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 –مقررات –مراسيم -8
 تعميمات -قرارات

    

 رئاسة الجمهورية

 نصوص مختلفة
 9102أكتوبر  92صادر بتاريخ  9102-929مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين الوزير األول
 .لأو يعين السيد محمد سالم ولد البشير وزيرا:  المادة األولى

ينشر هذا المرسوم حسب إجراءات االستعجال :  9المادة 

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

 9102أكتوبر  92صادر بتاريخ  9102-922مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين وزير دولة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
ولد حدمين وزير دولة  يىيعين السيد يح:  المادة األولى

 .مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية
ينشر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية :  9المادة 

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

 9102أكتوبر  01صادر بتاريخ  9102-922مرسوم رقم 

 ين أعضاء الحكومةييقضي بتع
 :يعين :  المادة األولى

 السيد مختار ملل ديا:  للعدلوزيرا  -
السيد :  وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون -

 إسماعيل ولد الشيخ احمد
الفريق محمد ولد محمد :  وزيرا للدفاع الوطني -

 احمد ولد الغزواني
السيد احمدو ولد :  وزيرا للداخلية والالمركزية -

 عبد هللا
 السيد مختار ولد اجاي:  وزيرا لالقتصاد والمالية -
السيد  :ا للشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي وزير -

 احمد ولد اهل داود
السيد محمد ولد :  وزيرا للبترول والطاقة والمعادن -

 عبد الفتاح
وزيرا للوظيفة العمومية والعمل والتشغيل  -

السيد سيدنا عالي ولد محمد :  وعصرنة اإلدارة
 خونا

 البروفسور كان بوبكر: وزيرا للصحة  -
السيد يحي ولد : قتصاد البحر  وزيرا للصيد واال -

 عبد الدايم
السيدة : وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة  -

 خديجة بنت امبارك فال
:  وزيرا لإلسكان والعمران واالستصالح الترابي -

 الناني ولد اشروقه
السيدة لمينه بنت القطب :  وزيرة للتنمية الريفية -

 ولد أمم
 السيدة أمال بنت مولود : وزيرة للتجهيز والنقل -
السيد إسلمو ولد :  وزيرا للمياه والصرف الصحي -

 سيد المخطار ولد لحبيب
السيد :  وزيرة للتهذيب الوطني والتكوين المهني -

 الناها بنت حمدي ولد مكناس

وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات  -
 السيد سيدي ولد سالم:  االتصال واإلعالم

والصناعة التقليدية والعالقات مع وزيرا للثقافة  -
السيد : البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة 

 سيدي محمد ولد محم
 السيدة دجينداه بال: وزيرة للشباب والرياضة  -
: وزيرة للشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة  -

 السيدة مريم بنت بالل
السيد امدي :  وزيرا للبيئة والتنمية المستدامة -

 كامارا
السيدة زينب بنت :  يرة أمينة عامة للحكومةوز -

 اعل سالم
وزيرا منتدبا لدى وزير االقتصاد والمالية مكلفا  -

 السيد محمد ولد كنبو:  بالمالية
 . ينشر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية:  9المادة 

----------------- 
 9102نوفمبر  19صادر بتاريخ  9102-921رقم  مرسوم

 يقضي بتعيين مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية
تعين الدكتورة كومبا با مكلفة بمهمة برئاسة :  المادة األولى

 .الجمهورية
ينشر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية :  9المادة 

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

 9102نوفمبر  11صادر بتاريخ  9102-019مرسوم رقم 

أكتوبر  01الصادر بتاريخ  9102-922يعدل المرسوم رقم 

 أعضاء الحكومة القاضي بتعيين 9102

يتم تعديل المادة األولى من المرسوم رقم :  المادة األولى
القاضي  6102أكتوبر  01الصادر بتاريخ  692-6102

 :ي أعضاء الحكومة كما يل بتعيين
 :إقرأ : ( جديدة: )المادة األولى 

الفريق محمد ولد الشيخ :  وزيرا للدفاع الوطني -
 محمد أحمد 

 :بدال من 
الفريق محمد ولد محمد :  وزيرا للدفاع الوطني -

 احمد ولد الغزواني
 .الباقي بدون تغيير

 .ينشر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية:  9المادة 

 -------------------
 9102نوفمبر  11صادر بتاريخ  9102-010رقم  مرسوم

 يقضي بتعيين قائد لألركان العامة للجيوش
 قيرفيعين قائدا لألركان العامة للجيوش ال:  المادة األولى

 .محمد الشيخ محمد األمين ألمين

ينشر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية :  9المادة 

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

 9102نوفمبر  11صادر بتاريخ  9102-012مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين قائد لألركان العامة للجيوش مساعد
يعين قائدا لألركان العامة للجيوش مساعد، :  المادة األولى

 .اللواء البحري إسلكو الشيخ الولي

ينشر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية :  9المادة 

 .ة اإلسالمية الموريتانيةللجمهوري
 -------------------
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 9102نوفمبر  11صادر بتاريخ  9102-013مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين مفتش عام للقوات المسلحة وقوات األمن 
يعين مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات :  المادة األولى

 اللواء حبيب هللا النهاه احمدو: األمن 
ينشر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية  : 9المادة 

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

 9102نوفمبر  11صادر بتاريخ  9102-012مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين قائد أركان البحرية
يعين قائدا ألركان البحرية العقيد البحري :  المادة األولى

 .أحمد السيد بنعوف
ر هذا المرسوم في  الجريدة الرسمية ينش:  9المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة
 9102مارس  02صادر بتاريخ  9102-119مرسوم رقم 

يرخص للسيد موسى عمار جا  باالحتفاظ بالجنسية 
 الموريتانية

المولد بتاريخ  موسى عمار جايرخص للسيد :  المادة األولى

في المجرية، ألبيه السيد عمار حمادي جا  10/10/0921

بدون مهنة، الرقم : وألمه كورو وان بيران وان، المهنة 
، الحاصل على الجنسية 0111221123الوطني للتعريف 

 .الفرنسية باالحتفاظ بجنسيته الموريتانية األصلية

اريخ يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من ت:  9المادة 

الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية  توقيعه وينشر في
  .الموريتانية

  وزارة االقتصاد والماليةوزارة االقتصاد والمالية

  نصوص تنظيميةنصوص تنظيمية

سبتمبر سبتمبر   8181صادر بتاريخ صادر بتاريخ   83528352--870870مرسوم رقم مرسوم رقم 

الدولة الدولة   يتضمن فتح اعتمادات سلفة على ميزانيةيتضمن فتح اعتمادات سلفة على ميزانية83528352

  22001188لسنة لسنة 

، ، 22001188تفتح، برسم ميزانية الدولة لسنة تفتح، برسم ميزانية الدولة لسنة   ::المادة األولىالمادة األولى

مليار وثمان مائة وستة مليار وثمان مائة وستة اعتمادات سلفة بمبلغ إجمالي قدره اعتمادات سلفة بمبلغ إجمالي قدره 

وأربعون مليونا و سبعة عشر ألفا و تسعمائة وثمانية وأربعون مليونا و سبعة عشر ألفا و تسعمائة وثمانية 

، متأتية من ، متأتية من أوقية جديدةأوقية جديدة( ( 997788..001177..884466..11))وسبعون وسبعون 

  ::التالية التالية   اإليرادات اإلضافيةاإليرادات اإلضافية

  11..009933..775599..779900 تحويلتحويلأوقية جديدة بموجب أوقية جديدة بموجب  

لدى لدى األرصدة الدائنة لحسابات ودائع المشاريع األرصدة الدائنة لحسابات ودائع المشاريع 

والتي تم تجميدها في والتي تم تجميدها في   الخزينة العامةالخزينة العامة

إطار عملية إدراج هذه إطار عملية إدراج هذه   ييفف  3311//1122//22001177

المشاريع في نظام تسيير النفقات العمومية المشاريع في نظام تسيير النفقات العمومية 

( ( 772299))االستثنائية االستثنائية   اإليراداتاإليرادات  حسابحساب  إلىإلى""الرشادالرشاد""

  ؛؛

  221100..000000..000000  استثنائيةاستثنائية  أوقية جديدة كإيراداتأوقية جديدة كإيرادات  

لدى البنك لدى البنك   الحساباتالحسابات  بعضبعض  منمن  ويلهاويلهاححتت  للدولة يتمللدولة يتم

  هذههذه  منمن  جزءجزء  ويأتيويأتي. . الموريتانيالموريتاني  المركزيالمركزي

مليون أوقية مليون أوقية 33,,113399مبلغ مبلغ   سدادسداد  منمن  اإليراداتاإليرادات

  ضمن شبابيك ائتمانضمن شبابيك ائتمان  ألفرادألفراد  قروضقروضجديدة كجديدة ك

  الدولة لدى بعض الممولينالدولة لدى بعض الممولين  طرفطرف  منمن  مضمونةمضمونة

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي ))

  منمن  تبقىتبقى  ماما  الجزء اآلخرالجزء اآلخر  ويمثلويمثل(.(.واالجتماعيواالجتماعي

  مال؛مال؛األعاألع  رجالرجال  بعضبعض  المسددة من طرفالمسددة من طرف  المبالغالمبالغ

  557722..225588..118888 أوقية جديدة متأتية من إيرادات أوقية جديدة متأتية من إيرادات

ضريبية إضافية مبنية على أساس تقدير تنفيذ ضريبية إضافية مبنية على أساس تقدير تنفيذ 

  ..22001188يونيو يونيو   3300إيرادات الميزانية بتاريخ إيرادات الميزانية بتاريخ 

   أوقية جديدة نتيجة أوقية جديدة نتيجة   2200,,889977..991100..2266توفير مبلغ توفير مبلغ

التغييرات التي جرت في الهياكل التنظيمية لستة التغييرات التي جرت في الهياكل التنظيمية لستة 

  ..أبواب ميزانويةأبواب ميزانوية( ( 66))

وتوزيعها وتوزيعها   سيتم استخدام هذه اإليرادات اإلضافيةسيتم استخدام هذه اإليرادات اإلضافية  ::88المادة المادة 

  ::على نفقات الميزانية كما يليعلى نفقات الميزانية كما يلي

  بنفقات المشاريع التي تم تجميد أرصدتها بنفقات المشاريع التي تم تجميد أرصدتها   التكفلالتكفل

بعد بعد   3311//1122//22001177لدى الخزينة العامة في لدى الخزينة العامة في 

إدراجها في نظام تسيير النفقات العمومية إدراجها في نظام تسيير النفقات العمومية 

  779900..775599..009933..11، وذلك بمبلغ قدره  ، وذلك بمبلغ قدره  ""الرشادالرشاد""

  أوقية جديدة؛أوقية جديدة؛

   أوقية جديدة للبنك أوقية جديدة للبنك 119911..883322..223322  دفع مبلغ دفع مبلغ

برسم برسم   22001188المركزي الموريتاني كدفعات لعام المركزي الموريتاني كدفعات لعام 

  االتفاقية المبرمة بين الدولة وهذه المؤسسة؛االتفاقية المبرمة بين الدولة وهذه المؤسسة؛

   التكفل بإعانة مالية لدعم سعر المحروقات التكفل بإعانة مالية لدعم سعر المحروقات

  مليون أوقية جديدة؛مليون أوقية جديدة؛  330000مبلغمبلغبب

    أوقية جديدةأوقية جديدة006655..111155..444433    تخصيص مبلغ  تخصيص مبلغ  

  ؛؛31123112سبتمبر سبتمبر لتغطية بقية نفقات انتخابات لتغطية بقية نفقات انتخابات 

   أوقية جديدة لتسديد أوقية جديدة لتسديد   994499..557744..112222التكفل بمبلغ التكفل بمبلغ

ما تبقى من تكاليف مشروع إنشاء قصر ما تبقى من تكاليف مشروع إنشاء قصر 

  ..المؤتمرات الدولي الجديدالمؤتمرات الدولي الجديد

في في 22001188يمول العجز الحاصل برسم سنة يمول العجز الحاصل برسم سنة   : : 00المادة المادة 

، ، ""صندوق الدعم والتدخل من أجل التنميةصندوق الدعم والتدخل من أجل التنمية""إيرادات إيرادات 

  أوقية جديدة، من خالل سحبأوقية جديدة، من خالل سحب  000000..000000..662200..11والبالغوالبالغ

الصندوق الوطني لعائدات الصندوق الوطني لعائدات ""بنفس المبلغ من بنفس المبلغ من فيفيإضاإضا

  ".".المحروقاتالمحروقات

يفصل الجدول التالي فتح وتحويل وإلغاء يفصل الجدول التالي فتح وتحويل وإلغاء ::44المادة المادة 

االعتمادات المالية التي ينص عليها هذا المرسوم االعتمادات المالية التي ينص عليها هذا المرسوم 
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ة ائـي ـن الفقرة 1 :  إيرادات استـث

 مجموع فرعي للفصل 

باب 6  مجموع ال

ـرادات استثـنـائيـة     الفصل 1: إـي

ة  ائـي ـن ــرادات استـث المادة 1 : إي

باب 6 : إيــرادات استثـنـائيـة  ال

 مجموع فرعي للفصل 

 مجموع عـام اإليرادات    

باب 5  مجموع ال

 مجموع فرعي للفصل 

باب 2  مجموع ال

 المادة 1 : حسابات التحويل الخاص

خاصة خزينة ال باب 5 : حسابات ال   ال

   الفصل 3 : حسابات التحويل الخاص    

  الفقرة 1: عائدات مسحوبة على الحساب النفطي   

 الفصل 4 : ضرائب على السلع والخدمات

 المادة 1 : الضريبة على القيمة المضافة

  الفقرة 2: ضريبة القيمة المضافة على الواردات

 مجموع فرعي للفصل 

باب 2 : إيرادات غير ضريبية   ال

 الفصل 9 : إيرادات متفرقة

 المادة 4 : إيرادات نفطية  

 المادة 4 : الضريبة على األرباح

  الفقرة 1 :الضريبة على المنتجات النفطية

 المادة 2 : حقوق ضريبية على االستيراد

  الفقرة 1: حقوق ضريبية على االستيراد

 مجموع فرعي للفصل 

باب 1  مجموع ال

 الفصل 5 : الضرائب على التجارة والتعامالت الدولية

باب 1 : إيرادات ضريبية   ال

 موارد الميزانية

 موارد الميزانية
إيرادات 

إضافية
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 نفقات الميزانية 

مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 

 الباب 11 
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 مجموع الباب 866 093 4- 

 01 ميزانية التسيير :المجموع866 093 4- 
 الفصل81    ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون المكلف بش 866 093 4- 
 فصل فرعي01 ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون المكلفة با 785 692 3- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 785 692 3- 
 المادة 1 مشتريات السلع 167 769 1- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 167 889- 
 فقرة فرعية 1 أدوات مكتبية 000 200- 
فرعيةفقرة  2 لوازم و مستهلكات مكتبية 248 324-   
 فقرة فرعية 4 تغذية 081 101- 
 فقرة فرعية 5 مالبس 120- 
 فقرة فرعية 6 معدات معلوماتية 000 140- 
 فقرة فرعية 7 وقود و زيوت 000 50- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 718 73- 
 الفقرة 5 ماء، كهرباء و مصادر طاقة أخرى 000 504- 
 فقرة فرعية 4 البريد الدبلوماسى 000 504- 
 الفقرة 6 أدوات ولوازم خاصة 000 216- 
 فقرة فرعية 99 مشتريات أخرى خاصة 000 216- 
 الفقرة 9 اعباء أخري 000 160- 
 فقرة فرعية 99 مشتريات سلع أخرى 000 160- 
 المادة 2 أعباء خارجية 618 203 1- 
 الفقرة 1 مصاريف نقل و مهام 000 720- 
 فقرة فرعية 7 مصاريف اقامة 000 720- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 618 483- 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 40- 
 فقرة فرعية 3 صيانة و اصالح أدوات نقل 429 297- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 000 70- 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 189 76- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 720- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 720- 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 150- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 250- 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 000 100- 
مختلفة’ أخرى 000 220-   فقرة فرعية 99 
 فصل فرعي71 احتفاالت و أعياد 081 401- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 081 401- 
 المادة 1 مشتريات السلع 081 401- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 081 401- 
 فقرة فرعية 4 تغذية 081 401- 

 الباب 12 
 وزارة العالقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
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 مجموع الباب 822 183 218- 

 01 ميزانية التسيير :المجموع822 133 163- 
 الفصل01   الديوان 983 682 35- 
 فصل فرعي01 الديوان 326 714 13- 
 الجزء 1 رواتب و أجور 482 252 10- 
 المادة 1 نفقات العمال 482 252 10- 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 065 437 4- 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 133 255 4- 
 فقرة فرعية 2 رواتب و أجور متعاقدين 932 181- 

 الفقرة 3 عالوات و تعويضات 266 552 3- 
 فقرة فرعية 6 ساعات اضافية 167 263- 
 فقرة فرعية 21 تعويض عدم سكن 289 757- 
 فقرة فرعية 23 تعويضات أخرى 810 531 2- 
 الفقرة 4 خدمات اجتماعية 983 31- 
فرعيةفقرة  1 مخصصات عائلية 983 31-   
 الفقرة 6 اشتراكات اجتماعية 979 465- 
 فقرة فرعية 1 اشتراكات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 034 23- 
 فقرة فرعية 2 اشتراكات المعاشات، صندوق التقاعد 917 190- 
 فقرة فرعية 3 اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الصحي 028 252- 
 الفقرة 9 تعويضات أخرى 189 765 1- 
 فقرة فرعية 1 تعويضات أخرى 189 765 1- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 844 061 2- 
 المادة 1 مشتريات السلع 580 458- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 580 458- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 108 215- 
 فقرة فرعية 4 تغذية 324 182- 
 فقرة فرعية 5 مالبس 148 1- 
 فقرة فرعية 7 وقود و زيوت 000 60- 
 المادة 2 أعباء خارجية 264 603 1- 
 الفقرة 1 مصاريف نقل و مهام 580 281 1- 
 فقرة فرعية 2 مصاريف مهام 000 300- 
 فقرة فرعية 6 مصاريف نقل مختلفة 580 192- 
 فقرة فرعية 7 مصاريف اقامة 500 411- 
 فقرة فرعية 8 مصاريف أخرى 500 377- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 684 321- 
 فقرة فرعية 3 صيانة و اصالح أدوات نقل 328 140- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 500 22- 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 032 110- 
 فقرة فرعية 9 صيانة مساحات خضراء حدائق و بساتين 000 20- 
فرعيةفقرة  99 صيانات أخرى 824 28-   
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 400 1- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 400 1- 
 الفقرة 2 تحويالت خارج القطاع العمومي 000 400 1- 
 فقرة فرعية 1 تحويالت خارج القطاع العمومي 000 400 1- 
 فصل فرعي72 اإل عالم التهذيب واإلتصال 420 131- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 420 131- 
 المادة 1 مشتريات السلع 420 131- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 420 131- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 420 131- 
 فصل فرعي74 صيانة المباني الحكوميـــة 111 168- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 111 168- 
 المادة 2 أعباء خارجية 111 168- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 111 168- 
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 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 22- 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 111 146- 
 فصل فرعي75  دعم و تطوير قطاع اإل تصال 126 669 1- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 126 669 1- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 126 669 1- 
مختلفةتقديم خدمات  126 669 1-   الفقرة 2 
 فقرة فرعية 3 اشتراكات 000 50- 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 126 139- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 730- 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 350- 
 فقرة فرعية 8 مصاريف البريد 000 100- 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 000 200- 
مختلفة’ أخرى 000 100-   فقرة فرعية 99 
 فصل فرعي76   صندوق الدعم العمومي للصحافة الحرة 000 000 20- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 000 20- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 000 20- 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
أخرىتحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات  000 000 20-   الفقرة 1 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 000 20- 
 الفصل02   المديرية اإلدارية و المالية 672 215- 
 فصل فرعي01 المديرية اإلدارية و المالية 672 215- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 672 215- 
 المادة 1 مشتريات السلع 796 63- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 796 63- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 696 41- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 100 22- 
 المادة 2 أعباء خارجية 176 51- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 176 51- 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 20- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 0 
مباني تقنيةصيانة و اصالح  700 20-   فقرة فرعية 6 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 476 10- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 700 100- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 700 100- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 48- 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 40- 
مختلفة’ أخرى 700 12-   فقرة فرعية 99 
 الفصل03   مديرية الصحافة المكتوبة 900 174- 
 فصل فرعي01 مديرية الصحافة المكتوبة 900 174- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 900 174- 
 المادة 1 مشتريات السلع 000 50- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 000 50- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 40- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 10- 
 المادة 2 أعباء خارجية 900 104- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 900 104- 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 900 24- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 0 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 000 20- 
 فقرة فرعية 12 صيانة برامج 000 30- 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 000 30- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 20- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 20- 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 20- 
 الفصل04   ادارة اإلتصال والسمعيات البصرية 000 209- 
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 فصل فرعي01 مديرية السمعيات البصريات 000 209- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 000 209- 
 المادة 1 مشتريات السلع 700 49- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 700 49- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 38- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 700 11- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 300 159- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 300 159- 
إشهارا ت و ترقية سحب، 300 21-   فقرة فرعية 4 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 48- 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 30- 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 000 60- 
 الفصل05   مديرية العالقات مع البرلمان 900 333- 
 فصل فرعي01 مديرية العالقات مع البرلمان 900 333- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 900 333- 
 المادة 1 مشتريات السلع 500 159- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 500 159- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 70- 
 فقرة فرعية 4 تغذية 000 20- 
 فقرة فرعية 6 معدات معلوماتية 500 49- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 20- 
 المادة 2 أعباء خارجية 400 82- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 400 82- 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 500 29- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 500 22- 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 400 30- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 92- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 92- 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 20- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 42- 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 30- 
 الفصل07   إدارة المجتمع المدني 746 339 8- 
 فصل فرعي01 إدارة المجتمع المدني 090 359 1- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 090 359 1- 
 المادة 1 مشتريات السلع 000 50- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 000 50- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 40- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 10- 
 المادة 2 أعباء خارجية 900 104- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 900 104- 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 36- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 0 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 000 30- 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 900 38- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 190 204 1- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 190 204 1- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 190 204 1- 
 فصل فرعي71 منصة الجهات الفاعلة غير الحكومية 883 161 2- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 883 161 2- 
 المادة 1 منح و تحويالت 883 161 2- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 883 161 2- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 883 161 2- 
 فصل فرعي72 منتدى دعم احترافية المنظمات غير الحكومية 773 818 4- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 773 818 4- 
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 المادة 1 منح و تحويالت 773 818 4- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 773 818 4- 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 858 242 3- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 915 575 1- 
 الفصل09   المفتشية العامة 400 535- 
 فصل فرعي01 المفتشية العامة 400 535- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 400 535- 
 المادة 1 مشتريات السلع 900 35- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 900 35- 
مكتبيةلوازم و مستهلكات  000 30-   فقرة فرعية 2 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 900 5- 
 المادة 2 أعباء خارجية 500 149- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 500 149- 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 20- 
 فقرة فرعية 2 صيانة و إصالح أدوات تقنية 000 48- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 000 45- 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 500 16- 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 000 20- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 350- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 350- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 350- 
 الفصل11    إدارة الصحافة األلكترونية 200 244- 
 فصل فرعي01 إدارة الصحافة األلكترونية 200 244- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 200 244- 
 المادة 1 مشتريات السلع 700 59- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 700 59- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 700 49- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 10- 
 المادة 2 أعباء خارجية 400 12- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 400 12- 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 400 12- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 100 172- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 100 172- 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 20- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 90- 

 فقرة فرعية 7 توثيق 000 40- 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 100 22- 
 الفصل13    إدارة الدراسات والبرمجة والتخطيط 700 198- 
 فصل فرعي01 إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون 700 198- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 700 198- 
 المادة 1 مشتريات السلع 000 40- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 000 40- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 32- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 8- 
 المادة 2 أعباء خارجية 300 79- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 300 79- 
مكتبيةصيانة و إصالح أدوات  000 30-   فقرة فرعية 1 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 500 22- 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 800 26- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 400 79- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 400 79- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 20- 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 30- 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 400 29- 
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 الفصل14    إدارة التكوين ومهنية العمل الصحفي 600 149- 
 فصل فرعي01 إدارة التكوين ومهنية العمل الصحفي 600 149- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 600 149- 
 المادة 1 مشتريات السلع 600 49- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 600 49- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 35- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 600 14- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 100- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 100- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 30- 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 70- 
 الفصل40    المطبعة الوطنية 000 500 4- 
 فصل فرعي01 المطبعة الوطنية 000 500 4- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 4- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 4- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 500 4- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 4- 
 الفصل43    تلفزة موريتانيا 668 819 30- 
 فصل فرعي01 تلفزة موريتانيا 668 819 30- 
 الجزء 1 رواتب و أجور 268 606 25- 
 المادة 1 نفقات العمال 268 606 25- 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 268 606 25- 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 268 606 25- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 400 213 5- 
 المادة 1 منح و تحويالت 400 213 5- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 400 213 5- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 400 213 5- 
 الفصل44    إذاعة موريتانيا 329 186 38- 
 فصل فرعي01 إذاعة موريتانيا 329 436 32- 
 الجزء 1 رواتب و أجور 679 662 26- 
 المادة 1 نفقات العمال 679 662 26- 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 679 662 26- 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 679 662 26- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 650 773 5- 
 المادة 1 منح و تحويالت 650 773 5- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 650 773 5- 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 650 773 5- 
 فصل فرعي71 إذاعة القِراٌن الكريم 000 500 1- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 1- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 1- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 500 1- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 1- 
 فصل فرعي72 اإلذاعات الجهوية 000 000 3- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 000 3- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 000 3- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 000 3- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 000 3- 
 فصل فرعي73 إذاعة الشباب 000 250 1- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 250 1- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 250 1- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 250 1- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 250 1- 
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 الفصل45    الوكالة الموريتانية لألنباء 726 201 26- 
 فصل فرعي01 الوكالة الموريتانية لألنباء 726 201 26- 
 الجزء 1 رواتب و أجور 726 701 23- 
 المادة 1 نفقات العمال 726 701 23- 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 726 701 23- 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 726 701 23- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 2- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 2- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 500 2- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 2- 
 الفصل46    هيئة البث التلفزيوني 997 341 17- 
 فصل فرعي01 هيئة البث التلفزيوني 997 341 17- 
 الجزء 1 رواتب و أجور 997 841 14- 
 المادة 1 نفقات العمال 997 841 14- 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 997 841 14- 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 997 841 14- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 2- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 2- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 500 2- 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 2- 

 02 ميزانية االستثمار :المجموع000 050 55- 
 الفصل01   الديوان 000 750 2- 
 فصل فرعي04 اقتناء معدات لصالح وزارة العالقات مع البرلمان 000 000 2- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 2- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 2- 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 2- 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 400 1- 
 فقرة فرعية 1 معدات معلوماتية 000 600- 
 فصل فرعي05 مشروع حفظ األرشيف 000 750- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 750- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 750- 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 750- 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 750- 
 الفصل40    المطبعة الوطنية 000 000 17- 
 فصل فرعي04 ترميم أدوات الطباعة/المطبعة الوطنية 000 000 17- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 17- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 17- 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 17- 
 فقرة فرعية 1 معدات معلوماتية 000 000 17- 
 الفصل43    تلفزة موريتانيا 000 000 15- 
 فصل فرعي02 اقتناء معدات خاصـة/التلفزة الموريتانية 000 000 15- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 15- 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 15- 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 15- 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 000 15- 
 الفصل44    إذاعة موريتانيا 000 000 4- 
 فصل فرعي03 اقتناء معدات خاصـة/إذاعة موريتانيا 000 000 4- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 4- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 4- 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 4- 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 000 4- 
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 الفصل45    الوكالة الموريتانية لألنباء 000 300 6- 
 فصل فرعي02 اقتناء معدات خاصـة/الوكالة الموريتانية لألنباء 000 300 6- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 300 6- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 300 6- 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 300 6- 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 300 6- 
 الفصل46    هيئة البث التلفزيوني 000 000 10- 
 فصل فرعي02 اقتناء معدات لصالح هيئة البث التلفزيوني 000 000 10- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 10- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 10- 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 10- 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 000 10- 

 الباب 14 
 وزارة العدل 

 مجموع الباب 000 000 2 

 01 ميزانية التسيير :المجموع000 000 2 
 الفصل50 مكتب تسيير الممتلكات المجمدة و المحجوزة والمصادرة وتحصيل األصول 000 000 2 
الجنائية    
 فصل فرعي01 مكتب تسيير الممتلكات المجمدة و المحجوزة والمصادرة وتحصيل األصول الجنائية 000 000 2 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 000 2 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 000 2 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 000 2 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 000 2 

 الباب 16 
 الوزارة المنتدبة لدى وزير اإلقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية 

 مجموع الباب 500 530 

 01 ميزانية التسيير :المجموع500 530 
 الفصل20   إدارة مراقية التأمينات 500 530 
 فصل فرعي01 إدارة مراقبة التأمينات 500 215 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 500 215 
 المادة 1 مشتريات السلع 100 159 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 100 159 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 100 115 
 فقرة فرعية 5 مالبس 000 4 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 40 
 المادة 2 أعباء خارجية 400 56 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 400 56 
مكتبية صيانة و إصالح أدوات 000 26   فقرة فرعية 1 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 400 30 
 فصل فرعي71 مراقبة نشاطات التأمين 000 315 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 000 315 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 315 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 315 
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 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 315 

 الباب 17 
 وزارة اإلقتصاد و المالية 

 :مجموع الباب 618 581 29 

 02 ميزانية االستثمار :المجموع618 581 29 
 الفصل03   المديرية العامة للسياسات اإلقتصادية واستراتيجيات التنمية 000 977 
 فصل فرعي06 دعم القدرات الرامية إلى النمو الشامل 000 977 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 977 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 977 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 977 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 977 
 الفصل61    ادارة مشروع التهذيب والتكوين 618 604 28 
 فصل فرعي02 البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب 280 490 9 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 280 490 9 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 280 490 9 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 280 490 9 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 280 490 9 
 فصل فرعي03 صندوق دعم التكوين الفني والمهني/وكالة التنمية الدولية 337 114 19 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 337 114 19 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 337 114 19 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 337 114 19 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 337 114 19 

 الباب 18 
 وزارة التجارة والصناعة  والسياحة 

 :مجموع الباب 500 530- 

 01 ميزانية التسيير :المجموع500 530- 
 الفصل07   إدارة مراقية التأمينات 500 530- 
 فصل فرعي01 إدارة مراقبة التأمينات 500 215- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 500 215- 
 المادة 1 مشتريات السلع 100 159- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 100 159- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 100 115- 
 فقرة فرعية 5 مالبس 000 4- 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 40- 
 المادة 2 أعباء خارجية 400 56- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 400 56- 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 26- 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 400 30- 
 فصل فرعي71 مراقبة نشاطات التأمين 000 315- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 000 315- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 315- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 315- 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 315- 

 الباب 26 
 وزارة الزراعة 
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مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 

 مجموع الباب 429 182 73- 

 01 ميزانية التسيير :المجموع429 182 73- 
 الفصل01   الديـوان 879 895 56- 
 فصل فرعي71 الحملة الزراعية 879 895 56- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 879 895 56- 
 المادة 1 منح و تحويالت 879 895 56- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 879 895 56- 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 879 895 56- 
 الفصل24    إدارة تنمية الفروع و المجالس الزراعية 550 286 16- 
 فصل فرعي72 زراعة الخضروات 550 286 16- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 550 286 16- 
 المادة 1 منح و تحويالت 550 286 16- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 550 286 16- 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 550 286 16- 

 الباب 37 
 وزارة الثقافة والصناعة التقليدية و العالقات مع البرلمان 

 مجموع الباب 045 027 185 

 01 ميزانية التسيير :المجموع045 977 131 
 الفصل01   الديوان 660 055 14 
 فصل فرعي01 الديوان 114 887 11 
 الجزء 1 رواتب و أجور 482 252 10 
 المادة 1 نفقات العمال 482 252 10 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 065 437 4 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 133 255 4 
 فقرة فرعية 2 رواتب و أجور متعاقدين 932 181 
 الفقرة 3 عالوات و تعويضات 266 552 3 
 فقرة فرعية 6 ساعات اضافية 167 263 
 فقرة فرعية 21 تعويض عدم سكن 289 757 
 فقرة فرعية 23 تعويضات أخرى 810 531 2 
 الفقرة 4 خدمات اجتماعية 983 31 
 فقرة فرعية 1 مخصصات عائلية 983 31 
 الفقرة 6 اشتراكات اجتماعية 979 465 
 فقرة فرعية 1 اشتراكات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 034 23 
 فقرة فرعية 2 اشتراكات المعاشات، صندوق التقاعد 917 190 
 فقرة فرعية 3 اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الصحي 028 252 
 الفقرة 9 تعويضات أخرى 189 765 1 
 فقرة فرعية 1 تعويضات أخرى 189 765 1 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 632 934 
 المادة 1 مشتريات السلع 290 229 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 290 229 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 554 107 
 فقرة فرعية 4 تغذية 162 91 
 فقرة فرعية 5 مالبس 574 
زيوتوقود و  000 30   فقرة فرعية 7 
 المادة 2 أعباء خارجية 342 705 
 الفقرة 1 مصاريف نقل و مهام 500 544 
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 فقرة فرعية 2 مصاريف مهام 000 150 
 فقرة فرعية 7 مصاريف اقامة 750 205 
 فقرة فرعية 8 مصاريف أخرى 750 188 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 842 160 
 فقرة فرعية 3 صيانة و اصالح أدوات نقل 164 70 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 250 11 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 016 55 
 فقرة فرعية 9 صيانة مساحات خضراء حدائق و بساتين 000 10 

مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 412 14 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 700 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 700 
 الفقرة 2 تحويالت خارج القطاع العمومي 000 700 
 فقرة فرعية 1 تحويالت خارج القطاع العمومي 000 700 
 فصل فرعي77 صيانة المباني الحكوميـــة 000 168 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 000 168 
 المادة 2 أعباء خارجية 000 168 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 000 168 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 000 168 
 فصل فرعي88 اإل عالم التهذيب واإلتصال 420 131 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 420 131 
 المادة 1 مشتريات السلع 420 131 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 420 131 
فرعيةفقرة  8 أدوات تنظيف المبانى 420 131   
 فصل فرعي89  دعم و تطوير قطاع اإل تصال 126 669 1 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 126 669 1 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 126 669 1 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 126 669 1 
 فقرة فرعية 3 اشتراكات 000 50 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 126 139 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 730 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 350 
 فقرة فرعية 8 مصاريف البريد 000 100 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 000 200 
مختلفة’ أخرى 000 100   فقرة فرعية 99 
 فصل فرعي90   صندوق الدعم العمومي للصحافة الحرة 000 200 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 200 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 200 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 200 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 200 
 الفصل02   المديرية اإلدارية و المالية 083 628- 
 فصل فرعي01 المديرية اإلدارية و المالية 083 628- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 083 628- 
 المادة 1 مشتريات السلع 083 377- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 083 377- 
 فقرة فرعية 1 أدوات مكتبية 001 60- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 984 180- 
 فقرة فرعية 4 تغذية 002 36- 
 فقرة فرعية 5 مالبس 000 40- 
فرعيةفقرة  6 معدات معلوماتية 096 60-   
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 251- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 251- 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 251- 
 الفصل09   المفتشية العامة 000 210 
 فصل فرعي01 المفتشية العامة 000 210 
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 الجزء 2 السلع و الخدمات 000 210 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 210 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 210 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 210 
 الفصل10    إدارة األمالك الثقافية 266 550- 
 فصل فرعي01 إدارة األ مالك الثقافية 266 550- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 266 550- 
 المادة 1 مشتريات السلع 370 166- 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 370 166- 
 فقرة فرعية 1 أدوات مكتبية 008 76- 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 048 60- 
 فقرة فرعية 4 تغذية 314 30- 
 المادة 2 أعباء خارجية 864 50- 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 864 50- 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 864 50- 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 032 333- 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 032 333- 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 032 333- 
 الفصل35 مديرية العالقات مع البرلمان 900 333 
 فصل فرعي01 مديرية العالقات مع البرلمان 900 333 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 900 333 
 المادة 1 مشتريات السلع 500 159 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 500 159 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 70 
 فقرة فرعية 4 تغذية 000 20 
 فقرة فرعية 6 معدات معلوماتية 500 49 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 20 
 المادة 2 أعباء خارجية 400 82 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 400 82 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 500 29 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 500 22 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 400 30 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 92 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 92 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 20 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 42 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 30 
 الفصل36 مديرية ترقية النشر والعالقات مع الصحافة 900 174 
 فصل فرعي01 مديرية ترقية النشر والعالقات مع الصحافة 900 174 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 900 174 
 المادة 1 مشتريات السلع 000 50 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 000 50 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 40 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 10 
 المادة 2 أعباء خارجية 900 104 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 900 104 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 900 24 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 000 20 
 فقرة فرعية 12 صيانة برامج 000 30 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 000 30 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 20 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 20 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 20 
 الفصل37 مديرية تنمية االتصال السمعي البصر  000 209 
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 فصل فرعي01 مديرية تنمية االتصال السمعي البصر  000 209 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 000 209 
 المادة 1 مشتريات السلع 700 49 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 700 49 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 38 
فرعيةفقرة  8 أدوات تنظيف المبانى 700 11   
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 300 159 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 300 159 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 300 21 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 48 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 30 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 000 60 
 الفصل38 مديرية تطوير اإلعالم اإللكتروني والمحتوى الرقمي 200 244 
 فصل فرعي01 مديرية تطوير اإلعالم اإللكتروني والمحتوى الرقمي 200 244 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 200 244 
 المادة 1 مشتريات السلع 700 59 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 700 59 
فرعيةفقرة  2 لوازم و مستهلكات مكتبية 700 49   
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 10 
 المادة 2 أعباء خارجية 400 12 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 400 12 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 400 12 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 100 172 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 100 172 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 000 20 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 90 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 40 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 100 22 
 الفصل39 مديرية التعاون والعالقات الخارجية 700 198 
 فصل فرعي01 مديرية التعاون والعالقات الخارجية 700 198 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 700 198 
 المادة 1 مشتريات السلع 000 40 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 000 40 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 32 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 8 
 المادة 2 أعباء خارجية 300 79 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 300 79 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 30 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 500 22 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 800 26 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 400 79 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 400 79 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 20 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 30 
 فقرة فرعية 9 دراسا ت أبحا ث وتوثيق 400 29 
 الفصل40 مديرية التكوين 600 149 
 فصل فرعي01 مديرية التكوين 600 149 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 600 149 
 المادة 1 مشتريات السلع 600 49 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 600 49 
فرعية فقرة 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 35   
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 600 14 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 000 100 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 000 100 
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 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 30 
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 70 
 الفصل52 مديرية الشؤون المالية 042 314 
 فصل فرعي01 مديرية الشؤون المالية 042 314 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 042 314 
 المادة 1 مشتريات السلع 541 188 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 541 188 
 فقرة فرعية 1 أدوات مكتبية 000 30 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 492 90 
 فقرة فرعية 4 تغذية 001 18 
 فقرة فرعية 5 مالبس 000 20 
 فقرة فرعية 6 معدات معلوماتية 048 30 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 500 125 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 500 125 
 فقرة فرعية 4 سحب، إشهارا ت و ترقية 500 125 
 الفصل53 مديرية الشؤون اإلدارية 672 215 
 فصل فرعي01 مديرية الشؤون اإلدارية 672 215 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 672 215 
 المادة 1 مشتريات السلع 796 63 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 796 63 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 696 41 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 100 22 
 المادة 2 أعباء خارجية 176 51 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 176 51 
مكتبيةصيانة و إصالح أدوات  000 20   فقرة فرعية 1 
 فقرة فرعية 6 صيانة و اصالح مباني تقنية 700 20 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 476 10 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 700 100 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 700 100 
فرعيةفقرة  5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 000 48   
 فقرة فرعية 7 توثيق 000 40 
مختلفة’ أخرى 700 12   فقرة فرعية 99 
 الفصل62 الوكالة الموريتانية لألنباء 726 201 26 
 فصل فرعي01 الوكالة الموريتانية لألنباء 726 201 26 
 الجزء 1 رواتب و أجور 726 701 23 
 المادة 1 نفقات العمال 726 701 23 
أجوررواتب و  726 701 23   الفقرة 1 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 726 701 23 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 2 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 2 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 500 2 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 2 
 الفصل63 إذاعة موريتانيا 329 186 38 
 فصل فرعي01 إذاعة موريتانيا 329 436 32 
 الجزء 1 رواتب و أجور 679 662 26 
 المادة 1 نفقات العمال 679 662 26 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 679 662 26 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 679 662 26 
 الجزء 4 منح و تحويالت 650 773 5 
 المادة 1 منح و تحويالت 650 773 5 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 650 773 5 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 650 773 5 
 فصل فرعي71 إذاعة القِراٌن الكريم 000 500 1 
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 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 1 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 1 
هيئات أخرىتحويالت إلى مؤسسات عمومية و  000 500 1   الفقرة 1 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 1 
 فصل فرعي72 اإلذاعات الجهوية 000 000 3 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 000 3 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 000 3 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 000 3 
فرعيةفقرة  99 تحويالت أخرى 000 000 3   
 فصل فرعي73 إذاعة الشباب 000 250 1 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 250 1 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 250 1 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 250 1 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 250 1 
 الفصل64 التلفزة الموريتانية 668 819 30 
 فصل فرعي01 التلفزة الموريتانية 668 819 30 
 الجزء 1 رواتب و أجور 268 606 25 
 المادة 1 نفقات العمال 268 606 25 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 268 606 25 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 268 606 25 
 الجزء 4 منح و تحويالت 400 213 5 
 المادة 1 منح و تحويالت 400 213 5 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 400 213 5 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 400 213 5 
 الفصل65 المطبعة الوطنية 000 500 4 
 فصل فرعي01 المطبعة الوطنية 000 500 4 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 4 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 4 
مؤسسات عمومية و هيئات أخرىتحويالت إلى  000 500 4   الفقرة 1 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 4 
 الفصل66 شركة البث اإلذاعي والتلفز  الموريتاني 997 341 17 
 فصل فرعي01 شركة البث اإلذاعي والتلفز  الموريتاني 997 341 17 
 الجزء 1 رواتب و أجور 997 841 14 
 المادة 1 نفقات العمال 997 841 14 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 الفقرة 1 رواتب و أجور 997 841 14 
 فقرة فرعية 1 رواتب و أجور موظفين 997 841 14 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 500 2 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 500 2 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 500 2 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 500 2 

 02 ميزانية االستثمار :المجموع000 050 53 
 الفصل01   الديوان 000 750 
 فصل فرعي25 مشروع حفظ األرشيف 000 750 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 750 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 750 
أخرىأصول ثابتة مادية  000 750   الفقرة 8 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 750 
 الفصل62 الوكالة الموريتانية لألنباء 000 300 6 
 فصل فرعي02 اقتناء معدات خاصـة/الوكالة الموريتانية لألنباء 000 300 6 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 300 6 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 300 6 
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 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 300 6 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 300 6 
 الفصل63 إذاعة موريتانيا 000 000 4 
 فصل فرعي03 اقتناء معدات خاصـة/إذاعة موريتانيا 000 000 4 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 4 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 4 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 4 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 000 4 
 الفصل64 التلفزة الموريتانية 000 000 15 
 فصل فرعي02 اقتناء معدات خاصـة/التلفزة الموريتانية 000 000 15 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 15 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 15 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 15 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 000 15 
 الفصل65 المطبعة الوطنية 000 000 17 
 فصل فرعي04 ترميم أدوات الطباعة/المطبعة الوطنية 000 000 17 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 17 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 17 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 17 
 فقرة فرعية 1 معدات معلوماتية 000 000 17 
 الفصل66 شركة البث اإلذاعي والتلفز  الموريتاني 000 000 10 
 فصل فرعي02 اقتناء معدات لصالح هيئة البث التلفزيوني 000 000 10 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 10 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 10 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 000 10 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 000 10 

 الباب 39 
و التعليم األصلي  وزارة  الشؤون  اإلسال مية   

 مجموع الباب 860 294 64- 

 01 ميزانية التسيير :المجموع860 294 64- 
 الفصل10    مديرية الحـج والعمرة 000 300 28- 
 فصل فرعي01 مديرية الحـج والعمرة 000 300 28- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 300 28- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 300 28- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 300 28- 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 300 28- 

مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 الفصل13    ادارة محو األمية وتعليم الكبار 860 994 4- 
 فصل فرعي71 حملة محو األمية 860 994 4- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 860 994 4- 
 المادة 1 منح و تحويالت 860 994 4- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 860 994 4- 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 860 994 4- 
 الفصل15    إدارة المحاظروالتعليم األصلي 000 300 32- 
 فصل فرعي71 دعم المحاظر في المناطق اآلقل حظا 000 300 32- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 300 32- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 300 32- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 300 32- 
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 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 300 32- 
 الفصل40    جامعة العلوم اإلسالمية  العيون 000 300 1 
 فصل فرعي01 جامعة العلوم اإلسالمية  العيون 000 300 1 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 300 1 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 300 1 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 300 1 
عمومية و هيئات أخرىتحويالت إلى مؤسسات  000 300 1   فقرة فرعية 1 

 الباب 75 
 وزارة اإلسكان و العمران واإلستصالح الترابي 

 مجموع الباب 949 574 122 

 02 ميزانية االستثمار :المجموع949 574 122 
 الفصل01   الديوان 000 000 40- 
 فصل فرعي14 برنامج االستصالح والتهيئة 000 000 15- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 15- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 15- 
 الفقرة 1 تسوية و استصالح األراض 000 000 15- 
 فقرة فرعية 1 أشغال حضرية 000 000 15- 
 فصل فرعي15 التنمية الحضرية للواليات 000 000 25- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 000 25- 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 000 25- 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 000 25- 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 000 25- 
 الفصل19    المديرية العامة للمباني والتجهيزات العامة 949 574 182 
 فصل فرعي04 تشيـيد مركز دولي للمؤتمرات 949 574 182 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 949 574 182 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 949 574 182 

 الفقرة 2 تشييد 949 574 182 
 فقرة فرعية 1 مباني تقنية 949 574 182 
 الفصل21    المديرية العامة لإلسكان والتعمير 000 000 20- 
 فصل فرعي02 التنمية الحضرية 000 000 10- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 10- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 10- 
 الفقرة 1 تسوية و استصالح األراض 000 000 10- 
 فقرة فرعية 1 أشغال حضرية 000 000 10- 
 فصل فرعي05 مشروع ألف وحدة للسكن اإلجتماعي 000 000 10- 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 000 10- 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 000 10- 

 الفقرة 2 تشييد 000 000 10- 
 فقرة فرعية 2 مبانيإدارية 000 000 10- 

 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 

 الباب 76 
 وزارة المياه والصرف الصحي 
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 مجموع الباب 972 835 89 

 02 ميزانية االستثمار :المجموع972 835 89 
 الفصل01   الديوان 909 293 14 
 فصل فرعي03 مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة انواكشوط 909 293 14 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 909 293 14 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 909 293 14 
ثابتة مادية أخرى أصول 909 293 14   الفقرة 8 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 909 293 14 
 الفصل10    ادارة الميدرولوجيا والسدود 847 471 52 
 فصل فرعي09 مشروع افطوط الشرقي 847 471 52 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 847 471 52 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 847 471 52 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 847 471 52 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 847 471 52 
 الفصل60    الشركة الوطنية للمياه 216 070 23 
 فصل فرعي06 شبكات توزيع المياه في انواكشوط 216 070 23 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 216 070 23 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 216 070 23 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 216 070 23 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 216 070 23 

 الباب 80 
 مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني 

 مجموع الباب 746 339 8 

 01 ميزانية التسيير :المجموع746 339 8 
 الفصل03 مديربة تطوير المجتمع المدني 746 339 8 
 فصل فرعي01 مديربة تطوير المجتمع المدني 090 359 1 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 090 359 1 
 المادة 1 مشتريات السلع 000 50 
 الفقرة 1 مشتريات السلع 000 50 
 فقرة فرعية 2 لوازم و مستهلكات مكتبية 000 40 
 فقرة فرعية 8 أدوات تنظيف المبانى 000 10 
 المادة 2 أعباء خارجية 900 104 
 الفقرة 4 صيانة و إصالح 900 104 
 فقرة فرعية 1 صيانة و إصالح أدوات مكتبية 000 36 
 فقرة فرعية 4 صيانة معدات معلوماتية 0 
 فقرة فرعية 5 صيانة و اصالح مباني ادارية 000 30 
 فقرة فرعية 99 صيانات أخرى 900 38 
 المادة 3 أعباء خارجية أخرى 190 204 1 
 الفقرة 2 تقديم خدمات مختلفة 190 204 1 
 فقرة فرعية 5 تعويضا ت لوسطاء و مخصصا ت 190 204 1 
 فصل فرعي71 منصة الجهات الفاعلة غير الحكومية 883 161 2 
 الجزء 4 منح و تحويالت 883 161 2 
 المادة 1 منح و تحويالت 883 161 2 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 883 161 2 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 883 161 2 
 فصل فرعي72 منتدى دعم احترافية المنظمات غير الحكومية 773 818 4 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 
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 الجزء 4 منح و تحويالت 773 818 4 
 المادة 1 منح و تحويالت 773 818 4 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 773 818 4 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 858 242 3 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 915 575 1 

 الباب 82 
 وزارة النفط و الطاقة  و المعادن 

 مجموع الباب 000 000 300 

 01 ميزانية التسيير :المجموع000 000 300 
 الفصل01   الديوان 000 000 300 
 فصل فرعي77 صندوق ضبط أسعار المنتجات البترولية 000 000 300 
 الجزء 4 منح و تحويالت 000 000 300 
 المادة 1 منح و تحويالت 000 000 300 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 000 000 300 
 فقرة فرعية 99 تحويالت أخرى 000 000 300 

 الباب 94 
 وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات اإلعالم واإلتصال 

 مجموع الباب 487 981 24 

 02 ميزانية االستثمار :المجموع487 981 24 
 الفصل10    اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 487 021 24 
 فصل فرعي03 مشروع توسيع التغطية الجغرافية لشبكات االتصال ذات التردد العالي 487 021 24 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 487 021 24 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 487 021 24 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 487 021 24 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 487 021 24 
 الفصل16    مديرية ترقية التمويالت الصغرى والدمج المهني 000 960 
 فصل فرعي02 البرنامج الوطني المندمج لدعم المؤسسات الصغرى 000 960 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 000 960 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 000 960 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 000 960 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 000 960 

 الباب 99 
الخزينةالخاصة، والحسابات الدين المشتركة،أعباء النفقات :  (  التحويل وحسابات القروض،السلف،المساهمات
 (الخاصة

 مجموع الباب 139 432 443 1

 01 ميزانية التسيير :المجموع425 071 494 
 الفصل91    مصاريف  مشتركة و مختلفة 534 928 261 
 فصل فرعي01 النفقات المشتركة و المختلفة 531 186 181- 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 820 963 319- 
 المادة 1 مشتريات السلع 820 963 319- 
 الفقرة 9 اعباء أخري 820 963 319- 
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 فقرة فرعية 99 مشتريات سلع أخرى 820 963 319- 
 الجزء 4 منح و تحويالت 289 777 138 
 المادة 1 منح و تحويالت 289 777 138 
مفتوحةأرصدة  (+)/ ملغية (-)  تبويب مفصل 

 
 الفقرة 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 289 777 138 
 فقرة فرعية 1 تحويالت إلى مؤسسات عمومية و هيئات أخرى 289 777 138 

 فصل فرعي86 2018 انتخابات 065 115 443 
 الجزء 2 السلع و الخدمات 065 115 443 
 المادة 1 مشتريات السلع 065 115 443 
 الفقرة 9 اعباء أخري 065 115 443 
 فقرة فرعية 99 مشتريات سلع أخرى 065 115 443 
 الفصل92    أعباء الديون العامة 891 142 232 
 فصل فرعي01 أعباء الديون العامة 891 142 232 
 الجزء 3 أعباء الدين 891 142 232 
 المادة 1 فوائد الدين 891 142 232 
 الفقرة 1 فوائد الدين الداخلي 891 142 232 
 فقرة فرعية 2 أذنات الخزينة 891 142 232 

 02 ميزانية االستثمار :المجموع714 360 949 
 الفصل05    إستثما رات أخرى 714 360 949 
 فصل فرعي01 االحــتـيـاطــات العــامــــة 714 360 949 
 الجزء 6 اقتناء أمالك ثابتة و أمالك أخرى 714 360 949 
 المادة 2 أصول مادية ثابتة 714 360 949 
 الفقرة 8 أصول ثابتة مادية أخرى 714 360 949 
 فقرة فرعية 0 أصول ثابتة مادية مختلفة 714 360 949 

الخاصة الخزينة :المجموع0   ( و المساهمات سلفات؛حسابات القروض؛حسابات حسابات  06 
الخاصة التحويل حسابات  ) 

 الفصل02   حسابات التحويل الخاصة 0 
 فصل فرعي01 حسابات التحويل الخاصة 595 983 559 1 
 الجزء 9 قروض و سلفات و مشاركات 595 983 559 1 
 المادة 2 حسابات التحويل الخاصة 595 983 559 1 
 الفقرة 1 حسابات التحويل الخاصة 595 983 559 1 
المساعدة الغذائية -مفوضية  595 983 559 1   فقرة فرعية 1 
 فصل فرعي02 قطب تطوير ميناء الصيد التقليد  في تانيت 595 983 359- 
 الجزء 9 قروض و سلفات و مشاركات 595 983 359- 
 المادة 2 حسابات التحويل الخاصة 595 983 359- 
 الفقرة 1 حسابات التحويل الخاصة 595 983 359- 
المساعدة الغذائية -مفوضية  595 983 359-   فقرة فرعية 1 
 فصل فرعي03 ميناء انداكو 000 000 700- 
 الجزء 9 قروض و سلفات و مشاركات 000 000 700- 
 المادة 2 حسابات التحويل الخاصة 000 000 700- 
الخاصةحسابات التحويل  000 000 700-   الفقرة 1 
المساعدة الغذائية -مفوضية  000 000 700-   فقرة فرعية 1 
 فصل فرعي04 صيانة الطرق 000 000 500- 
 الجزء 9 قروض و سلفات و مشاركات 000 000 500- 
 المادة 2 حسابات التحويل الخاصة 000 000 500- 
 الفقرة 1 حسابات التحويل الخاصة 000 000 500- 
المساعدة الغذائية -مفوضية  000 000 500-   فقرة فرعية 1 

 مجموع النفقات 978 017 846 1
 0 (Δ)تغير رصيد الميزانية 



 5281 العدد .....................8152دجمبر  51 الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 

 

724 
 

ستتم المصادقة على االعتمادات الواردة في هذا ستتم المصادقة على االعتمادات الواردة في هذا   ::11المادة المادة 

على أول دورة على أول دورة   المرسوم من خالل قانون مالية معدل يعرضالمرسوم من خالل قانون مالية معدل يعرض

--001111رقم رقم من القانونمن القانون3300برلمانية طبقا ألحكام المادة برلمانية طبقا ألحكام المادة 

  ..بقوانين الماليةبقوانين المالية  متعلقمتعلقالال7788

يكلف وزير االقتصاد والمالية بتطبيق هذا يكلف وزير االقتصاد والمالية بتطبيق هذا :  :  00المادة المادة 

المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

  ..اإلسالمية الموريتانيةاإلسالمية الموريتانية
 

ثقافة والصناعة التقليدية ال ارةوز
 والعالقات مع البرلمان،

 الناطق الرسمي باسم الحكومة 
  تنظيمية نصوص

 8352سبتمبر  51صادر بتاريخ  8352-875مرسوم رقم 
يحدد صالحيات وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات 

 مع البرلمان وينظم اإلدارة المركزية لقطاعه
 32-170تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم : المادة األولى

المحدد لشروط تنظيم  1332يونيو  16الصادر بتاريخ 
ات المركزية و طرق تسيير و متابعة الهياكل اإلدارية، اإلدار

يهدف هذا المرسوم إلي تحديد صالحيات وزير الثقافة 
والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان وتنظيم اإلدارة 

  .  المركزية لقطاعه
تتمثل المهمة العامة لوزير الثقافة والصناعة : 8المادة 

مان في إعداد وتنفيذ ومتابعة مع البرل التقليدية والعالقات
سياسة الحكومة في مجال الثقافة والصناعة التقليدية 

و هو الناطق الرسمي . والعالقات مع البرلمان واالتصال
 .باسم الحكومة

 :  و في هذا اإلطار يكلف على الخصوص بما يلي 
إعداد وتنفيذ سياسة تنمية قطاع الثقافة  -

البرلمان والصناعة التقليدية والعالقات مع 
 واالتصال؛ 

إعداد وتطبيق النصوص التشريعية  -
والتنظيمية المتعلقة بالثقافة والصناعة التقليدية 

 والعالقات مع البرلمان واالتصال؛
تطبيق المعاهدات الدولية في مجال الثقافة  -

والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان 
 واالتصال؛

الترخيص لكل األعمال ذات الصلة بالثقافة  -
والصناعة التقليدية و العالقات مع البرلمان 

 واالتصال؛ 
الترخيص لألعمال التي يلزم القانون  -

 واالتصال؛ اإلعالمترخيصها في مجال 
وضع وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الهادفة  -

إلى تحديد وحفظ، وترقية وتطوير هذه 
خلق الظروف القطاعات والعمل على 

 المالئمة لتعزيزها؛
متابعة و تكثيف كافة التدابير الرامية إلي  -

تجسيد األهداف المحددة في مجاالت ترقية 
وحفظ و تثمين التراث الثقافي و الصناعة 

 التقليدية ؛
ترقية الثقافة والصناعة التقليدية الوطنية   -

واالتصال على المستوى الدولي، ومتابعة 

والمؤسسات الدولية  التعاون مع الهيئات
 العاملة في هذا المجال؛ 

احترام وتثمين التنوع  ترقية و دمج مفاهيم -
الثقافي وحرية اإلعالم ضمن الخطط 

 .والبرامج الوطنية
تصور األنشطة التي من شأنها ترقية الثقافة   -

والصناعة التقليدية و االتصال بالتنسيق مع 
القطاعات والمؤسسات المعنية ضمانا 

 .هالخصوصيت
ودفع عمل مؤسسات الثقافة و   توجيه -

الصناعة التقليدية، وكذلك الجمعيات 
واالتحادات العاملة في مجال الثقافة 

 والصناعة التقليدية واإلعالم واالتصال؛
حث و تشجيع اإلبداع والبحث في مجاالت  -

الثقافة و الصناعة التقليدية واإلعالم 
 واالتصال؛

تكوين في إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ال -
 مجاالت الثقافة والصناعة التقليدية واالتصال؛

السهر على مطابقة األنشطة الثقافية  -
واإلعالمية التي تقوم بها المراكز األجنبية 
والمؤسسات الثقافية األخرى مع األهداف 
الوطنية في مجال ترقية وصيانة وتنمية 
الثقافة والصناعة التقليدية و تنمية و مهنية 

 . الميالقطاع اإلع
حفظ و تثمين التراث المادي والالمادي   -

 للبالد؛
  ؛دعم و حفظ الملكية األدبية و الفنية -
 الربط بين الحكومة والبرلمان؛ -
تنظيم وتحضير جدولة نشاطات الحكومة  -

 على مستوى البرلمان؛
متابعة الجدول الزمني لقاءات أعضاء  -

الحكومة مع الهياكل البرلمانية و تحديد 
 لها؛ برنامج منتظم

تصور ومتابعة سياسة االتصال للعمل  -
الحكومي مجال اإلعالم والتهذيب واالتصال 

 .من أجل التنمية
 .السهر على احترام حرية الصحافة والتعبير -
 .تطوير آليات دعم الصحافة -
 .العمل على تحسين صورة البالد في الخارج -

ولهذا الغرض يكلف على الخصوص بالصالحيات 
 :التالية

ذ جميع المواطنين إلى الحياة الثقافية تأمين نفا 
وخاصة من خالل تطوير أنشطة ثقافية وإعداد 
وتنفيذ برامج تهدف إلى تقوية اإلنتاج الثقافي 

 الوطني ونشره؛
على تمهيد سبل االنفتاح الضروري  العمل -

على الثقافات األخرى وعلى التطور الثقافي 
عبر العالم وذلك في إطار احترام أصالة 

 وخصوصية الثقافة الوطنية؛ 
ضمان صيانة وتطوير الثقافة الوطنية وتنفيذ  -

اإلجراءات الضرورية لترقية وتطوير 
األنشطة الثقافية ، الكفيلة بتطوير القدرات 

 اعية لدى المواطنين؛ اإلبد
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إعداد وتنسيق وتنظيم المشاركة في  -
التظاهرات والمناسبات الوطنية والدولية ذات 
الصلة بالثقافة والصناعة التقليدية واإلعالم، 
التي تنظم كليا أو جزئيا على التراب الوطني 
كالمعارض والصالونات األدبية، والقوافل 

، (اتوناتالراليات و المار)الثقافية، والسباقات 
واأليام، والحمالت التحسيسية، والترقية 
والتكوين والمؤتمرات اإلعالمية والملتقيات 

 الصحفية المتخصصة؛
تأمين وإعداد وتنظيم مشاركة موريتانيا في  -

المعارض الشاملة المتخصصة والدولية، 
وكذلك المناسبات ذات الطابع الدعائي 

ذات الصلة بقطاعات الثقافة  والتجاري،
 والصناعة التقليدية واالتصال؛

تحديد الخطوات ذات الصلة بضمان الحصول  -
على الدعم والمساعدات لصالح المؤسسات 
والفاعلين، والمنظمات السيسيومهنية 
لقطاعات الثقافة والصناعة التقليدية 
واالتصال، وذلك بالتعاون مع القطاعات 

  والشركاء المعنيين؛
يير وحفظ ممتلكات الدولة المنقولة والثابتة تس -

المخصصة لترقية الثقافة والصناعة التقليدية 
بما فيها من محالت ومبان وتجهيزات 
ومعارض ومخابر وهياكل إعالمية، والقيام 

 ...بما يلزم لذلك من توثيق وترقية ورقابة الخ
   
يمارس وزير الثقافة والصناعة التقليدية  :0المادة 
قات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم والعال

الحكومة سلطة الوصاية على المؤسسات والهيئات 
 :العمومية التالية

ل و )اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم  -
 ؛(ت ث ع

المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال  -
 ؛ (م م ب ت م ت ث)التراث و الثقافة

 ؛ (م و م)المكتب الوطني للمتاحف  -
 ؛(م و)المكتبة الوطنية  -
م و )المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة  -

 ؛ (ح م ق
غ و )الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 

 (ص ت ح
 الوكالة الموريتانية لألنباء؛ -
 م؛.إذاعة موريتانيا ش -
 م؛.التلفزة الموريتانية ش -
 المطبعة الوطنية؛ -
الموريتاني  شركة البث اإلذاعي والتلفزي -

 .م.ش
تضم اإلدارة المركزية لوزارة الثقافة  :4المادة

 : والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان ما يلي
 ديوان الوزير؛ -
 األمانة العامة؛ -
 المحافظة الوطنية للتراث والثقافة؛ -
 . المديريات المركزية -

ويتكون الهيكل اإلداري للوزارة على المستوى 
يات الجهوية للثقافة والصناعة الجهوي من المندوب

 .التقليدية
 ديوان الوزير: Iالباب 

مكلفين بمهام ( 17)يضم ديوان الوزير سبعة : 1المادة 
 0و( 1)مستشارين فنيين ومفتشا عاما ( 12)وثمانية 

 .ملحقين بالديوان وكاتب خاص
يوضع المكلفون بمهام تحت سلطة مباشرة  :0المادة 
وهم مكلفون بأي إصالح أو دراسة أو مهمة  للوزير،

 . يسندها لهم الوزير
يخضع المستشارون الفنيون لسلطة مباشرة  :7المادة 

من الوزير، وهم مكلفون بإعداد الدراسات والمذكرات 
و . واالقتراحات حول الملفات التي يسندها إليهم الوزير

يتخصص المستشارون الفنيون على التوالي من حيث 
 :طبقا لما يلي المبدأ

 الشؤون القانونية ؛ 

 العمل الثقافي والفنون؛ 

 التراث الثقافي؛ 

 الصناعة التقليدية و الحرف؛ 

 االتصال المؤسسي؛ 

 العالقات مع البرلمان؛ 

 العالقات مع اإلعالم الخاص؛ 

 المتابعة والتقييم. 
تكلف المفتشية الداخلية للوزارة تحت سلطة  :2المادة 

من المرسوم رقم  6دة في المادة الوزير، بالمهام المحد
 .1332يونيو  6الصادر بتاريخ  32 -170

وفي هذا اإلطار فإنها تمارس على وجه الخصوص  
 : الصالحيات التالية

تدقيق مدى فعالية تسيير أنشطة مصالح  -
القطاع والهيئات تحت الوصاية، ومدى 
مطابقتها للقوانين والنظم المعمول بها، وكذلك 

العمل المقررة في مختلف بسياسة وبرامج 
 المجاالت التابعة للقطاع؛

تقييم النتائج المتحصل عليها فعليا، وتحليل  -
الفوارق مقارنة بالتوقعات واقتراح 

 اإلجراءات التصحيحية الضرورية؛ 
إعداد تقرير حول المخالفات المالحظة في  -

 . مجال التسيير
يديرالمفتشية الداخلية مفتش عام برتبة مستشار فني 

مفتشين برتبة مديرين ( 0)لوزير يساعده خمسة ل
مركزيين يكلفون بالثقافة والتراث والصناعة 

 . التقليدية والعالقات مع البرلمان واالتصال
الملحقون بالديوان بجميع المهام  فيكل :1المادة

وهم برتبة مدير . المسندة إليهم من طرف الوزير
من  ويعينون بمقرر. اإلدارة المركزية مساعد في 

 .الوزير
يكلف الكاتب الخاص للوزير بالمهام  :53المادة 
 :  التالية

استقبال البريد السري للوزير وملف مجلس  -
 الوزراء الذي يتولى حفظ أرشفته؛ 
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تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في األنشطة  -
الحكومية والعالقات مع البرلمان؛ والعالقات 

 العامة والحركة الجمعوية؛
 .ة أنشطة الوزيرمواكبة ومتابع  -

يتم تعيين الكاتب الخاص بمقرر من وزير الثقافة 
والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان الناطق 
الرسمي باسم الحكومة وهو برتبة رئيس مصلحة في 

 .اإلدارة المركزية
 :األمانة العامة:  IIالباب 

 
يدير األمانة العامة أمين عام وتضم  :55المادة 

 : ليةالمصالح التا
 مصلحة السكرتاريا المركزية؛  -
 مصلحة الترجمة؛  -
 مصلحة المعلوماتية؛  -
 مصلحة استقبال الجمهور؛ -
 .مصلحة التوثيق واألرشفة -
يمارس األمين العام تحت سلطة و بتفويض  :58المادة 

من المرسوم  3من الوزير المهام، المحددة في المادة 
حدد الم 1332يونيو  6الصادر بتاريخ  32- 170رقم 

لشروط تنظيم اإلدارة المركزية وإجراءات تسيير 
 :ومتابعة البنى اإلدارية وعلى والخصوص

 تطبيق القرارات المتخذة من طرف الوزير؛  -
 تنسيق أنشطة جميع مصالح القطاع؛  -
 إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛  -
المتابعة اإلدارية للملفات والعالقات مع  -

 المصالح الخارجية؛ 
 ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛  إعداد -
تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية  -

 التابعة للقطاع؛
تداول المعلومة و إعداد الملفات المهيأة   -

لتدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء، 
 . بالتعاون مع المستشارين و المديرين

المركزية بالمهام  تكلف مصلحة السكرتاريا :50المادة 
 : التالية 
استقبال وتسجيل وتوزيع واستغالل البريد  -

 الوارد إلى القطاع والصادر عنه؛
 . طباعة وتكثير وأرشفة الوثائق -

 :و تضم المصلحة قسمين هما
 قسم البريد؛  -   
 .قسم متابعة  الملفات  -   

تكلف مصلحة الترجمة بترجمة جميع : 54المادة 
الخاصة بالقطاع؛ وتضم المصلحة الوثائق والنصوص 

 : قسمين هما
 قسم العربية والفرنسية؛  -     
 قسم االنكليزية واللغات األخرى؛     -     
تكلف مصلحة المعلوماتية بتسيير وصيانة : 51المادة    

 :وتضم هذه المصلحة. شبكة المعلوماتية في القطاع
 .قسم المتابعة والتنفيذ -

ة استقبال الجمهور باستقبال تكلف مصلح :50المادة 
 .وإعالم وتوجيه الجمهور

تكلف مصلحة التوثيق واألرشفة بجمع و  :57المادة 
فهرسة وحفظ الوثائق، وجعلها في متناول القطاع 

 . والجمهور
 المحافظة الوطنية للتراث والثقافة: IIIالباب 

تكلف المحافظة الوطنية للتراث والثقافة، تحت : 52المادة 
 :الوزير، بما يليسلطة 
تنسيق البحث والتكوين والتسيير والصيانة والتثمين  -

لمختلف مكونات التراث الثقافي على المستويين 
 الوطني والدولي؛

التنسيق الفني بين مختلف المديريات والمؤسسات  -
 واللجان الفنية المكلفة بمكونات التراث؛

 تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الثقافية؛ -
إعداد وتنفيذ سياسات واستراتجيات تحديد وحماية  -

 وتثمين التراث الثقافي؛ 
السهر على احترام تطبيق التشريعات والنظم  -

 المتعلقة بالتراث والثقافة؛ 
السهر على مسك الجرود وبنك معطيات التراث  -

 والثقافة؛
إعداد واقتراح وتقييم األعمال المتعلقة بالحماية  -

ثقافية واقتراح ملفات القانونية للممتلكات ال
 التصنيف واقتناء السلع الثقافية؛ 

 .وضع وتنفيذ خطط وبرامج لحماية التراث والثقافة -
 .إعداد وتنفيذ خطط وبرامج ترقية التراث والثقافة -
تحفيز ومتابعة برامج البحث والحفظ لصالح  -

مختلف مكونات التراث والثقافة، ومشاركة 
لوطنية والدولية، الفاعلين في التظاهرات الثقافية ا
 وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية؛

الجمعيات الثقافية في مجال حماية  دعم برامج -
 .وترقية التراث والثقافة

ُيدير المحافظة الوطنية للتراث والثقافة، محافظ وطني للتراث 
 تحددوالثقافة يتم تعيينه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء و

ر مشترك صادر عن الوزير له بمقر ةحالممنو متيازاتاال
 .المكلف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية

 : وتضم المحافظة الوطنية للتراث والثقافة قطاعين هما
 قطاع البنى والحفظ والترميم؛ -
 .اع ترقية وتثمين التراث والثقافةقط -

 : يكلف قطاع البنى والحفظ والترميم بما يلي :51المادة 
المتعلقة بالحماية القانونية للتراث وتقييم األعمال اقتراح  -

 الثقافي؛
إعداد التشريعات والنظم المتعلقة بحماية التراث الثقافي  -

 والسهر على تطبيقها؛ 
 إعداد مسك جرود وبنك معطيات التراث الثقافي؛ -
 تصنيف وتحيين الئحة الممتلكات الثقافية ؛ -
 رقابة الممتلكات الثقافية المسموح بتصديرها وتحويلها؛ -
 ميم مختلف الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية؛تر -
 بني تحتية ثقافية السهر على انجاز -

لرئيس قطاع البنى التحتية والحفظ والترميم رتبة مدير مساعد 
باإلدارة المركزية وُيعين بمقرر صادر عن الوزير بناء على 

 .اقتراح من المحافظ الوطني للتراث والثقافة
 :التحتية والحفظ والترميم مصلحتين همايضم قطاع البنى 

 :الجرد والحماية القانونية وتضم قسمين مصلحة -
o  قسم الجرد والتصنيف؛ 
o  قسم الرقابة القانونية. 
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 :والترميم والبنى وتضم قسمين الحفظمصلحة  -
o قسم الحفظ والترميم؛ 
o قسم البنى التحتية. 

ا يكلف قطاع ترقية وتثمين التراث والثقافة بم :83المادة 
 :يلي

 وضع خطط وبرامج لتثمين التراث والثقافة؛ -
 إعداد ومتابعة وتقييم عمليات ترقية التراث الثقافي؛ -
ترخيص ومتابعة الفاعلين في مجال تسويق الخدمات  -

 والممتلكات الثقافية ذات الصلة بالتراث الثقافي؛ 
تنسيق األنشطة المدرة للدخل مع الهياكل المستغلة  -

 التراث الثقافي؛ لمنتوجات
 .إعداد أدوات ترقية مختلف مكونات التراث والثقافة -

لرئيس قطاع ترقية وتثمين التراث والثقافة رتبة مدير مساعد 
باإلدارة المركزية وُيعين بمقرر صادر عن الوزير بناء على 

 .اقتراح من المحافظ الوطني للتراث والثقافة
 :مصلحتين همايضم قطاع ترقية وتثمين التراث والثقافة 

 :مصلحة التظاهرات والمهرجانات وتضم قسمين  -
o قسم التظاهرات والمهرجانات الوطنية؛ 
o قسم التظاهرات والمهرجانات الدولية. 

 :مصلحة دعم اإلنتاج الثقافي وتضم قسمين  -
o قسم ممتلكات وخدمات التراث الثقافي؛ 
o قسم المتابعة و التقييم. 

ثقافققة، محققافظو المواقققع ُيلحققق بالمحافظققة الوطنيققة للتققراث وال
األثرية والمتاحف وكذلك مسيرو المهرجانات الذين لهقم رتبقة 

ويقتم تعييقنهم بمققرر صقادر . مدير مسقاعد بقاإلدارة المركزيقة
عققن الققوزير بنققاء علققى اقتققراح مققن المحققافظ الققوطني للتققراث 

 .والثقافة
 المديريات المركزية: IVالباب 

 
المديريات المركزية لوزارة الثقافة  :85المادة 

والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان اثنتا 
 :وهي( 13)عشرة مديرية 

 مديرية العمل الثقافي والفنون؛ -
 مديرية الكتاب والمطالعة العمومية؛  -
 مديرية الصناعة التقليدية والحرف؛ -
 مديرية العالقات مع البرلمان؛ -
والعالقات مع مديرية ترقية النشر  -

 الصحافة؛
 مديرية تنمية االتصال السمعي البصري؛ -
مديرية تطوير اإلعالم االلكتروني  -

 والمحتوى الرقمي؛
 مديرية الدراسات والتخطيط والبرمجة؛ -
 مديرية التعاون والعالقات الخارجية؛ -
 مديرية التكوين؛ -
 مديرية الشؤون المالية؛ -
 .مديرية الشؤون اإلدارية -

 ثقافي والفنونمديرية العمل ال  -5
 : تكلف مديرية العمل الثقافي والفنون بما يلي: 88المادة 
تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بترقية العمل  -

 الثقافي والفني؛ 
تحفيز اإلشعاع الثقافي الوطني بواسطة إعداد  -

 وتنفيذ برامج اإلنعاش الثقافي والفني؛

تحفيز ومتابعة التظاهرات الثقافية الوطنية  -
والدولية بالتنسيق مع الهيئات المعنية، 

 .وبمشاركة الفاعلين
دعم برامج الجمعيات الثقافية في مجال ترقية  -

 . ونشر الثقافة
مؤازرة الفاعلين والهياكل المكلفة باإلنتاج  -

 واإلبداع والحماية والترقية الثقافية والفنية؛ 
الثقافي والفني، ودعم الفاعلين  ترقية اإلبداع -

 الثقافيين والفنيين؛
تنسيق أنشطة المراكز الثقافية األجنبية  -

 .وغيرها من الجمعيات الثقافية
يدير مديرية العمل الثقافي والفنون مدير يعاونه مدير 

 : مساعد، وتضم أربع مصالح هي
مصلحة تقنين وتنمية الفنون الحية  -

 .والعروض
 الفني؛مصلحة دعم اإلبداع  -
 مصلحة الملكية األدبية والفنية؛  -
مصلحة ترقية وتعميم النشاطات الثقافية  -

 .والفنية
تكلف مصلحة تقنين وتنمية الفنون الحية :  80المادة 

 : والعروض،  بما يلي
اقتراح أشكال تنظيمية متالئمة مع الكيانات  -

 المكلفة باإلنتاج والنشر الفني؛ 
وم بها هيئات تنسيق ومتابعة األعمال التي تق -

 اإلنتاج الفني؛ 
تصور األطر المعيارية التي تنظم مختلف  -

 األنشطة ذات الصلة بالفنون؛ 
تشكيل بنك معطيات يتعلق بالمبدعين  -

إحصاء وتسجيل، وتحديد )وباإلبداع الفني 
 (. القائمة الموسيقية والغنائية والرقص الشعبي

ترقية تنظيم المعارض والمسابقات الهادفة إلى  -
 تشجيع إعادة إنتاج األعمال الفنية؛ 

تشجيع أي عمل يرمي إلى إبراز مواهب فنية  -
 شابة؛

 : وتضم هذه المصلحة قسمين هما 
 قسم الفنون الدرامية واإليقاعية وفنون الغناء؛  -
قسم الفنون السمعية البصرية والسينمائية  -

 .المتعددةووسائط اإلعالم 
 : تكلف مصلحة دعم اإلبداع الفني بما يلي :84المادة 
اقتراح التدابير المالئمة لخلق تنافس في  -

 اإلبداع الفني؛ 
 خلق آليات للتشاور والتنسيق مع الفنانين؛  -
دعم اإلبداع الفني من خالل آليات قانونية  -

 للمساعدة؛ 
 : وتضم هذه المصلحة قسمين

 عة طلباتهم؛قسم ترقية الفنانين ومتاب -
قسم دعم اإلبداع الفني وتشجيع ظهور مواهب  -

 .شابة
 

تكلف مصلحة الملكية األدبية والفنية بمتابعة  :81المادة 
ومركزة القضايا المتعلقة بالملكية األدبية والفنية وكذلك 

 . آليات حمايتها، بالتعاون مع المنظمات المعنية
 : وتضم هذه المصلحة قسمين هما
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 ألدبية؛قسم الملكية ا -
 . قسم الملكية الفنية -

كلف مصلحة ترقية وتعميم النشاطات الثقافية ت :80المادة    
 :والفنية، بما يلي

إعداد برامج اإلنعاش الثقافي والتظاهرات  -
 الفنية والسهر على تنفيذها؛ 

إعداد دراسات وأبحاث وبرامج لتحفيز وتنمية  -
ممارسة األنشطة الثقافية بالتعاون مع المجتمع 

 .المدني والمجموعات المحلية
دعم الهيئات المكلفة بنشر الثقافة في إعداد  -

تصور وتنظيم برامج اإلنعاش الثقافي، 
ومساعدتها في حشد الوسائل الضرورية 

 .لحسن التنفيذ
إبرام عقود برامج مع الجمعيات الثقافية  -

 ورقابة استخدام اإلعانات التي تقدم إليها؛
نات الثقافية اإلشراف على تنظيم المهرجا -

 المؤسسية وتقييم انعكاساتها؛ 
اقتراح الطرق والوسائل المساعدة على خلق  -

 .سوق للفنون و تنظيمها وتنميتها
 : وتضم هذه المصلحة ثالثة أقسام هما

 قسم تصور وتنظيم البرامج الثقافية؛  -
 قسم دعم ومتابعة الجمعيات الثقافية والفنية؛  -
 .الفنيةقسم تصور وتنظيم البرامج  -
 

 :   مديرية الكتاب والمطالعة العمومية -8
والمطالعة العمومية  مديرية الكتاب تكلف:  87المادة 
 : بما يلي
إعداد و تنسيق و تقييم عمل وزارة الثقافة و  -

الصناعة التقليدية في مجال الكتاب 
 والمطالعة؛

تشجيع اإلبداع والبحث وطباعة ونشر  -
 وتوزيع الكتاب؛ 

ممارسة الرقابة الفنية للدولة على حالة  -
 المكتبات علي عموم التراب الوطني؛

تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات  -
 المطالعة العمومية؛

 تطوير ترجمة ونشر المنشورات الثقافية؛  -
اقتراح تكوين الوكالء المكلفين بتسيير  -

 . المكتبات وقاعات المطالعة األخرى
قليمي واإلقليمي تعزيز التعاون شبه اإل -

والدولي في مجال الكتاب والمطالعة 
 العمومية؛

 الحفاظ على التنوع والثراء الثقافي الوطني؛ -
تنظيم المشاركة في التظاهرات في مجال  -

 المطالعة؛
إعداد تقارير سنوية عن وضعية الكتاب  -

 الوطني نشرا وتوزيعا ومطالعة؛
اقتراح اإلجراءات المحفزة على إنتاج  -

 ألدبية ونشرها؛ األعمال ا
 اقتراح اإلجراءات المحفزة لتطوير النشر ؛  -
اقتراح إجراءات لتحسين وتوسيع مجال  -

 .توزيع الكتب والمطبوعات

يدير مديرية الكتاب والمطالعة العمومية مدير يعاونه 
 : وتضم أربع مصالح هي. مدير مساعد

 مصلحة دعم اإلبداع األدبي؛  -
 العمومية؛ مصلحة المكتبات وترقية المطالعة  -
 مصلحة الطباعة والنشر؛ -
 .مصلحة التوزيع -
 : تكلف مصلحة دعم اإلبداع األدبي بما يلي :82المادة 
إعداد وتقديم أي عمل من شأنه تطوير ودعم  -

 اإلبداع األدبي؛ 
اقتراح التدابير الالزمة لتوثيق وحماية الملكية  -

 الفكرية للمؤلفين الوطنيين؛ 
تشجيع ترجمة وتكييف إعادة إنتاج األعمال  -

 األدبية؛ 
برمجة وتنظيم وإنعاش المحاضرات و  -

التظاهرات والملتقيات، والندوات، ذات 
 .العالقة باإلبداع األدبي
 : وتضم هذه المصلحة قسمين هما

 قسم متابعة اإلنتاج األدبي؛  -
 . قسم دعم ترجمة األعمال األدبية -
تكلف مصلحة المكتبات وترقية المطالعة  :81المادة 

 : العمومية بما يلي
 إعداد برامج تنمية وترقية المطالعة العمومية؛  -
 إنعاش ومتابعة أنشطة المكتبات ؛  -
وضع وترقية شبكة المكتبات عبر التراب  -

 الوطني؛ 
إبداء الرأي حول طلبات الترخيص اإلداري  -

 .المنصوص عليها في النظم
 : قسمين هما وتضم هذه المصلحة

 قسم تنمية شبكة المكتبات العمومية؛ -
 .قسم ترقية المطالعة العمومية -
 : تكلف مصلحة الطباعة والنشر بما يلي :03المادة 

 
 تحفيز إنتاج األعمال األدبية ونشرها؛  -
 تطوير النشر؛  -
 : تكلف مصلحة التوزيع بما يلي :05المادة 
 توزيع مطبوعات القطاع؛  -
وعات بما يضمن توزيع الكتب والمطب -

 وصولها للقارئ في أرجاء البالد؛ 
تموين قاعات المطالعة والمكتبات بالكتب  -

 .والمنشورات
 مديرية الصناعة التقليدية و الحرف -0

تكلف مديرية الصناعة التقليدية والحرف بإعداد  :08المادة 
وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجال الصناعة التقليدية 

ولهذا فإنها . والحرف بالتنسيق مع المصالح المعنية بالقطاع
 :تكلف بما يلي

دراسة وتصميم وتسهيل تنفيذ برامج ترقية قطاع  -
 الصناعة التقليدية والحرف؛

رسم برامج العمل التي عصرنة المنهجيات و -
تغطي كافة مجاالت وأسالك الحرف والصناعة 

 التقليدية؛ 
تنسيق كافة التدخالت التابعة للصناعة التقليدية  -

 والحرف والمقاولة الصغرى؛ 
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اقتراح اعتماد التنظيمات السوسيومهنية، ومنح  -
البطاقة المهنية للحرفى، ومسك جرد بحرف 

 الصناعة التقليدية؛
ر أنشطة القطاع ومراقبة جودة تنظيم و تأطي -

 المنتجات؛ 
القيام بكافة األنشطة الرامية إلى ترقية وعصرنة  -

قطاع الصناعة التقليدية والحرف ودعم تسويق 
 منتجاته؛ 

البحث عن الفرص الرئيسة لتصدير منتجات  -
 الصناعة التقليدية الوطنية واستغاللها؛

السهر على حماية التراث المتعلق بالصناعة  -
 يدية؛التقل

إنتاج واستغالل ونشر اإلحصائيات المتعلقة  -
 بقطاع الصناعة التقليدية؛

دعم تنمية التنظيمات المهنية العاملة للصناعة  -
 التقليدية والحرف؛

ضمان دمج أنشطة الصناعة التقليدية في  -
االستراتيجة الوطنية لمكافحة الفقر وفي كافة  

 .السياسات العمومية األخرى للتنمية
رية الصناعة التقليدية و الحرف مدير يعاونه مدير يدير مدي 

 :و تضم أربع مصالح. مساعد
 مصلحة النظم والرقابة؛ -
 مصلحة التنظيمات المهنية؛ -
 المصلحة الفنية؛ -
 مصلحة الترقية؛ -
تكلف مصلحة النظم والرقابة بدراسة وإعداد : 00المادة 

وجمع اإلحصائيات  النصوص والرقابة والمتابعة،
 . واإلصالحات القانونية للصناعة التقليدية

 :وتضم هذه المصلحة قسمين
 قسم  النظم و اإلحصاء؛ -
 .قسم الرقابة -

تكلف مصلحة التنظيمات المهنية بمتابعة ملفات : 04المادة 
االعتراف واالعتماد لتجمعات الصناعة التقليدية والتنظيمات 

ش والتحسيس، ومتابعة نظام المهنية للحرفيين، وكذا اإلنعا
 .التعلم، وتحديد االحتياجات في مجال التكوين

 :وتضم هذه المصلحة قسمين 
 قسم االعتماد؛ -
قسم تقييم االحتياجات في مجال التكوين   -

 .والتدريب
 

تكلف المصلحة الفنية بتحديد التجهيزات القاعدية : 01المادة 
تأطير ذات االستخدام الجماعي والبحث عنها، وتنظيم و

مناطق الصناعة التقليدية وتسيير وصيانة  هذه المناطق، 
ونشر وتعميم تقنيات وتكنولوجيات اإلنتاج الجديدة في الوسط 

 .الحرفي، بالتشاور مع المراكز الفنية ومراكز البحث المعنية
 :وتضم هذه المصلحة قسمين 

 قسم البني التحتية؛ -
 .قسم البحوث والتكنولوجيا -

مصلحة الترقية بتنسيق ومتابعة المشاريع  تكلف:  00المادة 
التنموية لقطاع الصناعة التقليدية، وبتحديد وتنظيم ومشاركة 

قطاع الصناعة التقليدية في المعارض والصالونات واللقاءات 
 .في الداخل والخارج

 : وتضم  هذه المصلحة قسمين

 قسم المشاريع والتوثيق؛  -
 .قسم المعارض و العروض -

 العالقات مع البرلمانمديرية  -4
 :تكلف مديرية العالقات مع البرلمان بما يلي  : 07المادة 

 .ضمان الربط بين الحكومة والبرلمان -
ضمان التنسيق بين مختلف الهيئات المختصة  -

في مجال اقتراح القوانين والمصادقة عليها 
 . وإصدارها ونشرها

تنظيم وتحضير برنامج نشاطات الوزير على  -
 .مانمستوى البرل

متابعة وتحضير برنامج اللقاءات بين  -
 .الحكومة والبرلمانيين وتحديد برنامجها

 
يدير مديرية العالقات مع البرلمان مدير يساعده مدير مساعد 

 :وتضم المديرية ثالث مصالح
 مصلحة التنسيق؛ -
 مصلحة الدراسات؛ -
 .مصلحة الرقابة والمتابعة البرلمانية -

 :تكلف مصلحة التنسيق بما يلي : 02المادة 
 متابعة جدول أعمال دورات الجمعية الوطنية؛ -
متابعة برنامج اللقاءات بين الحكومة  -

 والنواب؛
مساعدة أعضاء الحكومة في مجال المسطرة  -

 التشريعية؛
ضمان االتصال المباشر بين الحكومة و  -

 .الجمعية الوطنية
 

 :وتضم مصلحة التنسيق قسما واحدا
 األعمال البرلمانيةقسم  -

 :تكلف مصلحة الدراسات بما يلي : 01المادة 
 إعداد وثائق عن الدورات البرلمانية؛ -
 تنظيم وحفظ مشاريع القوانين؛ -
 إعداد التقارير عن العمل البرلماني؛ -
إعداد دراسات متعلقة بالعمل الحكومي أمام   -

 . البرلمان
 :وتضم مصلحة الدراسات  قسما واحدا 

 .والصياغة قسم الدراسات -
تكلف مصلحة الرقابة والمتابعة البرلمانية بما  : 43المادة 

 :يلي
تحضير المساءالت واألسئلة الشفهية  -

 والمكتوبة؛
 . لجان التحقيق والرقابة البرلمانية -
 مديرية االعتمادات والعالقات مع الصحافة -1
تكلف مديرية ترقية النشر والعالقات مع  : 45المادة 

 :الصحافة بما يلي

  إعداد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال تنمية
 الصحافة؛

 السهر على احترام قوانين الصحافة المكتوبة؛ 

  السهر على وضع واحترام األدبيات واألخالقيات
 من طرف مختلف العاملين في مجال الصحافة؛

 اقتراح اإلجراءات الالزمة لترقية قطاع الصحافة؛ 

  في البلد؛تنسيق ومتابعة أنشطة الصحافة األجنبية 



 5281 العدد .....................8152دجمبر  51 الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 

 

730 
 

  تسهيل اعتماد ومتابعة عمل وسائل اإلعالم
 األجنبية في موريتانيا؛

  اقتراح اإلجراءات الالزمة لترقية وإصالح قطاع
 الصحافة،

  تنسيق ومتابعة نشاطات الصحافة األجنبية المكتوبة
 داخل البالد؛

  إصدار تقرير فصلي عن وضعية الصحافة
 المكتوبة في البلد؛

 طات المهنية للصحافة؛تأطير نشاطات الراب 

 تولي سكرتيرية لجنة البطاقة الصحفية؛ 

 تطوير آليات الدعم العمومي للصحافة الخاصة؛ 

  متابعة وتصور و سياسة الحكومة في مجال
 االتصال من أجل التنمية؛

يدير مديرية ترقية النشر والعالقات مع الصحافة مدير 
 .يساعده مدير مساعد

 :وتضم مصلحتين 
 العالقات مع الصحافة،مصلحة  -
 .مصلحة االعتمادات -
 :تكلف مصلحة العالقات مع الصحافة بما يلي : 48المادة 
 انجاز الدراسات الهادفة لتطوير القطاع؛ -
اقتراح اإلجراءات التي من شأنها تحسين العالقات  -

بين الوزارة والفاعلين في مجال الصحافة 
 المكتوبة؛ 

م قطاع السهر على احترام النصوص التي تنظ -
 الصحافة؛ 

اقتراح جميع اإلجراءات التي من شأنها دعم  -
 اإلطار القانوني والتنظيمي لقطاع الصحافة؛ 

تطوير العالقة مع الصحافة بما يضمن الحفاظ على  -
 .حرية الصحافة والمصالح العليا لألمة

 :وتضم المصلحة قسمين
 قسم العالقة مع المنظمات ؛ -
 .قسم البطاقة الصحفية -
 :تكلف مصلحة االعتمادات بما يلي : 40المادة 
تنسيق ومتابعة نشاطات الصحافة األجنبية داخل  -

 البالد؛
 إصدار بطاقات االعتماد للصحفيين؛ -

 :وتضم المصلحة قسمين
 قسم المتابعة؛ -
 .قسم اإلصدار -

 مديرية تنمية االتصال السمعي البصر  -0
تكلف مديرية تنمية االتصال السمعي البصري  : 44المادة 
 :بما يلي

  إعداد وإنعاش وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال
السمعيات البصرية وخصوصا على مستوى 

 التلفزيون واإلذاعة ووسائل البث األخرى؛

  تنظيم ومتابعة استخدام الجمهور للنشاطات السمعية
 البصرية؛

 رج؛اإلسهام في تحسين صورة البلد في الخا 

  توثيق وأرشفة التقارير والتسجيالت واألفالم
الوثائقية والمنجزة من طرف صحفيين أجانب 

 داخل البلد؛

  متابعة وتقييم وسائل االتصال السمعي البصري
العمومية وإصدار تقرير فصلي عن وضعية 

 القطاع؛

  اقتراح كافة اإلجراءات الهادفة إلى تغطية النقص
 م القطاع؛الحاصل في القوانين التي تنظ

 متابعة ورشات التنمية لوسائل البث؛ 
يدير مديرية تنمية االتصال السمعي البصري مدير يساعده 

 .مدير مساعد
 :وتضم مصلحتين 

 مصلحة المتابعة؛ 

 مصلحة التنظيم؛ 
 :تكلف مصلحة المتابعة بما يلي : 41المادة 

 لخدمات وسائل اإلعالم  قياس الجودة الفنية
العمومية وإصدار تقرير فصلي عن وضعية 

 القطاع،

  تلخيص يومي لألخبار المنشورة على هذه الوسائل
 والمتعلقة بالبالد،

  انجاز دراسة دورية حول تطور وسائل اإلعالم
العمومية وكافة أشكال االتصال األخرى المتعلقة 

 بالسمعيات البصرية،

  من شأنها تحسين جودة اقتراح اإلجراءات التي
 الخدمات على المديين القصير والمتوسط،

 :وتضم المصلحة قسمين

 قسم متابعة وسائل اإلعالم المحلية. 

 قسم متابعة وسائل اإلعالم الدولية. 
 :تكلف مصلحة التنظيم بما يلي : 40المادة 

السهر على احترام النظم المتعلقة بالسمعيات  -
 البصرية،

التي تمكن من المساهمة اقتراح كافة األعمال  -
في تدعيم اإلطار القانوني والتنظيمي الذي 

 يحكم القطاع بهدف تطويره بشكل فعال،
ضمان متابعة إصدار التراخيص ومراقبة  -

 األنشطة في هذا المجال،
تنسيق ومتابعة أنشطة وسائل اإلعالم السمعية  -

 .البصرية األجنبية في البلد
 :وتضم المصلحة قسمين

 ؛قسم التراخيص -
 .قسم التنسيق -
مديرية تطوير اإلعالم االلكتروني والمحتوى  -7

 الرقمي
تكلف مديرية تطوير اإلعالم االلكتروني :  47المادة 

 :والمحتوى الرقمي بما يلي
اقتراح كل إجراء من شأنه تنظيم القطاع الفرعي  -

 لإلعالم اإللكتروني،
السهر على احترام النظم المعمول بها في مجال  -

 االنترنت؛
متابعة األخبار الصادرة على اإلنترنت والمتعلقة  -

 بالبالد؛
 تقييم عمل اإلعالم اإللكتروني الوطني؛ -
اقتراح اآلليات الكفيلة بتطوير المحتوى الرقمي  -

 الموريتاني؛
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تعزيز الضبط الذاتي لدى الفاعلين في مجال  -
 اإلعالم االلكتروني؛

العمل على خلق محتوى رقمي يتناسب مع تاريخ  -
 ويعرف بقدراتها في مختلف المجاالت؛ البالد

متابعة محتوى المواقع الحكومية االلكترونية  -
 واقتراح آليات لضمان تحسينها؛

 تعزيز الحضور الوطني عبر الشبكة؛ -
يدير مديرية تطوير اإلعالم االلكتروني والمحتوى الرقمي 

 .مدير يساعده مدير مساعد
 :وتضم مصلحتين 

 مصلحة اليقظة اإللكترونية؛ -
 .مصلحة الصياغة -
 :تكلف مصلحة اليقظة اإللكترونية بما يلي : 42المادة 
 متابعة تطور الصحافة اإللكترونية الوطنية؛ -
 تشجيع النمو القانوني لهذه الصحافة؛ -
متابعة اهتمام الصحافة اإللكترونية األجنبية  -

 بموريتانيا؛
اقتراح اآلليات الكفيلة بتعزيز وتطوير المحتوى  -

 .الموريتانيالرقمي 
 :تكلف مصلحة الصياغة بما يلي:  41المادة 

  إنجاز مذكرة يومية حول األخبار الواردة في
 الصحافة اإللكترونية الوطنية؛

  إنجاز نشرة أسبوعية حول أقوال الصحف
 .اإللكترونية الدولية المتعلقة بالبالد

 
 مديرية الدراسات والبرمجة والتخطيط -2

دراسات والبرمجة والتخطيط بما تكلف مديرية ال : 13المادة 
 :يلي

إعداد وبرمجة نشاطات القطاع والدراسات ذات  -
 الطابع الفني؛

اقتراح جميع اإلجراءات المناسبة ومراقبة ومتابعة  -
 الدراسات بغية تطوير مهام القطاع؛

 متابعة وتقييم خطة عمل القطاع؛ -
تنسيق تنفيذ مشاريع الوزارة بالتعاون مع المديرية  -

 التعاون ؛المكلفة ب
 إعداد حصيلة نشاطات القطاع؛ -
تنسيق نشاط القطاع في مجال التوثيق والتقنيات  -

 الجديدة؛
مركزة المعطيات المتعلقة بمشاريع و برامج  -

 القطاع؛
تنسيق الدراسات واستراتيجيات القطاع بالتعاون  -

 مع مختلف المديريات المركزية؛
إعداد تقرير النشاط السنوي للوزارة بالتعاون مع  -

مختلف المديريات المركزية؛ والمؤسسات 
 العمومية التابعة لوصاية الوزارة؛

 .إعداد األوراق الفنية للمشاريع -
يدير مديرية الدراسات والبرمجة والتخطيط مدير يساعده 

 .مدير مساعد
 :حتضم مديرية الدراسات والبرمجة والتخطيط أربع مصال

 ،مصلحة الدراسات 

 مصلحة البرمجة؛ 

 مصلحة المتابعة والتقييم؛ 

 مصلحة التوثيق. 
 :تكلف مصلحة الدراسات بما يلي : 15المادة 

 الدراسات العامة والخاصة؛ 

  التوجيهات اإلستراتيجية انطالقا من  الدراسات
 المستقبلية؛

  تصور وتطوير آليات ومقاربات منهجية من أجل
 شاطات؛تنفيذ المشاريع والن

  إعداد شكليات التقارير المطلوبة من مختلف
 .اإلدارات

 :وتضم قسمين

 قسم المنهجية؛ 

 قسم الدراسات. 
تكلف مصلحة البرمجة بالتخطيط لنشاطات  : 18المادة 

 .القطاع وضمان برمجتها
 :و تضم قسمين

 قسم البرمجة؛ -
 .قسم المتابعة والتقييم -
تكلف مصلحة المتابعة والتقييم بمتابعة المشاريع  : 10المادة 

والنشاطات وتقييمها و تنسيقها و توجيهها و متابعة التعاون 
 .في مختلف القطاعات

 :وتضم هذه المصلحة قسمين 

 قسم المتابعة؛ 

 قسم التقييم. 
 :تكلف مصلحة التوثيق بما يلي  : 14المادة 

 توفير مرجعيات الوثائق الفنية؛ 

 ن أدوات تحليل ومعالجة الوثائق تحضير وتحيي
 ؛(خاصة المراجع الفنية)

  ضمان وترقية تبادل المعلومات مع المؤسسات
 .الوطنية

 :وتضم المصلحة قسمين

 قسم األرشيف؛ 

 قسم اإلحصاء . 
 مديرية التعاون والعالقات الخارجية -1

تكلف مديرية التعاون والعالقات الخارجية بما  : 11المادة 
 :يلي

وتنفيذ سياسة القطاع  تصور ومتابعة -
 في مجال التعاون الدولي؛

مركزة المعطيات المتعلقة بمجموع  -
برامج التعاون بين الوزارة ومختلف 

 شركائها في التنمية؛
المشاركة في اجتماعات اللجان  -

المشتركة وضمان متابعة تنفيذ 
 التوصيات الصادرة عنها؛

مركزة ملفات المتعلقة بمشاريع  -
 .التعاون

ة التعاون والعالقات الخارجية مدير يساعده مدير يدير مديري
 :مساعد وتضم المديرية مصلحتين

 مصلحة التعاون؛ -
 .مصلحة العالقات الخارجية -

 :مصلحة التعاون مكلفة بما يلي : 10المادة 
تنسيق وتوجيه أنشطة التعاون في مختلف  -

 ؛القطاعات
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 .ضمان متابعة هذه األنشطة -
 :وتضم قسمين
 الثنائي؛قسم التعاون  -
 .قسم التعاون المتعدد األطراف -

 :تكلف مصلحة العالقات الخارجية بما يلي : 17المادة  
تنظيم استقبال وتوجيه الشركاء  -

 والمستخدمين األجانب؛
 .متابعة األنشطة والعالقات مع الشركاء -

  :مديرية التكوين -53
 :تكلف مديرية التكوين بما يلي :12المادة 

 تنسيق نشاطات التكوين؛ -
اقتراح خطط التكقوين لمختلقف الهيئقات  -

 والمؤسسات تحت  الوصاية؛
ضقققمان التنسقققيق مقققع الهيئقققات الوطنيقققة  -

 والدولية للتكوين؛
اإلشقققققراف علقققققى الدراسقققققات وخطقققققط  -

التكققوين التققي مققن شققأنها ضققمان تمهققين 
 .وسائل اإلعالم

يققدير مديريققة التكققوين مققدير يسققاعده مققدير مسققاعد، وتضققم  
 :مصلحتين

 مصلحة التكوين؛ -
 .مصلحة التمهين -

تكلققف مصققلحة التكققوين بتصققور بققرامج تكققوين  : 11المااادة 
 .مختلف الفاعلين التابعين للقطاع

تكلققف مصققلحة التمهققين بققادعم قققدرات مختلققف  :03: المااادة
 .الفاعلين التابعين للقطاع
 مديرية الشؤون المالية -55

تكلف مديرية الشؤون المالية، تحت سلطة  :05المادة 
 : لمهام التاليةاألمين العام با

 صيانة التجهيزات والمباني؛  -
 إعداد ومتابعة صفقات القطاع؛  -
إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع  -

 بالتعاون مع المديريات األخرى؛
متابعة تنفيذ ميزانية الوزارة ومصادرها  -

المالية األخرى، وخاصة من خالل إعداد 
 النفقات ورقابة تنفيذها؛ 

 . نات القطاعرقابة ومتابعة تموي -
وتضم . يدير مديرية الشؤون المالية مدير

 : مصلحتين
 مصلحة الوسائل العامة؛  -
 . مصلحة المحاسبة -
 : تكلف مصلحة الوسائل العامة بما يلي: 08المادة 
تحديد حاجيات اإلدارة المركزية من  -

 التجهيزات والتموينات وتأمين اقتنائها؛ 
تأمين تسيير وصيانة المواد  المنقولة والثابتة  -

 لإلدارة المركزية؛ 
تأمين التنظيم المادي للتظاهرات والتنقالت  -

 المرتبطة بمهام الوزارة؛ 
ضبط وتحيين جرد ممتلكات اإلدارة المركزية  -

 .المنقولة والثابتة
 :وتضم هذه المصلحة قسمين هما

 قسم الصفقات؛ -
  . قسم المعدات -

تكلف مصلحة المحاسبة، بإعداد و متابعة  :00المادة 
 وتنفيذ الميزانية ومسك المحاسبة، والمحاسبة المادية،

                          :وتضم هذه المصلحة قسمين هما
                                 

 قسم النفقات؛  -
 .قسم البرمجة والميزانية -

 مديرية الشؤون اإلدارية  -58
تكلف مديرية الشؤون اإلدارية، تحت سلطة  :04المادة 

 : األمين العام بالمهام التالية
متابعة اإلجراءات اإلدارية واقتراح النصوص  -

 التنظيمية الضرورية لتطوير العمل اإلداري؛
تسيير العمال ومتابعة المسار المهني لمجموع  -

 موظفي ووكالء القطاع؛
تخطيط ومتابعة التكوين المهني لعمال  -

 ة؛ الوزار
 إعداد وتنفيذ معايير تحويل العمال وترقياتهم؛ -

وتضم . يدير مديرية الشؤون اإلدارية مدير
 : مصلحتين

 مصلحة األشخاص؛  -
 مصلحة المتابعة؛  -
 : تكلف مصلحة األشخاص بما يلي :  01المادة 
تسيير المسار المهني لموظفي ووكالء  -

 القطاع؛
واقتراح وتنفيذ خطة تكوين العمال  دارسة -

 .التابعين للقطاع
  :هذه المصلحة قسمين هما وتضم

  قسم التدريب؛ -
       .  قسم تسيير األشخاص -

 
 : تكلف مصلحة المتابعة بما يلي :  00المادة 
اقتراح المساطر واإلجراءات اإلدارية  -

 الضرورية لتحسين عمل القطاع؛
الضرورية دارسة واقتراح كافة اإلجراءات  -

 .التي من شأنها تحسين جودة العمل اإلداري
  :هذه المصلحة قسمين هما وتضم

  قسم المراقبة اإلدارية؛ -
       .  قسم التقييم -

 
 البرامج والخاليا: Vالباب 

 
يمكن لوزير الثقافة والصناعة التقليدية   :07المادة 

إنشاء  والعالقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
جميع الخاليا والبرامج والمشاريع التي يراها ضرورية  

 .لضمان فعالية وجدوائية عمل قطاعه
تنشأ الخاليا والبرامج والمشاريع بمقررات موقعة من  

الوزير وتتمتع هذه البرامج والمشاريع بنظام مستقل، وتدار 
من طرف رؤساء برامج أو منسقين معينين من طرف 

 .الوزير
قررات المنشئة للخاليا والبرامج والمشاريع وتحدد الم

 .اإلجراءات العملية لعالقاتها بالمديريات الفنية
 المندوبيات الجهوية: VI الباب 

تنشأ على مستوى عاصمة كل والية مندوبية  :02المادة 
جهوية للثقافة والصناعة التقليدية، مكونة من مصالح 
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على مستوى المقاطعة  جهوية، ومصلحة مقاطعية
يديرها رئيس مصلحة، برتبة رئيس مصلحة باإلدارة 
المركزية، ويعمل تحت وصاية الحاكم والمندوب 

 .الجهوي
تدار المندوبية الجهوية من طرف مندوب جهوي برتبة  

مدير باإلدارة المركزية، يتم تعيينه بمقرر من الوزير 
 .المكلف بالثقافة و الصناعة التقليدية

يتمتع المندوب الجهوي للثقافة والصناعة  :01ة الماد
التقليدية بسلطة توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة مختلف 
هياكل الوزارة على المستوى الجهوي طبقا للسياسات 

 .واإلجراءات المحددة من طرف القطاع
تخضققع مندوبيققة الثقافققة والصققناعة التقليديققة  :73المااادة 

وهققي ملزمققة أيضققا بتنسققيق أنشققطتها مققع  لسقلطة الققوالي،
األمانقققة العامقققة لقققوزارة الثقافقققة والصقققناعة التقليديقققة ، 
وبالتعقاون مققع ديقوان الققوزير والمقديريات المركزيققة فققي 

 .حدود اختصاصها
يحدد التنظيم الداخلي للمندوبيات الجهوية  :75المادة 

 .بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة والصناعة التقليدية
 ترتيبات نهائية: VII   ب البا

يتم تحديد الترتيبات النهائية لهذا المرسوم،  :78المادة 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمقرر من وزير الثقافة 
والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان الناطق 
الرسمي باسم الحكومة، وعلى وجه الخصوص فيما 

مستوى يتعلق بإنشاء الخاليا، وتحديد المهام على 
 .المصالح واألقسام

يتم إنشاء مجلس إداري على مستوى وزارة  :70المادة 
الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان، مكلف 

ويرأس هذا المجلس . بمتابعة حالة تقدم أنشطة القطاع
ويضم األمين . الوزير أو بتفويض منه األمين العام 

ين الفنيين، والمديرين العام والمكلفين بمهام، والمستشار
المركزيين، ويجتمع مرة كل خمسة عشر يوما، ويوسع 
ليشمل مسؤولي الهيئات التابعة للوزارة مرة كل ستة 

 .أشهر
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :74المادة 

-133المرسوم، و خاصة ترتيبات المرسوم رقم  
 المحدد 3112سبتمبر  17الصادر بتاريخ  3112

لصالحيات وزير الثقافة و الصناعة التقليدية و المنظم 
-320لإلدارة المركزية لقطاعه، و المرسوم رقم 

المحدد  3117يونيو  11الصادر بتاريخ  3117
لصالحيات وزير العالقات مع البرلمان و المجتمع 

 .المدني و المنظم لإلدارة المركزية لقطاعه
عة التقليدية يكلف وزير الثقافة والصنا :71المادة 

والعالقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة 
بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -4

يقضي باإلعالن عن  4802أغسطس  80بتاريخ  8800وصل رقم 

    التعاضدية الجماعية للصحة في بابابي: جمعية تسمى
بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800القانون رقم  خصوصا و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  40ة الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات الماد

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 صحية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 بابابي: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 صال سليمان آداما: الرئيــــــــس

 أمباي عبد الرحمن : األمين العام

 اتيماتا عبدو الي الملقبة السالة كومي كومي ف: أمينة المالية

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

يقضي باإلعالن عن  4800أكتوبر  40بتاريخ  8400وصل رقم 

 جمعية المرأة القيادية و التنمية المندمجة : جمعية تسمى

بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 تنموية : عيةأهداف الجم

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواذيبو: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أميلمنين محمد ميمو : الرئيــــــــسة

 زينب النمين : األمينة العامة

 محجوبة أحمد محمود : أمينة المالية

************ 
يقضي باإلعالن عن  4800أغسطس  84بتاريخ  8480وصل رقم 

 منظمة معا من أجل آدوابه   : جمعية تسمى

بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  .6..46تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

دارتها في األشهر األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إ

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 إجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 لغظف يحي تقيو: الرئيــــــــس

 سناد محمد رمظان: األمين العام

 يد بيه أميليد زإ: أمين المالية
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************ 

يقضي باإلعالن عن  4800سبتمبر  40بتاريخ  8420وصل رقم 

 لتنصرف من أجل سيلبابي   : جمعية تسمى

بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية الوثيقة لألشخاص المعنيين 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600 . 

أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام  يجب

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 إجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: صالحية الجمعية مدة

 سيلبابي: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 دمب بيال: الرئيــــــــس

 عبد الرحمن هارونا: األمين العام

 جارية علي كابا : أمينة الخزينة

************ 
يقضي باإلعالن عن  4800أكتوبر  28بتاريخ  8424وصل رقم 

منظمة موريتانيا لحماية البيئة و الطيور و الوحوش  :جمعية تسمى

 البرية   

بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890 تخضع هذه الجمعية للقانون رقم

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

في إدارتها في األشهر األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير 

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 بيئية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 لمصطفى احمتالحسن ا: الرئيــــــــس

 محمد الحسين محمد االمين باباه: األمين العام

 محمد بن احمتي : أمين الخزينة

************ 
يقضي باإلعالن عن  4800نوفمبر  82بتاريخ  8420وصل رقم 

 جمعية لنعممل من أجل تنمية بيلنابي: جمعية تسمى

بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 إجتماعية : عيةأهداف الجم

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط الجنوبية –الميناء : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أمييناتا سي أبو: الرئيــــــــسة

 صادا آن عبدي: األمين العام

 هوالي صمب سي : أمينة الخزينة

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

 

 

 

 

 

 
 وشـــراء األعـــداد االشتراكات

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 8333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 شراء األعداد،لالشتراكات و 

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

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

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -015رقم الحساب البريد  

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
بمضمون اإلشعارات و يتعلق 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 لوزارة األولىا


