منسق  : 0المادة 

ٌعٌنه الوزٌر المكلؾ بالشإون االجتماعٌة 
 .والطفولة واألسرة

 ٌكلؾ منسق البرنامج ب :
إعداد خطط العمل السنوٌة وبرمجة  -

الحمبلت التحسٌسٌة التً ٌتم اعتمادها 
 من طرؾ اللجنة ؛

 تسٌٌر الموارد المالٌة للبرنامج ؛ -
احترام القواعد المقررة فً المجال  -

اإلداري والمالً والمحاسبً لكافة 
 المراحل العملٌة للبرنامج ؛

المتابعة المباشرة والدائمة للتنفٌذ العملً  -
 لنشاطات البرنامج ؛

إعداد تقارٌر عن التنفٌذ الفنً والمالً  -
 لخطة العمل.

 مصادر مٌزانٌة البرنامج هً : : 0المادة 
 موارد الدولة ؛ -
 مساهمات الشركاء. -

ٌكلؾ وزٌر االقتصاد والمالٌة  : 2المادة 
ووزٌر الشإون اإلسبلمٌة والتعلٌم األصلً 
ووزٌر الصحة ووزٌر الشإون االجتماعٌة 
والطفولة واألسرة كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا 
المرسوم الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

 للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.

 والتمنية ةالبيئ وزارة

 املس تدامة
 نصوص تنظٌمٌة

نوفمبر  85صادر بتارٌخ  3202مقرر رقم 
ٌتضمن إنشاء َلجنة وطنٌة للنهوض  8350

 بالحٌاد فً مجال تدهور األراضً َ 
تنشؤ على مستوى وزارة البٌئة و  المادة األولى:

التنمٌة المستدٌمة َلجنة وطنٌة للنهوض بالحٌاد 
  فً مجال تدهور األراضً.

وطنٌة للنهوض التتمثل مهام َاللجنة : 8المادة 
 بالحٌاد فً مجال تدهور األراضً َ فٌما ٌلً:

المعنٌٌن  طراؾتمثٌل مختلؾ األ -
بتدهور األراضً و التصحر على 
المستوى الوطنً و توفٌر منبر للنقاش 
فً شؤن مسار الحٌاد فً مجال تدهور 

 األراضً؛
تدارس و اعتماد خارطة طرٌق لمسار  -

د األهداؾ الوطنٌة فٌما ٌتعلق بحٌاد تحدٌ
 تدهور األراضً ؛

تدارس إجازة التقارٌر المتعلقة بتحدٌد  -
أهداؾ حٌاد تدهور األراضً، بما فً 
ذلك القٌم المرجعٌة، و تحدٌد االتجاهات 
و العوامل المتعلقة بتدهور األراضً، و 
األهداؾ و التدابٌر ذات الصلة على 

 الصعٌد الوطنً؛
ت بٌن األطراؾ المعنٌة تنظٌم مشاورا -

على الصعٌد الوطنً بهدؾ تحدٌد 
 األهداؾ ؛

متابعة و تقٌٌم عملٌة تحدٌد أهداؾ  -
 الحٌاد فً مجال تدهور األراضً؛

المساعدة فً تحدٌد أهم العوامل الفاعلة  -
فً تحقٌق الحٌاد فً مجال تدهور 
األراضً، و إدماج األهداؾ المحددة و 

 مساراتالاإلجراءات المتخذة فً 
ة و التخطٌطٌة على الصعٌدٌن ٌالسٌاس

الوطنً و المحلً، بما فً ذلك أهداؾ 
 التنمٌة المستدٌمة؛

دعم النشاطات الوطنٌة فً مجال  -
التوعٌة و االتصال فٌما ٌتعلق بالحٌاد 

 فً مجال تدهور األراضً.
ستعمل اللجنة فً انسجام مع مختلؾ : 0المادة 

 األطر اإلستراتٌجٌة الوطنٌة.
ٌرأس اللجنة األمٌن العام لوزارة  :4المادة 

البٌئة و التنمٌة المستدٌمة . تتؤلؾ اللجنة من 
 األعضاء التالٌن:

 رئٌس معٌن؛ -
 مدٌر حماٌة الطبٌعة؛ -
 ممثل عن وزارة الداخلٌة و البلمركزٌة؛ -
 ممثل عن وزارة الزراعة ؛ -
 ممثل عن وزارة البٌطرة ؛ -
ممثل عن وزارة المٌاه و الصرؾ  -

 الصحً ؛
وزارة البٌئة و التنمٌة ممثل عن  -

 المستدٌمة ؛
 ممثل عن وزارة االقتصاد و المالٌة ؛ -
ممثل عن وزارة النفط و الطاقة و  -

 المعادن ؛
ممثل عن وزارة اإلسكان و العمران و  -

 االستصبلح الترابً ؛
ممثل عن وزارة التعلٌم العالً و البحث  -

 العلمً ؛
األمم المتحدة نقطة الربط مع اتفاقٌة  -

 بشؤن تؽٌر المناخ ؛اإلطارٌة 
نقطة الربط مع اتفاقٌة التنوع  -

 البٌولوجً؛
نقطة الربط مع أهداؾ التنمٌة  -

 المستدٌمة؛
 ممثل عن اتحادٌة المزارعٌن ؛ -
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 ممثل عن اتحادٌة المنمٌن ؛ -
ممثل عن القطاع الفرعً لشبكة  -

المنظمات ؼٌر الحكومٌة الناشطة فً 
 التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً ؛

الفنٌٌن و المالٌٌن ممثل عن الشركاء  -
المنضوٌن فً َالفرٌق الموضوعاتً 

 للبٌئة و التنمٌة المستدٌمة؛
تجتمع اللجنة فً دورة عادٌة بناء  :1المادة 

على دعوة من رئٌسها أربع مرات فً السنة، و 
 فً دورة طارئة حسب االقتضاء.

ٌترأس رئٌس اللجنة االجتماعات أو ٌعٌن نائبه 
مكنه أن ٌدعو إلى لٌخلفه فً حال ؼٌابه، و ٌ

اجتماعات اللجنة أي شخص تعتبر خدماته 
 مفٌدة.

تزود اللجنة بلجنة فرعٌة تكلؾ : 0المادة 
 بمتابعة و تنفٌذ نشاطاتها.

 تتمثل مهام اللجنة الفرعٌة فٌما ٌلً:: 0المادة 
تحضٌر و متابعة تنفٌذ نشاطات  -

 البرنامج السنوي؛
الضوابط المرجعٌَة َ  إعداد و تحلٌل -

 ؛ المراجعات المناسبةوات للدراس
إنجاز تقارٌر دورٌة، و متابعة مراحل  -

التقدم المحرز فً تنفٌذ نشاطات خطة 
 العمل والمٌزانٌة؛

تسهٌل جمع البٌانات لتزوٌد قاعدة  -
البٌانات و تحسٌن المعارؾ فً مجال 

 حٌاد و تدهور األراضً ؛
وطنٌة التنظٌم اجتماعات َاللجنة  -

تدهور للنهوض بالحٌاد فً مجال 
 األراضً َ 

تنظٌم و رشات عمل على المستوٌٌن  -
المركزي و الجهوي إلجازة نتائج 

 الدراسات و المراجعات؛
تنظٌم و تطوٌر شراكات فنٌة و مالٌة  -

 لتنفٌذ النشاطات.
ٌترأس اللجنة الفرعٌة المكلفة بمتابعة  : 2المادة 

و تنفٌذ النشاطات عضوا من َاللجنة وطنٌة 
جال تدهور األراضً و للنهوض بالحٌاد فً م

ٌعٌنه رئٌسها. و ٌتشكل أعضاإها على النحو 
 : التالً
 رئٌس معٌن؛ -
 مدٌر الحماٌة الطبٌعٌة؛ -
 ممثل عن وزارة الزراعة ؛ -
ممثل عن وزارة النفط و الصناعة و  -

 المعادن ؛
ممثل عن وزارة المٌاه و الصرؾ  -

 الصحً ؛

ممثل عن وزارة التعلٌم العالً و البحث  -
 العلمً ؛

ممثل عن وزارة اإلسكان و العمران و  -
 االستصبلح الترابً 

تجتمع اللجنة الفرعٌة المكلفة بمتابعة : 2المادة 
و تنفٌذ النشاطات بناء على دعوة رئٌسها أو 

 نائبه.
حماٌة الطبٌعة مهمة مسٌر ٌتولى : 53المادة 

وطنٌة للنهوض بالحٌاد فً الالسكرتارٌة اللجنة 
اللجنة الفرعٌة مجال تدهور األراضً َ و َ
 المكلفة بمتابعة و تنفٌذ النشاطات.َ 

تلؽى جمٌع الترتٌبات السابقة  :55المادة 
 المخالفة لهذا المقرر.

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة البٌئة و  :58المادة 
التنمٌة المستدٌمة بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر 
فً الجرٌدة  الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة 

 المورٌتانٌة.

الوزارة املنتدبة دلى وزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون امللكفة ابلشؤون 

املغاربية والإفريقية واملوريتانيني يف 

 اخلارج

 نصوص مختلفة

دجمبر  80صادر بتارٌخ  012مقرر رقم 
عن الشخص المسإول   ٌتضمن تعٌٌن 8350

المتعاقدة للوزارة الصفقات العمومٌة للسلطات 
الشإون الخارجٌة والتعاون المنتدبة لدى وزٌر 
المغاربٌة واإلفرٌقٌة  المكلفة بالشإون

 والمورٌتانٌٌن فً الخارج
ٌعٌن السٌد محمد عبد الرحمن :  المادة األولى

سٌد محمد سدٌنا الشخص المسإول عن 
المتعاقدة للوزارة الصفقات العمومٌة للسلطات 

المنتدبة لدى وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون 
المؽاربٌة واإلفرٌقٌة  بالشإونالمكلفة 

 .والمورٌتانٌٌن فً الخارج
: ٌكلؾ مدٌر دٌوان الوزٌرة المنتدبة  2المادة 

لدى وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون المكلفة 
المؽاربٌة واإلفرٌقٌة والمورٌتانٌٌن فً  بالشإون
بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة  الخارج

 الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.
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 الوزارة املنتدبة دلى وزير الاقتصاد واملالية امللكفة ابملزيانية
 نصوص مختلفة

 LESٌتضمن قائمة المعدات و التجهٌزات لشركة  8350أكتوبر  80صادر بتارٌخ  3221مقرر رقم 
MOULINS DE L EST - SA  المستفٌدة من تطبٌق نسبة تراكمٌة بموجب مدونة االستثمارات المحددة

 بنودها و الواردة فً إفادة االستثمار.

من اإلعفاء التام  LES MOULINS DE L EST – SAتستفٌد المعدات و تجهٌزات شركة  :المادة األولى
 %(.1ركٌة  )معلى الرسوم الج

 الئحة المعدات و التجهٌزات المقترحة لإلعفاء

 السعر اإلجمالً بالدوالر الكمٌة الوحدة لتسمٌةا الرقم
 997 81: 7 وحدة ألٌات 0
7م حظائر 7  7111111 جزافً 
7م 91*91طلٌات  1  08111 ::17:8 
7م 78*78طلٌات  9  9811 ::17:8 
 78111 78111 وحدة ألٌاؾ معدنٌة 8
 81811>0 جزافً وحدة الكهرباء 9
 91111;011 9111 طن حدٌد صلب :
 0:81111 جزافً وحدة سلم متحرك ;
 0111181 جزافً وحدة مولد كهربائً >
 1911111 جزافً وحدة مكٌفات 01
 1811>09 جزافً وحدة القوالب و األبواب الخشبٌة 00
 0891181 جزافً وحدة ستار حدٌد 07
 1111>: جزافً وحدة األدوات الٌدوٌة 01
 71:1111 جزافً وحدة قطع ؼٌار 09
 1111;:0 جزافً وحدة ألمنٌوم 08
 0111111 جزافً وحدة الطبلء 09
 1111>; جزافً وحدة رخام :0
 0811111 جزافً وحدة أدوات مكتبٌة ;0
 981911;11   المجموع  >0

%( 1االمتٌازات المتحصل علٌها ) :8المادة 
عن طرٌق هذا المقرر و المتعلقة بالبلئحة 
المرفقة تبقى خاضعة لمراقبة المدٌرٌة العامة 
للجمارك )القٌمة الجمركٌة و الوثائق المتعلقة 

 بها(.
ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة  : 0المادة 

 اإلسبلمٌة المورٌتانٌة.الرسمٌة للجمهورٌة 

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

نوفمبر  88صادر بتارٌخ  3228مقرر رقم 
ٌقضً بالمنح النهائً لقطعة أرضٌة فً  8350

 والٌة اترارزه لفائدة السٌد حمود ولد محمد

ح بصفة نهائٌة لصالح السٌد منت: المادة األولى
 RKحمود ولد محمد القطعة األرضٌة رقم 

هكتارا و الواقعة  58,8البالؽة مساحتها  0499
فً مقاطعة اركٌز، والٌة اترارزه كما هو 
موضح بالمخطط المرفق بالملؾ و اإلحداثٌات 

المبٌنة فً الجدول  UTMالجؽرافٌة بنظام 
 التالً:

 ص س النقاط
10 9;181; 0;18;79 
17 9;1:00 0;19919 
11 9;1<0< 0;1991< 
19 9;9111 0;191<: 
18 9;970< 0;191:0 
19 9;9090 0;1910; 
1: 9;91;7 0;18;99 
1; 9;1<91 0;18:8: 
1< 9;1:<0 0;18:10 
01 9;198; 0;18:91 
00 9;1:80 0;19::7 
07 9;1;99 0;1:07< 
01 9;909; 0;1:1;0 
09 9;9171 0;19:8< 

: تخصص القطعة األرضٌة حصرٌا 8المادة 
 ات زراعٌة.ٌلؽا
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ٌجب أن ٌظل االستؽبلل منسجما مع  :0المادة 
وجهة القطعة األرضٌة المنصوص علٌها من 

 أعبله. 7المادة 
ستنزع هذه القطعة األرضٌة من السند : 4المادة 

 دائرة اترارزه. 0;0;0العقاري رقم 
تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة  :1المادة 

 لهذا المقرر.

ات و أمبلك ٌكلؾ المدٌر العام للعقار: 0المادة 
ٌنشر فً سالدولة بتطبٌق هذا المقرر الذي 

الجرٌدة  الرسمٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة 
 المورٌتانٌة.

 إعالنـــــات  -4

  50001/0053رصشٌح ثإعالٌ ضبئع سقى 

فٙ ٕٚو اإلثٍُٛ انًٕافق نهذبد٘ ػشش يٍ دجًجش يٍ عُخ أنفٍٛ ٔ عجؼخ ٔ 

 ػشش.

ػٍ  11/11/7113نظبدسح ثزبسٚخ ا 713ثُبء ػهٗ شٓبدح إػالٌ ضٛبع سقى: 

 اإلػبَبد انقضبئٛخ.

نزٕثٛق انؼقٕد  1َفٛذ َذٍ ر/ شبيخ يذًذ يذًٕد، يٕثق انؼقٕد ثبنًكزت سقى 

 إَكشٕط:

 1731أٌ انغٛذ: ػجذ هللا انكبيم يذًذ األيٍٛ اششٚف انًخزبس، انًٕنٕد عُخ 

 فٙ سٔطٕ.

 61 97انٓبرف:  انقبطٍ فٙ إَاكشٕط، سقى 1711971791انذبيم ة. د. سقى: 

19 77. 

دائشح ارشاسصح ٔ انغُذ  911ٔ طشح ثأَّ قذ ضبع ػهّٛ انغُذ انؼقبس٘ سقى 

دائشح ارشاسصح ٔ انهزٍٚ ٚذًالٌ اعى ٔانذِ: يذًذ األيٍٛ  911انؼقبس٘ سقى: 

 اششٚف انًخزبس.

ٔ اَّ ٚذنٙ ثٓزا انزظشٚخ ثغٛخ اإلجشاءاد انقبََٕٛخ انًؼًٕل ثٓب نكٙ ٚخذو 

 .ثٓب يب ْٕ دق

ٔ ثؼذ إطالع انًظشح ػهٗ رظشٚذّ أقشِ ٔ ٔقغ ػهّٛ دٌٔ صٚبدح أٔ 

 َقظبٌ، ٔ نٓزا رى رغهٛى َغخخ ٔادذح أطهٛخ نهًؼُٙ.

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

 05/04/0052بتارٌخ  5205/52إفادة ضٌاع رقم: 

فً ٌوم الخمٌس الموافق التاسع و العشرون من شهر أؼسطس سنة ألفٌن و 
هللا ولد الداه، موثق العقود بوالٌة اترارزة/  ثبلثة عشر، أمامنا نحن ذ/ عبد

 روصو.
 حضر

فً امبلل، حامل  1797السٌد: أحمد الطلب المختار منٌرا، المولود سنة 

 .71/19/7111بتارٌخ  111117بطاقة تعرٌؾ وطنٌة رقم 

باسم بدرا صل. العقار  176و صرح بؤنه ٌعلن عن ضٌاع سند عقاري رقمه 

 موجود فً روصو حً اسكان.
 و لهذا أعطٌناه هذه اإلفادة لئلدالإ بها عند الحاجة.

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

ٌقضً ثبإلعالٌ عٍ جًعٍخ  0050َوفًجش  03ثزبسٌخ  0212وصم سقى 

 رسًى: جًعٍخ رششٍذ انًٍبِ

ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  يحًذ ونذ أثٍهٍمٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ األشٓش انثالثخ 

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 ؼٛخ: رًُٕٚخ أْذاف انجً

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

 يقش انجًؼٛخ: إَاكشٕط  

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 : جٕ جبْب انشئٛــــــــظ

 : انذغٍٛ جٕ   األيٍٛ انؼبو

    : يخزبس عهٙأيٍٛ انًبنٛخ

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

ٌقضً ثبإلعالٌ عٍ جًعٍخ رسًى:  0051يبٌو  50ثزبسٌخ  0050وصم سقى 

 جًعٍخ انُسبء انًزطوعبد يٍ أجم حًبٌخ انطفم  
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819نهقبٌَٕ سقى  رخضغ ْزِ انجًؼٛخ

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ األشٓش انثالثخ  األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 أْذاف انجًؼٛخ: اجزًبػٛخ

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

 يقش انجًؼٛخ: إَاكشٕط   

 نهزوعٍخ و انزشثٍخجًعٍخ انفزبح انزغًٛخ انجذٚذح: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ انجذٚذح:

 : عٙ آٚغبرب ديجب         انشئٛغــــــــــخ

     : يًَٕٛخ انذغٍ ثبس٘ األيُٛخ انؼبيـخ

 : ْهًٛبرب كبٌأيُٛخ انًبنٛخ

*********** 

ٌقضً ثبإلعالٌ عٍ يُظًخ  0053أكزوثش  02ثزبسٌخ  0031وصم سقى 

 رسًى: جًعٍخ انقجهزٍٍ نألعًبل انخٍشٌخ     
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819نهقبٌَٕ سقى رخضغ ْزِ انجًؼٛخ 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ األشٓش انثالثخ األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح 

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 أْذاف انجًؼٛخ: طذٛخ

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

 يقش انجًؼٛخ: إَاكشٕط    

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 : ركجش انغجزٙ          ـــغخانشئٛـــــ

     : إثشاْٛى أثبِاأليٍٛ انؼبو

 : خذٚجخ عٛذ أدًذأيُٛخ انخضُٚخ

************ 
خ يُظًٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0053أكزوثش  02ثزبسٌخ  0040وصم سقى 

 انشاثطخ انًوسٌزبٍَخ أيم يشضى قصوس انكهى     رسًى: 
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  عجذ هللاأحًذو ونذ ٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17ثزبسٚخ انظبدس  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

فٙ األشٓش انثالثخ  باألعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 طذٛخذاف انجًؼٛخ: أْ

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    إَاكشٕط يقش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        انًظطفٗ انغبنك دالْٙ  : انشئٛــــــــظ

     آة يذًذٔ: األيٍٛ انؼبو

 النخ ػٛش يذًذ ثكٛش: خضُٚخأيٍٛ ان

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

خ رسًى: ٍْئٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0053دجًجش  04ثزبسٌخ  0210وصم سقى 

 األيٍش يحًذ أحجٍت نهزًٍُخ اإلقزصبدٌخ و اإلجزًبعٍخ خٍْئ
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ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17ظبدس ثزبسٚخ ان 176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

فٙ األشٓش انثالثخ  باألعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 إقزظبدٚخ - خ: إجزًبػٛخئٛٓأْذاف ان

 خ: غٛش يذذٔدحئٛٓيذح طالدٛخ ان

    اكشٕط  َٕخ: ائٛٓيقش ان

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        أدًذ عبنى ٔنذ أدجٛت  : انشئٛــــــــظ

    دًبدِ ٔنذ يذًذ فبل : األيٍٛ انؼبو

 أػًش دٛجبد: خًبنٛأيٍٛ ان

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

خ يُظًٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0053دجًجش  04ثزبسٌخ  0212وصم سقى 

 جًعٍخ رًٍُذ انثقبفٍخ و انعًم اإلَسبًَرسًى: 

ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

فٙ األشٓش انثالثخ  باألعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 ثقبفٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    جفذ  ٔأيقش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        يذًذ األيٍٛ عٛذ٘ يذًذ أدًٛذ  : انشئٛــــــــظ

    يذًذ األيٍٛ أعاليّ يذًذ : األيٍٛ انؼبو

         عٛذ٘ يذًذ يذًذ أدًٛذ  : خخضُٚأيٍٛ ان

************ 
ٌقضً ثبإلعالٌ عٍ َبدي ٌسًى:  0053دجًجش  04ثزبسٌخ  0220وصم سقى 

 َبدي انشجبة انوطٍ انشٌبضً نكصش

ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  ونذ عجذ هللا وأحًذٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 أػالِ. حانًزكٕس َبد٘نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ 

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819نهقبٌَٕ سقى  ُبد٘ان اخضغ ْزٚ

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

ثكم رغٛٛش فٙ إداسرّ فٙ األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ انًزكٕس ُٔبد٘ األعبعٙ نه

 17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 .هُٕاد٘انًزؼهق ثبن 1719َٕٕٚٛ 

 سٚبضٛخ : ُبد٘أْذاف ان

 : غٛش يذذٔدحُبد٘يذح طالدٛخ ان

   كشٕط: إَاُبد٘يقش ان

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 ػجذ انقبدس ػجذ انٕدٔد انذاْٙ : انشئٛــــــــظ

 أثٕ ػجبط طًت رٛشَٕ    : األيٍٛ انؼبو

 ػجذ انٕدٔد يذًذ األيٍٛ انذاْٙ : انًبنٛخ أيٍٛ

********** 
ٌقضً ثبإلعالٌ عٍ يُظًخ  0053دجًجش  04ثزبسٌخ  0223وصم سقى 

 رسًى: جًعٍخ انزضبيٍ يٍ أجم انزًٍُخ

ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  عجذ هللا أحًذ ونذيشكضٚخ ٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اال

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17ثزبسٚخ  انظبدس 193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ األشٓش انثالثخ 

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

  رًُٕٚخ: نجًؼٛخْذاف اأ

 : غٛش يذذٔدحنجًؼٛخيذح طالدٛخ ا

 نجشاكُّ  -غبسانٕل : نجًؼٛخيقش ا

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 ججشٚم طٛذٔ دٕٚ : شئٛظان

 يٕعٗ إثشا دو: انؼبويٍٛ األ

 ْبٔا طٛذٔ اَذَكٕ: خ انخضُٚخأيُٛ

********** 

جًعٍخ ٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0053دجًجش  04ثزبسٌخ  0235وصم سقى 

 رسًى: جًعٍخ شجبة انقهعخ نهعًم انخٍشي

ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذ ونذ عجذ هللايشكضٚخ ٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اال

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  ٔانُظٕص انالدقخ 

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ األشٓش انثالثخ 

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19د انًبدح انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛب

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

  إجزًبػٛخ: نجًؼٛخأْذاف ا

 : غٛش يذذٔدحنجًؼٛخيذح طالدٛخ ا

 إَٔاكشٕط : نجًؼٛخيقش ا

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 نًبَخ يذًذ ػجذ هللا : شئٛظان

 عٛذ٘ ػبنٙ يٕال٘ انذغٍ: انؼبويٍٛ األ

 يذًذ يذًٕد يٕال٘ ػجذ انشدًٍ: انخضُٚخ أيٍٛ

********** 

خ جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش فجشاٌ 05ثزبسٌخ  0000وصم سقى 

 انُعضخ انصحٍخ خجًعٍرسًى: 
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

فٙ األشٓش انثالثخ  باألعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 طذٛخؼٛخ: أْذاف انجً

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    اكشٕطَٕيقش انجًؼٛخ: ا

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        داٍْ عٛذ أدًذ انجكب٘  : انشئٛــــــــظ

     أدًذ عٛذ أدًذ انجكب٘: األيٍٛ انؼبو

 يذًذ انًًٌٕٛ : خًبنٛأيٍٛ ان

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

خ رسًى: جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 51ثزبسٌخ  0050وصم سقى 

 انًسبعذح األشخبص روي اإلحزٍبجبد انخبصخ    خجًعٍ
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ انظبدس  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

ألشٓش انثالثخ فٙ ا باألعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 اجزًبػٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    اكشٕطَٕيقش انجًؼٛخ: ا

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        ػٛشخ طًت ثبِ  : خانشئٛــــــــغ

     رٛشَٕ طًت ثب: األيٍٛ انؼبو



 5812العدد  ......................................8152مارس  51الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  بتارٌخ 

 
 

143 
 

 انشٛخ يذًذٔ ػجذ انقبدس آٌ: خًبنٛأيٍٛ ان

************ 
يُظًخ خ رسًى: جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 52ثزبسٌخ  0051وصم سقى 

 ارحبد انًزطوعٍٍ نهزًٍُخ و انعًم انخٍشي   
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 

فٙ األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد  بانًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًبدح 

 اجزًبػٛخؼٛخ: أْذاف انجً

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    اكشٕطَٕيقش انجًؼٛخ: ا
 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        ٚؼقٕة كٛهٙ ثبكبٕٚكٕ  : انشئٛــــــــظ

     ثٕثكش ثالنٙ فٕفبَب: األيٍٛ انؼبو
 كب٘ خبس٘ ثخبٕٚخٕ: خًبنٛأيٍٛ ان

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

يُظًخ خ رسًى: يُظًٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 00ثزبسٌخ  0055وصم سقى 

 أطش انحٍبح و انزًٍُخ    
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 
ًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد فٙ األشٓش انثالثخ ان بانًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًبدح 

 ثٛئٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    اكشٕطَٕيقش انجًؼٛخ: ا
 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        آيذٔ كبرب ثب  : انشئٛــــــــظ

     ػًبس ٚشٔ ٔانٙ: األيٍٛ انؼبو
 يٕعٗ ديت اَكٛذ٘: خخضُٚأيٍٛ ان

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

جًعٍخ خ رسًى: جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 02ثزبسٌخ  0000وصم سقى 

 انفزبح نهزوعٍخ و يكبفحخ انزسشة انًذسسً   
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

جًعٍخ انفزبح نهزوعٍخ و زغٛٛشاد فٙ يكزت انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ ان

 . 70/70/0770ثزبسٚخ  7700انًشخظخ ثبنٕطم سقى  ،يكبفحخ انزسشة انًذسسً

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837انقبٌَٕ سقى  خظٕطب انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 

فٙ األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد  بانًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19ح انًبد

 اجزًبػٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    اكشٕطَٕيقش انجًؼٛخ: ا
 جًعٍخ انفزبح نهزوعٍخ و انزشثٍخانزغًٛخ انجذٚذح: 

 :انجذٚذح رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ

        ػٛشخ يذًذ دبيذ  : ُــــــــــخٛياأل
     أعًبء أدًذ يؼهٕو : خ انًغبػذحانؼبي خاأليُٛ

 صُٚت اعهى عٛذ٘ انشٛخ: خًبنٛان خأيُٛ

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

يُظًخ خ رسًى: يُظًٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 00ثزبسٌخ  0000وصم سقى 

 يسبعذح انفقشاء و انًحزبجٍٍ فً انشٌف و انًذٌ   
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 

فٙ األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد  بانًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًبدح 

 اجزًبػٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح
    اكشٕطَٕيقش انجًؼٛخ: ا

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        فبطًخ اجٙ دبيُٙ  : خانشئٛــــــــغ

     أعٕٚذِ جّٛ دبيُٙ: خانؼبي خاأليُٛ

 أدًذ نذٚت انقبظٙ: خخضُٚأيٍٛ ان

************ 
جًعٍخ انخ رسًى: يُظًٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 01ثزبسٌخ  0004وصم سقى 

 ًوسٌزبٍَخ نهطبقخ انًزجذدح و انزًٍُخ   ان
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 

فٙ األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد  بانًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًبدح 

 رًُٕٚخ - ٛخثٛئؼٛخ: أْذاف انجً
 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    اكشٕط انغشثٛخ َٕا -نكظش يقش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:
        انذاِ إثشاْٛى أثبِ  : انشئٛــــــــظ

     أدًذ فبل أدًذ عبنى: األيٍٛ انؼبو

 النّ أدًذ: خخضُٚان خأيُٛ

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

خ رسًى: جًعٍخ جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 04ثزبسٌخ  0005وصم سقى 

 ًزطوعٍٍ يٍ أجم انصحخ و انزغزٌخ فً عشفبد    ان
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819ى رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سق

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 

انًٕانٛخ ٔرنك دغت  فٙ األشٓش انثالثخ بفٙ إداسرٓ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش

 1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد.

 طذٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    اكشٕط َٕيقش انجًؼٛخ: ا

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        كبسدجخ أثٕ ثب  : خانشئٛــــــــغ

     كًت ْبسٌٔ اَجب٘: خانؼبي خاأليُٛ

 انجٛكّ ثُذ يٛغبسح: خًبنٛان خأيُٛ

************ 
انجًعٍخ خ رسًى: جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 02ثزبسٌخ  0020وصم سقى 

 اإلجزًبعٍخ نذعى و رطوٌش انوعً انصحً و األسشي    
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 
فٙ األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد  بانًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًبدح 

 اجزًبػٛخأْذاف انجًؼٛخ: 
 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    رجكجخ يقش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:
        ٌٔ  ػٛشبد يٕط ْبس: خانشئٛــــــــغ

     ٚؼقٕة ػجذ انقبدس كٕنٛجبنٙ: األيٍٛ انؼبو

 يٕعٗ ْبسٌٔ ثٕثكش: خًبنٛأيٍٛ ان

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

انشاثطخ خ رسًى: جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش ٌُبٌ 25ثزبسٌخ  0020وصم سقى 

 انشجبثٍخ نزًٍُخ يقبطعخ كٍفّ     
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ نألشخبص  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ انُظٕص  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ٔ انقبٌَٕ سقى  1737ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ 

فٙ األشٓش انثالثخ انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد  بانًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًبدح 

 اجزًبػٛخأْذاف انجًؼٛخ: 
 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    كٛفّ يقش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:
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        انًخزبس ٕٚعف  : انشئٛــــــــظ

     يذًذ ٔنذ انًظطفٗ: األيٍٛ انؼبو

 إعهى ٔنذ صٚذاٌ: خًبنٛأيٍٛ ان

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

خ يُظًٌقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش فجشاٌ 00ثزبسٌخ  0023وصم سقى 

 جًعٍخ انُوس نهزًٍُخ و انعًم اإلجزًبعً      رسًى: 
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ انظبدس  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

ألشٓش انثالثخ فٙ ا باألعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 اجزًبػٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    إَاكشٕط يقش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        ذ  إدٔيٓب انشٛخ دٚ: خانشئٛــــــــغ

     دًٕد يبيٕسٔ انغبنك: األيٍٛ انؼبو

 شؼٛت ػهٙ اثشٚك: خخضُٚأيٍٛ ان

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

ٌقضً ثبإلعالٌ عٍ جًعٍخ  0054فجشاٌش  04ثزبسٌخ  0005وصم سقى 

 رسًى: يُظًخ وقبٌخ نهوعً و اإلسشبد انصحً

ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  ونذ عجذ هللا وأحًذٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕنٕٛ ٚ 17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

األعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔ ثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓب فٙ األشٓش انثالثخ 

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 أْذاف انجًؼٛخ: طذٛخ 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

 يقش انجًؼٛخ: إَاكشٕط  

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

 : د. خبنذ ػجذ هللا انغضانٙ انشئٛــــــــظ

 : د. يذًذ انذغٍ ثبل انششٚف األيٍٛ انؼبو

 : د. خبنذ ػجذ انٕدٔأيُٛخ انًبنٛخ

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

خ جًعٌٍقضً ثبإلعالٌ عٍ  0054ش فجشاٌ 05ثزبسٌخ  0003وصم سقى 

 ساثطخ انشجبة انًزطوعٍٍ يٍ أجم انزًٍُخ      رسًى: 
ثٕاعطخ ْزِ انٕثٛقخ  أحًذو ونذ عجذ هللاٚغهى ٔصٚش انذاخهٛخ ٔ اناليشكضٚخ 

 نألشخبص انًؼٍُٛٛ أدَبِ ٔطال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٛخ انًزكٕسح أػالِ.

ٔ  1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ  انظبدس 176819رخضغ ْزِ انجًؼٛخ نهقبٌَٕ سقى 

ُٚبٚش  77انظبدس ثزبسٚخ  113837خظٕطب انقبٌَٕ سقى  انُظٕص انالدقخ ٔ

 . 1737ٕٚنٕٛ  17انظبدس ثزبسٚخ  193837ٔ انقبٌَٕ سقى  1737

ٚجت أٌ ٚظشح نٕصاسح انذاخهٛخ ثكم انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انُظبو 

األشٓش انثالثخ فٙ  باألعبعٙ نهجًؼٛخ انًزكٕسح ٔثكم رغٛٛش فٙ إداسرٓ

انظبدس  176819يٍ انقبٌَٕ سقى  19انًٕانٛخ ٔرنك دغت يقزضٛبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٛبد. 1719َٕٕٚٛ  17ثزبسٚخ 

 ثٛئٛخأْذاف انجًؼٛخ: 

 يذح طالدٛخ انجًؼٛخ: غٛش يذذٔدح

    كٛفّ يقش انجًؼٛخ: 

 رشكهخ انٓٛئخ انزُفٛزٚخ:

        ٕٚعف ػجذ هللا عٙ  : انشئٛــــــــظ

     انذغٍٛ ايجٛشٚك أيجبسكّ: األيٍٛ انؼبو

 خبدجخ ػجذ هللا كًشا: خًبنٛان خأيُٛ

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

 

 

 
 

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشزشاكبد انعبدٌخ
 أوقٍخ 03333اشزشاك انششكبد: 

 أوقٍخ 83333اإلداساد: 

 53333األشخبص انطجٍعٍٍٍ: 

 أوقٍخ

 أوقٍخ 133  : ثًٍ انُسخخ

 لالشتراكات و شراء األعداد،

 الرجاء االتصال بمدٌرٌة نشر الجرٌدة الرسمٌة

jo@primature.gov.mr 
تتم االشتراكات وجوبا عٌنا أو عن طرٌق صك 

 أو تحوٌل مصرفً.

 انواكشوط -391رقم الحساب البرٌدي 

 
رقذو اإلعالَبد نًصهحخ انجشٌذح 

 انشسًٍخ

--------- 

ال رزحًم اإلداسح أٌخ يسؤونٍخ 

فً يب ٌزعهق ثًضًوٌ 

 اإلشعبساد و اإلعالَبد

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 
 الوزارة األولى


