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 الجريدة الرسمية
  

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 0541 العدد 06الســــنة  0303يناير  51

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -0 

 الوزارة األولى 
 نصوص مختلفة

، الذي 1810فبراير  11الصادر بتاريخ  8800يكمل بعض ترتيبات المقرر رقم  3362مقرر رقم   0352فبراير  50
، المحدد لسقف االختصاص 1810يناير  08الصادر بتاريخ  8800يلغي ويحل محل المقرر رقم 

 4..………………………………………بالنسبة لهيئات إبرام ورقابة الصفقات العمومية

 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

 4...........................................يقضي بإحالة قاض على التقاعد 0352-021مرسوم رقم    0352و يوني 02
 4....................................خدمة قاض بسبب الوفاة إنهاءيتضمن  0352-026مرسوم رقم    0352يونيو  02

 4..........................................بوزارة العدل يقضي بتعيين مدير 560-0352مرسوم رقم    0352يوليو  51

 4................................يقضي بتعيين بعض القضاة بوزارة العدل 522-0352مرسوم رقم    0352يوليو  03
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 وزارة الدفاع الوطني
 نصوص مختلفة

الدرك الوطني إلى رتب أعلى بصفة يقضي بترقية ضابطين من  9102 – 932مرسوم رقم    9102يونيو  03

 5....................................................................................................نهائية
 5.................يقضي باالحتفاظ بضابط من الجيش الوطني في الخدمة 9102-922مرسوم رقم    9102يونيو  91
 5...يقضي بترقية ضباط من الدرك الوطني إلى رتب أعلى بصفة نهائية 9102-922مرسوم رقم    9102يونيو  90
 5..................يقضي باالحتفاظ بضابط من الدرك الوطني في الخدمة 9102-922مرسوم رقم    9102يونيو  90
 5..................أعلى يقضي بترقية ضباط من الجيش الوطني إلى رتب 9102-922مرسوم رقم   9102يونيو  90
 2..................يقضي باالحتفاظ بضابط من الجيش الوطني في الخدمة 9102-921مرسوم رقم    9102يونيو  90
يقضي بترقية طالبين ضابطين إلى رتبة جراح أسنان مالزم أول وطبيب  9102-922مرسوم رقم   9102يونيو  92

 2............................................................................مالزم أول من الدرك الوطني

 وزارة الداخلية والالمركزية
 نصوص تنظيمية

 18صادر بتاريخ ال 800-1812يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم  034-0352مرسوم رقم  0352دجمبر  05

 2..........................الحرس الوطنيالمحدد للحد العمري لألفراد غير الضباط من  1812يونيو 

( وابيس) إفريقيايقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمنظومة المعلومات الشرطية لغرب  1125مقرر رقم   9102فبراير  03

 2...................................................................تها وتنظيم سير عملهااوتحديد صالحي
 مختلفة نصوص

  7............يتعلق بتعيين بعض الموظفين بوزارة الداخلية والالمركزية 012 – 9102مرسوم رقم      9102 مايو  92

 وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني
 نصوص مختلفة

الوطني لترقية يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة المعهد  015 – 9102مرسوم رقم   9102مايو  92

 01..................................................................................التكوين التقني والمهني

 وزارة البترول والمعادن والطاقة
 نصوص مختلفة

 1للبحث عن مواد المجموعة  1800يقضي بتجديد الرخصة رقم  500 – 0352مرسوم رقم   0352يونيو  03

 Tafoli Minerals  لصالح شركة( تي اترارزه وادراروالي) شتراترش في( ذهبال)

Sarl....................................................................................................53 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1270يقضي بمنح الرخصة رقم  504 – 0352مرسوم رقم   0352 يونيو 03
 Mauritanienne Minière de لصالح شركة ( والية اترارزه)اديامير الشمالية منطقة 

Recherche et d’Exploitation d’Or (MMREO SA)............................55 
في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1070يقضي بمنح الرخصة رقم  503 – 0352مرسوم رقم   0352 يونيو 03

 Tiris International لصالح شركة ( واليتي داخلت نواذيبو وانشيري) اتوير كتايت منطقة 
Mining (TIMCO Sarl) Company.......................................................50 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1200يقضي بمنح الرخصة رقم  505 – 0352مرسوم رقم   0352 يونيو 03
 Wafa Mining & Petroleum..50 لصالح شركة ( والية داخلت انواذيبو) 1لكويس منطقة 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1200يقضي بمنح الرخصة رقم  500 – 0352مرسوم رقم   0352 يونيو 03
 Wafa Mining & Petroleum..54 لصالح شركة ( والية داخلت انواذيبو) 1لكويس منطقة 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1072يقضي بمنح الرخصة رقم  500 – 0352مرسوم رقم   0352 يونيو 03
 Tiris International Mining لصالح شركة ( انشيريوالية ) احديبت بالعة منطقة 

(TIMCO Sarl) Company....................................................................51 
 في( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1170يقضي بمنح الرخصة رقم  504 – 0352مرسوم رقم   0352 يونيو 03

 OreCorp Mauritanian لصالح شركة ( والية آدرار) ناكراف جنومنطقة 
Sarl.....................................................................................................56 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1180يقضي بمنح الرخصة رقم  501 – 0352مرسوم رقم   0352 يونيو 03
 AYA SARL............................52 لصالح شركة ( واليتي لعصابة وكركول) واوه منطقة 
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في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1711يقضي بمنح الرخصة رقم  512 – 0352مرسوم رقم   0352يوليو  52
 Mines de Mauritanie Sarl….18 لصالح شركة ( والية تيرس زمور)جنوب افديرك منطقة 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  2769يقضي بمنح الرخصة رقم  563 – 0352مرسوم رقم   0352يوليو  52
 Mauritanian Mining Petroleum لصالح شركة ( والية انشيري)اندريك الشرقية منطقة 

& Services (MMPS SA).....................................................................52 
في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1202يقضي بمنح الرخصة رقم  565 – 0352مرسوم رقم   0352 يوليو 52

 Mauritanian Mining لصالح شركة ( والية انشيري)انوامغار الجنوبية منطقة 
Petroleum & Services (MMPS SA)..................................................03 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1228يقضي بمنح الرخصة رقم  566 – 0352مرسوم رقم   0352 يوليو 00
 EXYM..............................................05 لصالح شركة ( والية انشيري)اندريك منطقة 

في ( 1)للبحث عن مواد المجموعة  1010يقضي بمنح الرخصة رقم  562 – 0352مرسوم رقم   0352 يوليو 02
 EXHYM..................................00 لصالح شركة ( والية انشيري)توليت الشمالية منطقة 

 وزارة الصحة
 نصوص مختلفة

 00..............يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب روصو 506-0352مرسوم رقم    0352يونيو  03
 00...مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بروصو يقضي بتعيين رئيس 502-0352مرسوم رقم    0352يونيو  03
يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المختبر الوطني لمراقبة جودة  501-0352مرسوم رقم   0352يونيو  03

 00...................................................................................................األدوية
 00.........يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز االستطباب الوطني 502-0352مرسوم رقم    0352يونيو  03
 00....يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز استطباب النعمة 506-0352مرسوم رقم    0352يونيو  06
 04.استطباب أكجوجبيقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز  502-0352مرسوم رقم    0352يونيو  06

 وزارة التنمية الريفية
 نصوص تنظيمية

يقضي بإنشاء فريق التشاور والتوجيه والمتابعة لمشروع الدعم الجهوي  33326رقم مرسوم   0352فبراير  02
 04................................................................(س.ر.م.د.م) لمبادرة الري في الساحل

 مختلفة نصوص
يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستصالح  553 – 0352مرسوم رقم   0352يونيو  55

 01......................................................................................الزراعي و األشغال
 01.....نواكشوط/التيارت/الزراعية الرعوية المسماة الحزاميقضي باعتماد التعاونية  620مقرر رقم    5222ابريل  32

 وزارة التجهيز والنقل
 نصوص مختلفة

 01..يقضي بتعيين موظف ووكيلين غير دائمين في وزارة التجهيز والنقل 555-0352مرسوم رقم    0352يونيو  55

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات االتصال واإلعالم
 مختلفة نصوص

يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة  324-0352مرسوم رقم   0352مايو  51
 06................................................................................................المؤسسات

 وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 
 نصوص مختلفة

 06.يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للمتاحف 312- 0352مرسوم رقم   0352مايو  31
 

 إشعــــــارات –0

 إعالنـــــات -4
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 -قرارات –مقررات –مراسيم -0
 تعميمات

 الوزارة األولى 

 نصوص مختلفة

 0352فبراير  50صادر بتاريخ  3362مقرر رقم 
الصادر بتاريخ  3314 قميكمل بعض ترتيبات المقرر ر

، الذي يلغي ويحل محل المقرر رقم 0351فبراير  50
، المحدد 0351يناير  03الصادر بتاريخ  3301

 ورقابة لسقف االختصاص بالنسبة لهيئات إبرام
 الصفقات العمومية

من المقرر رقم  1تكمل ترتيبات المادة :  المادة األولى
، الذي يلغي 1810فبراير  11بتاريخ  الصادر 8800

 08الصادر بتاريخ  8800ويحل محل المقرر رقم 
، المحدد لسقف االختصاص بالنسبة لهيئات 1810يناير 

، في فقرتها الثانية إبرام ورقابة الصفقات العمومية
المحددة للمؤسسات المستفيدة من رفع سقف اختصاص 

اليين لجان إبرام الصفقات العمومية إلى خمسة م
(5.000.000 MRU ) الرسوم، إجمالي أوقية بما فيها

 .وذلك بإضافة ميناء نواكشوط المستقل

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0المادة 
 .المقرر

في الجريدة الرسمية  قررينشر هذا الم : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة العدل

 نصوص مختلفة

يونيو  02صادر بتاريخ  0352-021رقم  مرسوم
 يقضي بإحالة قاض على التقاعد 0352

مايو  17يحال على التقاعد اعتبارا من :  المادة األولى
القاضي محمد المختار الفقيه، الرتبة األولى،  1810

ة، الرقم الوطني للتعريف لثالدرجة الثا
، الدليل المالي 702، العالمة القياسية 2202770712

84318Zلبلوغه السن القانونية للتقاعد ،. 
في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم : 0المادة 

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

يونيو  02صادر بتاريخ  0352-026مرسوم رقم 
 يتضمن انهاء خدمة قاض بسبب الوفاة 0352

، 1810يناير  10تم التأكد، اعتبارا من :  المادة األولى
من التوقف النهائي للخدمة بسبب الوفاة للمرحوم 

، 1، درجة 1، قاض، رتبة الحضرامي محمد الخضير
 .49588Zالرقم االستداللي 

في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

يوليو  51صادر بتاريخ  560-0352رقم  مرسوم
 يقضي بتعيين مدير بوزارة العدل 0352

السيد  1810مايو  12يعين اعتبارا من :  المادة األولى
الشيخ عبداتي محمد محمود، كاتب ضبط رئيسي، الرقم 

، الرقم الوطني للتعريف 92455Tاالستداللي 
ن المدنية ، مديرا إلدارة الشؤو1001088010

خلفا للقاضي محمد المختار  بوزارة العدل،والختم، 
، الذي استفاد من حقه في 84318Zلفقيه، الدليل المالي 

 .التقاعد

في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

يوليو  03صادر بتاريخ  522-0352مرسوم رقم 
 بوزارة العدل بعض القضاةيقضي بتعيين  0352

 10يعين بوزارة العدل اعتبارا من :  المادة األولى
للبيانات  طبقا القضاة التالية أسماؤهم 1810أبريل 

 :الواردة أدناه 

 ديوان الوزير

 :المفتشية العامة لإلدارة القضائية والسجون 

محمد سالم بارك :  المفتش العام المساعد -

، خلفا 52268Mالرقم االستداللي قاض، ، هللا

للسيد يحيى محمد محمود، الرقم االستداللي 

45024N ؛ التقاعدعلى أحيل ، الذي 

، قاض، الرقم المختار محمدن:  المفتش -

، خلفا للسيد محمد سالم 52283Dاالستداللي 

، الذي 52268Mبارك هللا، الرقم االستداللي 

 تم تعيينه مفتشا عاما مساعدا ؛

قاض، الرقم ا، جعبد الرحمن صمبا : المفتش  -

، خلفا للسيد محمد 52291Mاالستداللي 

سيديا محمد محمود، الرقم االستداللي 

45023M الذي تم تعيينه رئيسا للغرفة ،

 اإلدارية بالمحكمة العليا ؛

قاض، الرقم لحبيب محمد المختار، : المفتش  -

، خلفا للسيد محمد 78369Hاالستداللي 

، الذي 84327Gالشيخ الرقم االستداللي 

 .تمت إعارته للبنك المركزي الموريتاني

في الجريدة الرسمية  مرسومينشر هذا ال : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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 وزارة الدفاع الوطني
 نصوص مختلفة

يونيو  03صادر بتاريخ  9102 – 932مرسوم رقم  

يقضي بترقية ضابطين من الدرك الوطني إلى  9102

 .رتب أعلى بصفة نهائية

يرقى الضابطان من الدرك الوطني : المادة األولى
ا اإلستدالليين إلى الرتبتين مالتاليين إسميهما ورقميه

 :9102التاليتين بصفة نهائية اعتبارا من فاتح إبريل 

 رتبة مقدم -0

محمد األمين يحي  الرائد
 ابطلمر

الرقم 
 االستداللي

 011001د 

 رتبة نقيب -9

المالزم 
 أول

أحمد بزيد محمد 
 األمين النون

الرقم 
 االستداللي

 002911د 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم : 9المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يونيو  91صادر بتاريخ  9102-922رقم  مرسوم

يقضي باالحتفاظ بضابط من الجيش الوطني في  9102

 الخدمة
الشيخ محمد محمود حتفظ بالعقيد ي: المادة األولى

في الخدمة لمدة سنتين  110021الرقم العسكري  الزامل

بعد تجاوزه الحد العمري لرتبته، وذلك ابتداء من فاتح 

 .9191يناير 

كلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم ي: 9المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

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

يونيو  90صادر بتاريخ  9102-922مرسوم رقم 

يقضي بترقية ضباط من الدرك الوطني إلى رتب  9102

 أعلى بصفة نهائية

يرقى ضباط الدرك الوطني التالية  : المادة األولى
أسماؤهم وأرقامهم االستداللية إلى الرتب التالية بصفة 

 : 9102نهائية اعتبارا من فاتح يوليو 

 لواء -0

احمد محمود محمد  العقيد
 هللا الطايع عبد

الرقم 
 االستداللي

 22091د 

الرقم  سليمان احمد ابوده العقيد
 االستداللي

 20012د 

 مقدم -9

 010009د الرقم محمد يحيى  الرائد

المصطفى 
 لحبيب

 االستداللي

 رائد -3

نقيب ال
 المهندس

احمدو البشير 
 سيدي سالم

الرقم 
 االستداللي

د 

001910 

النقيب 
 المهندس

البشير محمد 
 الجيل

الرقم 
 االستداللي

د 

012919 

 نقيب -2

المالزم 
 أول

محمد نافع 
 الشيخ الناه

الرقم 
 االستداللي

د 

000901 

المالزم 
 أول

حرمه احمدو 
 شعيب

الرقم 
 االستداللي

د 

001910 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم : 9المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية سالذي 
 .الموريتانية

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

يونيو  90صادر بتاريخ  9102-922رقم  مرسوم

يقضي باالحتفاظ بضابط من الدرك الوطني في  9102

 الخدمة

-12مكررة من المرسوم  90طبقا للمادة : المادة األولى

المكمل  0212أغسطس  11الصادر بتاريخ  012

 0221مارس  12الصادر بتاريخ  109-21بالمرسوم 

مين إسلم والنصوص المعدلة له، يحتفظ بالعقيد الن

في الخدمة لمدة  21000عربيه، الرقم االستداللي د 

 10إلى  9191سنتين اعتبارا من فاتح يناير ( 19)

 .9190دجمبر 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم : 9المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية سالذي 
 .الموريتانية

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

يونيو  90صادر بتاريخ  9102-922رقم  مرسوم

يقضي بترقية ضباط من الجيش الوطني إلى  9102

 رتب أعلى
يرقى ضباط الجيش الوطني التالية :  المادة األولى

أسماؤهم وأرقامهم االستداللية إلى رتب أعلى اعتبارا 

 :طبقا للتوضيحات التالية  9102من فاتح يوليو 

I – الفصيلة البرية 

 :لواء إلى رتبة 

 :العقيد 

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 11001 الداه سيدي محمد محمد العاقب 11/10

 :إلى رتبة عقيد  

 :المقدم 

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم
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 11210 الحسن اعل يركين 12/01

 :  مقدمإلى رتبة 

 : روادال

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 10012 ديادي حميديليف محمد  02/11

 11221 محمد البشير الدده محمد فال 91/11

 12212 عبد هللا اعل كلي 99/11

 11222 موسى سالم جاوارا 91/11

 12292 محمد فال محمد احمد القرني 92/11

 10022 با سولي هادمو سوماري 90/11

 10022 بشير العيد انداري 91/11

 : رائدإلى رتبة 

 :نقباءال

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 011110 سيد احمد عينين ابيه 01/19

 010910 محمد عبد الودود ابراهيم الشيكر 02/19

 21020 باه محمد عبد الرحمن داداه 91/19

 011221 عبد الفتاح محمد االمين الخليفه 90/19

 22220 سيدي محمد سيد لمين الحضرامي 99/19

 011121 محمد احمد موالي 91/19

 20011 احمد سالم احمد محمود عبد هللا 92/19

 :  نقيبإلى رتبة 

 : مالزمون األوائلال

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

محمد عبد هللا احمد عبد  19/02
 العزيز

012112 

 011210 المصطفى الداه الشيخ 12/02

 012212 احمد طاهر موالي الزين سالم 12/02

 010110 التراد ابوصوالشيخ  11/02

 011221 احمدو محمد اعمر 21/02

II- الفصيلة الجوية 

 :  رائدإلى رتبة 
 : نقيبال

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 22212 حودي محمد االمين دهاه 02/19

 :  نقيبإلى رتبة 
 : الزمون األوائل الم

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 011102 محمد التقيمحمد عالي  10/02

 011011 عبد الرحمن اسماعيل اعبيدن 11/02

 011012 عيسى محمد عبد هللا حمدي 10/02

الشيخ محمد عبد الرحمن خطري  12/02
 الحبس

000901 

 :  مالزم أولإلى رتبة 

 : الزمالم

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 001211 اللهاه احمد احمد لعبيد 11/12

III-  المهندسينفئة 

 : نقيب مهندسإلى رتبة 

 :مالزمون األوائل المهندسينال

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

محمد فريد محمد موالي عبد  11/02
 القادر

010191 

 010111 امينو محمد محمود متالي 20/02

 0000192 الشيخ ابراهيم عابد 29/02

 0000191 محمدو محمد ماسيرى 21/02

IV-  المعتمدين وضباط اإلدارةفئة 

 :عقيد  معتمد إلى رتبة 

 :المقدم المعتمد 

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 10201 عثمان بن يورو با 11/01

 :  مقدمإلى رتبة 

 : رائدال

 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 11211 محفوظ احمد كركوب 90/11

V-  األسنان فئة األطباء والصيادلة وجراحي

 والبيطريين العسكريين
 :  طبيب نقيبإلى رتبة 

 : الطبيب المالزم أول
 الرقم العسكري االسم واللقب الرقم

 012110 محمد محمد االمين 11/02

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا :  9المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سالمرسوم الذي 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

يونيو  90صادر بتاريخ  9102-921مرسوم رقم 

يقضي باالحتفاظ بضابط من الجيش الوطني في  9102

 الخدمة
الرقم  سيد اب محمد دوسويحتفظ بالمقدم : المادة األولى

في الخدمة لمدة سنتين بعد تجاوزه  29231العسكري 

 الحد العمري لرتبته، وذلك ابتداء من فاتح أغسطس

9102. 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم : 9المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية سالذي 
 .الموريتانية

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

يونيو  92صادر بتاريخ  9102-922رقم  مرسوم

يقضي بترقية طالبين ضابطين إلى رتبة جراح  9102

 أسنان مالزم أول وطبيب مالزم أول من الدرك الوطني
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يرقى الطالبان الضابطان الطبيبان التاليان : المادة األولى

 أسنانإسميهما ورقميهما االستدالليان إلى رتبة جراح 

بصفة نهائية اعتبارا من  أولوطبيب مالزم  أولمالزم 

 :كما يلي  9102 أكتوبرفاتح 

 الرقم االستداللي االسم الكامل

 002922د  لميرة محمد الشيخ

عبد هللا محمد محمود الشيخ 
 المختار

 091921د 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم : 9المادة 

اإلسالمية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سالذي 

 .الموريتانية

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية

دجمبر    05صادر بتاريخ  034-0352مرسوم رقم 

-0352يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم  2019

المحدد للحد  0352يونيو  03صادر بتاريخ ال 312

 العمري لألفراد غير الضباط من الحرس الوطني

 من المرسوم األولىترتيبات المادة  ىتلغ:  المادة األولى

المحدد  1812يونيو  18صادر بتاريخ ال 1812-800

 للحد العمري لألفراد غير الضباط من الحرس الوطني

  :وتحل محلها الترتيبات التالية 

يحدد الحد العمري لألفراد غير :  (جديدة) 02المادة 

 :التالي الضباط من الحرس الوطني على النحو

 –مساعد  -رقيب أول -رقيب)ضباط صف 
 مساعد أول

 سنة 70

 سنة 77 حرسيين

يحق لهؤالء األفراد االستفادة من حقهم في التقاعد 

التقاعد وحقهم في  ،سنة من الخدمة 17بعد النسبي 

 .سنة من الخدمة 17بعد باالقدمية 

 وزير الداخلية  من طرفمقرر اإلحالة إلى التقاعد  يوقع

  .من قائد أركان الحرس الوطنيباقتراح والالمركزية 

كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  ىتلغ : 0المادة 

 1812 المرسوم وخاصة تلك الواردة في المرسوم رقم

المحدد للحد  1812يونيو  18صادر بتاريخ ال 800-

 .العمري لألفراد غير الضباط من الحرس الوطني

ة بتنفيذ هذا يكلف وزير الداخلية والالمركزي : 4المادة 

المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 9102فبراير  03صادر بتاريخ  1125مقرر رقم 

يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمنظومة المعلومات 
تها اوتحديد صالحي( وابيس)الشرطية لغرب افريقيا 

 وتنظيم سير عملها

لجنة وطنية للمعلومات  تم إنشاءي: المادة األولى
الشرطية إلفريقيا الغربية على مستوى المديرية العامة 

 .لألمن الوطني

 :تتألف اللجنة الوطنية من :  9المادة 

 :الرئيس 

 المدير  العام لألمن الوطني 
 :األعضاء 

  من يمثله ؛ أوقائد أركان الدرك الوطني 
  من يمثله ؛ أوالمدير العام للجمارك 
  أو من المدير العام للتجمع العام ألمن الطرق

 يمثله ؛
 قاض ممثال لوزارة العدل ؛ 
 مدير الشرطة القضائية واألمن العمومي ؛ 
 رئيس المكتب المركزي الوطني لالنتربول ؛ 
 رئيس مصلحة الشرطة الفنية والعلمية. 

العمومي  واألمنتتولى مديرية الشرطة القضائية 
 .قطة االتصال بالنسبة لهاسكرتارية اللجنة، وتمثل ن

يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص متخصص 
 .لمساعدتها عند الحاجة

) تكلف اللجنة الوطنية للمعلومات الشرطية :  3المادة 

بما ( منظومة المعلومات الشرطية لغرب افريقيا وابيس
 :يلي 

  وضع قاعدة وطنية معلوماتية للبيانات الجنائية
 ية إلنفاذ القانون ؛تغذيها كافة المصالح الوطن

 السهر على حماية وأمن أنظمة البيانات ؛ 
  العمل على خلق بيئة قانونية مناسبة لجمع

وتسيير واستغالل البيانات التي تنتجها مصالح 
 إنفاذ القانون المختلفة ؛

  إعداد تقارير حول حالة سير عمل المنظومة
واالقتراحات الهادفة إلى إدخال تحسينات على 

 .وتطوير النظامفاعلية 
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو :  2المادة 

 .بطلب من عضو أو عدة أعضاء منها

تقع نفقات سير عمل اللجنة على ميزانية :  5المادة 

المديرية العامة لألمن )وزارة الداخلية والالمركزية 
 (.الوطني

يكلف األمين العام لوزارة الداخلية  : 2المادة 

والمدير العام لألمن الوطني، كل فيما  ةوالالمركزي

الجريدة الرسمية  يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

مايو  92بتاريخ صادر  012 – 9102مرسوم رقم 

ق بتعيين بعض الموظفين بوزارة الداخلية يتعل 9102

 والالمركزية 
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يعين الموظفون التالية أسماؤهم اعتبارا : المادة األولى

بوزارة الداخلية والالمركزية وذلك  9102/ 10/10من 

 : على النحو التالي
 اإلدارة المركزية
 ديوان الوزير

محمد المصطفى ولد محمد فال الرقم :  المستشار الفني

إداري بوزارة  1121010211الوطني للتعريف 

خلفا للسيدة هاوي  H 01111الداخلية، الرقم االستداللي 

التي استفادت  P 01112مامادو سي،الرقم االستداللي 

 .من حقها في التقاعد 
 اإلدارة العامة لدعم مسار المسلسل االنتخابي

حمد ولد انتليت الرقم الوطني للتعريف م:  المدير العام -

مهندس رئيسي في المعلوماتية الرقم  1100211091

خلفا للسيد محمد المصطفى ولد   A 12111االستداللي

الذي استدعي  H 01112محمد فال،الرقم االستداللي 

 .لمهام أخرى 
 مديرية اإلحصاء والسجل االنتخابي

د سعيد الرقم محمد لمين ولد محمد المامي ول: المدير -

غير منتسب ) 2210120122الوطني للتعريف 

 (.وظيفة شاغرة)، (للوظيفة العمومية
 مديرية الشؤون اإلدارية والمالية

دحمان ولد بيروك الرقم الوطني للتعريف : المدير -

إداري مساعد بوزارة الداخلية، الرقم  0211929112

 خلفا للسيد المختار ولد أحمد،  Q90202االستداللي 

الذي استفاد من حقه في  54900Yالرقم االستداللي 

 .التقاعد
 مديرية التعاون والدراسات والبرمجة

اطفيلة بنت محمدن الرقم الوطني للتعريف  : المديرة

إدارية بوزارة الداخلية الرقم  9021129122

 (.وظيفة شاغرة)،  Y 21202االستداللي 

 مديرية االتصاالت
  ولد مسعود نت عبد هللازينب ب: المديرة المساعدة-

إدارية بوزارة  1002220222الرقم الوطني للتعريف 

 (.وظيفة شاغرة)، L 21211الداخلية الرقم االستداللي 

 اإلدارة اإلقليمية
 والية الحوض الشرقي 

 مقاطعة جكني
 : المركز اإلداري اعوينات ازبل

ماء العينين ولد اجاكيلي الرقم الوطني : رئيس المركز-

كاتب إدارة، الرقم االستداللي  1212119120للتعريف 

Q 01192  خلفا للسيد الحسن ولد أحمد، الرقم

 .الذي استفاد من حقه في التقاعد  R 90211االستداللي 

 :مقاطعة تنبدغة 
محمد يسلم ولد محمد سعد بوه الرقم :  الحاكم المساعد-

إداري بوزارة  1022110222عريف الوطني للت

خلفا للسيد أحمد  E 96743الداخلية، الرقم االستداللي 

الذي  A 29112يحي ولد سيدي، الرقم االستداللي 

 .استدعي لمهام أخرى

 والية لعصابة
 : مقاطعة كنكوصة

 : المركز اإلداري هامد
أبي ولد عالي الرقم الوطني للتعريف :رئيس المركز

بوزارة الداخلية، الرقم  إداري 1211111112

خلفا للسيد زيدان ولد سيداتي،  T 21211االستداللي 

 .الذي استدعي لمهام أخرى R 21210الرقم االستداللي 

 :والية كوركول 
محمد فال ولد سيدي محمود الرقم  :الحاكم المساعد 

الرقم  محرر إدارة، 0109111129الوطني للتعريف 

 اب ولد محمد األمين،خلفا للسيد  G90222االستداللي 

الذي استفاد من حقه في  P91192الرقم االستداللي 

 .التقاعد 

 : 0المركز اإلداري لكصيبة
سيدي ولد الشيخ أحمد الرقم الوطني  :رئيس المركز

محرر إدارة، الرقم  0211211202للتعريف 

خلفا للسيد ماء العينين ولد   F 25996االستداللي 

الذي استدعي  Q 01192اجاكيلي ، الرقم االستداللي 

 .لمهام أخرى 
 :مقاطعة امبود 

الشيخ احمد ولد محمدن الرقم الوطني :  الحاكم المساعد

الرقم  إداري بوزارة الداخلية، 2101209100للتعريف 

خلفا للسيد محمد عيسى ولد  M21212االستداللي 

الذي استفاد  Y 22110، الرقم االستدالليهللا سيدي عبد

 .من حقه في التقاعد 
 والية اترارزة

:  المستشار المكلف بالشؤون السياسية واالجتماعية
محمد ولد سيداتي الرقم الوطني للتعريف 

الرقم  إداري بوزارة الداخلية،  0121190901

خلفا للسيد عاليون عبد الرحمن  Z 90111 االستداللي

الذي استدعي لمهام  L29122االستداللي الرقم  با،

 .أخرى
 : مقاطعة بوتلميت

اعمر ولد محمد ولد اعل الرقم :  الحاكم المساعد

محررإدارة، الرقم  2112209201الوطني للتعريف 

خلفا للسيد محمد ولد عبدهللا ،  R 29220االستداللي 

 .الذي استدعي لمهام أخرى Z 21200الرقم االستداللي 

 والية آدرار
:  المستشار المكلف بالشؤون السياسية واالجتماعية

   9011920901الرقم الوطني للتعريف الشيخ ولد بالل 

  96754Rالرقم االستداللي  إداري بوزارة الداخلية،

 الرقم االستداللي خلفا للسيد الذهبي ولد سيدي عالي ،

F29191 الذي استدعي لمهام أخرى. 

 :مقاطعة أطار
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سيدينا ولد حمادي ولد زيني الرقم الوطني  :الحاكم 

إداري بوزارة الداخلية، الرقم  9090109101للتعريف 

 خلفا للسيد لبات ولد المختار، N 22220االستداللي 

 .الذي استدعي لمهام أخرى K 22112الرقم االستداللي 

 والية داخلت انواذيب
 :مقاطعة الشامي 
الرقم الوطني  اللة بنت سيدي محمد:  الحاكم المساعد

إداري مساعد بوزارة  1902201020للتعريف 

خلفا للسيد  B 29121الرقم االستداللي  الداخلية،

الذي  M90120الرقم االستداللي  شيخاني ولد بوه،

 .استدعي لمهام أخرى 
 والية تكانت

 :مقاطعة تجكجة
محمد حامد ولد محفوظ الرقم الوطني : الحاكم المساعد 

إداري مساعد بوزارة  1112110211للتعريف 

خلفا للسيد محمد  K 91111الداخلية، الرقم االستداللي 

الذي استفاد من  J 02120الرقم االستداللي  ،ولد مولود

 .حقه في التقاعد 
 : والية كيديماغا

زيدان :  المستشار المكلف بالشؤون اإلدارية والقانونية

 9212111010ولد سيداتي، الرقم الوطني للتعريف 

خلفا  R21210الرقم االستداللي  إداري بوزارة الداخلية،

 F90221للسيد سيدي ولد الشيخ أحمد، الرقم االستداللي 

 .الذي استدعي لمهام أخرى 
 :والية تيرس زمور

محمد ولد عبدهللا ولد احمد الرقم  :الوالي المساعد

إداري بوزارة  9212111010للتعريف الوطني 

خلفا للسيد أحمد   92323Aالرقم االستداللي ،لداخليةا

الذي استدعي  F 29122ولد كبادي، الرقم االستداللي 

 .لمهام أخرى
 :مقاطعة افديرك 

الذهبي ولد سيدي عالي، الرقم الوطني للتعريف :الحاكم 

الرقم  إداري بوزارة الداخلية، 0221002212

خلفا للسيد الداه ولد محمد  F29191لي االستدال

الذي استفاد من  E 92122الصغير، الرقم االستداللي 

 .حقه في التقاعد 
 والية إنشيري

سي، الرقم  مامادو كوجيل آمادو :الوالي المساعد

إداري بوزارة  1121221911الوطني للتعريف 

 توكا خلفا للسيد 92334M الرقم االستداللي الداخلية،

الذي استفاد من   W02101اكويتا، الرقم االستداللي 

 .حقه في التقاعد
 :مقاطعة اكجوجت 

، الرقم الوطني للتعريف لبات ولد المختار: الحاكم 

الرقم  ،إداري بوزارة الداخلية 1911112122

خلفا للسيد سيدنا ولد حمادي ولد  K 49069االستداللي 

دعي لمهام الذي است N22220زيني، الرقم االستداللي 

 .أخرى 

 :والية انواكشوط الشمالية
محمد : المستشار المكلف بالشؤون اإلدارية والقانونية

 2111221110ولد عبد هللا، الرقم الوطني للتعريف 

خلفا للسيد  Z21200 الرقم االستداللي إداري مدني،

الذي   Z90111 محمد ولد سيداتي، الرقم االستداللي 

 .استدعي لمهام أخرى 
الرقم الوطني  الشيخاني ولد ابوه، :مدير الديوان

الرقم  إداري بوزارة الداخلية، 1190929110للتعريف 

خلفا للسيد دحمان ولد بيروك،  M 90120االستداللي 

 .الذي استدعي لمهام أخرى Q 90202م االستداللي قالر

 :مقاطعة دار النعيم
ريف الرقم الوطني للتع عاليون عبد الرحمن با،: الحاكم

إداري مساعد بوزارة الداخلية، الرقم  2120091011

 خلفا للسيد مامادو كوجل آمادو L 29122االستداللي 

الذي استدعي لمهام  M 29112سي، الرقم االستداللي 

 .أخرى
 :والية انواكشوط الغربية

أحمد  :المستشار المكلف بالشؤون اإلدارية والقانونية
ولد سيدي، الرقم الوطني للتعريف  يحي

إداري مساعد بوزارة الداخلية، الرقم  2220100212

 (.وظيفة شاغرة) A 29112االستداللي 

 مقاطعة تفرغ زينة 
الرقم  الرحمن، محمد الشيخ ولد محمد عبد: الحاكم

الرقم  إداري مساعد، 1911001010الوطني للتعريف 

محمد ولد عبد خلفا للسيد سيدي  H 29121االستداللي 

الذي استدعي لمهام  H 29101هللا، الرقم االستداللي 

 .أخرى

هللا ولد اصغير، الرقم  محمد عبد :الحاكم المساعد

إداري بوزارة  2011190010الوطني للتعريف 

خلفا للسيد محمد  C 21212الداخلية، الرقم االستداللي 

الذي  A 29191هللا ولد احمد، الرقم االستداللي  عبد

 .استدعي لمهام أخرى

 :مقاطعة السبخة
الرقم الوطني للتعريف  هللا، سيدي محمد ولد عبد: الحاكم

إداري مساعد بوزارة الداخلية، الرقم  0129221002

خلفا للسيد محمد الشيخ ولد محمد  H 29101االستداللي 

الذي استدعي  H 29121عبد الرحمن الرقم االستداللي 

 .لمهام أخرى

 :قاطعة لكصرم

وجاه بنت محمد ماء العينين، الرقم  :الحاكم المساعد

إدارية بوزارة   1212122202الوطني للتعريف 

خلفا للسيدة اللة  A21121الداخلية، الرقم االستداللي 

التي  B29121بنت سيدي محمد ، الرقم االستداللي 

 .استدعيت لمهام أخرى

الرسمية ينشر هذا المرسوم في الجريدة  :9المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني 
 والمهني

 نصوص مختلفة
مايو  92صادر بتاريخ  015 – 9102مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة  9102

 المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني
أعضاء مجلس إدارة يعين رئيس و : المادة األولى

المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني على النحو 
 :التالي

 دجيبي صو :الرئيس
مدير مركزة المحاسبة و دعم التحصيل في  -

المديرية العامة للضرائب، ممثال عن وزارة 
 االقتصاد والمالية؛

التوقعات والتحليل  المدير المساعد لمديرية -
رة االقتصاد االقتصادي، ممثال عن وزا

 والمالية؛
المدير العام للتشغيل، ممثال عن وزارة  -

الوظيفة العمومية والعمل و التشغيل و 
 عصرنة اإلدارة؛

مدير التكوين التقني والمهني، ممثال عن  -

 وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني؛
المستشار المكلف بالتنمية في االتحاد الوطني  -

ممثال عن أرباب ، ألرباب العمل الموريتانيين

 ؛ العمل الموريتانيين
رئيس قطاع العالقات الخارجية والتعاون  -

بالكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، ممثال 

 عن المنظمات النقابية؛
رئيس قطاع الهندسة التربوية، ممثال لعمال  -

المعهد الوطني لترقية التكوين التقني 

 والمهني؛
 .لطاقم تدريس التكوين التقني والمهني ممثال -
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :9المادة 

 .المرسوم

يكلف وزير التهذيب الوطني و التكوين  :3المادة 

المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 
 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 والطاقة وزارة البترول والمعادن

 نصوص مختلفة

يونيو  03صادر بتاريخ  500 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0340يقضي بتجديد الرخصة رقم  0352

تي والي) شتراترشفي ( ذهبال) 0مواد المجموعة 
 Tafoli Minerals  لصالح شركة( اترارزه وادرار

Sarl 

للبحث عن  0340تجدد الرخصة رقم : المادة األولى

سنوات ( 0)لمدة ثالث  (ذهبال) 0 المجموعة مواد

ابتداء من تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح 

 ، و المسماة فيما Tafoli Minerals Sarlشركة 

 .Tafoli Minerals يلي 

تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة  :0المادة 

لصاحبها، في ( درارآتي اترارزه ووالي) شتراترش

حدود محيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 

 1حصريا للتنقيب و البحث عن مواد المجموعة 

 (.ذهبال)

 165يحدد محيط هذه الرخصة التي تساوي مساحتها 
 11، 18، 0 ،0، 2، 2، 7، 0، 0، 1، 1  :النقاط  1كم
 : ذات اإلحداثيات المبينة في الجدول التالي  و 11و

 ص س المنطقة النقاط

1 10 701.000 2.110.000 

1 10 701.000 2.106.000 

0 10 708.000 2.106.000 

0 10 708.000 2.093.000 

7 10 697.000 2.093.000 

2 10 697.000 2.094.000 

7 28 670.000 2.094.000 

8 28 670.000 2.106.000 

9 28 674.000 2.106.000 

10 28 674.000 2.108.000 

11 28 681.000 2.108.000 

12 28 681.000 2.110.000 

بتنفيذ  Tafoli Mineralsشركة  تلتزم :0المادة 

برنامج أشغال، على مدى السنوات الثالث المقبلة، 

 :على الخصوصيتضمن 

 ؛ تحليل جميع األشغال السابقة 
  ؛ 1/7888إنجاز تخريط جيولوجي بمقياس 
  188إنجاز حملة جيوكيميا أرضية بسعةx 188؛ 
 مسح جيوفيزيائي أرضي ؛ 
 دراسة صخرية ؛ 
 حساب االحتياطات ؛ 
 حملة للحفر مع تضييق لشبكة الحفر ؛ 
 إعداد دراسة ما قبل الجدوي ودراسة الجدوي.  

 Tafoliو إلنجاز برنامجها لألشغال، تلتزم شركة 

Minerals اثنتين ال يقل عن  مالي ، باستثمار مبلغ

 .أوقية جديدة( 21.888.888) وسبعين مليون

كما يجب على الشركة مسك محاسبة طبقا للمخطط 
المحاسبي الوطني لجميع النفقات التي قيم بها و التي يتم 
تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 

 .المكلفة بالمعادن
بإشعار  Tafoli Mineralsتتعهد شركة  :4المادة 

ية التي قد اإلدارة بنتائج أشغالها و خاصة النقاط المائ

 .تعثر عليها في محيط رخصتها و كذلك األماكن األثرية
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و على الشركة احترام كافة األحكام القانونية و التنظيمية 

 –1880البيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقم بالمتعلقة 

المعدل و  1880نوفمبر  80الصادر بتاريخ  800

الصادر بتاريخ  187 –1882المكمل بالمرسوم رقم 

 .المتعلق بدراسة التأثير على البيئة 1882ريل أب 10

يجب على شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم، : 1المادة 
Tafoli Minerals  المكلفة بالمعادن  لإلدارةأن تقدم

 الضمانةبمبلغ  إيداعايوما، وثيقة تثبت  17في ظرف 
وإال فإن  األشغالتنفيذ  نالمصرفية الخاصة بحس

 .الرخصة سيتم إلغاؤها
أن تسدد عند ذكرى تاريخ  ومن جهة أخرى، يجب عليها

 1088و 1188التجديد اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 
 تاسعةوال ثامنة، على التوالي للسنة ال1للكم/أوقية جديدة

من صالحية هذه الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم 
 .إلغاؤها

،  Tafoli Mineralsيجب على شركة  :6المادة 
احترام مدونة الشغل في موريتانيا، خاصة النظم 
المعمول بها فيما يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل 
األجانب، و أن تعطي األولوية للموريتانيين في مجال 

 . تقديم الخدمات حال تكافؤ شروط الجودة و األسعار
يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ : 2المادة 

ذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية هذا المرسوم ال
 . اإلسالمية الموريتانية

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

 يونيو 03صادر بتاريخ  504 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0214يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية ) اديامير الشماليةفي منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 Mauritanienne لصالح شركة ( اترارزه

Minière de Recherche et 
d’Exploitation d’Or (MMREO SA) 

للبحث عن  0214تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

 تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
Mauritanienne Minière de Recherche 

 et  d’Exploitation d’Or والمسماة فيما يلي  :
MMREO SA. 

 تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود  ( اترارزهوالية ) اديامير الشمالية

 حصريامحيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل

 513محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
ذات اإلحداثيات  0و 2، 2، 7 ،0 0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : المبينة في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 350 000 1.849 000 

1 10 368 000 1.849 000 

0 10 368 000 1.841 000 

0 10 348 000 1.841 000 

5 28 348.000 1.843 000 

6 28 349.000 1.843 000 

7 28 349.000 1 845 000 

8 28 350.000 1 845 000 

 على مدى  MMREO شركة  تلتزم :0المادة 
يتضمن  بإنجاز برنامج أشغال   ،السنوات الثالث المقبلة

 : على الخصوص

  ؛ المتوفرةجمع المعطيات 

  ؛ تفصيليتخريط إنجاز 

 جيوكميا جهوية ؛ 

 وأخذ وتحليل العينات. 
 ، MMREO شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم

خمسمائة  ماليين وباستثمار مبلغ ال يقل عن أربعة 
 .جديدة أوقية( 4.151.333) وخمسة عشر ألف

أن تباشر  MMREOيجب على شركة  :4المادة 

يوما بدءا من  08برنامج أشغالها في أجل ال يتجاوز 

من هذا  0تاريخ منح الرخصة طبقا لترتيبات المادة 

 .إلغاؤهاوإال فإن الرخصة سيتم المرسوم، 

، بإشعار اإلدارة بنتائج  MMREO شركةتتعهد 
تعثر عليها في قد أشغالها و خاصة النقاط المائية التي 

 .محيط رخصتها و كذلك األماكن األثرية
كما يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 

التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات
المصالح المختصة في المديرية تصديقها من طرف 

 .المكلفة بالمعادن
 شريعيةوعلى الشركة، احترام كافة األحكام القانونية والت

لبيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقم ا بسالمة المتعلقة
 1880نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880

 187 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 
المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ 
 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 

MMREO  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة  17ظرف 

المصرفية الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن 

 .الرخصة سيتم إلغاؤها

 ،عند ذكرى تاريخ المنح عليها أيضا أن تسدد، و يحب

 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 

، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 

، في حال  MMREOشركة يجب على  :6المادة 
لسجل المعدني بطلبها تجديد رخصتها أن تتقدم إلى ا

أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال  (0) أربعة
 .فإن الطلب سيتم رفضه
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الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 
 .المعدني مع التربيع المساحي للسجل 

كذلك إعطاء كل  MMREOشركة هذا و يجب على 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 

ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .بالمعادن
من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة

 .صالحيتها

احترام مدونة   MMREO شركة يجب على :2المادة 
في موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها فيما  الشغل

يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 
األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
لرسمية ينشر في الجريدة اسهذا المرسوم الذي 

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

 يونيو 03صادر بتاريخ  503 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0411يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

واليتي ) اتوير كتايت في منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 Tiris لصالح شركة  (داخلت نواذيبو وانشيري

International Mining (TIMCO Sarl) 
Company 
للبحث عن  0411تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى

سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 
 تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
Tiris International Mining (TIMCO 

Sarl) Company 
 .TIMCO:  والمسماة فيما يلي 

اتوير  هذه الرخصة الواقعة في منطقةتخول :  0المادة 
لصاحبها في ( واليتي داخلت نواذيبو وانشيري) كتايت 

حدود محيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل حصريا

 504محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
، 11، 18، 0، 0، 2، 2، 7 ،0 0، 1، 1بالنقاط  1كم

11 ،10 ،10 ،17 ،12 ،12 ،10 ،10 ،18 ،11 ،
11 ،10 ،10 ،17 ،12 ،12 ،10 ،10 ،08 ،01 ،
01 ،00 ،00 ،07 ،02 ،02 ،00 ،00 ،08 ،01 ،
01 ،00 ،00 ،07 ،02 ،02 ،00 ،00 ،78 ،71 ،
ذات  28و 70، 70، 72، 72، 77، 70، 70، 71

 : اإلحداثيات المبينة في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 444 000 2 225 000 

1 10 451 000 2 225 000 

0 10 451 000 2 223 000 

0 10 450 000 2 223 000 

5 28 450.000 2 222 000 

6 28 449.000 2 222 000 

7 28 449.000 2 220 000 

8 28 448.000 2 220 000 

9 28 448.000 2  218 000 

10 28 444.000 2 218 000 

11 28 444.000 2 217 000 

12 28 443.000 2 217 000 

13 28 443.000 2 216 000 

14 28 442.000 2 216 000 

15 28 442.000 2 215 000 

16 28 439.000 2 215 000 

17 28 439.000 2 213 000 

18 28 437.000 2 213 000 

19 28 437.000 2 212 000 

20 28 436.000 2 212 000 

21 28 436.000 2 211 000 

22 28 435.000 2 211 000 

23 28 435.000 2 210 000 

24 28 432.000 2 210 000 

25 28 432.000 2 209 000 

26 28 429.000 2 209 000 

27 28 429.000 2 208 000 

28 28 427.000 2 208 000 

29 28 427.000 2 207 000 

30 28 426.000 2 207 000 

31 28 426.000 2 206 000 

32 28 424.000 2 206 000 

33 28 424.000 2 205 000 

34 28 423.000 2 205 000 

35 28 423.000 2 208 000 

36 28 421.000 2 208 000 

37 28 421.000 2 210 000 

38 28 425.000 2 210 000 

39 28 425.000 2 211 000 

40 28 426.000 2 211 000 

41 28 426.000 2 212 000 

42 28 429.000 2 212 000 

43 28 429.000 2 213 000 

44 28 430.000 2 213 000 

45 28 430.000 2 214 000 

46 28 433.000 2 214 000 

47 28 433.000 2 215 000 

48 28 437.000 2 215 000 

49 28 437.000 2 216 000 

50 28 439.000 2 216 000 

51 28 439.000 2 218 000 

52 28 440.000 2 218 000 
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53 28 440.000 2 219 000 

54 28 441.000 2 219 000 

55 28 441.000 2 220 000 

56 28 442.000 2 220 000 

57 28 442.000 2 222 000 

58 28 443.000 2 222 000 

59 28 443.000 2 223 000 

60 28 444.000 2 223 000 

برنامج  تنفيذب  TIMCO  شركة  تلتزم :0المادة 
 :  أساسا، يتضمن   أشغال خالل السنوات الثالث المقبلة

 ؛ اقتناء المعطيات المتوفرة 

 ؛ سيةيللمعطيات المغناطمفصل  حليلت 

  إنشاء حفريات عمودية استكشافية في بنية ما
 قبل الكمرى ؛

  إجراء برنامج حفر مائل وعميق من أجل
 معاينة األهداف ؛

  تنفيذ حفريات على المناطق التي تظهر
 .احتياطي

،  TIMCO شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم
مليون  اثنتين وأربعينباستثمار مبلغ ال يقل عن 

 .جديدة أوقية( 40.333.333)
كما يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 

التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات
تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 

 .المكلفة بالمعادن
أن تباشر برنامج أشغال  TIMCO شركة يجب على  

يوما بدءا من تاريخ منح  08البحث في أجل ال يتجاوز 
 .الرخصة، وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

، بإشعار اإلدارة TIMCO شركةتتعهد : 4المادة 
تعثر عليها قد النقاط المائية التي بنتائج أشغالها و خاصة 

 .في محيط رخصتها و كذلك األماكن األثرية

و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونية 
لبيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقم باالمتعلقة  شريعيةوالت

 1880نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880
 187 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة  1882ابريل  10بتاريخ  الصادر
 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
TIMCO  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  17
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .هاإلغاؤ
 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 
، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 

، في حال تجديد  TIMCOشركة يجب على  :6المادة 
 (0) قدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعةرخصتها أن تت

أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 
 .سيتم رفضه

الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 
 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 

كذلك إعطاء كل  TIMCOشركة هذا و يجب على 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 

ية ل أن تطلب تحويل ملكو ال يمكن لها بأي حا .بالمعادن
من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة

 .صالحيتها
احترام مدونة   TIMCO شركة يجب على :2المادة 

الشغل في موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها فيما 
يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 

مات حال األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخد
 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
******************** 

 يونيو 03صادر بتاريخ  505 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0211يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية ) 5لكويس في منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 & Wafa Mining لصالح شركة ( داخلت انواذيبو
Petroleum 

للبحث عن  0211تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

 تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
Wafa Mining & Petroleum    والمسماة فيما

 WMP:  يلي

 تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود  ( داخلت انواذيبووالية ) 5لكويس 

 حصريامحيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل

 065محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
ذات اإلحداثيات  0و 2، 2، 7 ،0 0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : المبينة في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 460 000 2.330 000 

1 10 445 000 2.330 000 

0 10 445 000 2.341 000 

0 10 448 000 2.341 000 

5 28 448.000 2.344 000 

6 28 444.000 2.344 000 

7 28 444.000 2 354 000 
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8 28 460.000 2 354 000 

السنوات  على مدى  WMP شركة تلتزم :0المادة 
يتضمن على  بإنجاز برنامج أشغال ،الثالث المقبلة

 : الخصوص

  ؛ المتوفرةجمع المعطيات 

 التنقيب بالمطرقة ؛ 

 تخريط جيولوجي مفصل للمنطقة ؛ 

  العينات ؛أخذ وتحليل 

 مسح جيوفيزيائي أرضي ؛ 

 تنفيذ خنادق وحفر. 
،  WMP شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم

( 1.333.333)ماليين  ثمانيةباستثمار مبلغ ال يقل عن 
 .جديدة أوقية

أن تباشر برنامج  WMPيجب على شركة  :4المادة 

يوما بدءا من تاريخ منح  08أشغالها في أجل ال يتجاوز 

وإال من هذا المرسوم،  0الرخصة طبقا لترتيبات المادة 

 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

، بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها و  WMP شركةتتعهد  
تعثر عليها في محيط قد خاصة النقاط المائية التي 

 .األماكن األثريةرخصتها و كذلك 

كما يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 
التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 
 .المكلفة بالمعادن

و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونية 
ا لترتيبات لبيئة طبقاسالمة بالمتعلقة  شريعيةوالت

نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880المرسوم رقم 
 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم  1880
المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ  187

 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
WMP رف ، أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظ

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  17
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها
 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 

 ، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 

، في حال تجديد WMPشركة يجب على  :6المادة 

( 0)رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعة 

أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 

 .سيتم رفضه

الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 
 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 

كذلك إعطاء كل   WMP شركة   هذا و يجب على 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 

ية يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك و ال .بالمعادن
من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة

 .صالحيتها
احترام مدونة   WMP شركة يجب على :2المادة 

الشغل في موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها فيما 
يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 

مجال تقديم الخدمات حال األولوية للموريتانيين في 
 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
******************* 

 يونيو 03صادر بتاريخ  500 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0212يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية ) 0لكويس في منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 & Wafa Mining لصالح شركة ( داخلت انواذيبو
Petroleum 

للبحث عن  0212تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

 سوم لصالح شركةتاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المر
Wafa Mining & Petroleum   والمسماة فيما

 WMP:  يلي

 تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود  ( داخلت انواذيبووالية ) 0لكويس 

 حصريامحيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل

 054محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
 11، 18، 0، 0، 2، 2،  7 ،0 0، 1، 1بالنقاط  1كم
 : ذات اإلحداثيات المبينة في الجدول التالي 11و

 ص س المنطقة النقاط

1 10 470 000 2.329 000 

1 10 470 000 2.327 000 

0 10 468 000 2.327 000 

0 10 468 000 2.325 000 

5 28 466.000 2.325 000 

6 28 466.000 2.322 000 

7 28 460.000 2 322 000 

8 28 460.000 2 354 000 

9 28 470.000 2 354 000 

10 28 470.000 2 334 000 

11 28 472.000 2 334 000 

12 28 472.000 2 329 000 
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السنوات  على مدى  WMP شركة  تلتزم :0المادة 
يتضمن على  برنامج أشغال بإنجاز   ،الثالث المقبلة

 : الخصوص

  ؛ المتوفرةجمع المعطيات 

 التنقيب بالمطرقة ؛ 

 تخريط جيولوجي مفصل للمنطقة ؛ 

 أخذ وتحليل العينات ؛ 

 مسح جيوفيزيائي أرضي ؛ 

 تنفيذ خنادق وحفر. 
،  WMP شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم

 خمسمائة ألف ماليين و سبعةباستثمار مبلغ ال يقل عن 
 .جديدة أوقية( 2.133.333)

أن تباشر برنامج  WMPيجب على شركة  :4المادة 

يوما بدءا من تاريخ منح  08أشغالها في أجل ال يتجاوز 

وإال من هذا المرسوم،  0الرخصة طبقا لترتيبات المادة 

 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها و  ، WMP شركةتتعهد 
تعثر عليها في محيط قد خاصة النقاط المائية التي 

 .رخصتها و كذلك األماكن األثرية

كما يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 
التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 
 .فة بالمعادنالمكل

و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونية 
لبيئة طبقا لترتيبات اسالمة بالمتعلقة  شريعيةوالت

نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880المرسوم رقم 
 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم  1880
المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ  187

 .البيئةالتأثير على 

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
WMP  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  17
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها
 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 
، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 
، في حال تجديد  WMPشركة يجب على  :6المادة 

( 0)رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعة 
قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب  أشهر على األقل

 .سيتم رفضه
الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و

و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها
راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 

إعطاء كل  كذلك  WMP شركةعلى هذا و يجب 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 

ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .بالمعادن
من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة

 .صالحيتها
احترام مدونة   WMP شركة يجب على :2المادة 

ما الشغل في موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها في
يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 
األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
********************* 

 يونيو 03صادر بتاريخ  500 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0412يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

 ةوالي)  احديبت بالعةفي منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 Tiris International لصالح شركة  (انشيري

Mining Company (TIMCO Sarl)  
للبحث عن  0412تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى

سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 
 تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
Tiris International Mining Company 

(TIMCO Sarl)   والمسماة فيما يلي  :TIMCO. 
 تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 

لصاحبها في حدود   (انشيريوالية ) احديبت بالعة 
 حصريامحيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 

 .0لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل

 45محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
، 11، 18، 0، 0، 2، 2، 7 ،0 0، 1، 1بالنقاط  1كم

ذات اإلحداثيات المبينة في الجدول ، 10و 10، 11
 : التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 466 000 2 225 000 

1 10 469 000 2 225 000 

0 10 469 000 2 217 000 

0 10 465 000 2 217 000 

5 28 465.000 2 216 000 

6 28 462.000 2 216 000 

7 28 462.000 2 217 000 

8 28 463.000 2 217 000 

9 28 463.000 2 219 000 

10 28 464.000 2 219 000 

11 28 464.000 2 222 000 

12 28 465.000 2 222 000 

13 28 465.000 2 224 000 

14 28 466.000 2 224 000 
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برنامج  تنفيذب  TIMCO  شركة  تلتزم :0المادة 
 :  أساسا، يتضمن  أشغال خالل السنوات الثالث المقبلة

 ؛ اقتناء المعطيات المتوفرة 

 ؛ سيةيللمعطيات المغناطمفصل  حليلت 

  إنشاء حفريات عمودية استكشافية في بنية ما
 قبل الكمرى ؛

  إجراء برنامج حفر مائل وعميق من أجل
 معاينة األهداف ؛

  تنفيذ حفريات على المناطق التي تظهر
 .احتياطي

،  TIMCO شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم
مليون  اثنتين وأربعينباستثمار مبلغ ال يقل عن 

 .جديدة أوقية( 40.333.333)
كما يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 

التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات
تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 

 .المكلفة بالمعادن
أن تباشر برنامج أشغال  TIMCO شركة يجب على  

 هذهيوما من تاريخ منح  08البحث في أجل ال يتجاوز 
 .تصبح الغيةالرخصة، وإال فإن الرخصة 

، بإشعار اإلدارة TIMCO شركةتتعهد : 4المادة 
تعثر عليها قد بنتائج أشغالها و خاصة النقاط المائية التي 
 .في محيط رخصتها و كذلك األماكن األثرية

و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونية 
لترتيبات المرسوم رقم لبيئة طبقا باالمتعلقة  شريعيةوالت

 1880نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880
 187 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ 
 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
TIMCO رف ، أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظ

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  17
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها
 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 
 ، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية الرخصة و 
، في حال تجديد  TIMCOشركة يجب على  :6المادة 

( 0)رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعة 
أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 

 .سيتم رفضه
الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و

و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها
راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 
كذلك إعطاء كل  TIMCOشركة هذا و يجب على 

المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 

ية ل أن تطلب تحويل ملكو ال يمكن لها بأي حا .بالمعادن
من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة

 .صالحيتها
احترام مدونة   TIMCO شركة يجب على :2المادة 

الشغل في موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها فيما 
يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 

مات حال األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخد
 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
******************** 

 يونيو 03صادر بتاريخ  504 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0012يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية ) ناكراف جنوفي منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 OreCorp Mauritania لصالح شركة ( آدرار

للبحث عن  2259تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

  تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
OreCorp Mauritania Sarl والمسماة فيما يلي 

 :OreCorp 

اكراف  تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود محيطها و   ( آدراروالية ) نجنو

لتنقيب و ل حصرياإلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0البحث عن مواد المجموعة 

 506محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
ذات اإلحداثيات المبينة في  0و 0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 587 000 2.134 000 

1 10 587 000 2.142 000 

0 10 604 000 2.142 000 

0 10 604 000 2.134 000 

بإنجاز برنامج   OreCorp شركة  تلتزم :0المادة 
 : أساسا يتضمن    ،السنوات الثالث المقبلة ، خاللأشغال

  ؛ الجيولوجية الموجودةجمع المعطيات 

 ؛ المستهدفة تخريط مفصل للمنطقة 

 ؛ تنفيذ حملة جيوكيميائية أرضية 

 تنفيذ خنادق وحفر. 
،  OreCorp شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم

ثالثة عشر مليونا وأربعمائة باستثمار مبلغ ال يقل عن 
 أوقية( 50.422.033) وتسعة وتسعين ألفا وثالثمائة

 .جديدة

أن تباشر  OreCorpيجب على شركة  :4المادة 

يوما بدءا من  08برنامج أشغالها في أجل ال يتجاوز 



 5511العدد  ..............................0202  يناير 51 بتاريخ  ة اإلسالمية الموريتانية الجريدة الرسمية للجمهوري

 
 

17 
 

من هذا  0تاريخ منح الرخصة طبقا لترتيبات المادة 

 .وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاالمرسوم، 

بإشعار اإلدارة بنتائج  ، OreCorp شركةتتعهد  
تعثر عليها في قد أشغالها و خاصة النقاط المائية التي 

 .محيط رخصتها و كذلك األماكن األثرية

مسك محاسبة طبقا للمخطط المحاسبي كما يجب عليها 
التي يتم تصديقها  و التي قيم بها الوطني لجميع النفقات

من طرف المصالح المختصة في المديرية المكلفة 
 .بالمعادن

احترام كافة  ، OreCorpشركة  كما يجب على
لبيئة طبقا اسالمة بالمتعلقة  شريعيةاألحكام القانونية والت

الصادر بتاريخ  00 – 1880لترتيبات المرسوم رقم 
المعدل و المكمل بالمرسوم رقم  1880نوفمبر  80

 1882ابريل  10الصادر بتاريخ  187 – 1882
 .على البيئة المتعلق بدراسة التأثير

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
OreCorp  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة  17ظرف 
المصرفية الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن 

 .الرخصة سيتم إلغاؤها
 ،تاريخ المنحعند ذكرى  و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 
، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 
، في حال OreCorpشركة يجب على  :6المادة 

تجديد رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها 
أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال  (0) أربعة

 .فإن الطلب سيتم رفضه
الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و

و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها
راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 
كذلك إعطاء كل   OreCorpشركة هذا و يجب على 

المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 
ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .بالمعادن

من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة
 .صالحيتها

احترام مدونة   OreCorp شركة يجب على :2المادة 
ظم المعمول بها فيما الشغل في موريتانيا و خاصة الن

يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 
األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .اإلسالمية الموريتانيةللجمهورية 
************** 

 يونيو 03صادر بتاريخ  501 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0031يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

واليتي لعصابة )  واوهفي منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 AYA SARL لصالح شركة  (وكركول

للبحث عن  0031تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

 تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
AYA SARL  والمسماة فيما يلي  :AYA. 

واوه  تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود محيطها   (واليتي لعصابة وكركول) 

لتنقيب و ل حصرياو إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0البحث عن مواد المجموعة 

 133محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
ذات   0و 2، 2، 7 ،0 0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : اإلحداثيات المبينة في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 741 000 1 824 000 

1 10 756 000 1 824 000 

0 10 756 000 1 811 000 

0 10 757 000 1 811 000 

5 28 757.000 1 806 000 

6 28 756.000 1 806 000 

7 28 756.000 1 791 000 

8 28 741.000 1 791 000 

 ، برنامج أشغال تنفيذب  AYA  شركة  تلتزم :0المادة 
 : ، يتضمن  المقبلةالسنوات الثالث  على مدى

 ؛ تنقيب استراتيجي 

  ؛ العينات حليلتأخذ و 

 تخريط مفصل لمنطقة الرخصة ؛ 

 تنفيذ خنادق وحفر. 

،  AYA شركة تلتزم شغاللأل هاو إلنجاز برنامج

ا وخمسمائة مليون ثالثة عشرباستثمار مبلغ ال يقل عن 

 .جديدة أوقية( 50.133.333) ألف

يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط  كما

التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 

 .المكلفة بالمعادن

أن تباشر برنامج أشغال  AYA شركة يجب على  

يوما من تاريخ منح  08البحث في أجل ال يتجاوز 

 .الرخصة سيتم إلغاؤها الرخصة، وإال فإن

، بإشعار اإلدارة بنتائج  AYA شركةتتعهد : 4المادة 
تعثر عليها في قد أشغالها و خاصة النقاط المائية التي 

 .محيط رخصتها و كذلك األماكن األثرية
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و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونية 
 لبيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقمباالمتعلقة  شريعيةوالت

 1880نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880
 187 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 

المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ 
 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
AYA  17، أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف 

إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  يوما، وثيقة تثبت
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها
 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 
، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .الرخصة سيتم إلغاؤهاإال فإن صالحية الرخصة و 
، في حال تجديد  AYAشركة يجب على  :6المادة 

( 0)رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعة 
أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 

 .سيتم رفضه
الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و

يجب أن يكون و . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها
راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 
كذلك إعطاء كل  AYAشركة هذا و يجب على 

المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 
ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .بالمعادن

من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة
 .صالحيتها

احترام مدونة   AYA شركة يجب على :2المادة 

الشغل في موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها فيما 

يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 

األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال 

 .األسعارتكافؤ شروط الجودة و 

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

يوليو  52صادر بتاريخ  512 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0150يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية )جنوب افديرك ي منطقة ف( 5)مواد المجموعة 
 Mines de لصالح شركة ( تيرس زمور

Mauritanie Sarl 
للبحث عن  0150تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى

سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 1)مواد المجموعة 
 تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة

Mines de Mauritanie Sarl  يليوالمسماة فيما 
 :Mines de Mauritanie. 

جنوب  تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود  ( والية تيرس زمور)افديرك 

 حصريامحيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 5لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل

 445محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
ذات اإلحداثيات المبينة  2و 7 ،0 0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 705 000 2 510 000 

1 10 734 000 2 510 000 

0 10 734 000 2 506 000 

0 10 730 000 2 506 000 

5 28 730.000 2 493 000 

6 28 705.000 2 493 000 

بإنجاز   Mines de Mauritanie  تلتزم :0المادة 
، يتضمن    برنامج أشغال خالل السنوات الثالث المقبلة

 :  أساسا

 جمع المعطيات الجيولوجية الموجودة ؛ 

 تخريط مفصل للمنطقة ذات الفائدة ؛ 

 أخذ وتحليل العينات ؛ 

 تنفيذ حملة جيوكيميائية أرضية ؛ 

 أو /تنفيذ خنادق وأحفار بالدوران العكسي و
 .الجزري

 Mines de شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم
Mauritanie باستثمار مبلغ ال يقل عن أربعة عشرة ،

 .جديدة أوقية( 54.033.333)مليونا ومائتي ألف 
كما يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 

التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات
لمختصة في المديرية تصديقها من طرف المصالح ا

 .المكلفة بالمعادن
أن  Mines de Mauritanie شركة يجب على  

يوما بدءا  08في أجل ال يتجاوز  هاتباشر برنامج أشغال
من تاريخ منح الرخصة، وإال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها
 ، Mines de Mauritanie شركةتتعهد : 4المادة 

بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها و خاصة النقاط المائية 
تعثر عليها في محيط رخصتها و كذلك األماكن قد التي 

 .األثرية

و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونية 
لبيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقم باالمتعلقة  شريعيةوالت

 1880نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880
 187 – 1882المكمل بالمرسوم رقم  المعدل و

المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ 
 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
Mines de Mauritanie  أن تقدم لإلدارة المكلفة ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ  17بالمعادن في ظرف 
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لخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال الضمانة المصرفية ا
 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،
 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 

، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة
 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية الرخصة و 

 Mines deشركة يجب على  :6المادة 
Mauritanie في حال تجديد رخصتها أن تتقدم إلى ،

السجل المعدني بطلبها أربعة أشهر على األقل قبل تاريخ 
 .انقضائها، و إال فإن الطلب سيتم رفضه

الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 
 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 

 Mines de Mauritanieشركة هذا و يجب على 
كذلك إعطاء كل المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة 

مكن لها بأي حال أن و ال ي .لإلدارة المكلفة بالمعادن
 11إال بعد مضي  ية هذه الرخصةتطلب تحويل ملك

 .من صالحيتهاعلى األقل شهرا 
 Mines de شركة يجب على :2المادة 

Mauritanie   احترام مدونة الشغل في موريتانيا و
خاصة النظم المعمول بها فيما يتعلق بمرتنة الوظائف و 

وريتانيين في تشغيل األجانب، و أن تعطي األولوية للم
مجال تقديم الخدمات حال تكافؤ شروط الجودة و 

 .األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

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

يوليو  52صادر بتاريخ  563 – 0352مرسوم رقم 

للبحث عن  2769يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية )اندريك الشرقية في منطقة ( 0)مواد المجموعة 

 Mauritanian Mining لصالح شركة ( انشيري

Petroleum & Services (MMPS SA) 

للبحث عن  2769تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 2)مواد المجموعة 

 ريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركةتا
Mauritanian Mining Petroleum & 

Services والمسماة فيما يلي  :MMPS SA. 

 تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود   ( والية انشيري)اندريك الشرقية 

 حصريامحيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل

 14محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
، ذات اإلحداثيات المبينة في 0و 0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 456 000 2 248 000 

1 10 462 000 2 248 000 

0 10 462 000 2 234 000 

0 10 456 000 2 234 000 

على مدى السنوات  MMPSشركة    تلتزم :0المادة 
الثالث المقبلة، بإنجاز برنامج أشغال خالل يتضمن على 

 : الخصوص 

  تحليل المعطيات وصور االقمار الصناعية
 لتحديد البنيات الهامة ؛

 تخريط للمناطق المستهدفة ؛ 

 أخذ وتحليل العينات ؛ 

  متر من الحفر 1888إنجاز. 
،  MMPS شركة برنامج أشغالها تلتزمو إلنجاز 

 ر مبلغ ال يقل عن خمسة عشر مليونباستثما
 .أوقية جديدة( 51.333.333)

أن تباشر  MMPS شركة يجب على   :4المادة 
يوما بدءا من  08في أجل ال يتجاوز  هابرنامج أشغال

من هذا  0طبقا لترتيبات المادة  تاريخ منح الرخصة
 .سيتم إلغاؤها ، وإال فإن الرخصةالمرسوم

، بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها  MMPS شركةتتعهد 
تعثر عليها في محيط قد و خاصة النقاط المائية التي 

 .رخصتها و كذلك األماكن األثرية

كما يجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 
التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات

المصالح المختصة في المديرية تصديقها من طرف 
 .المكلفة بالمعادن

و على الشركة، احترام كافة األحكام القانونية 
لبيئة طبقا لترتيبات اسالمة بالمتعلقة  شريعيةوالت

نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880المرسوم رقم 
 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم  1880
المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ  187

 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
MMPS  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  17
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها
 ،عند ذكرى تاريخ المنح عليها أيضا أن تسدد، و يحب

 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 
، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 
، في حال تجديد  MMPSشركة يجب على  :6المادة 

( 0)سجل المعدني بطلبها أربعة رخصتها أن تتقدم إلى ال
أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 

 .سيتم رفضه
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الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 
 .معدني مع التربيع المساحي للسجل ال

كذلك إعطاء كل  MMPSشركة هذا و يجب على 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 

ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .بالمعادن
من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة

 .صالحيتها
احترام مدونة   MMPS شركة يجب على :2المادة 

موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها فيما الشغل في 
يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 
األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ية ينشر في الجريدة الرسمسهذا المرسوم الذي 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
************* 

 يوليو 52صادر بتاريخ  565 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0246يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

 انوامغار الجنوبيةفي منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 Mauritanian لصالح شركة ( انشيريوالية )

Mining Petroleum & Services (MMPS 
SA) 

للبحث عن  0246تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

  تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
Mauritanian Mining Petroleum & 

Services (MMPS SA) 
 .MMPS SA:  والمسماة فيما يلي 

 في منطقة تخول هذه الرخصة الواقعة:  0المادة 
لصاحبها في حدود  ( انشيريوالية ) انوامغار الجنوبية

 حصريامحيطها و إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0لتنقيب و البحث عن مواد المجموعة ل

 513محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
ذات  18و 0، 0، 2، 2، 7، 0 ،0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : اإلحداثيات المبينة في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 378 000 2.074 000 

1 10 377 000 2.074 000 

0 10 377 000 2.083 000 

0 10 376 000 2.083 000 

5 28 376 000 2.088.000 

6 28 385 000 2.088.000 

7 28 385 000 2.069.000 

8 28 379 000 2.069.000 

9 28 379 000 2.071.000 

10 28 378 000 2.071.000 

السنوات  على مدى  MMPS شركة  تلتزم :0المادة 
على يتضمن   ،بإنجاز برنامج أشغال ، الثالث المقبلة

 :  الخصوص

 1888 ؛ متر من الحفر 

  مسح مغناطسي جوي للمناطق ذات األولوية
 ؛ وتحليله

 ؛ أخذ وتحليل العينات 

  لمناطق الشذوذاتتخريط تفصيلي. 
،  MMPS شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم
 نعشر مليو خمسةباستثمار مبلغ ال يقل عن 

 .جديدة أوقية( 51.333.333)
أن تباشر برنامج  MMPSيجب على شركة  :4المادة 

يوما بدءا من تاريخ منح  08أشغالها في أجل ال يتجاوز 

وإال من هذا المرسوم،  0الرخصة طبقا لترتيبات المادة 

 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

، بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها و  MMPSشركةتتعهد 
تعثر عليها في محيط قد خاصة النقاط المائية التي 

 .األماكن األثريةرخصتها و كذلك 

مسك محاسبة طبقا للمخطط  كما يجب على الشركة
التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 
 .المكلفة بالمعادن

احترام كافة األحكام القانونية  شركة ال على و
لترتيبات  لبيئة طبقااسالمة بالمتعلقة  شريعيةوالت

نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880المرسوم رقم 
 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم  1880
المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ  187

 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
MMPS ،  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  17
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها

 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،
 أوقية 288و  088اإلتاوة المساحية السنوية، بمبلغ 

على التوالي للسنة الثانية والثالثة من  ،1للكم/جديدة
 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 

، في حال تجديد  MMPSشركة يجب على  :6المادة 
( 0)رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعة 

أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 
 .سيتم رفضه

الثاني، أن  ا، بمناسبة التجديد األول وكما يجب عليه
و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها

راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 
 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 
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كذلك إعطاء كل   MMPSشركة هذا و يجب على 
المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 

ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .معادنبال
من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة

 .صالحيتها
احترام مدونة   MMPS شركة يجب على :2المادة 

الشغل في موريتانيا و خاصة النظم المعمول بها فيما 
يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 

للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال األولوية 
 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

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

 يوليو 00صادر بتاريخ  566 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0223يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية ) اندريكفي منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 EXYM لصالح شركة ( انشيري

للبحث عن  0223تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

  تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
EXYMوالمسماة فيما يلي  :EXYM. 

 تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود محيطها و  ( انشيريوالية ) اندريك

لتنقيب و ل حصرياإلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0البحث عن مواد المجموعة 

 26محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
ذات اإلحداثيات  2 و 7، 0 ،0، 1، 1بالنقاط  1كم

 : المبينة في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 449 000 2.234 000 

1 10 449 000 2.237 000 

0 10 451 000 2.237 000 

0 10 451 000 2.248 000 

5 28 456 000 2.248.000 

6 28 456 000 2.234.000 

السنوات  على مدى  EXYM شركة  تلتزم :0المادة 
على يتضمن   ،بإنجاز برنامج أشغال ، الثالث المقبلة

 : الخصوص 

 ؛ حملة استكشاف جيولوجية 

 ؛ جيوكيميا استراتيجية 

 تخريط مفصل لمنطقة الرخصة ؛ 

 أخذ وتحليل العينات ؛ 
،  EXYM شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم

مليون  ثالثينباستثمار مبلغ ال يقل عن 
 .جديدة أوقية( 03.333.333)

أن تباشر برنامج  EXYMيجب على شركة  :4المادة 

يوما بدءا من تاريخ منح  08أشغالها في أجل ال يتجاوز 

وإال من هذا المرسوم،  0الرخصة طبقا لترتيبات المادة 

 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

، بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها و EXYM شركةتتعهد 
تعثر عليها في محيط قد خاصة النقاط المائية التي 

 .رخصتها و كذلك األماكن األثرية

مسك محاسبة طبقا للمخطط كما يجب على الشركة 
التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 
 .فة بالمعادنالمكل

احترام كافة األحكام القانونية  الشركة  على و
لبيئة طبقا لترتيبات اسالمة بالمتعلقة  شريعيةوالت

نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880المرسوم رقم 
 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم  1880
المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ  187

 .ةالتأثير على البيئ

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
EXYM  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية  17
الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها
 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 288و  088تاوة المساحية السنوية، بمبلغ اإل
، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 
، في حال تجديد  EXYMشركة يجب على  :6المادة 

 (0) رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعة
أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 

 .سيتم رفضه
الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و

و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها
راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 
كذلك إعطاء كل   EXYMشركة هذا و يجب على 

المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 
ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .بالمعادن

من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة
 .صالحيتها

احترام مدونة   EXYM شركة يجب على :2المادة 
المعمول بها فيما الشغل في موريتانيا و خاصة النظم 

يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 
األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .الموريتانيةللجمهورية اإلسالمية 
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 يوليو 02صادر بتاريخ  562 – 0352مرسوم رقم 
للبحث عن  0151يقضي بمنح الرخصة رقم  0352

والية ) توليت الشماليةفي منطقة ( 0)مواد المجموعة 
 EXHYM لصالح شركة ( انشيري

للبحث عن  0151تمنح الرخصة، رقم : المادة األولى
سنوات، ابتداء من ( 0)لمدة ثالث ( 0)مواد المجموعة 

  تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم لصالح شركة
EXHYMوالمسماة فيما يلي  :EXHYM. 

توليت  تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة:  0المادة 
لصاحبها في حدود محيطها  ( انشيريوالية ) الشمالية

لتنقيب و ل حصرياو إلى ما ال نهاية في األعماق، حقا 
 . 0البحث عن مواد المجموعة 

 501محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها  ديحد
، 18، 0، 0، 2، 2،  7، 0 ،0، 1، 1بالنقاط  1كم

 18و 10، 10، 12، 12، 17، 10، 10، 11، 11
 : ذات اإلحداثيات المبينة في الجدول التالي

 ص س المنطقة النقاط

1 10 369 000 2.108 000 

1 10 383 000 2.108 000 

0 10 383 000 2.104 000 

0 10 379 000 2.104 000 

5 28 379 000 2.101.000 

6 28 376 000 2.101.000 

7 28 376 000 2.093.000 

8 28 383 000 2.093.000 

9 28 383 000 2.088.000 

10 28 376 000 2.088.000 

11 28 376 000 2.092.000 

12 28 375 000 2.092.000 

13 28 375 000 2.096.000 

14 28 374 000 2.096.000 

15 28 374 000 2.098.000 

16 28 373 000 2.098.000 

17 28 373 000 2.101.000 

18 28 371 000 2.101.000 

19 28 371 000 2.106.000 

20 28 369 000 2.106.000 

السنوات  على مدى  EXHYM شركة  تلتزم :0المادة 
على يتضمن   ،بإنجاز برنامج أشغال ، الثالث المقبلة

 : الخصوص 

 ؛ حملة استكشاف جيولوجية 

 جيوكيميا استراتيجية ؛ 

 تخريط مفصل لمنطقة الرخصة ؛ 

 أخذ وتحليل العينات ؛ 

،  EXHYM شركة و إلنجاز برنامج أشغالها تلتزم
ثالثين مليون باستثمار مبلغ ال يقل عن 

 .جديدة أوقية( 03.333.333)
أن تباشر  EXHYMيجب على شركة  :4المادة 

يوما بدءا من  08برنامج أشغالها في أجل ال يتجاوز 

من هذا  0تاريخ منح الرخصة طبقا لترتيبات المادة 

 .وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاالمرسوم، 

بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها  ، EXHYM شركةتتعهد 
تعثر عليها في محيط قد و خاصة النقاط المائية التي 

 .رخصتها و كذلك األماكن األثرية

مسك محاسبة طبقا للمخطط كما يجب على الشركة 
التي يتم  و التي قيم بها المحاسبي الوطني لجميع النفقات

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 
 .ة بالمعادنالمكلف

احترام كافة األحكام القانونية  الشركة  على و
لبيئة طبقا لترتيبات اسالمة بالمتعلقة  شريعيةوالت

نوفمبر  80الصادر بتاريخ  00 – 1880المرسوم رقم 
 – 1882المعدل و المكمل بالمرسوم رقم  1880
المتعلق بدراسة  1882ابريل  10الصادر بتاريخ  187

 .التأثير على البيئة

شركة فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
EXHYM  أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ،

يوما، وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة  17ظرف 
المصرفية الخاصة بحسن تنفيذ األشغال و إال فإن 

 .الرخصة سيتم إلغاؤها
 ،عند ذكرى تاريخ المنح و يحب عليها أيضا أن تسدد،

 أوقية 288و  088تاوة المساحية السنوية، بمبلغ اإل
، على التوالي للسنة الثانية والثالثة من 1للكم/جديدة

 .إال فإن الرخصة سيتم إلغاؤهاصالحية هذه الرخصة و 
، في حال تجديد EXHYMشركة يجب على  :6المادة 

 (0) رخصتها أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبها أربعة
أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها، و إال فإن الطلب 

 .سيتم رفضه
الثاني، أن  كما يجب عليها، بمناسبة التجديد األول و

و يجب أن يكون . تقلص، بالربع، مساحة رخصتها
راجع هذه المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها 

 .مع التربيع المساحي للسجل المعدني 
كذلك إعطاء كل   EXHYMشركة هذا و يجب على 

المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة 
ية و ال يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملك .بالمعادن

من على األقل شهرا  11إال بعد مضي  هذه الرخصة
 .صالحيتها

احترام مدونة   EXHYM شركة يجب على :2المادة 
المعمول بها فيما الشغل في موريتانيا و خاصة النظم 

يتعلق بمرتنة الوظائف و تشغيل األجانب، و أن تعطي 
األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال 

 .تكافؤ شروط الجودة و األسعار
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يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ  :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية سهذا المرسوم الذي 

 .الموريتانيةللجمهورية اإلسالمية 

 وزارة الصحة

 نصوص مختلفة
يونيو  03صادر بتاريخ  506-0352مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز  0352
 استطباب روصو

 1810يناير  01يعين اعتبارا من :  المادة األولى
رئيسا لمجلس إدارة مركز استطباب روصو لمأمورية 

 :ثالث سنوات 
 .السيد سيدي ولد يوما

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0المادة 
الصادر  882-1812المرسوم خاصة المرسوم رقم 

مجلس القاضي بتعيين رئيس  1812يناير  11بتاريخ 
 .إدارة مركز استطباب روصو

بتنفيذ هذا المرسوم الذي  الصحةيكلف وزير  :0المادة 
اإلسالمية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية س

 .الموريتانية
----------------- 

يونيو  03صادر بتاريخ  502-0352مرسوم رقم 

مدرسة يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة  0352

 الصحة العمومية بروصو

 1810مارس  10يعين اعتبارا من :  المادة األولى

 إدارة مدرسة الصحة العمومية بروصورئيسا لمجلس 

 :ثالث سنوات  دةلم

 .موسى امبارك باللالسيد 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0المادة 

الصادر  880-1812المرسوم خاصة المرسوم رقم 

مجلس القاضي بتعيين رئيس  1812يناير  11بتاريخ 

 .مدرسة الصحة العمومية بروصوإدارة 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي  الصحةيكلف وزير  :0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

-------------------- 
يونيو  03صادر بتاريخ  501-0352مرسوم رقم 

المختبر يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة  0352
 الوطني لمراقبة جودة األدوية 

 1810 أبريل 11يعين اعتبارا من :  المادة األولى
المختبر الوطني لمراقبة جودة إدارة رئيسا لمجلس 

 :لمأمورية ثالث سنوات األدوية 
 .محمد زينه محمد الحسنالسيد 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0المادة 
الصادر  100-1817المرسوم خاصة المرسوم رقم 

مجلس القاضي بتعيين رئيس  1817 أعشت 82بتاريخ 
 .المختبر الوطني لمراقبة جودة األدويةإدارة 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي  الصحةيكلف وزير  :0المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س

 .الموريتانية
------------------- 

يونيو  03صادر بتاريخ  502-0352مرسوم رقم 
يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز  0352

 وطنياالستطباب ال
أبريل  11يعين اعتبارا من تاريخ :  المادة األولى

إدارة مركز االستطباب الوطني لمجلس أعضاء  1810
 :سنوات  لمأمورية ثالث

مدير الشؤون المالية بوزارة الصحة، ممثال  -
 عن وزارة الصحة؛

الملحق بديوان وزير االقتصاد والمالية، ممثال  -
 عن وزارة االقتصاد والمالية ؛

المستشار القانوني بوزارة الشؤون االجتماعية  -
والطفولة واألسرة، ممثال عن وزارة الشؤون 

 االجتماعية والطفولة واألسرة ؛
ممثال عن سلك عمال الصحة بمركز  -

 االستطباب الوطني ؛
ممثال عن سلك عمال شبه الصحة بمركز  -

 .االستطباب الوطني
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0المادة 

الصادر   812-1812المرسوم خاصة المرسوم رقم 
مجلس  أعضاءتعيين  لمتضمنا 1812 يناير 18بتاريخ 
 .االستطباب الوطنيمركز  إدارة 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي  الصحةيكلف وزير  :0المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
----------------- 

يونيو  06صادر بتاريخ  506-0352مرسوم رقم 
أعضاء مجلس إدارة رئيس ويقضي بتعيين  0352

 النعمةمركز استطباب 
رئيسا أبريل  10يعين اعتبارا من :  المادة األولى

لمأمورية  نعمةلمجلس إدارة مركز استطباب الأعضاء و
 :سنوات  ثالث

 السيد صالح محمد محمود حمو :الرئيس 
 :األعضاء 

 المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية -
 بوزارة الصحة، ممثال عن وزارة الصحة؛

، الخازن الجهوي بوالية الحوض الشرقي -
 ممثال عن وزارة االقتصاد والمالية ؛

وزارة الشؤون االجتماعية ل المنسقة الجهوية  -
بوالية الحوض الشرقي،  والطفولة واألسرة

عن وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة  لةممث
 واألسرة ؛

المستشار المكلف بالشؤون السياسية  -
 ؛ واالجتماعية بوالية الحوض الشرقي

المجلس الجهوي بوالية الحوض ن مستشار ع -
 الشرقي ؛
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المدير الجهوي للعمل الصحي بمركز  -

 استطباب النعمة ؛

ممثال عن سلك عمال الصحة بمركز استطباب  -
 النعمة ؛ 

ممثال عن سلك عمال شبه الصحة بمركز  -
 .النعمة ستطبابا

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0المادة 
الصادر  1812-880المرسوم خاصة المرسوم رقم 

مجلس  رئيستعيين ب قاضيال 1812يناير  10بتاريخ 
 .النعمةإدارة 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي  الصحةيكلف وزير  :0المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
---------------------- 

يونيو  06صادر بتاريخ  502-0352مرسوم رقم 
أعضاء مجلس إدارة رئيس ويقضي بتعيين  0352

 أكجوجبمركز استطباب 
 1810 مارس 82يعين اعتبارا من :  المادة األولى

 أكجوجبلمجلس إدارة مركز استطباب رئيسا وأعضاء 
 :سنوات  لمأمورية ثالث

 احمد ولد يعقوبالسيد  :الرئيس 
 :األعضاء 

المكلف بالشؤون القانونية  لقانونيالمستشار ا -
 بوزارة الصحة، ممثال عن وزارة الصحة؛

، ممثال عن انشيريالخازن الجهوي بوالية  -
 وزارة االقتصاد والمالية ؛

المنسقة الجهوية  لوزارة الشؤون االجتماعية  -
والطفولة واألسرة ، ممثلة عن وزارة الشؤون 

 االجتماعية والطفولة واألسرة ؛
المستشار المكلف بالشؤون السياسية  -

 ؛ انشيريواالجتماعية بوالية 
 المجلس الجهوي بأكجوجت ؛ نمستشار ع -
 ؛بوالية انشيريصحي المدير الجهوي للعمل ال -
ممثال عن سلك عمال الصحة بمركز استطباب  -

 ؛  أكجوجت
ممثال عن سلك عمال شبه الصحة بمركز  -

 .أكجوجتاستطباب 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي  الصحةيكلف وزير  :0المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة التنمية الريفية

 تنظيمية نصوص

 0352فبراير  00الصادر بتاريخ  3326رقم مرسوم 
يقضي بإنشاء فريق التشاور والتوجيه والمتابعة 
لمشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل 

 (س.ر.م.د.م)

يتم إنشاء فريق التشاور والتوجيه :  المادة األولى
والمتابعة لمشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في 

 (س.ر.م.د.م)الساحل 
يتكون هذا الفريق من لحنة القيادة وهي جهاز  :0المادة 

ومن لجنة فنية كجهاز , التشاور والتوجيه للمشروع
 .لمتابعة وتنفيذ المشروع

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

 :المشروع وخاصة
الميزانيات وبرامج خطط العمل على المصادقة على  -1

 ضوء اهداف المشروع
فحص حسابات السنة المالية الماضية والتقرير  -1

 السنوي لألنشطة 
 تحديد المعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ المشروع -0
وتحكم على برامج النشاطات والميزانيات  فحص -0

وتقارير األنشطة التي تم إنجازها من طرف وحدة 
 تنسيق المشروع

متابعة تنسيق أداء المشروع على أساس تقارير حالة  -7
تقدم العمل وكذلك تقارير التدقيق وتقارير التقييم وأخيرا 

 تقارير دراسة تأثير المشروع
لنسبة للمواضيع العملية تقديم التوجيهات الهامة با -2

وضمان تجانس أنشطة المشروع مع األهداف 
 والسياسات واالستراتيجيات القطاعية

ول مقترحات تعديل دليل إجراءات حإبداء الرأي  -2
 التنفيذ الضرورية

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

ختلف الشركاء والسهر على تكاملها تنسيق تدخالت م -0
 وتجانسها

اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين او إعادة توجيه  -18
 المشروع

تكلف اللجنة الفنية بتنسيق وإعداد خطط العمل 
والميزانيات السنوية وتصادق على الحطة التي ستقدم 
الى لجنة القيادة المشروع من أجل المصادقة عليها وهي 

تنفيذ خطة العمل السنوية وتسدي  مسؤولة عن متابعة
توجيهات وتوصيات من اجل ضمان تحقيق نتائج 
مرضية وتصادق اللجنة الفنية على المراجعة 
الموضوعية والمالية وتضمن التنسيق مع المشاريع 
األخرى والبرامج في القطاع على مستوى وزارة التنمية 

سنوية الريفية وتنسق إنتاج تقارير حالة التقدم الفصلية وال
 .التي تعرض على لجنة القيادة من اجل دراستها

لجنة قيادة مشروع الدعم الجهوي تتألف  :0المادة 
 :كما يلي( س.ر.م.ج.د.م)لمبادرة الري في الساحل 

 مكلف بمهمة في وزارة التنمية الريفية:  الرئيس

 : األعضاء
 مكلف بمهمة ممثل وزارة المياه والصرف الصحي -
المكلف , ي في وزارة التنمية الريفيةالمستشار الفن - 
 لسلس ؛با
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ممثل وزارة البيئة , مستشار مكلف بالبيئة الخضراء -
 والتنمية المستدامة

مدير تنمية الشعب واإلرشاد الزراعي بوزارة التنمية  -
 الريفية

 مدير االستصالح الريفي بوزارة التنمية الريفية -
ة والتقييم مدير االستراتيجيات والتعاون والمتابع -

 بوزارة التنمية الريفية
. ,مدير تعبية المصادر وتنسيق المساعدات الخارجية -

 ممثل وزارة االقتصاد والمالية
 منسق المشروع -
ممثل عن النظام المروي وممثل عن النظام المطري  -

 من المستفيدين
تجتمع لجنة قيادة المشروع في دورة عادية  :4الماد 

ذا نائي إمرتين كل سنة ويمكنها االجتماع بشكل استث
من منسق  أواقتضت الضرورة بطلب من رئيسها 

من  بويمكنها ان تجتمع بشكل استثنائي بطل .المشروع
 .وزيرة التنمية الريفية

تدار سكرتارية لجنة القيادة من طرف وحدة تنسيق 
 .المشروع
يتراس اللجنة الفنية مدير االستراتيجيات : 1المادة 

, والتعاون والمتابعة والتقييم بوزارة التنمية الريفية
 :وتضم أعضاء 

مدير تنمية الشعب واإلرشاد الزراعي بوزارة التنمية  -
 الريفية

 مدير االستصالح الريفي بوزارة التنمية الريفية -
 لصحيمدير المياه بوزارة المياه والصرف ا -
المدير المساعد للرقابة البيئية بوزارة البيئية والتنمية  -

 المستدامة
 منسق المشروع -
 .ممثل النظام المروي عن المستفيدين -

تجتمع اللجنة الفنية في دورة عادية مرتين كل : 6المادة 
سنة ويمكنها بشكل استثنائي إذا اقتضت الضرورة بطلب 

ما يمكنها ان ك. من رئيسها او من منسق المشروع
 . تجتمع بطلب من وزيرة التنمية الريفية

لجنة الفنية من طرف وحدة تنسيق التدار سكرتارية 
 .المشروع
يكلف األمين العام لوزارة التنمية الريفية  :2المادة 

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

 -----------------------
يونيو  55صادر بتاريخ  553 – 0352مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة  0352

 .الوطنية لالستصالح الزراعي و األشغال

يعين أعضاء مجلس إدارة الشركة : المادة األولى

الوطنية لالستصالح الزراعي و األشغال لمدة ثالث 

 :سنوات كما يلي

بتنمية القطاع الخاص المكلف المستشار الفني  -

 بوزارة االقتصاد و المالية، ممثال للوزارة؛

المستشار الفني للوزير ، بالوزارة المنتدبة لدى  -

وزير االقتصاد و المالية المكلفة بالميزانية، ممثال 

 للوزارة؛

االستصالح الريفي بوزارة التنمية الريفية،  رمدي -

 ممثال للوزارة؛

 ممثال للوزارة؛ مفتش بوزارة التنمية الريفية، -

مدير الشؤون اإلدارية والمالية، بوزارة اإلسكان  -

 والعمران و االستصالح الترابي، ممثال للوزارة؛

مدير حماية الطبيعة بوزارة البيئة والتنمية  -

 المستدامة، ممثال للوزارة؛

بة التسيير بمفوضية حقوق مستشار مكلف برقا -

تمع والعالقات مع المجوالعمل اإلنساني  اإلنسان

 المدني، ممثال للمفوضية؛

رئيس المكتب الجهوي لالتحادية الموريتانية  -

للزراعة في والية اترارزة، ممثل عن االتحادية 

 .الموريتانية للزراعة 

تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 0المادة 

 .المرسوم

يكلف وزير التنمية الريفية بتنفيذ هذا المرسوم  :3مادة ال

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الذي 

 .الموريتانية

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

يقضي  5222ابريل  32صادر بتاريخ  620مقرر رقم 
باعتماد التعاونية الزراعية الرعوية المسماة 

 نواكشوط/التيارت/الحزام
تعتمد التعاونية الزراعية الرعوية :  المادة األولى

من  02طبقا للمادة  نواكشوط/التيارت/الحزامالمسماة 
الصادر بتاريخ  22-121الباب السادس من القانون رقم 

-00المعدل والمكمل بالقانون رقم  1022يوليو  10
المتضمن للقانون  1000يناير  11الصادر بتاريخ  17

 .األساسي للتعاون
تكلف مصلحة المنظمات المهنية واالجتماعية :  0المادة 

تسجيل هذه التعاونية لدى كتابة الضبط  بإجراءات
 .بمحكمة والية نواكشوط

يكلف األمين العام لوزارة التنمية الريفية :  0المادة 
 .ينشر في الجريدة الرسميةسالذي بتنفيذ هذا المقرر 

 وزارة التجهيز والنقل

 نصوص مختلفة

يونيو  55صادر بتاريخ  555-0352رقم  مرسوم
يقضي بتعيين موظف ووكيلين غير دائمين في  0352

 وزارة التجهيز والنقل
تعيين  1810مايو  12يتم اعتبارا من :  المادة األولى

السادة التالية أسماؤهم في وزارة التجهيز والنقل طبقا 
 :للبيانات التالية 
 :ديوان الوزير 

محمد :  بالطيران المدنيالمستشار المكلف  -
ولد احظانه الرقم الوطني للتعريف 
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خلفا للسيد الم مامادو امادو  1010072710
 673F 46الرقم االستداللي 

المستشار المكلف بالشؤون المينائية  -
يحيى اسماعيل باهداه الرقم : والنهرية 

،خلفا للسيد 0077177701الوطني للتعريف 
الشيخ ولد ابراهيم الرقم االستداللي 

48 448k 
 :اإلدارات المركزية 

 :المديرية العامة للنقل البري 
 :مديرية السالمة الطرقية 

محمد األمين ولد لمرابط الرقم : المدير   -
، الرقم الوطني 80.822Zاالستداللي 

خلفا للسيد محمد  2101720227للتعريف 
 الرقم االستداللي بكولد اعلي ولد ابو

84.904L المعين المدير العام المساعد. 
في الجريدة الرسمية  هذا المرسومينشر :  0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 وتقنيات االتصال واإلعالم

 مختلفة نصوص
مايو  51الصادر بتاريخ  324-0352مرسوم رقم 

يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد  0352
 .العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

السيد محمد عبيد لحمر ارميظين  يعين: المادة األولى
رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة و إدارة 

 .المؤسسات لمأمورية مدتها ثالث سنوات
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 0المادة 

 .المرسوم 
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي : 3المادة 

وتقنيات اإلعالم واالتصال بتنفيذ هذا المرسوم الذي 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 

 مختلفة نصوص
مايو  31الصادر بتاريخ  312- 0352مرسوم رقم 

وأعضاء مجلس إدارة  يقضي بتعيين رئيس 0352
 المكتب الوطني للمتاحف

يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة :  المادة األولى
 :سنوات( 0)المكتب الوطني للمتاحف لمأمورية ثالث 

 عالي ولد مروان ولد أب: الرئيس 
 : األعضاء

بوزارة التعليم  مكلف بالمتابعة والتقييممستشار  -
ممثال , العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال

 للوزارة
, بالمفتشية الداخلية بوزارة االقتصاد والمالية  مفتشة -

 ممثلة للوزارة

بمديرية تعبئة الموارد وتنسيق العون  مدير مساعد -
 رةاللوزممثال , بوزارة االقتصاد والمالية,الخارجي

بوزارة الشؤون اإلسالمية  مدير التوجيه اإلسالمي -
 ممثال للوزارة, والتعليم واألصلي

بوزارة الوظيفة  مدير الشؤون اإلدارية والمالية -
العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة اإلدارة ممثال 

 للوزارة
بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية  مفتش مكلف بالثقافة-

 ممثال للوزارة, والعالقات مع البرلمان
مدير المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال  -

بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية , التراث والثقافة
 ممثال للوزارة, والعالقات مع البرلمان

, مدير المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة -
ارة الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان بوز

 ةراممثال للوز
 .لعمال المكتب الوطني للمتاحف ممثل -

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 0المادة 
 .المرسوم 
يكلف وزير الثقافة والصناعة التقليدية : 0المادة 

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

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -4

يقضي باإلعالن عن  7332إكتوبر  30 بتاريخ 3680وصل رقم 

منسقية المنظمات و الرابطات غير الجكومية في : جمعية تسمى

 النعمة
بواسطة هذه الوثيقة  يال زكرياء آالسانيسلم وزير الداخلية 

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: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 النعمة: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 المامي ولد الخير : الرئيــــــــس

 سيدي محمد ولد وداد  : األمين العام

 أنجاي بوي ولد محمد المختار: أمين المالية

*************** 
يقضي باإلعالن عن  7332دجمبر  30 بتاريخ 3038وصل رقم 

 (نسق)مركز انواكشوط للدراسات القانونية : جمعية تسمى

بواسطة  محمد سالم ولد مرزوكيسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46صادر بتاريخ ال 46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690
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يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600. 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

في األشهر األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها 

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 قانونية -ثقافية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط الغربية: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد عبد الجليل يحي : الرئيــــــــس

   ىسيدي محمد محمد يحي: األمين العام

 مريم أحمد أجهاه: أمينة المالية

*************** 
يقضي باإلعالن عن  7332دجمبر  30 بتاريخ 3032وصل رقم 

 جمعية إقالة العثرات: جمعية تسمى

بواسطة  محمد سالم ولد مرزوكيسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه 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:  يةأهداف الجمع

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

  حمدوأمحمد ادريس : الرئيــــــــس

   خديجة السالمة محمدي: ة العام ةاألمين

 انس محمد حبيب: أمين المالية

*************** 
يقضي باإلعالن عن  7332دجمبر  30 بتاريخ 3077وصل رقم 

 رابطة منابر و محاظر شنقيط: جمعية تسمى

بواسطة  محمد سالم ولد مرزوكيسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه 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  40الثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة الث

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 إجتماعية -ثقافية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط الشمالية -تيارت : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 المختار الشيخ النعمة عبدولي : الرئيــــــــس

 محمد محمود أباه الداد  : األمين العام

 سيداتي أحمد شريف التلمودي: أمين المالية

*************** 
يقضي باإلعالن عن  7332دجمبر  30 بتاريخ 3078وصل رقم 

 جمعية اإلخالص للتنمية البشرية: جمعية تسمى

بواسطة  الم ولد مرزوكمحمد سيسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه 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. 

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 الجمعيةمدة 

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد الهادي  هازوين: الرئيــــــــسة

 محمد أحمد الشيخ سيديا  : األمين العام

 ديجة محمد أحمد فالخ: أمينة المالية

*************** 
يقضي باإلعالن عن  7332دجمبر  03 بتاريخ 3008وصل رقم 

 شبكة انواذيبو أوال: جمعية تسمى

بواسطة  محمد سالم ولد مرزوكيسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه 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  40موالية وذلك حسب مقتضيات المادة الثالثة ال

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواذيبو : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد دود فال صمب نور . د: الرئيــــــــس

 منصور إبراهيم بيداها : العامةاألمينة 

 ن سالممسيد أحمد الحسين ح: أمين المالية

*************** 
يقضي باإلعالن عن  7332دجمبر  03 بتاريخ 3002وصل رقم 

 الناي الموريتاني لسباق اإلبل: جمعية تسمى

بواسطة  محمد سالم ولد مرزوكيسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه 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

 رياضية: يةأهداف الجمع

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أحمد محمد المختار  : الرئيــــــــس

 أحمد سيد امحمد : األمين العام
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 عبد هللا محمد المختار: أمين المالية

*************** 
يقضي باإلعالن عن شبكة  7373يناير  32 بتاريخ 3330وصل رقم 

 إتحادية النظاراتيين الموريتانيين: تسمى

بواسطة  محمد سالم ولد مرزوكيسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

هذه 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 

ي إدارتها في األشهر األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير ف

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 صحية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط الغربية: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 سى خيري محمد المولود  مو: الرئيــــــــس

 محمد سيد المختار سيد المختار يسيد: األمين العام

 محمد محمود القاسم : أمين المالية

********** 

ة  جمعييقضي باإلعالن عن  7330 يوليو 03بتاريخ  3323وصل رقم 

 المنظمة الموريتانية للتحكيم : تسمى

بواسطة هذه أبيليل حمد ولد ميسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

ة شبكالوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن ال

 .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 

المذكورة و بكل تغيير في إدارته في األشهر الثالثة  شبكةاألساسي لل

 46.890من القانون رقم  40 الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ 

 قانونية : ةشبكأهداف ال

 غير محدودة: ةشبكمدة صالحية ال

     انواكشوط : ةشبكمقر ال

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

   محمد عبد هللا ولد محمد جيل الملقب الشيخاني جيل: الرئيــــــــس

  ختار فال ولد محمدم: األمين العام

 الشيخ ولد باه الداه : المالية ةأمين

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 أوقية جديدة 0333: اشتراك الشركات

 

 أوقية جديدة 0333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13: ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

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

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -025رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 الوزارة األولى


