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قوانين و   -1
 أوامر قـانونية

 
/ ج.ر/ 130 - 7102 قانون تأهيل رقم

من  01يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 

باتخاذ أمر قانوني لجميع  الدستور،

اإلجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة 

 .الوحدة النقدية الوطنية

 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

يسمح للحكومة خالل أجل  :المادة األولى

أشهر من تاريخ إصدار هذا ( 3)ثالثة 

القانون، باتخاذ أمر قانوني لجميع 

اإلجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة 

 .الوحدة النقدية الوطنية

سيقدم مشروع قانون التصديق  :7لمادة ا 

الذي تم اعتماده طبقا  يعلى األمر القانون

للمادة األولى أعاله أمام الجمعية الوطنية 

 .8302مايو  33في أجل أقصاه 

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا  :3المادة 

للدولة وينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 8302دجمبر  82 حرر في نواكشوط، بتاريخ

 محمد ولد عبد العزيز

 الوزير األول

 يحيى ولد حدمين

 وزير االقتصاد والمالية

 المختار ولد أجاي

   
 

/ ج.ر/ 110 - 7102أمر قانوني رقم 
 الصادر 031 -23يعدل القانون رقم 

 المتضمن إنشاء 0723يونيو  01بتاريخ 
 .الوحدة النقدية الوطنية

الوحدة النقدية الوطنية  :المادة األولى
للجمهورية اإلسالمية الموريتانية هي 

وتتجزأ إلى  "UM"ويرمز لها ب األوقية 
 .أوقية 5/0

المنشأة يتم تقسيم قاعدة األوقية  :7المادة 
 02الصادر بتاريخ  23/035بالقانون رقم 

المنشإ للوحدة النقدية الوطنية  0723يونيو 
فاتح يناير ابتداء من ( 03)على عشرة 

8302. 
يقوم البنك المركزي الموريتاني، طبقا 
لنظامه األساسي ولمقتضيات هذا األمر 

وراق مصرفية وقطع بإصدار أ القانوني،
 .االعتبار هذا التغييرتأخذ في  نقدية جديدة

 03يتم تبديل األوقية القديمة على أساس 
 .أوقية جديدة 0أوقية قديمة تساوي 

تتمتع األوراق المصرفية والقطع  :3المادة 
أعاله، وحدها،  8طبقا للمادة  المنشأةالنقدية 

بالرواج القانوني على تراب الجمهورية 
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اإلسالمية الموريتانية، ابتداء من التاريخ 
 .من هذا األمر القانوني 8محدد في المادة ال

استثناء من الفقرة السابقة، تستمر األوراق 
المصرفية والقطع النقدية القديمة في 
التداول، بالتزامن مع األوراق المصرفية 
والقطع النقدية الجديدة، خالل فترة انتقالية 

 تحدد بموجب مرسوم يصدره رئيس
 .الجمهورية

راق المصرفية بقوة تتمتع األو :4لمادة ا
 .  إبرائية غير محدودة

يتم تحديد القوة اإلبرائية للقطع النقدية على 
 :النحو التالي

 ٠٢أوقية بالنسبة لقطعة  ٠٢٢٢ 
 ؛أوقية

 ٠٢أوقية بالنسبة لقطعة  ٠٢٢٢ 
 ؛أوقية

 ؛أوقية ٠أوقية بالنسبة لقطعة  ٠٢٢ 

 ؛أوقية ٠أوقية بالنسبة لقطعة  ٠٢٢ 

 أوقية ٠/٠بالنسبة لقطعة  أوقية٠٢. 
ومع ذلك فإنه يجب قبول القطع النقدية دون 
تحديد من طرف البنك المركزي الموريتاني 

 .ومصالح الخزينة العامة والبنوك
يجب تحرير جميع االلتزامات  :1المادة 

باألوقية  8302ابتداء من فاتح يناير 
من هذا األمر  8لمادة الجديدة طبقا ل

 .القانوني
تحويل جميع االلتزامات المحررة  يتم

، 8302باألوقية والناشئة قبل فاتح يناير 
المبالغ والعتبات التي حددتها  اوكذ

النصوص التشريعية السارية قبله، بقوة 
القانون، إلى األوقية الجديدة من أجل تنفيذها 

 .8302فاتح يناير  من أو تطبيقها ابتداء

الخارج  يمكن تحديد االلتزامات التعاقدية مع
بالعملة  للتشريعات المنظمة للصرفطبقا 

 .األجنبية
تلغى كافة األحكام السابقة  :0المادة 

 . المخالفة لهذا األمر القانوني
ينشر هذا األمر القانوني في : 2المادة 

الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 8302دجمبر  82 حرر في نواكشوط، بتاريخ

 عبد العزيز محمد ولد

 الوزير األول

  يحيى ولد حدمين

 وزير االقتصاد والمالية

 المختار ولد أجاي

   

 

يتعلق بالصحة  175 – 7102قانون رقم 

 .اإلنجابية

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

 ترتيبات عامة: الفصل األول

 الهدف: المادة األولى

يهدف هذا القانون إلى حماية األجيال في 

الحاضر و المستقبل من التأثيرات الصحية، 

اإلجتماعية الضارة الناجمة عن األمراض 

الفتاكة المؤثرة على صحة المرأة و الطفل 

و المراهق و األسرة و المجموعة عن 
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طريق توفير الخدمات و ترقية مجاالت 

ية الصحة اإلنجابية في الجمهورية اإلسالم

 .الموريتانية

 مجال التطبيق: 7المادة  

ينظم هذا القانون الصحة اإلنجابية في 

 .الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 تعريفات :3المادة 

بموجب أحكام هذا القانون فإن الكلمات و 

 :العبارات التالية تعني

 الصحة اإلنجابية (1

تعرف الصحة اإلنجابية بأنها حالة 

العقلي و اإلجتماعي  من الرفاه العام،

لشخص اإلنسان في كل ما يتعلق 

بالجهاز التناسلي في وظائفه و 

توظيفه و ليس فقط عدم وجود 

 .المرض أو العاهة

سيحدد مرسوم صادر عن مجلس 

الوزراء الظروف و الوسائل التي تتطلبها 

 .صحة إنجابية جيدة

 خدمات الصحة اإلنجابية (2

يقصد بخدمات الصحة اإلنجابية 

الوسائل و التقنيات و الخدمات كافة 

التي تساهم في تحسين الصحة 

اإلنجابية بكافة أبعادها الوقائية و 

 .العالجية و الترقية و التأهيلية

مقدمو خدمات الصحة : الفصل الثاني

 اإلنجابية

يخضع مقدمو خدمات الصحة : 0المادة 

اإلنجابية للترتيبات الواردة في السياسات 

ات و البروتوكوالت القطاعية و اإلتفاقي

المعمول بها في مصالح الصحة العمومية و 

 .الخصوصية

و ستحدد نظم اإلختصاص و قواعد آداب و 

أخالق المهن المتعلقة بكل فئة مهنية 

 .بواسطة الطرق التنظيمية

عالجات و خدمات الصحة : الفصل الثالث

 اإلنجابية

تتكون خدمات الصحة اإلنجابية  :5المادة 

من كافة األساليب و التقنيات التي تساهم في 

الصحة و الرفاه في مجال الصحة 

 .اإلنجابية

تشمل عالجات و خدمات الصحة : 6المادة 

 :اإلنجابية على وجه الخصوص

 صحة المرأة - أ

/ استشارة ما قبل الزواج -

 استشارة ما قبل الحمل؛

 األمومة بأقل مخاطر؛ -

التكفل بأمراض النساء بما في  -

 ذلك العقم؛

رعاية / عالجات حديثي الوالدة -

مراقبة النمو، تغذية : الطفل

 الطفل، التلقيح؛

 .التكفل باألمراض الشائعة -

 :صحة الطفل - ب

 9إلى  0التكفل بصحة األطفال من 

 سنوات

 صحة الشباب - ج

تتوج / استشارة ما قبل الزواج -

بشهادة قابلية الزواج بدون 
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ط مكمل ية كشرمخاطر صح

 لملف الحالة المدنية؛

 استشار ما قبل الحمل؛ -

التكفل بصحة الشباب بما فيها  -

المسلكيات ذات الخطورة، مثل 

اإلدمان على الكحول و 

 المخدرات و الجنوح و الدعارة؛

مكافحة اإلجهاض المتعمد و  -

 األمومة المبكرة؛

ترقية الصحة المدرسية و  -

 .الجامعية

 صحة الرجل - د

عتالالت و األمراض التكفل باإل -

 الجنسية عند الرجل؛

مكافحة السرطانات التناسلية و  -

 انعدام الخصوبة عند الرجل؛

 .التكفل بالرجل عند سن اليأس -

 المكونات األخرى - ه

 تباعد الوالدات؛/تنظيم األسرة -

 –التهذيب، اإلتصال  ،اإلعالم -

 النصائح؛

المنتقلة عن  مكافحة اإلنتانات -

طريق الجنس و فيروس نقص 

 السيدا؛/المناعة المكتسبة

مكافحة الممارسات التقليدية  -

الضارة و العنف الجنسي و 

 المنزلي؛

ضمان جودة عالجات و خدمات  -

 .الصحة اإلنجابية

الحقوق في مجال الصحة : الفصل الرابع

 اإلنجابية

كل األشخاص بما في ذلك  :2المادة 

األطفال و األزواج متساوين هقين و االمر

في الحقوق و الكرامة في مجال الصحة 

 :اإلنجابية

حق الصحة اإلنجابية حق عام و  -

أساسي مضمون لكل شخص، 

 .طيلة حياته

ال يمكن ألي شخص أن يسلب هذا الحق 

الذي يستفيد منه دون أي تمييز مبني على 

العمر أو الجنس أو الثراء أو اللون أو الدين 

و الحالة العائلية، أو أية وضعية أو العرق أ

 .أخرى

يتمتع كافة األزواج بالحق في  :1المادة 

اإلنجاب و هم أحرار في أن ينجبوا حسب 

 .رغبتهم

يتمتع كل األزواج و كل : 9المادة 

هقين و األطفال ااألشخاص بما في ذلك المر

بالحق في الحصول على المعلومة و 

فعالية  والتهذيب المتعلقين بمزايا و مخاطر 

 .تكافة أساليب تباعد الوالدا

لكل شخص الحق في اإلستفادة من عالجات 

صحية ذات جودة عالية حسب اإلمكان و 

ن ال يكون عرضة لممارسات تضر أ

 .بصحته

يحق لكل إمرأة أن تلد تحت إشراف عامل 

 .صحي مؤهل

 11و  11، 11: تكمل المواد: 01المادة 

الصادر  042. 2001من القانون رقم 
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المتعلق بالوقاية و  2001سبتمبر  3بتاريخ 

التكفل و مراقبة فيروس نقص المناعة 

 .السيدا أحكام هذا القانون/المكتسب

تحظر ممارسة كافة أشكال  :00المادة 

العنف و اإلستغالل الجنسي على شخص 

اإلنسان و خاصة األطفال و المراهقين، 

ر تحت طائلة العقوبات المنصوص ظتح

 .نون الجنائيعليها في القا

يتمتع كل األشخاص بما في ذلك األطفال و 

هقين بالحق في الحماية من التعذيب و االمر

نسانية أو اإلالمعامالت القاسية و غير 

المهنية ألجسامهم بصفة عامة و أجهزتهم 

 .التناسلية على وجه الخصوص

 كل شخص مصاب بإنتان: 07المادة 

منقول عن طريق الجنس أو بفيروس نقص 

المناعة المكتسب ينبغي أن يتمتع دون أي 

تمييز بحقوقه المدنية و السياسية و 

السكن، التعليم، التشغيل، ) :اإلجتماعية

 (.الصحة و الحماية اإلجتماعية

يجب أن يتمتع كل شخص  :03المادة 

مصاب بمرض خطير متعلق بالصحة 

الوالدية و الهذيان اإلنجابية مثل النواسير 

سي بمؤازرة خاصة و بعالجات قاعدية االنف

خصوصا العالجات الطبية و الدعم 

 .اإلجتماعي و النفسي

اإللتزامات المتعلقة : الفصل الخامس

 بالصحة اإلنجابية

يجب على الدولة و المجموعات : 00المادة 

المحلية، و التجمعات القاعدية في إطار 

حماية و حفظ و أنشطتهم، أن يسهروا على 

ترقية حق كل شخص في الصحة اإلنجابية 

زرة و النصح و اإلعالم و ابواسطة المؤ

 .اإلتصال

يجب على الدولة و المجموعات : 05المادة 

المحلية السهر على تنسيق و مراقبة عمل 

مختلف الهيئات العمومية و الخصوصية و 

الجمعوية المتدخلة في مجال الصحة 

 .اإلنجابية

يجب على كل األزواج و : 06المادة 

األفراد اإلسهام في حفظ و حماية و ترقية 

رفاه األشخاص المسنين و البالغين و 

المراهقين و األطفال رجاال و نساء الذين 

يكونون محيطهم و ذلك بتقديم المساعدة و 

 .النصائح و اإلعالم و اإلتصال

يرخص في إشهار و تصنيع و  : 02المادة 

تجات وسائل تباعد و بيع من استيراد

ات المتعلق بها وفق الشروط المحددة الوالد

 .بالطرق التنظيمية

كافة تقنيات أساليب  ييرخص ف :01المادة 

التخطيط األسرية داخل المنشئات الصحية 

العمومية و الخصوصية شريطة أن تستوفي 

 .الشروط القانونية

: يكمل هذا القانون بأحكام المواد: 09المادة 

 042 -2001ن القانون رقم م 24 و 23

المتعلق  2001سبتمبر  3الصادر بتاريخ 

بالوقاية و التكفل و مراقبة فيروس نقص 

 .السيدا/المناعة المكتسبة

 ترتيبات جنائية: الفصل السادس

العلم  هكل شخص حصل ل :71المادة 

بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة و 
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 لم يأخذ االحتياطات الالزمة و الكافية

لحماية شركائه، يتعرض للعقوبات الجنائية 

. المعمول بها المنصوص عليها في القوانين

من  21و  21 و 22: و خاصة المواد

الصادر بتاريخ  042 -2001القانون رقم 

المتعلق بالوقاية و التكفل  2001سبتمبر  3

 /و مراقبة فيروس نقص المناعة المكتسبة

وص السيدا دون المساس بالعقوبات المنص

 .عليها في المدونة الجنائية

 إسقاط الحمل: الفصل السابع

ال يكمن اعتبار اإلسقاط المتعمد : 70المادة 

للحمل بأي حال من األحوال وسيلة لتباعد 

 .الوالدات

 .و يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

ال يمكن اإلذن بالترخيص في إسقاط متعمد 

من طبيب متخصص و  ةللحمل دون وصف

حالة أن استمرار الحمل يعرض  فقط في

 .األم للخطر ةحيا

تحظر األفعال التالية و تعاقب : 22المادة 

 :وفق القوانين

 كافة أشكال العنف الجنسية؛ -

 الخفاض عند المرأة؛ -

 صاء؛خاإل -

النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة  -

 السيدا؛ /المكتسبة

 اإلستغالل الجنسي بكافة أشكاله؛ -

تباعد  الترويج الكاذب لوسائل -

 .الوالدات

 ترتيبات انتقالية و نهائية: الفصل الثامن

تمنح الوحدات الصحية  :73المادة 

شهرا اعتبارا من تاريخ  12الموجودة مهلة 

 مواءمة جلأإصدار هذا القانون من 

 .أنظمتهم مع األحكام الواردة فيه

ستحدد أحكام هذا القانون عند : 70المادة 

 .اإلقتضاء بواسطة مراسيم

تكمل ترتيبات هذا القانون أحكام : 75مادة ال

 .القوانين السابقة

نفذ هذا القانون باعتباره قانونا ي :76المادة 

للدولة و ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 2011نوفمبر  12حرر في انواكشوط بتاريخ 

 محمد ولد عبد العزيز

 الوزير األول

 ولد حدمين ىيحي

 وزير الصحة

 كان بوبكر . أ

 

 -قرارات –مقررات –مراسيم-2
 تعميمات

 

 رئاسة امجلهورية
 تنظيميةنصوص 

صادر  /ج.ر/ 7102 - 113مرسوم رقم 

يتضمن  7102دجمبر  72بتاريخ 

إجراءات تطبيق األمر القانوني رقم 

دجمبر  72الصادر بتاريخ  110 – 7102
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 031-23المعدل للقانون رقم  7102

، 0723يونيو  01الصادر بتاريخ 

 .الوحدة النقدية الوطنية إنشاء المتضمن

تطبيقا لمقتضيات األمر  :المادة األولى

الصادر   330 - 8302رقم القانوني 

المتضمن تعديل  8302دجمبر  82بتاريخ 

 02الصادر بتاريخ  035-23القانون رقم 

، المنشئ للوحدة النقدية 0723يونيو 

يتم إنشاء األوراق المصرفية  الوطنية،

 : والقطع النقدية التالية

  ؛أوقية ٠٢٢٢ورقة 

  ؛أوقية ٠٢٢ورقة 

  ؛أوقية ٠٢٢ورقة 

  ؛أوقية ٠٢٢ورقة 

  ؛أوقية ٠٢ورقة 

  ؛أوقية ٠٢قطعة 

  ؛أوقية ٠٢قطعة 

  ؛أوقية ٠قطعة 

  ؛أوقية ٠قطعة 

  أوقية (٠/٠)قطعة. 

تتمتع األوراق المصرفية والقطع  :7المادة 

 :بالخصائص التقنية التالية الجديدة النقدية

 

 "بوليمير" الخصائص التقنية لألوراق المصرفية •

  الورقة  "مم"الطول  "مم"العرض 

  أوقية ٠٢٢٢ 150 66

  أوقية ٠٢٢ 145 66

  أوقية ٠٢٢ 140 66

  أوقية ٠٢٢ 135 66

  أوقية ٠٢ 130 66

 الخصائص التقنية للقطع النقدية •

 القطعة "مم"القطر "اغرام"الوزن  الشكل

 أوقية ٠٢ 26 7.63 ناعمة/ دائرية

 أوقية ٠٢ 82 5.38 مخددة/رية األضالعاعش

 أوقية ٠ 22.5 4.71 ناعمة/سباعية األضالع

 أوقية ٠ 07.7 4 مخددة/ دائرية

 (٠/٠)خمس  01 2.1 ناعمة/ دائرية
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تتمتع األوراق المصرفية والقطع  :3المادة 

 النقدية التي تم إنشاؤها في المادة األولى

القانوني على تراب الجمهورية  بالرواج

من فاتح يناير  اإلسالمية الموريتانية ابتداء

8302. 

تستمر  استثناء من أحكام الفقرة أعاله،

األوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة 

في التداول مع األوراق المصرفية والقطع 

النقدية الجديدة، وفقا لجدول زمني يحدده 

البنك المركزي الموريتاني ويكون أقصاه 

 .8302يونيو  33

يناير  0خالل الفترة ما بين  :4المادة 

، يستخدم 8302يونيو  33و  8302

لتحديد األوقية القديمة   "A-UM"الرمز 

 .لتحديد األوقية الجديدة  "N-UM"والرمز 

الفترة االنتقالية يبقى الرمز  عند نهاية هذه

 ."UM"المستخدم الوحيد هو 

يجب تحرير األسعار باألوقية  :1المادة 

الجديدة وما يعادل ذلك من األوقية القديمة 

 30إلى غاية  8302ابتداء من فاتح يناير 

 .8383 دجمبر

يتم تبديل وسحب األوراق  :0المادة  

المصرفية والقطع النقدية القديمة من 

التداول وفقا للتواريخ والطرق المنصوص 

عليها في هذا المرسوم والمحددة من طرف 

 .البنك المركزي الموريتاني

يتم تبديل األوراق المصرفية  :2المادة 

والقطع النقدية القديمة باألوراق المصرفية 

أوقية  0لقطع النقدية الجديدة على أساس وا

أوقية قديمة وذلك ابتداء  03جديدة تساوي 

يونيو  33حتى  8302من فاتح يناير 

 :لدى 8302

 ؛البنك المركزي الموريتاني 

 ؛الخزينة العامة 

 ؛البنوك 

  ؛"موريبوست"الشركة الموريتانية للبريد 

 كل شباك آخر يتم إنشاؤه أو  وأخيرا

يرخص له من طرف البنك المركزي 

 .الموريتاني

يستمر تبديل األوراق المصرفية والقطع 

لدى البنك المركزي  النقدية القديمة

 . 8302دجمبر 30الموريتاني إلى غاية 

تعتبر األوراق المصرفية والقطع النقدية 

 أجل أقصاه القديمة التي لم يتم تقديمها في

يتحرر البنك  .ضائعة 8302جمبرد 30

المركزي الموريتاني من جميع التزاماته 

تجاه حاملي هذه األوراق المصرفية والقطع 

 .النقدية
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يجوز للبنك المركزي  :1المادة 

 الموريتاني، من أجل تطبيق هذا المرسوم،

أن يتخذ كل اإلجراءات التنظيمية ويصدر 

التوجيهات الضرورية ويلجأ إلى مساعدة 

مصالح الدولة في أي مكان توجد فيه على 

 .عموم التراب الوطني

يكلف الوزير المكلف بالمالية  :7المادة 

ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، كل 

فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 

الرسمية للجمهورية االسالمية  في الجريدة

 .الموريتانية

 إشعــــــارات -3
 

 إعالنـــــات  -4
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 وشـــراء األعـــداد االشتراكات

 نشرة نصف شهرية 
 من كل شهر .31و  05تصدر يومي 

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 أوقية 31111: اشتراك الشركات

 أوقية 71111: اإلدارات

 01111: األشخاص الطبيعيين

 أوقية 

 أوقية 511ثمن النسخة  

 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

 االتصال بمديرية نشر الجريدة الرسميةالرجاء 

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

 .أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -370رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية

--------- 

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية 

في ما يتعلق بمضمون 

 اإلعالناتاإلشعارات و 

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 
 الوزارة األولى


