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 الجريدة الرسمية
  

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 1541 العدد 06الســــنة  0303 فبراير 51

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -0 

  رئاسة الجمهورية

 تنظيميةنصوص 

 21...... على مستوى المجلس األعلى للفتوى والمظالم( 2)يتضمن إنشاء قسمين  11010رر رقم مق   6102فبراير  62

 نصوص مختلفة

 06.............بتعيين استثنائي في نظام االمتنان الوطني الموريتاني يقضي 6102-021مرسوم رقم    6102دجمبر  01

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

 06.............................يتضمن إنشاء لجنة وزارية مكلفة بعصرنة اإلدارة  11001مقرر رقم    6102مارس  10

يتعلق بتسيير وتنسيق العالقات بين الحكومة واالتحاد الوطني ألرباب العمل  33500رقم  مقرر  0352مارس  30
 06.............................................................................................الموريتانيين
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 وزارة العدل
 نصوص تنظيمية

ئناف التجارية في رة االختصاص الترابي لمحاكم االستيحدد مقر ودائ 610-6102مرسوم رقم   6102دجمبر  60

 06.....................................................................................نواكشوط ونواذيبو

 بتاريخ الصادر 172 - 7612رقم  بعض ترتيبات المرسوم ويكمل يعدل 336-0303مرسوم رقم  0303يناير  05
عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى  وسير المتضمن إنشاء وتنظيم ،7612نوفمبر  67

 01.............الجنائية األصول وتحصيل والمصادرة والمحجوزة المجمدة الممتلكات تسيير مكتب
 نصوص مختلفة

 02.......................................يقضي بتعيين مفتش بوزارة العدل 011-6102مرسوم رقم    6102يوليو  00

 16الصادر بتاريخ  670/2662يصحح بعض ترتيبات المرسوم رقم  6102-012مرسوم رقم   6102نوفمبر  11

 02.................................................المتضمن إحالة بعض القضاة للتقاعد 2662مارس 

 02..................................يتضمن إنهاء خدمة قاض بسبب الوفاة 6102-026مرسوم رقم    6102دجمبر  01

 22الصادر بتاريخ  626/2662يصحح بعض ترتيبات المرسوم رقم  6102-020مرسوم رقم   6102 دجمبر 01

 02........................................متضمن التقدم من حيث الرتبة لبعض القضاةال 2662أبريل 

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
 نصوص تنظيمية

 01.......سيانويقضي بإنشاء سفارة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية بأند 6102-011مرسوم رقم   6102نوفمبر  11

 01...........................................يقضي بتعيين بعض األشخاص 020-6102مرسوم رقم    6102يوليو  01

 01..............................................يقضي بتعيين بعض السفراء 266-6102مرسوم رقم    6102دجمبر  01

 01........................................................فيريقضي بتعيين س 616-6102مرسوم رقم    6102دجمبر  60

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص مختلفة

 06........يتضمن الترخيص في فتح مؤسسة للتعليم الحر تسمى جوهرة المعارف 3803مقرر رقم   0350أكتوبر  02

 وزارة االقتصاد والصناعة
 نصوص مختلفة

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية اإلسالمية  548-0352رقم  مرسوم  0352يوليو  53

 06................................................................تمور موريتانياالموريتانية وشركة 

مهورية اإلسالمية يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الج 568-0352مرسوم رقم   0352يوليو  01

 NOUAKCHOTT MEDICAL CENTER (N.M.C.)........06 الموريتانية وشركة

تأسيس بين حكومة الجمهورية الاتفاقية ب ملحق يتضمن المصادقة على 504-0352مرسوم رقم   0352يوليو  05

 OMIC-SA ...................................................06 اإلسالمية الموريتانية وشركة

 وزارة المالية
 نصوص تنظيمية

 06.......يحدد طرق و إجراءات والجدول الزمني للبرمجة الميزانوية 022 – 6102مرسوم رقم    6102أكتوبر  01

 نصوص مختلفة

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

كزية وزير الصحة وتنظيم االدارة المر يحدد صالحياتمكرر  0352-065 مرسوم رقم  0352أكتوبر  32
 02.................................................................................................لقطاعه

 نصوص مختلفة
يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية  510 – 0352مرسوم رقم   0352يوليو  58

 11................................................................................................بسيليبابي
وأعضاء  مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا  يقضي بتعيين رئيس 510 – 0352مرسوم رقم   0352يوليو  58

 11............................................................................................لعلوم الصحة
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مجلس إدارة المعهد الوطني للكبد و  يقضي بتعيين رئيس  وأعضاء 514 – 0352مرسوم رقم   0352يوليو  58
 11...............................................................................................الفيروسات

 17...عضاء مجلس إدارة المركز الوطني لالنكولوجيايقضي بتعيين أ 511 – 0352مرسوم رقم    0352يوليو  58
 17...يقضي بتعيين أعضاء  مجلس إدارة مركز استطاب األم والطفل 516 – 0352مرسوم رقم    0352يوليو  58
 17..................يقضي بتعيين رئيس مجلس مركز استطباب بوكي 518 – 0352مرسوم رقم    0352يوليو  58

 

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص تنظيمية

 علق باللجنة االستشارية لالعتماد وشروط ممارسة واعتماد المهن يت 021 – 6102مرسوم      6102  يوليو  01

 82.................................................................................................البحرية 

 نصوص مختلفة

 88...........تانية لبناء السفنيقضي بتعيين المديرة العامة للشركة الموري 060-6102مرسوم رقم    6102 يونيو  61

 
 

 إشعــــــارات –0

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

  رئاسة الجمهورية

 تنظيميةنصوص 

 6102فبراير  62صادر بتاريخ  11010مقرر رقم 

على مستوى المجلس ( 6)يتضمن إنشاء قسمين 

 األعلى للفتوى والمظالم 

من المرسوم  62بيقا لترتيبات المادة تط : المادة األولى

, 2668مايو  28الصادر بتاريخ  628-2668رقم 

القاضي بتنظيم وسير عمل المجلس األعلى للفتوى 

على مستوى المصالح ( 2)يتم إنشاء قسمين , والمظالم

 :التالية

على مستوى مصلحة العالقات العامة , قسم الطباعة -
 العامة والسكرتاريا باألمانة

على مستوى مصلحة األشخاص بمديرية , م المتابعةقس -
 .الشؤون اإلدارية و اللوازم

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :6المادة 

 .المقرر

يكلف األمين العام للمجلس األعلى للفتوى  :0المادة 

والمظالم بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 
 .الموريتانيةالرسمية للجمهورية اإلسالمية 

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

 نصوص مختلفة

دجمبر  01صادر بتاريخ  6102-021مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االمتنان  6102

 الوطني الموريتاني

يرقى بشكل استثنائي بوسام االمتنان  : المادة األولى

 :الوطني الموريتاني 

وباحث في  رن اكسوشان متعاون صينيالسيد 

 نولوجيا البيطرةتك

في الجريدة الرسمية هذا المرسوم ينشر   :6المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزارة األولى

 نصوص تنظيمية

 6102مارس  10صادر بتاريخ  11001مقرر رقم 

 يتضمن إنشاء لجنة وزارية مكلفة بعصرنة اإلدارة 

رنة يتم إنشاء لجنة وزارية مكلفة بعص: المادة األولى
 اإلدارة

 :يرأس الوزير األول اللجنة الوزارية و تضم: 6المادة 

 وزير العدل؛ -
 وزير الداخلية و الالمركزية ؛ -
 وزير االقتصاد والمالية؛ -
وزير الوظيفة العمومية والعمل التشغيل و عصرنة  -

 اإلدارة؛
 وزير الصحة؛ -
 وزيرة اإلسكان و العمران و االستصالح الترابي؛ -
 طني والتكوين المهني؛وزيرة التهذيب الو -
وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تقنيات  -

 اإلعالم و االتصال؛
 الوزيرة األمينة العامة للحكومة -

 :تهدف اللجنة إلى  :0المادة 

 لة وطنية موحدة في مجال الحكامة؛يإعداد حص -
 إجراء تشخيص تنظيمي ووظيفي لإلدارة الوطنية؛ -
 المؤسسية؛ إعداد خطة إستراتيجية لإلصالحات -
إضفاء الطابع المؤسسي على االبتكار و تبسيط  -

 المساطر و اإلجراءات اإلدارية ؛
 ترقية اإلدارة اإللكترونية؛ -
 وضع استراتيجية وطنية لتثمين الموارد البشرية؛ -
تعزيز القدرات المؤسسة للهياكل المكلفة باإلصالح  -

 اإلداري؛
ي إنشاء آليات فعالة تكلف بتأطير العمل الوطني ف -

 مجال التكوين المستمر و تحسين الخبرة؛
وضع سياسة وطنية للتكوين المستمر و تحسين  -

 خبرة الموارد البشرية للدولة؛
تحديد التوجهات اإلستراتيجية في سياق أخالقيات  -

 .المهنة في اإلدارة العمومية

من أجل أداء مهامها تستعين اللجنة الوزارية  :1المادة 

و صالحيتها و إجراءات سير  بلجنة فنية تحدد تشكلتها
عملها بمقرر مشترك من وزير الوظيفة العمومية 
والعمل و التشغيل و عصرنة اإلدارة و وزير االقتصاد 

 .والمالية

تجتمع اللجنة كل ستة أشهر و كلما دعت : 0المادة 

 .الحاجة بدعوة من رئيسها

تتولى الوزيرة األمينة العامة للحكومة  :2المادة 

 .لجنة الوزارية المكلفة بعصرنة اإلدارة سكرتارية ال

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية : 1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 0352مارس  30صادر بتاريخ  33500رقم  قررم
يتعلق بتسيير وتنسيق العالقات بين الحكومة واالتحاد 

 الموريتانيينالوطني ألرباب العمل 
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من المرسوم  11طبقا لترتيبات المادة :  المادة األولى
 7662سبتمبر  60الصادر بتاريخ  7662-152رقم 

 األولالمتعلق بمجلس الوزراء وصالحيات الوزير 
يسير ديوان الوزير األول وينسق مع االتحاد , والوزراء

الوطني ألرباب العمل الموريتانيين كافة األعمال 
 .ذات الصلة ببرامج وأنشطة الحكومة تهبأنشطالمتعلقة 

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة العدل

 نصوص تنظيمية

ناف ئرة االختصاص الترابي لمحاكم االستيحدد مقر ودائ 6102دجمبر  60صادر بتاريخ  610-6102مرسوم رقم 

 شوط ونواذيبوالتجارية في نواك

 7662فبراير  61الصادر بتاريخ  617-7662القانوني رقم  األمرجديدة من  72ألحكام المادة  طبقا:  المادة األولى

طبقا  ناف التجارية في نواكشوط ونواذيبوئالترابي لمحاكم االستم القضائي، يحدد مقر دائرة االختصاص نظيالمتضمن الت

 :للبيانات الواردة أدناه 

 دائرة االختصاص المقر كمةالمح

 
ناف التجارية في ئتمحكمة االس

 نواكشوط

 
 تفرغ زينه/ والية نواكشوط الغربية 

 والية نواكشوط الغربية -
 والية نواكشوط الجنوبية -
 والية نواكشوط الشمالية -
 والية اترارزه -
 والية انشيري -
 والية ادرار -

 والية داخلب نواذيبو - اذيبونو/ والية داخلت نواذيبو ئناف في نواذيبومحكمة االست
 تيرس الزمور -

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةسبتنفيذ هذا المرسوم الذي  العدليكلف وزير  :60المادة 

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

يناير  05صادر بتاريخ  336-0303 مرسوم رقم
رقم  بعض ترتيبات المرسوم ويكمل يعدل 0303
 ،0358نوفمبر  30 بتاريخ الصادر 508 - 0358

عمل مؤسسة عمومية  وسير المتضمن إنشاء وتنظيم
 المجمدة الممتلكات تسيير ذات طابع إداري تدعى مكتب

 الجنائية األصول وتحصيل والمصادرة والمحجوزة
، 50، 0، 6، 0تعدل ترتيبات المواد  :المادة األولى

 مرق المرسوم من00، 04، 00، 05، 00، 04، 00
 ،0358نوفمبر  30 بتاريخ الصادر127-2017

المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات 
مكتب تسيير الممتلكات المجمدة "طابع إداري تدعى 

، "والمحجوزة والمصادرة وتحصيل األصول الجنائية
 :وتكمل كما يلي

يوضع المكتب تحت الوصاية  (:جديدة) 0المادة 
 .الوزير المكلف بالماليةالمشتركة لوزير العدل و

 . يتمتع المكتب بالشخصية القانونية واالستقالل المالي
يمكن للمكتب، وفق الشروط التي  (:جديدة) 6المادة 

تحددها السلطة القضائية المختصة، أن يؤمن تسيير 
الممتلكات المجمدة والمحجوزة، والقيام بنقل ملكية أو 

المصادرة،  إتالف الممتلكات المجمدة والمحجوزة أو
والقيام بتوزيع الناتج تنفيذا لطلب مساعدة أو تعاون 

 .صادر عن سلطة قضائية أجنبية
ينسق المكتب مع السلطة المركزية المكلفة بالتعاون 
القضائي الدولي في المجال الجنائي بوزارة العدل، فيما 

يخص إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة مع الدول 
 .ألموال المصادرةاألخرى، وكذا اقتسام ا

يتابع المكتب تنفيذ األحكام  (:جديدة) 0المادة 
والقرارات القضائية التي تقضي بالمصادرة بالتعاون مع 

 .النيابة العامة
رئيس مجلس إدارة المكتب  يعين (:جديدة) 50المادة 

بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء من بين 
 .الموظفين السامين للدولة

ال تصبح مداوالت المجلس نهائية  (:ةجديد) 00المادة 
إال بعد موافقة مشتركة من وزير العدل والوزير المكلف 

 .بالمالية
يرأس المكتب قاض، بصفة  :(جديدة) 04المادة 

مدير،يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على 
 .اقتراح من وزير العدل

يساعد المدير إطار مالي،بصفة مدير مساعد، يعين 
صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من  بمرسوم

 .الوزير المكلف بالمالية
يخضع المكتب للرقابة المتعلقة  (:جديدة) 00المادة 

 .بالمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
 .يعين الوزير المكلف بالمالية مفوض حسابات للمكتب

يعين محاسب المكتب بمقرر  (:جديدة) 05المادة 
 . المكلف بالمالية، وله صفة مدير مالييصدره الوزير 

تودع حصيلة مبيعات األموال  :(جديدة) 00المادة 
المنقولة أو العقارية المادية أو غير المادية، وكذلك 
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النقود المحجوزة أو المصادرة التي ساهمت بشكل 
مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الجرائم المرتبطة 

كل المنتوجات بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا 
الصادرة عنها في حساب مفتوح لدى الخزينة العمومية، 

صندوق المساهمة في دعم محاربة جرائم : "يدعى
 ".المخدرات والمؤثرات العقلية

تخصص المبالغ المحصلة من طرف صندوق الدعم 
لتقوية قدرات المصالح المكلفة بمحاربة المتاجرة 

 .بالمخدرات والجريمة المنظمة
طرق توزيع وصرف عائدات هذا الصندوق  يتم تنظيم

 .بمقرر مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية
يتم إيداع األصول المجمدة أو المحجوزة في حساب 

 .إيداع مفتوح لدى صندوق اإليداع والتنمية
يستفيد المكتب من بعض ناتج األموال المودعة لدى 

مشترك من  صندوق اإليداع والتنمية بنسبة تحدد بمقرر
 .وزير العدل والوزير المكلف بالمالية

 .تودع أموال تسيير المكتب لدى الخزينة العامة
 :تشمل موارد المكتب ما يلي (:جديدة) 04المادة 
  اإلعانات المخصصة من طرف الدولة في

 شكل تحويل خاص مقيد في قانون المالية؛
 جزء من نتيجة نشاطه؛ 
 دى صندوق نسبة من ناتج األموال المودعة ل

 اإليداع والتنمية؛
 الهبات والوصايا. 

 ترتيبات انتقالية ونهائية
يتولى المكتب إجراء التصرف في  (:جديدة) 00المادة 

الممتلكات المحجوزة التي أغفل القضاء البت بشأنها، 
 .وذلك بأمر من القاضي المختص

تتم تسوية وضعية السيارات الموجودة حاليا تحت يد 
مت مصادرتها تطبيقا للمرسوم رقم العدالة، التي ت

، 0356يناير  05مكرر الصادر بتاريخ  0356-350
المتضمن إنشاء صندوق للمساهمة في محاربة المتاجرة 

بجرائم بالمخدرات والمؤثرات العقلية،الرتباطها 
،باالتفاق بين مالكها المخدرات والمؤثرات العقلية

ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة 
 .لمصادرة وتحصيل األصول الجنائيةوا
تلغى كافة الترتيبات المخالفة لهذا المرسوم،  :0لمادة ا

مكرر  350-0356وخاصة ترتيبات المرسوم رقم 
، المتضمن إنشاء 0356يناير  05الصادر بتاريخ 

صندوق للمساهمة في محاربة المتاجرة بالمخدرات 
 .والمؤثرات العقلية والنصوص المطبقة له

 والمالية، كل بالعدل الوزراء المكلفين يكلف :0 المادة
 الجريدة في ينشر الذي المرسوم هذا بتنفيذ يعنيه، فيما

 .الموريتانية اإلسالمية للجمهورية الرسمية
   

 نصوص مختلفة

يوليو  00صادر بتاريخ  011-6102مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين مفتش بوزارة العدل 6102

تعيين  2662أبريل  68من  يتم اعتبارا:  المادة األولى

السيد محمد سيد كالي، كاتب ضبط، الرقم االستداللي 

84591W 6820286018، الرقم الوطني للتعريف ،

مفتشا بوزارة العدل، خلفا للسيدة فاطمة محمد محمود 

 .52329Dكاتبة ضبط أولى، الرقم االستداللي 

في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم: 0المادة 
 .ية اإلسالمية الموريتانيةللجمهور

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

نوفمبر  11صادر بتاريخ  6102-012مرسوم رقم 

يصحح بعض ترتيبات المرسوم رقم  6102

 6112مارس  00الصادر بتاريخ  112/6112

 المتضمن إحالة بعض القضاة للتقاعد

تصحح بعض ترتيبات المادة األولى من :  المادة األولى

مارس  16الصادر بتاريخ  670/2662 رقمالمرسوم 

 :كما يلي  المتضمن إحالة بعض القضاة للتقاعد 2662

عثمان الشيخ احمد ابي المعالي الرقم : بدال من  -

 11369Lاالستداللي 

عثمان الشيخ احمد ابي المعالي الرقم : اقرأ  -

 30268Zاالستداللي 

في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم: 0المادة 
 .ية اإلسالمية الموريتانيةللجمهور

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

دجمبر  01صادر بتاريخ  6102-026مرسوم رقم 

 إنهاء خدمة قاض بسبب الوفاة نيتضم 6102

، 2662يوليو  60تم التأكد، اعتبارا من :  المادة األولى

من التوقف النهائي للخدمة بسبب الوفاة للمرحوم احمد 

الرقم االستداللي ، 2 ، درجة2رتبة الدين اباه، 

70287Y. 
في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم: 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 دجمبر 01صادر بتاريخ  6102-020مرسوم رقم 

يصحح بعض ترتيبات المرسوم رقم  6102

المتضمن  6102أبريل  62الصادر بتاريخ  021/6102

 دم من حيث الرتبة لبعض القضاةالتق

تصحح ترتيبات المادة األولى من :  المادة األولى

أبريل  22الصادر بتاريخ  021/2662رقم المرسوم 

 المتضمن التقدم من حيث الرتبة لبعض القضاة 2662

 :كما يلي 

الرقم  محمد يحظيه محمد المختار: بدال من  -

 52674Dاالستداللي 
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المختار الرقم االستداللي محمد يحظيه محمد : اقرأ  -

43289C قاض في الرتبة األولى، الدرجة ،

 .807االولى، العالمة القياسية 
 .والباقي بدون تغيير

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

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 والموريتانيين في الخارج

 يةنصوص تنظيم

نوفمبر  11صادر بتاريخ  6102-011مرسوم رقم 

يقضي بإنشاء سفارة للجمهورية اإلسالمية  6102

 .سيانوالموريتانية بأند
تنشأ سفارة الجمهورية اإلسالمية :  المادة األولى
 .سيا يحدد مقرها بجاكرتانوالموريتانية بأند

يتم تحديد تشكيلة عمال السفارة واإلجراءات :  6المادة 

لقة بسير عملها بموجب مقرر صادر عن وزير المتع
 .الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

يكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون  : 0المادة 

والموريتانيين في الخارج ووزير المالية كل فيما يعنيه، 
الجريدة الرسمية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .الموريتانيةللجمهورية اإلسالمية 

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

يوليو  01صادر بتاريخ  020-6102مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين بعض األشخاص 6102

 2662فبراير  26يعين اعتبارا من :  المادة األولى

بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون األشخاص التالية 
 :أسماؤهم طبقا لما يلي 

 : ديوان الوزير
 : مكلف بمهمة

حمد بمبه سيدي محمد بوبه الرقم الوطني السيد م -

 8226162078للتعريف 
 : ملحقة بالديوان

، 39316Jالسيدة نبقوها محمد فال الرقم االستداللي  -

، سابقا 8220726221الرقم الوطني للتعريف 

 .رئيسة مصلحة
في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم: 0المادة 

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

دجمبر  01صادر بتاريخ  610-6102مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين بعض السفراء 6102

بوزارة  66/66/2662يعين اعتبارا من : المادة األولى

الشؤون الخارجية والتعاون الموظفان التالية أسماؤهما 
 :وذلك حسب البيانات التالية 

 سفارة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بجاكرة
أستاذ تعليم :  محمد الطالب زين العابدينالسيد  -

، 0610111010إعدادي، الرقم الوطني للتعريف 

، سفيرا فوق العادة 67810Fالرقم االستداللي 

وكامل السلطة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 .سيةنولدى الجمهورية األند

 سفارة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بمدريد

وبكر، أستاذ استشفائي جامعي، الرقم السيد كان ب -

، الرقم 6862822088الوطني للتعريف 

، سفيرا فوق العادة وكامل 44836Jاالستداللي 

السلطة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية لدى 

 .مملكة اسبانيا مقيما بمدريد

في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم: 0المادة 
 .ةللجمهورية اإلسالمية الموريتاني

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

دجمبر  60صادر بتاريخ  616-6102مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين سفير 6102

السيد  26/66/2662يعين اعتبارا من : المادة األولى

سيدي عالي سيدي عالي، الرقم الوطني للتعريف 

، سفيرا فوق العادة وكامل السلطة 6666112862

لكة العربية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية لدى المم
 .السعودية
في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم: 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص مختلفة

 0350أكتوبر  02صادر بتاريخ  3803مقرر رقم 
يتضمن الترخيص في فتح مؤسسة للتعليم الحر تسمى 

 جوهرة المعارف
سمح للسيد الشيخ احمدو ولد الشيخ ي: المادة األولى

في نواكشوط، موريتاني الجنسية  6202المولود سنة 

بفتح مؤسسة للتعليم الحر في مقاطعة تفرغ زينه 
 .تسمى جوهرة المعارف( نواشكوط الغربية)

 615-17كل مخالفة لترتيبات المرسوم رقم :  0المادة 
تؤدي إلى إغالق  1217فبراير  17مكرر بتاريخ 

 .سة المذكورةالمؤس
يكلف كل من األمين العام لوزارة الداخلية :  0المادة 

والالمركزية واألمين العام لوزارة التهذيب الوطني كل 
في الجريدة فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة االقتصاد والصناعة

 نصوص مختلفة

يوليو  53صادر بتاريخ  548-0352مرسوم رقم 

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين  0352

تمور حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وشركة 

 موريتانيا
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تتم المصادقة على اتفاقية التأسيس : المادة األولى

المبرمة بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 .بهذا المرسوم ، والملحقةتمور موريتانياشركة و

يكلف وزير االقتصاد والمالية و وزيرة التجارة : 0المادة

والصناعة والسياحة والوزير المنتدب لدى وزير 

االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل فيما يعنيه، 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

يوليو  01صادر بتاريخ  568-0352مرسوم رقم 

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين  0352

حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وشركة 

NOUAKCHOTT MEDICAL CENTER 

(N.M.C.) 

تتم المصادقة على اتفاقية التأسيس : المادة األولى

موريتانية المبرمة بين حكومة الجمهورية اإلسالمية ال

 NOUAKCHOTT MEDICALشركة و

CENTER (N.M.C.)والملحقة بهذا المرسوم ،. 

زير الصحة يكلف وزير االقتصاد والمالية وو:   0المادة

والوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد والمالية المكلف 

بالميزانية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 

 .ورية اإلسالمية الموريتانيةفي الجريدة الرسمية للجمه

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

يوليو  05صادر بتاريخ  504-0352مرسوم رقم 

تأسيس الاتفاقية ب ملحق يتضمن المصادقة على 0352

بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وشركة 

OMIC-SA  

اتفاقية ب ملحقال تتم المصادقة على: المادة األولى

رمة بين حكومة الجمهورية اإلسالمية التأسيس المب

، والملحقة بهذا OMIC-SAشركة الموريتانية و

 .المرسوم

نفط زير اليكلف وزير االقتصاد والمالية وو:   0المادة

والوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد  والطاقة والمعادن

والمالية المكلف بالميزانية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا 

ر في الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم الذي ينش

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة المالية

 نصوص تنظيمية

أكتوبر  01صادر بتاريخ  022 – 6102مرسوم رقم 

يحدد طرق و إجراءات والجدول الزمني   6102

 للبرمجة الميزانوية

 الموضوع: الفصل األول

تطبيقا ألحكام القانون النظامي رقم : المادة األولى

، الذي 2668أكتوبر  62الصادر بتاريخ  612 – 2668

الصادر  666 – 78يلغي ويحل محل القانون رقم 

، المتضمن القانون النظامي 6278يناير  62بتاريخ 

المتعلق بقوانين المالية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد 

محتوى و إجراءات البرمجة الميزانوية متعددة السنوات 

 .وانين الماليةوالجدول الزمني إلعداد ق

تهدف برمجة الميزانية إلى وضع السياسات : 6المادة 

الميزانوية في منظور متعدد السنوات و إلى تعزيز 

 .إنضباط و إستدامة المالية العامة

وثائق برمجة الميزانية متعددة : 6الفصل 

 السنوات

يتم تحديد السياسة الميزانوية للحكومة في : 0المادة 

ية على المدى المتوسط تغطي فترة وثيقة برمجة ميزانو

ال تقل عن ثالث سنوات و تتضمن التطورات األخيرة 

 .في مجاميع االقتصاد الكلي والميزانوي

 :أدوات البرمجة الميزانوية هي

  و ثيقة البرمجة الميزانوية على المدى

 المتوسط؛

 رسالة تعميم إعداد قانون المالية؛ 

 وسطأطر النفقات الوزارية على المدى المت. 

 أهداف و محتويات وثائق برمجة الميزانية: 0الفصل 

تهدف وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى : 1المادة 

 :المتوسط إلى 

  ضمان االتساق والمواءمة بين ميزانية الدولة

و االستراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية و 

 االجتماعية؛

 الميزانوية  تعزيز االنضباط و االستدامة

اسات العمومية بما يتماشى مع إطار للسي

 االقتصاد الكلي و الميزانوي الكلي للبلد؛

  تعزيز فعالية تخصيص الموارد بين

القطاعات لتحقيق األهداف االستراتيجية 

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد؛

  تحسين األداء العملياتي وقابلية التوقع

 .الميزانوي لدى المسيرين 

برمجة الميزانوية على المدى تتكون وثيقة ال

 :المتوسط من جزئين

 اإلطارالميزانوي على المدى المتوسط؛ 

  اإلطار اإلجمالي للنفقات على المدى

 المتوسط؛

تتضمن التوجيهات متعددة السنوات للمالية العامة 

المحددة في وثيقة البرمجة الميزانوية المتوسطة المدى 
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والنفقات حسب لكل سنة، تطور الفئات الكبرى للموارد 

 .طبيعتها و رصيد الميزانية الناتج عنها

يقدم اإلطار الميزانوي على المدى المتوسط؛ : 0المادة 

تعلقة بمجاميع االقتصاد الكلي والميزانية و ماألهداف ال

سنوات، تطورها في ( 1)يتتبع، على مدى ثالث 

 :المستقبل فيما يتعلق ب

 ة؛يالكلي الرئيس االقتصاد توقع حسابات 

  توقع جدول العمليات المالية للدولة على مدى

 ثالث سنوات؛

  جميع اإليرادات والنفقات العمومية، حسب

األجزاء الميزانوية، بما في ذلك االستثمار 

 العام؛

 رصيد الميزانية و طريقة تمويله؛ 

 المستوى العام للمديونية؛ 

 الضغط الضريبي ؛ 

  كتلة األجوركنسبة مئوية من اإليرادات

 ؛الضريبية

 كتلة األجور مقارنة مع مجمل نفقات الدولة؛ 

  خدمة الدين، كنسبة مئوية من النفقات العامة

و الصادرات و اإليرادات الضريبية والناتج 

 .الداخلي الخام

يتم إعداد اإلطار الميزانوي المتوسط المدى على أساس 

افتراضات اقتصاد كلي موثوقة و حذرة ومتسقة بحيث 

. قة للموارد و األعباء العموميةتؤدي إلى تقديرات صاد

و يتضمن هذا اإلطار عرضا حول التغيرات التي تم 

إجراؤها خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الضريبية و 

تأثيراتها المتوقعة على المالية العامة و يغطي ميزانية 

 .الدولة في مجملها

يستمد اإلطار اإلجمالي للنفقات على المدى  :2المادة 

و يحدد  طار الميزانوي المتوسط المدى،المتوسط من اإل

االعتمادات الميزانوية على مدى ثالث سنوات و 

و . توزيعها بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة

يتضمن عرضا حول اإلصالحات و التغييرات التي 

تمت، خصوصا فيما يتعلق بأثرها على النفقات و كذا 

 .تأثيراتها المتوقعة على المالية العامة

اإلطار اإلجمالي للنفقات على المدى المتوسط  يوفر

 (:1)اعتمادا ميزانويا غير موزع ينقسم إلى ثالثة أجزاء 

احتياطي للتعديل الميزانوي مخصص  (0

لتعديالت االعتمادات المتعلقة بالتحكيم 

الميزانوي برسم السنة األولى من أطر النفقات 

 الوزارية المتوسطة المدى؛

ة و غير المتوقعة احتياطي  للنفقات العرضي (6

% 1للسنة األولى من قانون المالية بما يعادل 

 من النفقات اإلجمالية، كحد أقصى؛

احتياطي إجمالي يدعى احتياطي البرمجة  (0

مخصص لتحيين السنتين الثانية والثالثة من 

و يمكن . إطار النفقات على المدى المتوسط

لهذا االحتياطي أن يصل مستوى معتبرا يسمح 

خاطر التقلبات السلبية للظرفية بمواجهة م

 .االقتصادية أو إتاحة هامش للمناورة

تعد وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى : 1المادة 

المتوسط من طرف المصالح المختصة لدى الوزارة 

المكلفة بالمالية، وفقا لترتيبات المرسوم الذي يحدد 

صالحيات الوزير المكلف بالمالية و ينظم اإلدارة 

 .ركزية لقطاعهالم

يتم تحديث وثيقة البرمجة الميزانوية على  :1المادة 

المدى المتوسط خالل السنة لمراعاة أحدث التطورات 

المسجلة في الوضعية االقتصادية الدولية و إنجازات 

االقتصاد الوطني، قبل أن تكون موضوع تقرير يقدم 

 .لمجلس الوزراء العتمادها

م الصادرة عن الوزير توجة رسالة التعمي: 2المادة 

المكلف بالمالية الهادفة إلى إعداد قانون المالية، إلى 
هيئات الصرف المكلفة بإعداد أطر النفقات الوزارية 
على المدى المتوسط، و تهدف رسالة التعميم إلى 
التذكير بالظرفية العامة و تحديد األطر التي سيتم فيها 

 .تإعداد مقترحات الميزانية لمختلف القطاعا
 :و يحدد هذا التعميم، على وجه الخصوص

  النتائج التي تم الحصول عليها من حيث النمو
الميزانوي في السنوات  والتضخم و الرصيد

 الماضية؛
  التوقعات الناتجة عن تحديد اإلطار

االقتصادي الكلي للسنوات الثالث القادمة، مع 
اإلشارة إلى توقعات معدل التضخم و سعر 

 الصرف؛
  سياسة الميزانية المنبثقة عن وثيقة توجيهات

البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط ؛ و 

خصوصا األهداف المتعلقة برصيد الميزانية 

كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام للسنوات 

 الثالث القادمة؛

  مخصصات الميزانية اإلرشادية للوزارات

والمؤسسات للسنوات الثالث القادمة 

في اإلطار اإلجمالي  المنصوص عليها

 .للنفقات على المدى المتوسط

باإلضافة إلى ذلك، تدعو رسالة التعميم مؤسسات الدولة 

والوزارات إلى تحيين أطر إتفاقها على المدى المتوسط 
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و تقديم مقترحات ميزانيتها للسنة التالية مصحوبة بجميع 

 .الوثائق والملخصات الالزمة لسير التحكيم الميزانوي

يتم إعداد أطر النفقات الوزارية على المدى  :01ة الماد

المتوسط من طرف الوزارات ومؤسسات الدولة بما 

يتماشى مع اإلستراتيجية المرجعية للتنمية في البلد و مع 

 برمجة اإلطار اإلجمالي للنفقات على المدى المتوسط،

يتم إعداد أطر النفقات الوزارية على المدى المتوسط من 

تشاركية و تفاعلية تضمن شفافيتها و خالل عملية 

نجاعتها و يمكن أن يبرز تحليل أطر النفقات الوزارية 

 عند، على المدى المتوسط فجوات تمويل تخضع

 .الميزانوي للتحكيم، االقتضاء

ويتم استخدام احتياطي التعديل الميزانوي حصرا في 

إطار عمليات تحكيم ميزانوي بقيادة الوزير المكلف 

بغية مواجهة آخر التعديالت والفجوات  بالمالية،

المحتملة في التمويل، بعد تحيين اإلطار النهائي 

و الميزانوي و بعد توجيهات مجلس  لالقتصاد الكلي

 .الوزراء

تحدد أطر النفقات الوزارية المتوسطة المدى  :00المادة 

لي للنفقات حسب يسنوات التوزيع التفص( 1)على مدى 

و يمكن . وفق المدونة الميزانوية المديريات والمشاريع،

أن تتضمن هذه األطر كل معلومة تساهم في تحسين 

الحوار التسييري بين الهيئات المسؤولة عن النفقات و 

 .مصالح الوزارة الكلفة بالمالية و بإعداد الميزانية

يجب أن تكون فئة النفقات المتعلقة  :06المادة 

على  الوزاريةباالستثمار والمقدمة في إطار النفقات 

ثمار العمومي و تالمدى المتوسط متسقة مع برنامج االس

 :تميز بين

  اعتمادات التعهد التي تغطي التكلفة الكاملة

للعملية االستثمارية بغض النظر عن مدة 

 تنفيذها ؛

  اعتمادات الدفع لتغطية المدفوعات المستحقة

 .سنويا خالل سنوات الميزانية الالحقة

ت االستثمارية التي تم التعهد بها و بالنسبة للعمليا

بالفعل، يتم تقديم اعتمادات الدفع للسنة القادمة فيما يتعلق 

باعتمادات التعهد المفتوحة بالفعل للعملية و كذلك 

 .اعتمادات الدفع المستخدمة بالفعل لهذه العملية

يمكن إخضاع إعداد برنامج االستثمار العمومي 

عنية وتضمن إلجراءات خاصة تضم األطراف الم

ية للتنمية في ا مع االستراتيجية الوطنية المرجاتساقه

 .البلد و مع أطر النفقات الوزارية المتوسطة المدى

يتم تحديد هذه اإلجراءات بمقرر مشترك صادر عن 

 .الوزير المكلف باالقتصاد والوزير المكلف بالمالية

 إجراءات و مسار وضع الميزانية: 1الفصل 

مسار وضع الميزانية وفقا للمراحل يتم  :00المادة 

 :األربع الرئيسية المترابطة التالية

 الميزانوية على  مرحلة إعداد وثيقة البرمحة

 المدى المتوسط؛

 مرحلة ما قبل تحكيم الميزانية ؛ 

 مرحلة تحكيم الميزانية ؛ 

 مرحلة إعداد المشروع األولى لقوانين المالية. 

البرمجة تهدف مرحلة إعداد وثيقة  :01المادة 

على المدى المتوسط إلى إعداد اإلطار  الميزانوية

الوصفي للسياسة الميزانوية متعددة السنوات، ضمن 

مسار تشاوري يضم جميع األطراف المسؤولة عن 

تحديد اإلطار االقتصادي الكلي و إطار الميزانية الكلي 

وتمكن هذه المرحلة من الوصول إلى إطار ميزانوي 

يستند إليه اإلطار اإلجمالي للنفقات على المدى المتوسط 

على المدى المتوسط يحدد اإلعتمادات اإلرشادية 

 .للميزانيات الوزارية و حجم احتياطات الميزانية

تعبر مرحلة ما قبل تحكيم الميزانية محطة  :00المادة 

أساسية من عملية إعداد أطر النفقات الوزارية المتوسطة 

الوزارات، و تقوم المدى من قبل مؤسسات الدولة و 

على المشاركة و التداول لتفضي إلى مشروع ميزانية 

متعدد السنوات تتم مناقشته مع المصالح الفنية المختصة 

 .لدى الوزارة المكلفة باالقتصاد والوزارة المكلفة بالمالية

إلى تهدف مرحلة ما قبل تحكيم الميزانية إلى الوصول 
توسط، تراعي قيود أطر النفقات الوزارية على المدى الم

 :الميزانية من خالل

  حوار تسييري مع المصالح الفنية المختصة
 للوزارات والمؤسسات؛

  تبادل حول فهم التحديات والقيود الرئيسية
 لإلطار الميزانوي؛

  تقييم نتائج السنوات المالية الثالث السابقة و
 تنفيذ السنة الحالية؛

 ت و تحليل الفوارق المالحظة بالنسبة للتوقعا

كذلك أحداث السنة التي لها تأثير هام على 

 تسيير الميزانية؛

  عرض األداء الميزانوي المتوقع خالل

السنوات القادمة مع التذكير باألهداف 

والتوقعات المتعلقة بهذه السنوات والتحقق، 

عند االقتضاء، من إطار أداء كل برنامج على 

 حدة؛

 مج تقييم نفقات االستثمار بما يتفق مع برنا

 .االستثمار العمومي

تقود هذه المرحلة المصالح المختصة في الوزارة 

 .المكلفة باالقتصاد والوزارة المكلفة بالمالية
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يقود مرحلة التحكيم الميزانوي الوزير  :02المادة 

المكلف بالمالية و تقضي إلى تخصيص الموارد 
للوزارات و مؤسسات الدولة و توزيع احتياطي تعديل 

من هذا  0المنصوص عليه في المادة الميزانية 

المرسوم، عند االقتضاء، و ذلك لتحديد اعتمادات 
الميزانية التي ستدرج في المشروع األولى لقانون 

 .المالية

تهدف مرحلة إعداد المشروع األولى لقانون : 01المادة 

المالية إلى استكمال مختلف أجزاءه و أستكمال مركزة 
ليها في القانون النظامي وثائق الميزانية المنصوص ع

 .المتعلق بقوانين المالية

 الجدول الزمني إلعداد الميزانية: 0الفصل 

يتم وضع الصيغة النهائية إلطار االقتصاد  :01المادة 

( 1)الكلي على المدى المتوسط، لفترة ال تقل عن ثالث 

 .مارس من كل سنة  16سنوات، و ذلك قبل ال 

ادي الدولي و إنجازات و لمراعاة تطور الوضع االقتص

االقتصاد الوطني، تتم مراجعة هذا اإلطار في أجل ال 

 .يونيو 66يتعدى 

يتم إعداد وثيقة البرمجة الميزانوية على : 02المادة 

من هذا  1المدى المتوسط المشار إليها في المادة 

ابريل من كل سنة و  16المرسوم في أجل ال يتعدى 

مراجعة إطار  يونيو بعد 68يجري تحيينها قبل 

 .االقتصاد الكلي

يتم تقديم بيان لمجلس الوزراء من أجل  :61المادة 

المصادقة عليه، حول الوثيقة المحينة للبرمجة الميزانوية 

 .يونيو  16على المدى المتوسط في أجل ال يتعدى 

يتم تنظيم المداولة التوجيهية حول الميزانية  :60المادة 

 .يوليو 68في أجل أقصاه 

يصدر الوزير المكلف بالمالية رسالة تعميم  :66دة الما

يوليو من كل  16أقصاه إلعداد قانون المالية في أجل 

مؤسسات الدولة و الوزارات إلعداد أطر سنة، إلى 
 .فقات الوزارية على المدى المتوسطالن

تبدأ عملية ما قبل التحكيم الميزانوي في أجل : 60المادة 

 .سنةأغسطس من كل  68ال يتجاوز 

تبدأ عمليات التحكيم الميزانوي في أجل ال : 61المادة 

يتجاوز الفاتح من سبتمبر من كل سنة و يتم استكمال 

إعداد مشروع قانون المالية األولى للسنة في أجل أقصاه 

 .األسبوع األول من شهر أكتوبر

يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون المالية  :60المادة 

أكتوبر و يودع  68 يتعدى و يصادق عليه في أجل ال

لدى الجمعية الوطنية في أجل أقصاه أول يوم اثنين من 

 .شهر نوفمبر

تحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم، عند  :62المادة 

الحاجة، عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف 

 .بالمالية

 النفاذ: 2الفصل 

 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ وفقا لترتيبات: 61المادة 

الفقرات األولى و الثانية والثالثة من المادة األولى من 

يونيو  00الصادر بتاريخ  002–6102المرسوم رقم 

من القانون  78المتضمن تطبيق أحكام المادة  ،6102

أكتوبر  12الصادر بتاريخ  102 – 6101النظامي رقم 

 100 – 11، الذي يلغي و يحل محل القانون رقم 6101

، المتضمن القانون 0211يناير  02الصادر بتاريخ 

 .النظامي المتعلق بقوانين المالية

 ترتيبات نهائية: 1الفصل 

في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم  :61المادة 

 .الموريتانية للجمهورية اإلسالمية

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

 32مكرر صادر بتاريخ  0352-065 مرسوم رقم
زير الصحة وتنظيم و يحدد صالحيات 0352أكتوبر 

 االدارة المركزية لقطاعه
 – 81تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم   :المادة االولى 

، المحدد لشروط 5220يونيو  36الصادر بتاريخ  20
تنظيم اإلدارات  المركزية و إجراءات تسيير ومتابعة 
الهياكل اإلدارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد 

 االدارة المركزية صالحيات  وزير الصحة وتنظيم
 .لقطاعه 
تتمثل مهمة وزير الصحة بصفة عامة، في  : 0المادة 

إعداد وتنفيذ و متابعة سياسة  الحكومة  في المجال 
 .الصحي 

 :وفي هذا اإلطار ، يتولى القيام  بما يلي 
  تبسيط وعقلنة التوجيهات وتنسيق األعمال

المتعلقة بالرفع من مستوى صحة السكان 
 ؛نالموريتانيي

  تصور و تنفيذ سياسة الحكومة في مجال
 الترقية والوقاية والتكفل بالمرضى؛

  تصور وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال إنتظام
التموين والتخزين و التوزيع و الولوج 
الجغرافي و المالي للمواد الصيدالنية 

 األساسية؛ 

  تصور وتنفيذ سياسة التكوين وتحسين خبرات
 عمال الصحة؛

 يذ التشريعات و النظم المتعلقة تصور وتنف
 بمهن الصحة؛

  توجيه الموارد العمومية للصحة بغية تسهيل
تخصيصها على أحسن وجه واستعمالها 

 بنجاعة ومتابعتها بجدوائية؛ 

ويكلف وزير الصحة  بمتابعة السياسة الصحية الدولية و 
ا موريتانيا ، مالتشريع الصحي الدولي اللذين تنضم إليه

عاون مع القطاعات المعنية األخرى في و يكلف بالت
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المجال الصحي، كما يسهر على احترام اإللتزامات في 
 .هذا الشأن

ويعمل كذلك، بالتعاون مع القطاعات المعنية األخرى، 
من أجل ترقية صحة السكان ويسهر على السير الحسن 
للمصالح و المنشآت العمومية والخصوصية التي تساهم 

 . ة على صحة المواطن وتحسينهافي الوقاية والمحافظ
يمارس وزير الصحة سلطات الوصاية أو  : 0المادة 

المتابعة اتجاه المؤسسات العمومية و الشركات الوطنية 
و الشركات ذات االقتصاد المختلط  وغيرها من الهيئات 
العاملة في القطاع الصحي ، وفق الشروط التي تنص 

 .عليها القوانين و النظم

 : تتكون اإلدارة المركزية لوزارة الصحة من : 4المادة 
 ديوان الوزير؛ 
 األمانة العامة؛ 
 المفتشية الداخلية؛ 
 المديريات العامة؛ 
 خلية التخطيط والتعاون؛ 
 الخلية القطاعية المكلفة بمسار ابرام الصفقات . 

I. ديوان الوزير 
مكلفين بمهام  (4)يضم ديوان أربعة   :1المادة 

و كتابة  (5)مفتشية داخلية فنيين و  (0)ومستشارين 
 .خاصة

يخضع المكلفون بمهام لسلطة الوزير، : 6المادة 
ويكلفون باإلصالحات و الدراسات أو المهام التي تسند 

 . لهم من طرفه
يخضع المستشارون الفنيون للسلطة   :8المادة 

المباشرة للوزيرويعدون الدراسات و اآلراء و 
مهام التي تسند إليهم اإلقتراحات المتعلقة بالملفات وال

 .من طرفه
 :ويتخصصون مبدئيا، على التوالي، طبقا للبيانات التالية

  مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية يتمتع
بصالحيات إعداد و دراسة مشاريع النصوص 
التشريعية والتنظيمية وكذا مشاريع اإلتفاقيات 
التي تعدها المديريات بالتنسيق الوثيق مع 

عامة للتشريع والترجمة المديرية ال
 ونشرالجريدة الرسمية؛  

  مستشار فني مكلف بتوجيه وتنسيق قضايا
التواصل ويعطي رأيا متخصصا في مجال 

 .التواصل

تحت سلطة  خلية التخطيط  والتعاونتكلف   :0المادة 
 : الوزير بما يلى

  قيادة مسار التخطيط بدءا من إعداد السياسة
ني لتطوير الصحة الوطنية للصحة والمخطط الوط

حتى الحصول على خطط عمل سنوية بالنسبة لكل 
مقاطعة وكل والية وكل مؤسسة عمومية وكل 

 وحدة مركزية من وزارة الصحة؛
  الدعم والمواكبة الفنية لكل وحدة إدارية أو فينة

تعرب عن حاجتها في دعم فني للقيام بمسار 
 برمجتها؛

 اصة اإلشراف على برمجة الميزانية السنوية، خ
إعداد الميزانية السنوية، على أساس خطة العمل 

 السنوية وبالتنسيق مع مختلف الوحدات المركزية؛
  اإلشراف على مسار متابعة تنفيذ خطة العمل

بالتعاون مع مختلف المديريات العامة كل واحدة 
 منها في ما يعنيها؛

  تنسيق العون العمومي للتنمية سواءا كان ثنائيا أو
ف، و على هذا األساس، تشرف متعدد األطرا

الخلية على تنسيق مهام التعاون الفني المتأتي أو 
 .الصادر عن موريتانيا

تسير خلية التخطيط والتعاون من طرف منسق برتبة 
خبراء  يتم  (0)مستشار فني وتضم لفيفا من ثالثة 

تعينهم و تحديد إمتيازاتهم بموجب مقرر من وزير 
 .الصحة
المكلفة بمسار ابرام لية القطاعية الختكلف   :2المادة 

 :تحت سلطة الوزير بما يلي الصفقات
  اإلعداد، بالتنسيق مع المديريات والمؤسسات

المعنية، خاصة مديرية البنى التحتية 
والصيانة واللوازم ومديرية الشؤون المالية، 
بإعداد ملفات إستدراج العروض من أجل 
إبرام مختلف الصفقات التي يكون فيها 

ديوان هو السلطة المتعاقدة والقيام بكافة ال
مراحل مسار الصفقات حتى التوقيع 
واالعتماد وذلك بالتطابق مع النصوص 

 التشريعية والتنظيمية السارية في المجال؛
  ضمان الدعم الفني والمواكبة لمختلف

األشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية 
و مختلف لجان صفقات الوحدات التابعة 

 اع و ذلك طيلة مسار إبرام صفقاتها؛ للقط
  متابعة تنفيذ العقود بالتعاون مع المؤسسات

المستفيدة، مديرية الشؤون المالية ومديرية 
 البنى التحتية والصيانة واللوازم ؛ 

  تسيير األرشيف بمختلف أشكاله والوثائق

 . المتعلقة بإبرام الصفقات

من الصفقات تسير الخلية القطاعية المكلفة بمسار إبرام 

طرف منسق برتبة مستشار فني وتضم لفيفا من ثالثة 

خبراء يتم تعينهم و تحديد إمتيازاتهم بموجب  (0)

 .مقرر من وزير الصحة

تكلف المفتشية الداخلية تحت سلطة   :53المادة 

الوزير، بمهام التفتيش الداخلية كما هي محددة في المادة 

 36بتاريخ الصادر   20 - 381من المرسوم رقم  36

 .5220يونيو 

 : و في هذا اإلطار، تتمتع بالصالحيات التالية

  التأكد من فاعلية تسيير كافة أنشطة مصالح
القطاع و الهيئات الخاضعة للوصاية و 
مطابقتها مع القوانين والنظم المعمول بها  ومع 
السياسة وبرامج العمل المقررة في مختلف 

 القطاعات التابعة للوزارة؛ 
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 النتائج المحصول عليها بصفة فعلية،  تقييم
وتحليل الفوارق مقارنة مع التوقعات واقتراح 

 اإلجراءات التصحيحية الضرورية؛
  السهر على احترام النصوص التشريعية

والتنظمية المنظمة لألنشطة الطبية 
 .والصيدالنية

 .تقدم المفتشية تقريرا للوزير حول الخروقات المالحظة

برتبة  (5)خلية من طرف مفتش عام  تدار المفتشية الدا

مفتشين برتبة ( 2)و يساعده تسعة  مستشار فني للوزير

مدير باإلدارة المركزية وهم مكلفون على التوالي 

 :بالمهام التالية

 مفتشين؛ 30: المفتشية الطبية 

 30: المفتشية في مجال الصيدلة واألدوية 

 مفتشين؛

 مفتشين 30: المفتشية اإلدارية والمالية. 

تقوم  الكتابة الخاصة بتسيير الشؤون  :55المادة 

 . الخاصة للوزير

تدار الكتابة  الخاصة من طرف كاتب خاص يعين 

 .بمقرر صادر عن الوزير وله رتبة  رئيس مصلحة

II.  األمانة العامة 
 

على تطبيق القرارات  األمانة  العامةتسهر  :50المادة 
 المتخذة من طرف الوزير وتكلف بتنسيق أنشطة

 . مختلف مصالح القطاع و يديرها أمين عام
 

 : تضم األمانة العامة 
 األمين العام؛ 
 المصالح الملحقة باألمين العام. 

 األمين العام  – 5
تتمثل مهمة األمين العام، تحت سلطة  :50المادة 

الوزير وبتفويض منه، بتنفيذ المهام المحددة في المادة 
الصادر بتاريخ  20 – 381من المـــرســوم رقــم  32
 : ، وعلى الخصوص5220يونيو  36
 إنعاش وتنسيق و مراقبة كافة أنشطة القطاع؛ 
  المتابعة  اإلدارية للملفات و العالقات مع المصالح

 الخارجية؛
  إعداد ميزانية القطاع و رقابة تنفيذها؛ 
  تسيير المصادر البشرية و المالية و المادية

 .الممنوحة للقطاع
 ملحقة باألمين العامالمصالح ال – 0

 :تلحق باألمين العام المصالح التالية  :54المادة 
 رجمة؛تمصلحة التوثيق و ال 
  مصلحة السكرتاريا المركزية والمعلوماتية و

 .استقبال الجمهور
بأرشفة  مصلحة التوثيق والترجمةتكلف  :51المادة 

وحفظ جميع الوثائق السياسية واالستراتجية والتنظيمية 
ترجمة  كافة الوثائق و القررات الضرورية للقطاع و

 .  للقطاع

 :(0)وتضم قسمين 
 قسم التوثيق ؛ 
 قسم الترجمة. 

مصلحة السكرتاريا المركزية تكلف  :56المادة 
 :بما يلي والمعلوماتية واستقبال الجمهور

  استقبال وتسجيل وتوزيع وارسال البريد الوارد
 والصادر عن القطاع؛

 كثير وأرشفة الوثائق؛التخزين المعلوماتي وت 
 تسيير وصيانة الشبكة المعلوماتية للقطاع؛ 
 استقبال واعالم وتوجيه الجمهور. 

 :(0)وتضم قسمين 
 المعلوماتية؛ قسم 
 قسم استقبال الجمهور. 

 

III. المديريات العامة 
 : المديريات العامة لوزارة الصحة هي :58المادة 

 المديرية العامة للصحة؛ .1
 ؛المديرية العامة للمصادر .7
المديرية العامة لضبط النظم  .6

 . والتنظيم وجودة الخدمات والعالج
 المديرية العامة للصحة – 5

 :بما يلي  المديرية العامة للصحةتكلف  :  50المادة 
  إعداد وتنفيذ مختلف استراتجيات الترقية

والوقاية والتكفل بمشاكل الصحة الرئيسية طبقا 
لتوجيهات السياسة الوطنية للصحة على 

 لمستوى الجمعوي األول و الثاني و الثالث؛ا
  إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير التغذية

بالتعاون مع القطاعات الوزارية و الهيئات 
 المعنية؛

  تطوير المشاركة الجمعوية على المستويات
الجمعوية األولية والمتوسطة التي تسمح  

 بالمشاركة الفعلية للسكان في تسيير صحتهم؛
  وتنسيق اإلشراف حسب كل مستوى بما إدارة

يمكن من متابعة وتنفيذ العمل القطاعي 
والتدعيم المتواصل للقدرات وتنفيذ اإلجراءات 

 التصحيحية؛
  تنسيق ومتابعة البحث الميداني والبحث المطبق

 على مختلف مجاالت الصحة العمومية؛
  إعداد ومتابعة استراتجية الصحة المدرسية

مع الوزارات المكلفة  والجامعية، بالتعاون
 .بالتهذيب والتعليم الثانوي والتعليم العالي

من طرف مدير عام  المديرية العامة للصحة تدار
 :مديريات )6 (وتضم أربع 

 مديرية صحة األم والطفل؛ -أ 
 مديرية األمراض المعدية؛ -ب 
 مديرية األمراض الغير المعدية؛ -ج 
مديرية المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة  -د 

 .ةالوبائي
 مديرية صحة األم والطفل –أ 
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 : بما يلي مديرية صحة األم والطفل تكلف  :52المادة 
  إعداد وتنفيذ مختلف استراتجيات الترقية

والوقاية والتكفل بمشاكل الصحة الرئيسية لألم 
والطفل طبقا لتوجيهات السياسة الوطنية 
للصحة و خاصة المستويات الجمعوية األول و 

 الثاني والثالث؛
  إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير التغذية

بالتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات 
 المعنية؛

  تطوير المشاركة الجمعوية على المستويات
الجمعوية األولية والمتوسطة التي تسمح 

 بالمشاركة الفعلية للسكان في تسيير صحتهم؛
   مع إدارة وتنسيق اإلشراف حسب كل مستوى

كبة المشرفين المباشرين اشراك وموا
مما يمكن من متابعة الجهويين أو المقاطعيين 

وتنفيذ العمل القطاعي والدعم المتواصل 
للقدرات وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية في 

 مجال صحة األم والطفل؛
  تنسيق ومتابعة البحث الميداني والبحث

 المطبق الذي له صلة بصحة األم والطفل؛ 
 جية الصحة المدرسية إعداد ومتابعة استرات

والجامعية، بالتعاون مع الوزارات المكلفة 
 بالتهذيب والتعليم الثانوي والتعليم العالي؛

 تنسيق و متابعة المديريات الجهوية للصحة. 
 (4)مدير وتضم أربع  مديرية صحة األم والطفليدير 

 : مصالح

  مصلحة صحة األم وحديثى الوالدة واألطفال
 والمراهقين؛

 وير التغذية؛مصلحة تط 
 مصلحة البرنامج الموسع للتلقيح؛ 
 مصلحة التكفل المندمج بأمراض الطفل . 
مصلحة صحة األم وحديثي الوالدة تكلف   :03المادة 

 :بما يلي واألطفال والمراهقين

  اإلشراف على إعداد استراتجية وطنية في مجال

صحة األم وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين 

طط العملية بها على كل ودعم إعداد الخ

 مستوى؛
  تحديد المعايير واالجراءات في مجال صحة

 األم وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين؛
  وضع المعايير ومواكبة  تعزيز قدرات مختلف

الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين المتدخلين 
في مجال صحة األم وحديثي الوالدة واألطفال 

ثيق مع مصالح مديرية والمراهقين بالتعاون الو
 المصادر البشرية؛

  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة
وخدمات صحة األم وحديثي الوالدة واألطفال 
والمراهقين بما في ذلك متابعة تسيير التموين 
ومخزون المدخالت األساسية لصحة األم 

 وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين؛

 ت  عند األمهات ضمان الرقابة ومتابعة الوفيا
وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين بالتعاون 
الوثيق مع مديرية الرقابة الوبائية والمصلحة 

 الوطنية لإلعالم الصحي؛
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

في مجال صحة األم وحديثي الوالدة واألطفال 
 .والمراهقين

 :(0)قسمين وتضم 
  الوالدة؛ صحة األم و حديثيقسم 
 قسم صحة األطفال و المراهقين. 

 : بما يلي مصلحة تطوير التغذيةتكلف : 21المادة 

  اإلشراف على إعداد اإلستراتجية الوطنية
في مجال تطوير التغذية ودعم إعداد الخطط 

 العملية المتعلقة بها على كافة المستويات؛
  وضع المعايير واإلجراءات في مجال تطوير

 التغذية؛
 معايير ومواكبة تعزيز قدرات وضع ال

مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين في مجال  تطوير التغذية بالتعاون 
 الوثيق مع مصالح مديرية المصادر البشرية؛

  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة
وخدمات  تطوير التغذية بما في ذالك متابعة 

ت األساسية تسيير التموين ومخزون المدخال
 لتطوير التغذية؛

  ضمان رقابة ومتابعة الوضعية الغذائية
للسكان، خاصة األطفال واألمهات بالتعاون 
الوثيق مع مديرية المعلومات اإلستراتيجية 
والمراقبة الوبائية والمصلحة الوطنية 

 لإلعالم الصحي؛
  ضمان التنسيق مع الفاعلين المتدخلين في

 . مجال تطوير التغذية
 :(0)قسمين  وتضم

 قسم تسيير اإلنتظام والتوجيه اإلستراتيجي؛ 
 قسم رقابة ومتابعة الوضعية الغذائية. 
 مصلحة البرنامج الموسع للتلقيحتكلف   :22المادة 

 :بما يلي

  إعداد االستراتجية الوطنية في مجال التلقيح
ودعم إعداد الخطط العملية المتعلقة بها حسب 

 كل مستوى؛ 
  واإلجراءات في مجال التلقيح؛تحديد  المعايير 
   وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات

مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين لصالح البرمامج الموسع للتلقيح 
بالتعاون الوثيق مع مصالح مديرية المصادر 

 البشرية؛
  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة

قيح بما في ذلك وخدمات البرنامج الموسع للتل
متابعة تسيير التموين ومخزون المدخالت 

 األساسية للتلقيح؛ 
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  ضمان اإلشراف والمتابعة لوضعية
األمراض التي يمكن تفاديها بواسطة التلقيح 
على مستوى السكان خاصة األطفال 
واألمهات بالتعاون الوثيق مع مديرية 
المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية 

 ة الوطنية لإلعالم الصحي؛والمصلح
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

 .لصالح البرنامج الموسع للتلقيح
 :(0)وتضم قسمين 

 قسم متابعة تسيير التموين ومخزون التلقيح؛ 
  قسم التنسيق بين الفاعلين المتدخلين لصالح

 .البرنامج الموسع للتلقيح
مج بأمراض مصلحة التكفل المندتكلف   :00المادة 

 :بما يلي الطفل

  اإلشراف على إعداد االستراتجية الوطنية في
مجال التكفل المندمج بأمراض الطفل  ودعم 
إعداد الخطط العملية المتعلقة بها حسب كل 

 مستوى؛
  التكفل تحديد  المعايير واإلجراءات في مجال

 ؛ المندمج بأمراض الطفل
  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف

الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين لصالح التكفل المندمج  بأمراض 
الطفل بالتعاون الوثيق مع مصالح مديرية 

 المصادر البشرية؛
  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة

وخدمات التكفل المندمج بأمراض الطفل بما 
في ذلك متابعة تسيير التموين ومخزون 

ة للتكفل المندمج بأمراض المدخالت األساسي
 الطفل؛

  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية أمراض
الرضع واألطفال بالتعاون الوثيق مع مديرية 
المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية 

 والمصلحة الوطنية لإلعالم الصحي؛
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

 .فللصالح التكفل المندمج ألمراض الط
 :(0)قسمين وتضم 

  قسم متابعة تسيير التموين ومخزون
 التكفل المندمج بأمراض الطفل؛

  التنسيق بين الفاعلين المتدخلين قسم
لصالح التكفل المندمج ألمراض 

 .الطفل
 مديرية األمراض المعدية –ب 

 :بما يلي مديرية األمراض المعدية تكلف  : 04المادة 
 ت الترقية إعداد وتنفيذ مختلف استراتجيا

والوقاية و التكفل باألمراض المعدية طبقا 
لتوجيهات السياسة الوطنية في مجال الصحة، 
خاصة على المستوى الجمعوي األول والثاني 

 و الثالث؛

  إدارة وتنسيق اإلشراف حسب كل مستوى مع
اشراك ومواكبة المشرفين المباشرين الجهويين 

ذ أو المقاطعيين مما يمكن من متابعة وتنفي
العمل القطاعي والدعم المتواصل للقدرات 
وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية في مجال 

 محاربة األمراض المعدية؛
  تنسيق ومتابعة البحث الميداني والبحث

 .المطبق بالعالقة مع مكافحة األمراض المعدية
من طرف مدير و تضم  مديرية األمراض المعديةتدار 

 :مصالح (4)أربعة 
 سيدا والتهابات مصلحة محاربة ال

الكبد واألمراض المنتقلة عن طريق 
 الجنس ؛

 مصلحة محاربة المالريا؛ 
 و الجذام؛ مصلحة محاربة السل 
  باقي مصلحة محاربة العمى و

 .األمراض المعدية

مصلحة محاربة السيدا والتهابات تكلف   : 01المادة 
 :بما يلي الكبد واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس

  إعداد االستراتجية الوطنية في اإلشراف على

مجال محاربة السيدا  والتهابات الكبد 

واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس ودعم 

إعداد الخطط العملية المتعلقة بها حسب كل 

 مستوى؛ 

  تحديد  المعايير واإلجراءات في مجال محاربة
والتهابات الكبد واألمراض المنتقلة عن السيدا 

 ؛ طريق الجنس
 عايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف وضع الم

الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
والتهابات المتدخلين في مجال محاربة السيدا 

  الكبد واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس
بالتعاون الوثيق مع مصالح مديرية المصادر 

 البشرية؛
  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة

التهابات الكبد ووخدمات محاربة السيدا 
بما في  واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس 

ذلك متابعة تسيير التموين ومخزون المدخالت 
والتهابات الكبد األساسية لمحاربة السيدا 

 واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس؛
  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية محاربة

والتهابات الكبد واألمراض المنتقلة السيدا 
بالتعاون الوثيق مع  الجنسعن طريق 

مديرية المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة 
 الوبائية والمصلحة الوطنية لإلعالم الصحي؛

  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين
لمحاربة السيدا والتهابات الكبد و  األمراض 

 . المنتقلة عن طريق الجنس
 :(0)وتضم  قسمين 
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  قلة عن طريق محاربة األمراض المنتقسم
 الجنس و السيدا؛

 قسم محاربة التهابات الكبد. 
 :بما يلي مصلحة محاربة المالريا تكلف   : 06المادة 
  اإلشراف على إعداد االستراتجية الوطنية في

مجال محاربة المالريا  ودعم إعداد الخطط 
 العملية المتعلقة بها حسب كل مستوى؛ 

  محاربة تحديد  المعايير واإلجراءات في مجال
  ؛المالريا

  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف
الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين في مجال محاربة المالريا، بالتعاون 

 الوثيق مع مصالح مديرية المصادر البشرية؛
  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة

بما في ذلك متابعة   وخدمات محاربة المالريا
سيير التموين ومخزون المدخالت األساسية ت

 لمحاربة المالريا؛
  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية محاربة

المالريا بالتعاون الوثيق مع مديرية 
المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية 

 والمصلحة الوطنية لإلعالم الصحي؛
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

 .ة المالريالصالح محارب

 (:0)وتضم قسمين 

  قسم تسيير التموين والمخزون والمدخالت في
 مجال محاربة المالريا ؛

  قسم التنسيق بين  الفاعلين المتدخلين لصالح
 .محاربة المالريا

  و الجذام مصلحة محاربة السلتكلف    : 08المادة 
 :بما يلي
  اإلشراف على إعداد االستراتجية الوطنية في

بة السل و الجذام ودعم إعداد مجال محار
 الخطط العملية المتعلقة بها حسب كل مستوى؛ 

  تحديد  المعايير واإلجراءات في مجال محاربة
 و الجذام؛ السل

  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف
الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين في مجال محاربة السل والجذام ، 

مع مصالح مديرية المصادر بالتعاون الوثيق 
 البشرية؛

  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة
بما في ذالك  والجذام وخدمات محاربة السل

متابعة تسيير التموين ومخزون المدخالت 
 األساسية لتطوير محاربة السل و الجذام؛

  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية محاربة
مديرية السل والجذام  بالتعاون الوثيق مع 

المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية 
 والمصلحة الوطنية لإلعالم الصحي؛

  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين
 .لصالح محاربة السل و الجذام

 :(0)وتضم قسمين 

  قسم متابعة تسيير التموين والمخزون
 والمدخالت في مجال محاربة السل و الجذام؛

 الفاعلين المتدخلين لصالح  قسم التنسيق بين
 .محاربة السل والجذام

باقي مصلحة محاربة العمى و تكلف :   00المادة   
 :بما يلي األمراض المعدية

  اإلشراف على إعداد االستراتجيات الوطنية
في مجال محاربة العمى و باقي األمراض 
المعدية ودعم إعداد الخطط العملية المتعلقة بها 

 حسب كل مستوى؛
 يد  المعايير واإلجراءات في مجال محاربة تحد

  و باقي األمراض المعدية؛العمى 
  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف

الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
و باقي المتدخلين في مجال محاربة العمى 

، بالتعاون الوثيق مع األمراض المعدية 
 مصالح مديرية المصادر البشرية؛

 تابعة واالشراف على جميع أنشطة ضمان الم
و باقي األمراض  وخدمات محاربة العمى

بما في ذلك متابعة تسيير التموين  المعدية
ومخزون المدخالت األساسية لمحاربة العمى 

 و باقي األمراض المعدية؛
  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية محاربة

بالتعاون  و باقي األمراض المعديةالعمى 
يرية المعلومات اإلستراتيجية الوثيق مع مد

والمراقبة الوبائية والمصلحة الوطنية 
 لإلعالم الصحي؛

  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين
و باقي األمراض لصالح محاربة العمى 

 . المعدية
 :(0)وتضم قسمين 

  متابعة تسيير التموين ومخزون قسم
و المدخالت في مجال محاربة العمى 

 ض المعدية؛باقي األمرا
  قسم التنسيق بين الفاعلين المتدخلين

و باقي لصالح محاربة العمى 
 .األمراض المعدية

 مديرية األمراض غير المعدية -ج 

بما  مديرية األمراض غير المعديةتكلف   : 02المادة 
 :يلي

  إعداد وتنفيذ مختلف استراتجيات الترقية
والوقاية والتكفل باألمراض غير المعدية 

خاصة أمراض  -رتها المتغيرة وخط وعوامل
القلب و األوعية والسرطان واألمراض 
الوراثية والسكري والسمنة واألمراض العقلية 
وإصابات الفم واألسنان والرضوض و 

وذلك وفق   -األمراض التنفسية المزمنة 
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توجيهات السياسة الوطنية للصحة، وخاصة 
المستويات الجمعوية للمستوى األول و الثاني 

 الث؛و الث
  كل مستوى إدارة وتنسيق اإلشراف حسب- 

مع اشراك ومواكبة المشرفين المباشرين 
مما يمكن من  - الجهويين أو المقاطعيين 

متابعة وتنفيذ العمل القطاعي و الدعم 
المتواصل للقدرات وتنفيذ اإلجراءات 
التصحيحية في مجال محاربة األمراض غير 

 المعدية؛
 اني والبحث تنسيق ومتابعة البحث الميد

المطبق ذي العالقة مع مكافحة األمراض غير 
 .المعدية

من   مديرية األمراض غير المعدية تدار
 .مصالح (1)طرف مدير وتضم خمس 

 مصلحة محاربة أمراض  القلب و األوعية؛ 
 مصلحة محاربة السرطان؛ 
 مصلحة الصحة العقلية؛ 
  مصلحة محاربة الرضوض وحوادث السير

 ؛على الطريق العمومي
  مصلحة محاربة داء السكري واإلصابات

 .التنفسية المزمنة
مصلحة محاربة أمراض  القلب تكلف   : 03المادة 

 :بما يلي واألوعية
  اإلشراف على إعداد االستراتجية الوطنية في

مجال محاربة أمراض القلب و األوعية ودعم 
إعداد الخطط العملية المتعلقة بها حسب كل 

 مستوى؛
 ير واإلجراءات في مجال محاربة تحديد  المعاي

 ؛أمراض القلب و األوعية
  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف

الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين في مجال محاربة أمراض القلب و 
األوعية ، بالتعاون الوثيق مع مصالح مديرية 

 المصادر البشرية؛
 نشطة ضمان المتابعة واالشراف على جميع أ

وخدمات محاربة أمراض القلب واألوعية بما 
في ذلك متابعة تسيير التموين ومخزون 
المدخالت األساسية لمحاربة أمراض القلب و 

 األوعية؛
  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية محاربة

أمراض القلب و األوعية بالتعاون الوثيق مع 
مديرية المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة 

 والمصلحة الوطنية لإلعالم الصحي؛الوبائية 
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

 . لصالح محاربة أمراض القلب و األوعية
 :(0)وتضم قسمين 

  التكوين المستمر وتعزيز قسم
القدرات في مجال محاربة أمراض 

 القلب و األوعية؛

  قسم التنسيق بين الفاعلين المتدخلين
قلب و لصالح محاربة أمراض ال

 .األوعية

 :بما يلي مصلحة محاربة السرطانتكلف  : 05المادة 
  اإلشراف على إعداد االستراتجية الوطنية في

مجال محاربة السرطان ودعم إعداد الخطط 
 العملية المتعلقة بها حسب كل مستوى؛

  تحديد  المعايير واإلجراءات في مجال محاربة
 السرطان؛

 ات مختلف وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدر
الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين في مجال محاربة السرطان ، 
بالتعاون الوثيق مع مصالح مديرية المصادر 

 البشرية؛
  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة

وخدمات محاربة السرطان بما في ذلك متابعة 
تسيير التموين ومخزون المدخالت األساسية 

 طان؛لمحاربة السر
  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية محاربة

السرطان بالتعاون الوثيق مع مديرية 
المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية 

 والمصلحة الوطنية لإلعالم الصحي؛
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

 . لصالح محاربة السرطان

 :(0)قسمين وتضم 

  يز التكوين المستمر وتعزقسم
 القدرات في مجال محاربة السرطان؛

  قسم التنسيق بين الفاعلين المتدخلين
 .لصالح محاربة السرطان

 :بما يلي مصلحة الصحة العقليةتكلف  : 00المادة 
  اإلشراف على إعداد االستراتيجية الوطنية في

مجال الصحة العقلية ودعم إعداد الخطط 
 العملية المتعلقة بها حسب كل مستوى؛

 المعايير واإلجراءات في مجال الصحة   تحديد
 العقلية؛ 

  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف
الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 
المتدخلين في مجال الصحة العقلية، بالتعاون 

 الوثيق مع مصالح مديرية المصادر البشرية؛
  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة

لية بما في ذلك متابعة وخدمات الصحة العق
تسيير التموين ومخزون المدخالت األساسية 

 للصحة العقلية؛
  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية الصحة

العقلية بالتعاون الوثيق مع مديرية المعلومات 
اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية والمصلحة 

 الوطنية لإلعالم الصحي؛
 تدخلين ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين الم

 .لصالح الصحة العقلية
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 :(0)قسمين  وتضم
  التكوين المستمر وتعزيز قسم

 القدرات في مجال الصحة العقلية؛
  التنسيق بين مختلف الفاعلين قسم

 .المتدخلين في مجال الصحة العقلية
مصلحة محاربة الرضوض تكلف  : 00المادة 

 :بما يلي وحوادث السير على الطريق العمومي
  إعداد االستراتيجية الوطنية في اإلشراف على

مجال محاربة الرضوض وحوادث السير على 
الطريق العمومي ودعم إعداد الخطط العملية 

 المتعلقة بها حسب كل مستوى؛
  تحديد  المعايير واإلجراءات في مجال محاربة

الرضوض وحوادث السير على الطريق 
 العمومي؛

  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف
فاعلين الحكوميين وغير الحكوميين ال

المتدخلين في مجال محاربة الرضوض 
وحوادث السير على الطريق العمومي، 
بالتعاون الوثيق مع مصالح مديرية المصادر 

 البشرية؛
  ضمان المتابعة واالشراف على جميع أنشطة

وخدمات محاربة الرضوض وحوادث السير 
على الطريق العمومي بما في ذلك متابعة 

سيير التموين ومخزون المدخالت األساسية ت
لمحاربة الرضوض وحوادث السير على 

 الطريق العمومي؛
  ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية محاربة

الرضوض وحوادث السير على الطريق 
العمومي بالتعاون الوثيق مع مديرية 
المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية 

 الصحي؛والمصلحة الوطنية لإلعالم 
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

لصالح محاربة الرضوض وحوادث السير 
 .على الطريق العمومي

 :(0)قسمين وتضم 
 متابعة حاالت قسم إعالم و

الرضوض وحوادث السير على 
 الطريق العمومي؛

  قسم التنسيق بين الفاعلين المتدخلين
لصالح محاربة الرضوض وحوادث 

 .طريق العموميالسير على ال
مصلحة محاربة داء السكري تكلف  : 04المادة 

 :بما يلي  واإلصابات التنفسية المزمنة
  اإلشراف على إعداد االستراتجية الوطنية في

مجال محاربة داء السكري واإلصابات 
التنفسية المزمنة  ودعم إعداد الخطط العملية 

 المتعلقة بها حسب كل مستوى؛
 محاربة جراءات في مجال تحديد  المعايير واإل

  داء السكري واإلصابات التنفسية المزمنة؛

  وضع المعايير ومواكبة تعزيز قدرات مختلف
الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 

محاربة داء السكري المتدخلين في مجال 
، بالتعاون الوثيق واإلصابات التنفسية المزمنة

 مع مصالح مديرية المصادر البشرية؛
 تابعة واالشراف على جميع أنشطة ضمان الم

محاربة داء السكري واإلصابات وخدمات 
بما في ذلك متابعة تسيير  التنفسية المزمنة

محاربة التموين ومخزون المدخالت األساسية ل
 داء السكري واإلصابات التنفسية المزمنة؛

  محاربة ضمان المراقبة والمتابعة لوضعية
مزمنة داء السكري واإلصابات التنفسية ال

بالتعاون الوثيق مع مديرية والتلوث 
المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة الوبائية 

 والمصلحة الوطنية لإلعالم الصحي؛
  ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين

محاربة داء السكري واإلصابات لصالح 
 .التنفسية المزمنة

 :(0)وتضم قسمين 
  قسم محاربة داء

 السكري ؛
 ابات قسم اإلص

 .التنفسية المزمنة
مديرية المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة  -د 

 الوبائية
مديرية المعلومات اإلستراتيجية  تكلف : 01المادة 

 :بما يلي والمراقبة الوبائية
  تطوير األدوات والوسائل الضرورية لجمع

 وتلخيص وتحليل المعطيات الروتينية؛
 حليل اإلقامة واإلشراف على جمع وتلخيص وت

معطيات الروتين إنطالقا من المستوى 
 الجمعوي األول حتى المستوى الثالث؛

  اإلشراف على إنتاج الدالئل اإلحصائية
الدورية المدمجة لكافة المعلومات 

 اإلستراتجية؛
  اإلشراف وتنسيق الدراسات المتعلقة ببرمجة

 ومتابعة وتقييم الحالة الصحية الوطنية؛
 تحيينها ونشرها؛ إعداد قاعدة بيانات وضمان 
  مركزة وتحليل المعطيات المتعلقة باألمراض

ذات الخطر الوبائي المجمعة في عموم التراب 
الوطني من طرف المديريات الجهوية للصحة 

 والتشكيالت الصحية؛
  الكشف بصفة مبكرة عن األوبئة بفضل يقظتها

 الصحية؛
  اإلشراف وتنسيق الدراسات المتعلقة بالبرمجة

 ييم الحالة الصحية الوطنية؛ومتابعة وتق
  تنظيم متابعة وتقييم إجراءات التصدي المتخذة

من طرف المصالح المعنية في إطار محاربة 
 األوبئة؛
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  المراقبة على الوضعية الوبائية لألمراض ذات
الخطر الوبائي واألمراض موضع اإلجراءات 

 الخاصة المتعلقة باالستئصال والرقابة؛
 التصدي لألوبئة؛تنظيم وتنسيق اإلعداد و 
  تطبيق التشريع الصحي الدولي ولعب دور

 الممثل الوطني للتشريع الصحي الدولي؛
 متابعة تنفيذ التشريع الصحي الدولي الجديد. 
  

مديرية المعلومات اإلستراتيجية والمراقبة تدار 
 . مصالح (0)من طرف مدير وتضم ثالثة  الوبائية
 مصلحة النظام الوطني لإلعالم الصحي؛ 
 مصلحة متابعة الحالة الصحية الوطنية؛ 
 مصلحة التحضير والتصدي لألوبئة. 
مصلحة النظام الوطني لإلعالم  تكلف : 06المادة 
 :بما يلي الصحي
  تطوير األدوات والوسائل الضرورية لجمع

 وتلخيص وتحليل المعطيات الروتينية؛
  اإلقامة واإلشراف على جمع وتلخيص وتحليل

قا من المستوى معطيات الروتين إنطال
 الجمعوي األول حتى المستوى الثالث؛

  اإلشراف على إنتاج الدالئل اإلحصائية
الدورية المدمجة لكافة المعلومات 

 اإلستراتجية؛
 إعداد قاعدة البيانات وضمان تحيينها ونشرها. 

 :(0)وتضم قسمين 

 ؛تحليل المعطيات الروتينيةقسم جمع و 
  ريةإنتاج الدالئل اإلحصائية الدوقسم. 
مصلحة متابعة الحالة الصحية تكلف  : 08المادة 

 :بما يلي الوطنية
  اإلشراف وتنسيق الدراسات المتعلقة بالبرمجة

 ومتابعة وتقييم الحالة الصحية الوطنية؛
  مركزة وتحليل المعطيات المتعلقة باألمراض

ذات الخطر الوبائي المجمعة في عموم التراب 
ة للصحة الوطني من طرف المدريات الجهوي

 والتشكيالت الصحية؛
  المراقبة على الوضعية الوبائية لألمراض ذات

الخطر الوبائي واألمراض موضع اإلجراءات 
 الخاصة المتعلقة باالستئصال والرقابة؛

  الكشف بصفة مبكرة عن األوبئة بفضل يقظتها
الصحية بالتعاون الوثيق مع مصلحة التحضير 

 .والتصدي لألوبئة
 :(0)وتضم قسمين 

 قسم الدراسات و البحوث في مجال الصحة؛ 
 قسم متابعة نشر الحالة الصحية الوطنية. 
 مصلحة التحضير والتصدي لألوبئةتكلف  : 00المادة 
 :بما يلي
 تنظيم وتنسيق التحضير والتصدي لألوبئة؛ 
  تنظيم متابعة وتقييم إجراءات التصدي المتخذة

من طرف المصالح المعنية في إطار محاربة 
 ئة؛األوب

  تطبيق التشريع الصحي الدولي ولعب دور
 الممثل الوطني للتشريع الصحي الدولي؛

 متابعة تنفيذ التشريع الصحي الدولي الجديد. 
 :(0)وتضم قسمين 

 قسم التحضير لألوبئة؛ 
 قسم التصدي لألوبئة. 

 المديرية العامة للمصادر – 0

 :بما يلي المديرية العامة للمصادر تكلف : 02المادة 
 شراف وضمان متابعة تنسيق تنفيذ الخطة اإل

الوطنية لتطوير المصادر البشرية من أجل 
 الصحة؛

  إعداد وتنسيق متابعة تنفيذ الميزانية العامة
 للقطاع، بالتعاون مع المديريات الفنية للوزارة؛

  تنسيق مقاربة التمويل المشترك بالتعاون مع
 الشركاء الفنيين والماليين؛

  سياسة تمويل الصحة؛اإلشراف على تنفيذ 
  تطبيق التعليمات واإلشتراطات القطاعية في

مجال التسيير المالي بما في ذلك التمكين على 
 كافة المستويات؛

  تنسيق التدخل على مستوى الطلبية العمومية
 للقطاع؛

  إعداد آليات التسيير والمحافظة على ممتلكات
 القطاع؛

  إعداد ومتابعة تنفيذ اإلستراتجية الوطنية
 للصيانة على مستوى القطاع؛

  إعداد وتحيين صياغة جرد يحدد أماكن

 تجهيزات القطاع؛

 إعداد تقارير مالية دورية عن القطاع. 

من طرف مدير عام  المديرية العامة للمصادرتدار 

 .مديريات (0)وتضم ثالثة 

 مديرية المصادر البشرية؛ -أ 

 مديرية الشؤون المالية؛ -ب 

 .تحتية والصيانة  واللوازممديرية البنى ال -ج  

 مديرية المصادر البشرية –أ 

 :بما يلي مديرية المصادر البشريةتكلف  : 43المادة 

  إعداد المعايير المطلوية في مجال عمال

الصحة لمختلف التشكيالت الصحية العمومية 

 والخصوصية؛

 واإلشراف على الخطة الوطنية  اإلعداد

بعة خطة لتطوير المصادر البشرية وضمان متا

 تكوينها واستراتجية تحفيزها وخطتها المهنية؛

  ضمان تسيير التوقعات في مجال المصادر

البشرية للصحة ومتابعة الموظفين والوكالء 

 في القطاع؛
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  تحديد وتطوير مختلف النظم الخاصة بعمال

الصحة بالتشاور مع الفاعلين في القطاع 

 الخاص والنقابات والرابطات المهنية؛

 ى تطبيق معايير موضوعية ومنصفة السهر عل

 في مجال تحويل العمال؛

  إقامة تسيير ومتابعة االرشفة االلكترونية

 . للوثائق بالتنسيق مع المصادر البشرية

من طرف مدير وتضم  مديرية المصادر البشريةتدار 

 .مصالح (0)ثالثة 

 مصلحة تسيير العمال ومتابعة المسار المهني؛ 

 ر؛مصلحة البرمجة والمعايي 

 مصلحة التكوين والتدريبات. 

مصلحة تسيير العمال و متابعة  تكلف : 45المادة 

 :بما يلي  المسار المهني

  ضمان تسيير توقعات المصادر البشرية

 للصحة ومتابعة موظفي ووكالء القطاع؛

  إعادة نشر العمال حسب حاجيات الوحدات

 وفق المعايير؛

  السهر على تطبيق معايير موضوعية ومنصفة

 ي مجال تحويل العمال؛ف

  إعداد وتنفيذ وضمان متابعة المخطط المتعلق

 بالمسار المهني؛

  السهر على حفظ الملفات والوثائق المتعلقة

 .بالمسار المهني للعمال

 :(0)وتضم قسمين 

 قسم تسيير العمال؛ 

 قسم متابعة المسار المهني . 

 :بما يلي مصلحة البرمجة والمعاييرتكلف  :40المادة 

 المعايير المطلوبة في مجال عمال  إعداد

الصحة لمختلف التشكيالت الصحية العمومية 

 والخصوصية؛

 واإلشراف على تنفيذ الخطة الوطنية  اإلعداد

 لتطوير المصادر البشرية؛

  تحديد وتطبيق مختلف النظم الخاصة بعمال

الصحة بالتشاور مع الفاعلين في القطاع 

 الخاص والنقابات والرابطات المهنية؛

  إعداد وإقامة ومتابعة قاعدة بيانات متعلقة

بعمال القطاع ألغراض التقييم والبرمجة 

 . والتكوين

 :(0)وتضم قسمين 

 قسم البرمجة؛ 

 قسم المعايير. 

بما  مصلحة التكوين والتدريبات تكلف  :40المادة 

 :يلي

  تحديد حاجيات مختلف المصالح في مجال

 التكوين؛

 ين؛إعداد وضمان متابعة خطة التكو 

  السهر على المواءمة بين حاجيات المصالح

 وطلبات العمال في مجال التكوين؛

  التنسيق واإلشراف على تنظيم التدريبات

 .وتحسين الخبرة والتكوين المستمر

 :(0)تضم قسمين و

 قسم التكوين؛ 

 قسم التدريات. 

 مديرية الشؤون المالية -ب 

 :بما يلي مديرية الشؤون الماليةتكلف  :44المادة 

  دعم مختلف نفقات التسسير و اإلستثمار على

 مستوى القطاع؛

  تنسيق التسيير المالي ألنشطة قطاع الصحة

سواءا كان التمويل من طرف الميزانية العامة 

 للدولة أو من طرف التمويالت الخارجية؛

  السهر على االستعمال الجيد للموارد المالية

 الموضوعة تحت تصرف القطاع؛

 ت األساسية التي ستمكن من مركزة المعلوما

المتابعة و التقييم الموجهين صوب الحصول 

 على النتائج المتوخاة؛

 تنسيق إجراء الطلبية العمومية؛ 

  وضع نظام تسيير و متابعة لألرشيف

 .األلكتروني للوثائق المالية

من طرف مدير وتضم  مديرية الشؤون الماليةتدار 

 .مصالح (0)ثالثة 

 ويالت من طرف الدولة؛مصلحة المحاسبة للتم 

 مصلحة المحاسبة للتمويالت الخارجية؛ 

  مصلحة متابعة المشاريع والبرامج و رقابة

 .التسيير

مصلحة المحاسبة للتمويالت من  تكلف  :41المادة 

 :بما يلي طرف الدولة

  التأكد من مطابقة االلتزامات وتصفية نفقات

التسيير واإلستثمار بالقطاع الممولة من طرف 

 زانية العامة للدولة؛المي

  متابعة استخدام األرصدة ، تبعا لإلجراءات

 المعمول بها؛

  مسك محاسبة مادية وتسيير صندوق النفقات

 .الخفيفة

مصلحة المحاسبة للتمويالت تكلف   :46المادة 

 :بما يلي الخارجية
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  التأكد من مطابقة االلتزامات وتصفية نفقات

بتمويل  التسيير واالستثمار بالقطاع الممولة

 خارجي؛

  متابعة استعمال األرصدة تبعا لإلجراءات

 المتفق عليها؛

  مسك محاسبة مادية وتسيير صندوق النفقات
 .الخفيفة

مصلحة متابعة المشاريع تكلف   :48المادة 
 :بما يلي والبرامج و رقابة  التسيير

  متابعة حالة تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج في
 القطاع؛

 لمتحققة من خالل إنجاز متابعة النتائج ا
 األنشطة والتقدم المحرز؛

 تحديد وتحليل الفوارق بين المنجز والمخطط؛ 
  تحضير و تعميم تقرير دوري حول سرعة

استهالك الموارد و مستوى الحصول على 
 .النتائج األولية

 :(0)وتضم قسمين 

 قسم متابعة المشاريع والبرامج؛ 

 قسم تفتيش التسيير. 

 لتحتية والصيانة واللوازممديرية البنى ا -ج 

مديرية البنى التحتية والصيانة تكلف  :40المادة 
 :بما يلي واللوازم
  وضع معايير البنى التحتية و التجهيزات و

 المخططات المعمارية؛
   المساهمة  في إعداد الخريطة الصحية مع

 المصالح المعنية؛
  إعداد مخططات تطوير البنى التحتية الصحية

 ها؛ومتابعة إقامت

  جمع وتدعيم حاجيات مختلف هياكل القطاع

فيما يتعلق بإقتناء البنى التحتية واللوازم 

 والتجهيزات؛

  وضع ومتابعة و رقابة أعمال البناء و إعادة

التأهيل لجميع المنشآت الصحية طبقا لما ورد 

في العقود الموقعة مع مؤسسات البناء بالتنسيق 

 مع المديريات والمؤسسات المعنية؛

 مكونات ليير مجال ملكية القطاع و جرد لتس

العقارية و البنائية المتعلقة بالتجهيزات لهذه 

 الملكية؛

  إعداد الخصائص الفنية للتجهيزات الطبية

الحيوية ووسائل النقل واالتصال وذلك 

 بالتنسيق مع المديريات والمؤسسات المعنية؛

  إعداد وتنفيذ  اإلستراتيجية الوطنية

 .للصيانة

من طرف  يرية البنى التحتية و الصيانة واللوازممدتدار 

 .مصالح (0)مدير وتضم ثالثة 

 مصلحة البنى التحتية؛ 

 مصلحة التجهيزات واللوازم؛ 

 مصلحة الصيانة. 

 :بما يلي  مصلحة البنى التحتيةتكلف   :42المادة 
  وضع معايير البنى التحتية و المخططات

 المعمارية؛
 تحتية الصحية إعداد مخططات لتطوير البنى ال

 ومتابعة إقامتها؛
  جمع وتدعيم حاجيات مختلف الواليات و

المقاطعات و منشئات القطاع في مجال البنى 
 التحتية طبقا للمعايير؛

  وضع ومتابعة ورقابة أعمال البناء و إعادة

التأهيل لجميع المنشآت الصحية طبقا للعقود 

الموقعة مع مؤسسات البناء بالتنسيق مع 

 والمؤسسات المعنية؛المديريات 

  تسيير مجال ملكية القطاع و جرد للمكونات
 العقارية و البنائية لهذه الملكية؛

   المساهمة  في إعداد الخريطة الصحية مع
 . المصالح المعنية

 :(0)وتضم قسمين 
  قسم معايير البنى التحتية و المخططات

 المعمارية؛
 قسم رقابة وإنجاز أعمال البناء و إعادة التأهيل 

 .للبنى التحتية
 بما مصلحة التجهيزات واللوازمتكلف   :13المادة 

 :يلي

  وضع معايير التجهيزات و اللوازم

 اللوجستيكية و الطبية؛

  جمع وتدعيم حاجيات مختلف هياكل القطاع

فيما يتعلق بإقتناء اللوازم والتجهيزات طبقا 

 للمعايير؛

  تسيير مجال ملكية القطاع و جرد مكوناته

 تسييره؛ومتابعة 

  إعداد الخصائص الفنية للتجهيزات الطبية

الحيوية ووسائل النقل واالتصال وذلك 

 بالتنسيق مع المديريات والمؤسسات المعنية؛

  المساهمة في إعداد وتنفيذ  اإلستراتيجية

 .الوطنية للصيانة

 :(0)وتضم قسمين 

 قسم التجهيزات؛ 

 قسم اللوازم. 

 :يلي بما مصلحة الصيانةتكلف   :15المادة 

  المساهمة في وضع معايير للبنى التحتية

 والتجهيزات وكذا الخطط المعمارية؛

  المساهمة في إنجاز قاعدة بيانات للبنى التحتية

 و للتجهيزات و اللوازم؛



 5511العدد  ..............................0202  فبراير 51 اريخبت  ة اإلسالمية الموريتانية الجريدة الرسمية للجمهوري

 

78 
 

  المساهمة في إعداد الخصائص الفنية

للتجهيزات الطبية الحيوية ووسائل النقل وذلك 

 نية؛بالتنسيق مع المديريات والمؤسسات المع

  اإلستراتيجيةإعداد و متابعة تنفيذ 

 الوطنية للصيانة؛

  متابعة حالة تجهيزات جميع المنشئات الصحية

العمومية و السهر على تطبيق توجيهات 

 .الصيانة من طرف المؤسسات الصحية

 :(0)وتضم  قسمين 

 قسم المعايير؛ 

 قسم إعداد الخصائص الفنية. 

نظيم المديرية العامة لضبط النظم والت - 0

 وجودة الخدمات والعالج

 

المديرية العامة لضبط النظم تكلف   : 10المادة 

 :بما يلي والتنظيم وجودة الخدمات والعالج

 ضبط تنظيم القطاع االستشفائي العمومي؛ 

  تسجيل و تحديد التعرفة و متابعة التموين

 باألدوية و المستلزمات الطبية؛

  تنظيم جودة العالجات الصحية على كل

 ستويات؛الم

 تنظيم و متابعة المختبرات الطبية؛ 

  تنظيم قطاعي الصحة العمومي و

 الخصوصي؛

 متابعة جودة األغذية و تفتيشها. 

المديرية العامة لضبط النظم والتنظيم وجودة تدار 

من طرف مدير عام وتضم  الخدمات والعالج

 .مديريات (1)خمسة  

 مديرية الشؤون القانونية؛ -أ 

 اإلستشفائي؛ مديرية الطب -ب 

 الصيدلة والمختبرات؛ مديرية -ج 

 النظافة العمومية؛ مديرية -د 

 .تنظيم جودة العالجات  مديرية -ه 

 مديرية الشؤون القانونية -أ 

 

 :بما يلي  مديرية الشؤون القانونية تكلف  :10المادة 

  النظر في مشاريع النصوص المقدمة إليها من

 طرف إدارات و مؤسسات القطاع؛

 طاء آراء قانونية لإلدارات و المؤسسات إع

 التابعة للوزارة؛

  السهر على انتاج و تكثير و توزيع و توثيق

النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات 

 الوزارة؛

  السهر على نشر جميع النصوص اإلدارية التي

 .أعدت من طرف الوزارة باللغة الرسمية

وتضم  من طرف مدير  مديرية الشؤون القانونيةتدار 

 :(0)مصلحتين 

 مصلحة التشريع؛ 

 مصلحة التوثيق و المتابعة. 

 : بما يلي مصلحة التشريعتكلف  :14المادة 

 مشاريع النصوص المقدمة إليها من  ةدراس

طرف المديريات و المؤسسات التابعة 

 للوزارة؛  

  إعطاء أراء قانونية  للمديريات و المؤسسات

 .التابعة للوزارة

 : بما يلي مصلحة التوثيق و المتابعةتكلف   :11المادة 

  السهر على إنتاج وتكثير وتوزيع وتوثيق

 .النصوص القانونية

 مديرية الطب اإلستشفائي -ب 

 :بما يلي  مديرية الطب اإلستشفائيتكلف    :16المادة 

 تصور و تنفيذ السياسة اإلستشفائية الوطنية؛ 

 إعداد وتنفيذ إصالح الطب اإلستشفائي؛ 

 ومعايير للطب اإلستشفائي و السهر نظم  إعداد

 على تنفيذها؛

   دراسة وإعداد تراخيص فتح العيادات الخاصة

والمصحات الطبية الجراحية و عيادات 

 عالجات التمريض؛

  ضمان متابعة نشاطات المؤسسات اإلستشفائية

 .وهيئات العالج العمومية و الخصوصية

من طرف مدير وتضم  مديرية الطب اإلستشفائيتدار 

 .(0)مصلحتين 

  مصلحة إصالح و تنظيم و متابعة المؤسسات

 اإلستشفائية العمومية؛

  مصلحة تنظيم و متابعة الهيئات الصحية

 .العالجية الخاصة

مصلحة إصالح و تنظيم و متابعة تكلف   :18المادة 

 : بما يلي المؤسسات اإلستشفائية العمومية

  تحديد و ضمان متابعة المعايير الفنية

 اإلستشفائية؛ للمؤسسات

 تشريعات الطب اإلستشفائي و السهر  إعداد

 على تنفيذها؛

 المشاركة في إعداد الخريطة الصحية؛ 

  إعداد و ضمان متابعة تنفيذ اإلصالح

 اإلستشفائي؛

  ضمان المتابعة واإلشراف على كافة

 المؤسسات اإلستشفائية العمومية؛
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  استغالل التقارير الصادرة عن مجالس إدارات

 .ت اإلستشفائية العموميةالمؤسسا

 :(0)وتضم قسمين 
 قسم اإلصالح والمعايير؛ 
 قسم متابعة المؤسسات اإلستشفائية العمومية. 
مصلحة تنظيم و متابعة الهيئات تكلف    :10المادة 

 : بما يلي  الصحية  العالجية الخاصة
  وضع النظم الفنية العالجية للتشكيالت الصحية

 الخاصة؛
 الممارسة في فتح  دراسة طلبات تراخيص

 الهياكل العالجية الخصوصية؛
 المساهمة في إعداد الخريطة الصحية؛ 
  ضمان اإلشراف على كافة  الهياكل العالجية

 الخصوصية؛
  دراسة واستغالل تقارير أنشطة هياكل العالج

 .الخاصة
 :(0)وتضم قسمين 

 قسم التنظيم ومتابعة الهياكل الطبية الخاصة؛ 
  الهياكل شبه الطبية قسم التنظيم ومتابعة

 الخاصة؛
 مديرية الصيدلة والمختبرات -ج 

بما   مديرية الصيدلة والمختبراتتكلف   :12المادة 
 :يلي

  سن  وإعداد التشريعات والنظم المتعلقة
 بالصيدلة بالتشاور مع المستشار القانوني؛

  إصدار رخص تسويق األدوية و متابعة
 استيرادها؛

 يع األدوية وذلك اعداد المقررات المحددة لب
بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وذلك 

 بالتنسيق  مع المستشار القانوني؛
  تنفيذ التشريعات الوطنية والدولية في مجال

محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق 
 مع المستشار القانوني؛

  مسك نظام استقبال المعطيات واإلحصائيات
 دوية؛المتعلقة بإستعمال األ

  إعداد رخص الممارسة وفتح المؤسسات
الصيدالنية ومختبرات التحاليل الحرة وكذا 

 .رخص تصنيع األدوية
من طرف مدير  مديرية الصيدلة والمختبراتتدار 

 :مصالح( 0)وتضم ثالث 
  مصلحة التشريعات و التعريفة و متابعة

 التموين؛
  والحركية الدوائية مصلحة متابعة المختبرات

 ألدوية التقليدية؛وترقية ا

 مصلحة تسجيل األدوية. 

مصلحة التشريعات و التعريفة و تكلف   :63المادة 

 : بما يلي  متابعة التموين

  وضع التشريعات و النظم المتعلقة بالصيدلة

 بالتنسيق مع المستشار القانوني؛

  تحديد التعريفة وهوامش الربح المسموح بها في

عات مجال األدوية، بالتنسيق مع القطا

 الوزارية و المؤسسات المعنية؛

  السهر على التموين المنتظم باألدوية األساسية و

 بكم كاف، على عموم التراب الوطني؛

  ضمان متابعة اإلسترادات  والمخزون على

مستوى كافة  هياكل التموين العمومية 

 والخصوصية؛

  المتابعة والتنسيق بين مختلف

 .وحدات التموين

 :سامأق (0)وتضم  ثالثة 

 قسم التشريع؛ 

 قسم التعريفة؛ 

 قسم متابعة التموين. 

والحركية مصلحة متابعة المختبرات تكلف   :65المادة

 : بما يلي الدوائية وترقية األدوية التقليدية

  إعداد التشريعات وتنظيم ومراقبة المختبرات

 العمومية و الخصوصية؛

  تحديد المعايير المتعلقة بفتح المختبرات
مات والتجهيزات واالجراءات ومستوى الخد

 والسالمة وكذا الكاشفات؛
  دراسة و إعطاء الرأي بشأن  طلبات رخص

 افتتاح المختبرات؛
  االشراف على أنشطة المختبرات وتقييم جودة

 خدماتها؛
  تنفيذ الحركية الدوائية وضمان المعلومات

 المتعلقة باألدوية؛
  ترقية استعمال األدوية التقليدية التي أثبتت

 .عليتها في تحسين صحة السكانفا
 :(0)قسمين وتضم 
  والحركية الدوائية؛المختبرات قسم متابعة 
  ترقية استعمال األدوية التقليديةقسم. 
 : يلي  بما مصلحة تسجيل األدويةتكلف   :60المادة 
  إعداد النصوص المنظمة لرخص تسويق

 األدوية؛
  دراسة و إصدار رخص تسويق األدوية طبقا

 معمول بها؛للنصوص ال
  مراقبة حيازة وتسويق واستخدام المؤثرات

العقلية والمخدرات وذلك  بالتنسيق مع 
 المفتشية العامة للصحة؛

 القيام بمهام سكرتارية اللجنة الوطنية لألدوية. 
 :(0)وتضم قسمين 

  قسم التشريعات المتعلقة بتراخيص تسويق
 األدوية؛

  قسم مراقبة حيازة وتسويق واستخدام
 .ت العقلية والمخدراتالمؤثرا

 مديرية النظافة العمومية –د 
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 :بما يلي مديرية النظافة العمومية تكلف  :60المادة 
  إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الصحية في مجال

 النظافة العمومية؛
  إعداد وضمان تطبيق التشريعات في مجال

 النظافة؛
 ترقية قواعد النظافة . 
من طرف مدير وتضم  مديرية النظافة العموميةتدار 
 :مصالح ( 0)ثالثة 
 مصلحة النظم و المعايير والتنسيق والمتابعة؛ 
 مصلحة النظافة الغذائية؛ 
 مصلحة تفتيش  وترقية النظافة. 

مصلحة النظم و المعايير والتنسيق تكلف   :64المادة 
 :بما يلي والمتابعة

الدعم الفني للمجموعات اإلقليمية  الالممركزة في  
 افة و السالمة البيئة؛مجال النظ
  تنظيم أنشطة التطهير بالتنسيق مع الوزارات

 المعنية؛
  التصديق والمرافقة للمبيدات الحشرية

والمطهرات المستخدمة في مجال الصحة 
 العمومية؛

  مراقبة  ومتابعة ملوثات البيئة بالتنسيق مع
 الوزارات المعنية؛

  إعداد المعايير و مشاريع نظم النظافة داخل
ن السكن و المقرات العمومية و أماك

مدارس، )المؤسسات العمومية  و الخصوصية 
والسهر ...( مستشفيات، وحدات صناعية، إلخ

على تطبيقها بالتعاون مع الوحدات 
 .الالمركزية

 :أقسام (0)وتضم ثالثة 

 قسم النظم و المعايير؛ 
  قسم التنسيق والمتابعة؛ 
  قسم المبيدات  الحشرية والمطهرات

 .دمة في مجال الصحة العموميةالمستخ

 :بما يلي مصلحة النظافة الغذائيةتكلف   :61المادة 
  المراقبة الصحية على الصناعات الغذائية

والملوثات بالتعاون مع القطاعات الوزارية 
 المعنية؛

  التصديق والمرافقة للتقنيات المستخدمة في
 معالجة مياه الشرب؛ 

 بة على اعتماد معايير جودة المياه والرقا
 احترامها بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛

  ترقية جودة المياه ضمن أنشطة العالجات
 الصحية األولية؛ 

  مراقبة جودة مياه الشرب و حمامات السباحة
 والنفايات بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛

  متابعة أنشطة المختبرات المعتمدة لمراقبة
لفة  جودة المياه بالتعاون مع الوزارة المك

 .بالمياه
 :(0)وتضم قسمين 

 قسم المراقبة الصحية على الصناعات الغذائية؛ 
  قسم متابعة أنشطة المختبرات المعتمدة لمراقبة

 .جودة المياه
بما مصلحة تفتيش  وترقية النظافة تكلف   :66المادة 

 :يلي
 تحديد إجراءات النظافة الفردية و الجماعية؛ 

 الوزارات  تعزيز سالمة البيئة بالتعاون مع

 المعنية والمصالح الفنية المختصة؛  

  الدعم الفني للمجموعات اإلقليمية الالممركزة

 في مجال صحة وسالمة البيئة؛ 

  تصور وتعميم و نشر المعطيات في مجال

الصحة بالتعاون مع مصالح التهذيب الصحي 

 بوزارة الصحة؛

 القيام بدور شرطة النظافة . 

 :(0)وتضم قسمين 

  وترقية النظافة؛ قسم تفتيش 

  قسم الدعم الفني للمجموعات اإلقليمية

 .الالممركزة في مجال النظافة

 مديرية تنظيم جودة العالجات  -ه 

بما مديرية تنظيم جودة العالجات تكلف   :68المادة 

 :يلي

  إعداد ونشر المعايير في مجال تنظيم وجودة

 العالجات؛

 إعداد ونشر أدوات تنظيم العالج؛ 

 اإلشراف على تنفيذ خطة ضمان التطوير و

 جودة العالج؛

  مراجعة وتوزيع آليات اإلشراف حسب كل

 مستوى؛

  التنسيق واإلشراف حسب كل مستوى على

 .كافة التشكيالت الصحية

من طرف مدير مديرية تنظيم جودة العالجات تدار 

 : (0)وتضم مصلحتين 

 مصلحة المعايير وجودة العالج؛ 
 ىمصلحة اإلشراف حسب كل مستو. 

بما   مصلحة المعايير وجودة العالجتكلف   :60المادة 
 : يلي

 إعداد ونشر أدوات تنظيم العالج؛ 
  إعداد ونشر المعايير في مجال تنظيم جودة

 العالج؛
  التطوير واإلشراف على تنفيذ خطة ضمان جودة

 . العالج
 :(0)وتضم قسمين 

 قسم المعاييرالعالجية؛ 

 قسم جودة العالج. 
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 مصلحة اإلشراف حسب كل مستوىلف تك  :62المادة 
 :بما يلي
  إعداد ونشر معايير اإلشراف حسب كل

 مستوى؛ 
  مراجعة ونشر أدوات اإلشراف حسب كل

 مستوى؛ 
  تنسيق اإلشراف حسب كل مستوى على كافة

 . التشكيالت الصحية
 :(0)وتضم قسمين 

 قسم المعايير وأدوات اإلشراف؛ 
  قسم التنسيق و اإلشراف حسب كل مستوى

 .للتشكيالت الصحية

IV -  ترتيبات نهائية 

ينشأ بوزارة الصحة مجلس إداري يكلف   :83المادة 

 . بمتابعة وضعية تقدم أعمال القطاع

يترأس الوزير المجلس اإلداري أو األمين العام،  

بتفويض من الوزير، ويضم األمين العام و المكلفين 

لعاميين بمهام  والمستشارين والمفتش العام والمديرين ا

 . والمديرين  ويجتمع كل خمسة عشر يوم

و يشارك رؤساء المؤسسات والهيئات الخاضعة 

للوصاية في أعمال المجلس اإلداري مرة  كل ستة 

 .أشهر

ستوضح ترتيبات هذا المرسوم، عند   :85المادة 

الحاجة، بمقرر من وزير الصحة، و خاصة في ما يتعلق  

 .فروع  بتنظيم األقسام على شكل مكاتب و

يحدد تنظيم وسير عمل مشاريع و برامج   80المادة 

 .الصحة بمقرر من وزير الصحة 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا   :80المادة 

الصادر  0351 – 300المرسوم وخاصة المرسوم رقم 

، المحدد لصالحيات وزير 0351مارس  50بتاريخ 

 .عهالصحة وتنظيم اإلدارة المركزية لقطا

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم   :84المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية  للجمهورية اإلسالمية 

 . الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

يوليو  58صادر بتاريخ  510 – 0352مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة  0352

 .الصحة العمومية بسيليبابي

رئيسا  7612مايو  10يعين اعتبارا من : ادة ألولىالم

المدرسة الوطنية للصحة العمومية لمجلس إدارة 

 :لمأمورية ثالث سنوات بسيليبابي

 آمادو با :السيد 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 0المادة 

الصادر  75 – 7610المرسوم و خاصة المرسوم رقم 

لقاضي بتعيين رئيس مجلس ا 7610فبراير  16بتاريخ 

 .إدارة المدرسة الوطنية للصحة العمومية بسيليبابي

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم، الذي : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يوليو  58صادر بتاريخ  510 – 0352مرسوم رقم 
وأعضاء  مجلس إدارة  يقضي بتعيين رئيس 0352

 .المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة
 رئيسا 7612مايو  76يعين اعتبارا من : المادة ألولى

المدرسة الوطنية العليا لعلوم وأعضاء  لمجلس إدارة 
 :لمأمورية ثالث سنواتالصحة 
 الرئيس
 محمد مداني: السيد 

 :األعضاء
صحة المكلف بالتقنيات المكلف بمهمة بوزارة ال -

 الجديدة بوزارة الصحة، ممثال عن وزارة الصحة؛
رئيس قسم بمديرية الوصاية المالية بوزارة  -

االقتصاد والمالية، ممثال عن وزارة االقتصاد 
 والمالية؛

المستشار الفني المكلف بالتشغيل ممثال عن الوزارة  -
 المكلفة بالوظيفة العمومية؛

ثال عن الوزارة المكلفة نائب عميد كلية الطب، مم -

 بالتعليم العالي؛

ممثال عن سلك المدرسين بالمدرسة العليا لعلوم  -

 الصحة؛

الوطنية  العليا لعلوم  ممثال عن تالميذ المدرسة -

 الصحة؛

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم، الذي  :0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يوليو  58صادر بتاريخ  514 – 0352مرسوم رقم 

مجلس إدارة  يقضي بتعيين رئيس  وأعضاء 0352

 المعهد الوطني للكبد و الفيروسات

رئيسا  7612يونيو  60يعين اعتبارا من  :المادة ألولى
إدارة المعهد الوطني للكبد و لمجلس  و أعضاء

 الفيروسات
 :ث سنواتلمأمورية ثال

 الرئيس

 سيد أحمد ولد مكيه:السيد 

 :األعضاء
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مدير الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الصحة،  -

 ممثال عن وزارة الصحة؛

المدير العام المساعد للدراسات و اإلصالحات  -
والمتابعة والتقييم ممثال عن وزارة االقتصاد و 

 المالية؛
رئيس مصلحة الرقابة العامة بوزارة الشؤون  -

جتماعية والطفولة و األسرة ممثال عن وزارة اال
 الشؤون االجتماعية والطفولة و األسرة؛

ممثل عن سلك عمال الصحة بالمعهد الوطني للكبد  -
 والفيروسات؛

ممثل عن سلك عمال شبه الصحة بالمعهد الوطني  -
 للكبد والفيروسات ؛

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم، الذي  :0المادة 
جريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية ينشر في ال

 .الموريتانية
--------------------------- 

يوليو  58صادر بتاريخ  511 – 0352مرسوم رقم 
يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز  0352

 .الوطني لالنكولوجيا

أعضاء  7612يونيو  0يعين اعتبارا من : المادة ألولى
نكولوجيا، لمأمورية لمجلس إدارة المركز الوطني لال

 :ثالث سنوات

المستشار الفني المكلف بالمتابعة والتقييم و بصحة  -
األم والطفل بوزارة الصحة، ممثال عن وزارة 

 الصحة؛
ملحق بديوان وزير االقتصاد والمالية، ممثال عن  -

 وزارة االقتصاد المالية؛

المستشار الفني المكلف باالتصال بوزارة الشؤون  -

ممثال عن وزارة  فولة و األسرةاالجتماعية والط

 الشؤون االجتماعية والطفولة و األسرة؛

ممثل عن سلك عمال الصحة بالمركز الوطني  -

 لالنكولوجيا؛

ممثل عن سلك عمال شبة الصحة بالمركز الوطني  -

 لالنكولوجيا؛

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :0المادة 
الصادر  72 – 7610المرسوم و خاصة المرسوم رقم 

القاضي بتعيين أعضاء  7610فبراير  16بتاريخ 
 مجلس إدارة المركز الوطني لالنكولوجيا؛

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم، الذي  :0المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يوليو  58خ صادر بتاري 516 – 0352مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء  مجلس إدارة مركز  0352

 .استطاب األم والطفل

 7612يونيو  60يعين اعتبارا من : المادة ألولى

أعضاء لمجلس إدارة مركز استطاب األم والطفل، 

 :لمأمورية ثالث سنوات

مدير التخطيط و التعاون و اإلعالم الصحي بوزارة  -

 الصحة، ممثال عن وزارة الصحة؛

بوزارة  االقتصاد والمالية، ممثلة  مفتشة الداخليةال -

 عن وزارة االقتصاد المالية؛

المستشار الفني المكلف بالشؤون االجتماعية   -

بوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة و األسرة 

ممثال عن وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة و 

 األسرة؛

األم  إستطباب ممثل عن سلك عمال الصحة بمركز -

 لطفل؛وا

 ممثل عن سلك عمال شبه الصحة بمركز إستطباب -

 األم والطفل؛

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 0المادة 

الصادر 112–7616المرسوم و خاصة المرسوم رقم 

القاضي بتعيين أعضاء مجلس  7616دجمبر 12بتاريخ 

 األم والطفل؛ إدارة مركز إستطباب

بتنفيذ هذا المرسوم، الذي  يكلف وزير الصحة: 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يوليو  58صادر بتاريخ  518 – 0352مرسوم رقم 

مركز إدارة يقضي بتعيين رئيس مجلس  0352

 .استطباب بوكي

رئيسا  7612مايو  10يعين اعتبارا من : المادة ألولى

 :مجلس إدارة مركز استطباب بوكي لمدة ثالث سنواتل

 محمد أحيد ولد محمد بوب: السيد 

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم، الذي : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري

 نصوص تنظيمية

 6102يوليو  01بتاريخ  صادر 021 – 6102مرسوم 

يتعلق باللجنة االستشارية لالعتماد وشروط ممارسة 
 واعتماد المهن البحرية 

العتماد المهن تتشكل اللجنة االستشارية : المادة األولى

من القانون رقم  862بموجب المادة  المنشأة البحرية

 2661يوليو  16الصادر بتاريخ  622 – 2661

 :بحرية التجارية على النحو التالينة الالمتضمن مدو

 مدير البحرية التجارية، رئيسا  -
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 : األعضاء

 ممثل لوزارة التجارة، -

 المدير العام للميناء المعني أو ممثل عنه، -

 ة أو ممثل عنه،نيالمع ةرئيس االتحادية المهني -

ثالثة ممثلين للمهن البحرية تعينهم المنظمات المهنية  -
 .ال حسب طبيعة االعتماد المطلوباألكثر تمثي

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص له خبرة 
 .بالشؤون البحرية وتكون لمشاركته فائدة في أشغالها

 .تتولى مديرية البحرية التجارية كتابة اللجنة

يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف  :6المادة 

لهيئات وابالبحرية التجارية باقتراح من الوزارات 
 .والمنظمات المعنية

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت  :0المادة 

 .الحاجة إلى ذلك

يدعوالرئيس اللجنة لالنعقاد اما بطلب منه أو بطلب من 
 .الوزير المكلف بالبحرية التجارية

يحدد النصاب المطلوب لعقد اجتماعات اللجنة  :1المادة 

ل على النصاب بنصف أعضائها وفي حالة عدم الحصو
تستدعى اللجنة لالنعقاد من جديد في أجل يتراوح بين 
خمسة عشر يوما وشهر، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة 

تتخذ آراء اللجنة . مهما كان عدد األعضاء الحاضرين
بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند تساوي 

 .األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

ير المكلف بالبحرية تعرض آراء اللجنة على الوز
 .التجارية التخاذ قرار بشأنها

تدرج أعمال اللجنة بمحاضر جلسات تحال  :0المادة 

تدون هذه المحاضر بسجل خاص . إلى كافة األعضاء
 .تمسكه مصالح البحرية التجارية

تعتبر المهن الممارسة من طرف األشخاص  :2المادة 

 :ي هي االعتباريين أو الطبيعيين حسب المرسوم الحال

الناقل البحري، وكيل إيداع السفن، وكيل إيداع الحمولة، 
سمسار البحر والخبير البحري على التوالي، كل حسب 

الصادر  622 – 2661تعريفه طبقا ألحكام القانون رقم 

المتضمن مدونة البحرية  2661يوليو  16بتاريخ 

 التجارية؛

خاضع  يعتبر كل شخص طبيعي أو اعتباري، :1المادة 

لقانون الموريتاني، حرا في ممارسة مهنة بحرية إذا ل
 :استوفى 

المتطلبات العامة للقدرة على الوفاء بااللتزامات  – 6.6

 المالية والكفاءة  المهنية واألخالقية؛

الشروط الخاصة التي يفرضها هذا المرسوم  – 2.2

 . والنظم األخرى التي تحكم تنظيم هذه المهن

شخاص األجانب الطبيعيين وكذلك الحال بالنسبة لأل
واالعتباريين إذا كانوا مرخصين بموجب معاهدات 
دولية أو اتفاقيات ثنائية مبرمة بين موريتانيا وبلدانهم 

 .األصلية

يمكن ممارسة المهن المنظمة بموجب هذا  :1المادة 

يحدد عند الحاجة . المرسوم بصفة منفصلة أو مجتمعة

سفله حاالت التعارض ا 2المقرر المشار إليه في المادة 

 .الممكنة

أعاله، فإن  7دون المساس بترتيبات المادة  :2المادة 

 : شروط الحصول على اعتماد ممارسة مهنة بحرية هي

إلزامية إنشاء شركة خاضعة للقانون الموريتاني  – 6

من باستثناء مهنة خبير بحري التي يمكن مزاولتها 
 طرف شخص طبيعي؛

اجتماعي طبقا ألحكام إثبات وجود رأس مال  – 2

 مدونة االستثمار؛

 : تقديم الوثائق التالية – 1

 وثيقة تؤكد القيد في السجل التجاري؛ -

 النظام األساسي للشركة؛ -
محضر الجمعية العامة األخيرة أو الجمعية  -

 التأسيسية؛
مخالصة لإلتاوة السنوية لالعتماد والتي  -

سيحدد مبلغها بمقرر صادر عن الوزير 
 كلف بالبحرية التجارية؛الم
بالنسبة للشركات خفية اإلسم، تقديم نسخة  -

المداوالت التي عين بموجبها المدير العام من 
أو اإلداري المنتدب باإلضافة إلى تصريح 

 يحدد هوية وجنسية أعضاء مجلس اإلدارة؛
بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة،  -

جبها تم تقديم نسخة من المداوالت التي بمو
تعيين المسيرأو المسيرين غير المحددين في 
النظام الداخلي، باإلضافة إلى تصريح يحدد 

 هوياتهم وجنسياتهم؛
كل وثيقة أخرى مفيدة تمكن من التأكد أن  -

صاحب الطلب يستجيب للضمانات 
 الضرورية؛

سيتم تحديد الشروط الخاصة لممارسة كل مهنة بحرية 
 .لف بالبحرية التجاريةبمقرر صادر عن الوزير المك

يلزم صاحب الطلب بإيداع كفالة مصرفية  :01المادة 

سيحدد سقفها بمقرر، أو الحصول على عقد تأمين 
صادر من شركة تأمين معتمدة، تغطي المخاطر المهنية 

 .حسب طبيعة المهنة

يجب أن يتضمن الملف نسخة من عقد التأمين أو من 
 :الكفالة المصرفية

 لب االعتماد؛عقد التقدم بط -
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خالل الشهر الموالي لبداية السنة المدنية  -
 .الجديدة

  :00المادة 

 االعتماد للجنة االستشارية طلب يحال ملف  –0

 :يوما بخصوص 68تعطي اللجنة رأيها خالل  –6

أو تمديد لالعتماد من أجل  كل طلب –6. 0

 ممارسة مهنة بحرية؛

العقوبات المترتبة على كل شخص خالف  6.6

 إلجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه المهن؛ا

يمكن للوزير المكلف بالبحرية  كل قضية –6.0

 .أن يرفعه لها ومرتبط بممارسة هذه المهنالتجارية 

  :06المادة 

 .ينشر قرار منح االعتماد في الجريدة الرسمية –0

 :ال يمكن رفض االعتماد إال –6

مطابقة الترتيبات األسباب الناجمة عن عدم – 0. 6

 أو التنظيمية، القانونية أو

عندما يثبت أن صاحب الطلب يتجاهل عن – 6.6

 االلتزامات المفروضة عليه؛ عمد

بعد تطابق آراء اللجنة االستشارية ، إذا بدا -6.0

بخصوص مهنة معينة، أن حجم النشاطات ال يبرر 
 .منح اعتماد جديد

  :00المادة 

ن التنازل عنه وال نقله وال االعتماد شخصي وال يمك –6

 .تأجيره

عندما يتعلق األمر بشخص اعتباري، يمنح االعتماد  –6

 .باسمه

  :01المادة 

تحتفظ مصالح مديرية البحرية التجارية بسجل  –6

يتضمن قائمة باألشخاص الطبيعيين واالعتباريين 
 .ممارسة مهنة بحرية ماالمعتمدين ل

في تشكيلة مجلس  كل تعديل في النظام األساسي،أو –6

اإلدارة، أو كل تغيير لألشخاص المخولين بتمثيل 
الشركة، يجب أن يكون محل إشعار فوري لمدير 

 .البحرية التجارية الذي يرفعه إلى اللجنة

يتم منح االعتماد من أجل ممارسة مهنة أو : 00المادة 

 .عدة مهن بحرية في ميناء معين

سنوية أو بطلب  خالل فترة االعتماد وبصفة :02المادة 

من مدير البحرية التجارية يلزم المستفيد بتقديم كل 
الالزمة المبررات التي تثبت بقاءه مطابقا للشروط 

 .لالعتماد

  :01المادة 

 .يمنح االعتماد لمدة ثالث سنوات –6

 .يتم تجديد االعتماد بطلب من المستفيد –6

 يمنح توسيع االعتماد نحو مهام أخرى بنفس: 01المادة 

 على مقدم الطلب، في هذه الحالة،. شروط االعتماد نفسه
رسة المهنة البحرية أن يستوفي الشروط الالزمة لمما

 .المطلوبة

عندما ال يكون بمقدور المستفيد من االعتماد  :02المادة 

مواصلة ممارسة المهنة، يتخذ الوزير المكلف بالبحرية 
بير التجارية، طبقا للترتيبات النظامية، كل التدا

االحترازية الهادفة إلى ضمان السير الطبيعي لعمل 
 .الشركة

  : 61المادة 

يمكن سحب االعتماد بقرار من الوزير، بصفة مؤقتة  -6

عد أخذ رأي اللجنة االستشارية، وذلك ألحد أو نهائية،ب
 :األسباب التالية 

إدانة المستفيد بأية مخالفة لإلجراءات  – 0.1

 المتعلقة بممارسة المهنة، أو التنظيميةالتشريعية 

للمستفيد من  اإلفالس أو التصفية القضائية – 6.2

 االعتماد،

 انتفاء أحد شروط الحصول على االعتماد، – 6.1

 وقف النشاط ألكثر من سنة، – 6.6

 مخالفة النظم القانونية البحرية، – 6.8

يجب على قرار تعليق االعتماد الذي يتخذه الوزير  – 2

ية التجارية أن يحدد الفترة التي ال يمكن المكلف بالبحر
 .أن تزيد على سنة

كل قرار بالسحب أو التعليق يجب أن يبرر ويبلغ  – 1

 .للمعني باالعتماد

غياب عقد التأمين أو الكفالة المصرفية  – 6

أعاله قد يؤدي،  66المنصوص عليهما في المادة 

وبتقدير من الوزير المكلف بالبحرية  كتدبير احترازي
التجارية، إلى إغالق مؤقت للشركة أو منع ممارستها 

يمكن إعادة فتحها، أو ال  في هذه الحالة، ال. للمهنة
يمكن رفع المنع عنها إال بعد تقديم عقد التأمين أو 

 .الكفالة المصرفية

تعتبر ممارسة أي مهنة بحرية غير شرعية  :60المادة 

 :إذا تمت 

 دون اعتماد مسبق،– 6

 ستأجر أو متنازل عنه أو محول،باعتماد م – 2

دون كفالة مصرفية أو عقد تأمين إذا كانت  – 1

 مطلوبة،

 . وجود تعليق مؤقت أو سحب لالعتماد – 6

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :66المادة 

 .المرسوم

يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري بتنفيذ  :60المادة 

الجريدة الرسمية للجمهورية ي هذا المرسوم الذي ينشر ف
 .المية الموريتانيةاإلس

---------------------- 
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 نصوص مختلفة

يونيو  61صادر بتاريخ  060-6102مرسوم رقم 

يقضي بتعيين المديرة العامة للشركة  6102

 الموريتانية لبناء السفن

فبراير  67تعين ابتداء من تاريخ :  المادة األولى

ت الطالب ولد حبيب، الرقم ، السيدة محجوبة بن2662

، مديرة عامة للشركة 2086268286الوطني للتعريف 

الموريتانية لبناء السفن بوزارة الصيد واالقتصاد 

للماء، البحري، مديرة عامة مساعدة للشركة الوطنية 

 .سابقا

المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا :  6المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 عالنـــــاتإ -4
 

 المحكمة العليا 
 دارية الغرفة اإل

 71/7616: رقم: الملف
 جمعية المستقبل: الطاعن
 و آخرون دبومي ولد حمو: األستاذ

 وزارة الداخلية: المطعون ضده
 61/17/7612، بتاريخ 71/7612: القرار رق

 .ملخصة قبول الطعن شكال و أصال و إلغاء القرار
********** 

  50000/0352إعالن ضياع رقم 
من  أكتوبرفي يوم األربعاء الموافق الثالثين من شهر 

 .سنة ألفين و تسعة  عشر
الشيخ سيديا ولد موسى، / لدى مكتبنا نحن ذ تحضر

 :موثق عقود معتمد بانوكشوط
ختو موالي الحسن أحمد شريف، المولودة سنة : السيدة

في شنقيط، الحاملة للرقم الوطني للتعريف  5200
1058413202. 

 6771: و ذلك لتعلن عن ضياع سندها العقاري رقم
 .دائرة اترارزة

و عليه فإننا نطلب تسجيل هذا اإلعالن في الجريدة 
 .الرسمية طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة

*************** 
يقضي  0352مايو  58 بتاريخ 3581وصل رقم 

جمعية اإلسهام في عون : باإلعالن عن جمعية تسمى
 مالمسل

 ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

 .المركز المذكور أعاله باإلعالن عن
الصادر  621.06يخضع هذا المركز للقانون رقم 

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي لل المركز المذكور وبكل تغيير في 
إدارته في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

اريخ الصادر بت 621.06من القانون رقم  16المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 تيارت الغربية: مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أميمة بنت فضله : الرئيــــــــسة
 سليمان ولد سيدي محمود  : األمين العام
 جميلة بنت عبد الرحيم: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0352دجمبر  50 بتاريخ 3008وصل رقم 

مركز مناعة اإلقليمي : سمىيباإلعالن عن مركز 
 لليقظة اإلستراتيجية

محمد سالم ولد يسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر  621.06الجمعية للقانون رقم  تخضع هذه

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
لمذكورة وبكل تغيير في على النظام األساسي للجمعية ا

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 
الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62بتاريخ 
 إجتماعية -ثقافية : المركزأهداف 

 غير محدودة: المركزمدة صالحية 
 انواكشوط: مقر المركز

 :يةتشكلة الهيئة التنفيذ
 السعد عبد هللا بيه : الرئيــــــــس
 محمد المهدي محمد البشير  : األمين العام
 الحاج أحمد أجيجي: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303يناير  30 بتاريخ 3330وصل رقم 

المنظمة الموريتانية : باإلعالن عن جمعية تسمى
 للتهذيب و الثقافة

محمد سالم ولد . دزية يسلم وزير الداخلية و الالمرك
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر  621.06تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26رقم و القانون  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 
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إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 
الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 

 .علق بالجمعياتالمت 1206يونيو  62بتاريخ 
 ثقافية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 صمب مختار ابام : الرئيــــــــس
 خنتا سيداتي موالي إدريس  : األمينة العامة
 جاري صيدو با: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303ناير ي 54 بتاريخ 3336وصل رقم 

الجمعية الخيرية ألعمال : باإلعالن عن جمعية تسمى
 حسان في موريتانياالبر و اإل

محمد سالم ولد . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر  621.06 تخضع هذه الجمعية للقانون رقم

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
ي على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير ف

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 
الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62بتاريخ 
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 شيخنا محمد خليفة  خليفة: الرئيــــــــسة
 موالي أحمد عبد الجليل خونه  : األمين العامة
 محمدن بكاه بكاه: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303يناير  02 بتاريخ 3351وصل رقم 

الجمعية الموريتانية : باإلعالن عن جمعية تسمى
 للمدققين الشرعيين المهنيين 

حمد سالم ولد م. ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر  621.06تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 
إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 

الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 
 .معياتالمتعلق بالج 1206يونيو  62بتاريخ 

 تنموية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد سالم اليدالي  ومحمد: الرئيــــــــس
 محمد النابغة   وخالد أحمد: األمين العام
 د محمود محمد الحسنأحمد محم: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303فبراير  55 بتاريخ 3301وصل رقم 

 جمعية سبيل الخيرية: باإلعالن عن جمعية تسمى
محمد سالم ولد . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك
 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر  621.06تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62يخ بتار

 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 
الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 

 .1226يوليو  67
يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

الثالثة الموالية وذلك حسب  إدارتها في األشهر
الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62بتاريخ 
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 تاكه أحمد الكيحل : الرئيــــــــسة

 عيشة الحسن بيليل  : ة العامةاألمين
 مدينة احمد الكيحل: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303فبراير  55 بتاريخ 3346وصل رقم 

منظمة النزاهة البيئية : باإلعالن عن جمعية تسمى
 "النزاهة" االجتماعيةللتوعية و الخدمة 

محمد سالم ولد . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر  621.06تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 
إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 

الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62بتاريخ 

 بيئية: يةأهداف الجمع
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 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط الشمالية –مقاطعة تيارت : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 أحمد محمد األمين الديه : الرئيــــــــس
 الشيخ عبد هللا دحمان  : األمين العام
 لمهم المصطفى هاشمياس: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303فبراير  55 ريخبتا 3340وصل رقم 

مركز الدراسات : سمىتباإلعالن عن جمعية 
 –في منطقة الساحل لمكافحة اإلرهاباإلستراتيجية 

 .المخدرات -التهريب
محمد سالم ولد . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك
 .ة أعالهوصال باإلعالن عن الجمعية المذكور
الصادر  621.06تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في على النظام 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 
الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62بتاريخ 
 تنموية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :ئة التنفيذيةتشكلة الهي
 محمد المختار سيد محمد آبكه : الرئيــــــــس
 محمد سالم الخليفة  : األمين العام
 الزهرة محمد الشيخ: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303فبراير  50 بتاريخ 3314وصل رقم 

جمعية حرك بالشور : سمىتباإلعالن عن جمعية 
 أرواحنا غالية

محمد سالم ولد . دالالمركزية  يسلم وزير الداخلية و
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر  621.06تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 

 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 
الصادر بتاريخ  152.26القانون رقم و  1226يناير 

 .1226يوليو  67
يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 
إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 

الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62بتاريخ 

 إجتماعية: أهداف الجمعية
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد لبصارالطالب أمين : الرئيــــــــس
 الشيخ عمر صمب  : األمين العام
 مريم محمد لبصارالطالب ألمين: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303فبراير  50 بتاريخ 3318رقم وصل 

منظمة التمكين لمساعدة : سمىتباإلعالن عن جمعية 
 المحتاجين

محمد سالم ولد . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه  مرزوك

 .وصال باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر  621.06قم تخضع هذه الجمعية للقانون ر

 و النصوص الالحقة و 1206يونيو  62بتاريخ 
 76الصادر بتاريخ  662.26خصوصا القانون رقم 

الصادر بتاريخ  152.26و القانون رقم  1226يناير 
 .1226يوليو  67

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 
في  على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب 
الصادر  621.06من القانون رقم  16مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 1206يونيو  62بتاريخ 
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 عرفات : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 حمود أعمر سيدي محمد م: الرئيــــــــس
 لكحيلة عثمان عبد الرحمن  : األمينة العامة
 سهام محمد اكبيكيب: أمينة المالية
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 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 0333: إلداراتا

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

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

 .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 

 لوزارة األولىا


