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 قانونية أوامر و قوانين -5
 .حماية المستهلكبيتعلق  330-0303قانون رقم 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛

 :التالييصدر رئيس الجمهورية القانون 

 الموضوع والتعريفات: الفصل األول

يحدد القانون الحالي القواعد المطبقة في  :المادة األولى

. مجال حماية المستهلك وقمع أوجه االحتيال المتعلقة بها

ُيطبق هذا القانون على جميع السلع والخدمات المقدمة 

أو بمقابل لالستهالك البشري أو الحيواني،  مجاًنا

باستثناء األدوية ومواد التشخيص، ويحدد شروط 

 : ويهدف على وجه الخصوص إلى. عرضها في السوق

   حماية المستهلك من المخاطر الصحية

المرتبطة بجودة المنتجات المعروضة عليه 

 لالستهالك؛

 حماية المصالح االقتصادية للمستهلك؛ 

 ر إعالم المستهلك عن المنتجات تنظيم وتأطي

 المعروضة عليه لالستهالك؛

  تنظيم سوق السلع والخدمات؛ 

  تزويد المستهلك باإلطار التنظيمي الذي يمكنه

من المشاركة في حمايته الذاتية وفي تنظيم 

 السوق؛

   المساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية

 .وقدرتها التنافسية في السوق الدولية

 :بمفهوم أحكام القانون الحالي، يقصد ب  :0المادة 

هو كل فرد يشتري سلعة أو خدمة : "المستهلك" 

معروضة للبيع لغرض تلبية احتياجات أو أماني أو 

رغبات بصفته الشخصية أو لحساب شخص آخر أو 

 مجموعة من األشخاص أو حيوان؛

هي كل مادة أو منتج تمت معالجته  ":المواد الغذائية" 

أو لم تتم معالجته موجه إلى تلبية االحتياجات الغذائية 

 لإلنسان أو الحيوان؛

هو كل مادة مخصصة الحتواء : "التعبئة  غالف"  

منتج أو سلعة مسلمة لالستهالك تستخدم لحماية المنتج 

  من أي تلوث أو تلف بسبب عوامل خارجية؛

ابة أو عالمة أو صورة أو أي أي كتهو ": الملصق" 

مادة أخرى ترافق المنتج وتصف خصائصه بهدف إبالغ 

المستهلك بموضوعية، خصوصا حول تكوين المنتج 

 ومنشئه وظروف استخدامه؛

يعني أي سلعة أو خدمة يتم عرضها في ": المنَتج" 

 السوق بغرض اقتنائها من طرف المستهلك؛

التراب الوطني هو كل شخص ُيدخل إلى ": المستورد"

ألغراض تجارية أو ألغراض أخرى منتجا مخصصا 

 لالستهالك البشري أو الحيواني؛

هو كل شخص يوزع بالجملة أو بالتجزئة ": الموزع"

 .منتجات مخصصة لالستهالك البشري أو الحيواني

 إعالم المستهلك: الفصل الثاني

 وضع الملصقات: القسم األول

يجب أن يوضع المستهلك في الظروف التي  :0المادة 

تسمح له بالحصول على أي معلومات مفيدة عن المنتج 

ولهذا الغرض، يجب أن . المعروض عليه لالستهالك

تحمل المواد الغذائية وغيرها من المنتجات ملصقات 

واضحة بما فيه الكفاية وأن تحتوي على معلومات تمكن 

تقييم المنتج فيما  المستهلك والمراقبين والمفتشين من

يجب أن تكون . يتعلق بمتطلبات الصحة والسالمة

 .الملصقات باللغة العربية والفرنسية

يجب أن تتضمن المعلومات المدرجة في  :4المادة 

 :الملصق المذكور على المنتج المعلومات التالية

 التسمية التسويقية؛ 

   قائمة المكونات الداخلة في تكوين الطعام

 وكميتها؛

  الوزن الصافي للمنتج؛ 

  تاريخ االستهالك وتاريخ انتهاء الصالحية؛ 

  تاريخ االستخدام بعد الفتح، إذا لزم األمر؛ 

 محل وبيانات الُمَصنع؛ 

 تعليمات أو شروط االستخدام؛ 

 ظروف التخزين؛ 

  دفعة التصنيع؛ 

  وجود المواد المثيرة للحساسية في الطعام؛ 

 تحذيرات خاصة. 

للمنتجات ذات األصل الحيواني، بالنسبة  :1المادة 

وخاصة اللحوم ومنتجاتها، يجب أن تذكر الملصقات 

 .المعلومات المتعلقة باألنواع الحيوانية وطريقة الذبح

في حالة الضرورة، يمكن للوزراء المكلفين : 6المادة 

بالتجارة والصحة والصيد والبيطرة أن يصفوا بمقرر 

التي يجب ذكرها مشترك، المعلومات األخرى اإللزامية 

على ملصقات المواد الغذائية المعدة لالستهالك البشري 

 .والحيواني

باإلضافة إلى المعلومات اإللزامية، يمكن  :0المادة 

ويجب أن تكون . للملصقات أن تحمل معلومات أخرى

 وستكون. المعلومات الموجودة على الملصق دقيقة

خاضعة للرقابة وإذا ثبت أنها غير دقيقة، فسيتم سحب 
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المنتج من السوق وسيعتبر المنِتج أو المستورد متحايال 

  .أدناه 01ويعاقب وفًقا للمادة 

يجب أن تكون المعلومات اإللزامية مقروءة  :8المادة 

. ومكتوبة بطابع وحجم يتيح للمستهلكين قراءتها بسهولة

 .أو مكتوبة بحبر ال يمحى ويجب أن تكون منقوشة

يجب على تجار التجزئة للمنتجات الغذائية أو  :9المادة 

أي منتجات أخرى خاضعة لهذا القانون الحفاظ على 

أغلفة التعبئة التي اسُتخرجت منها المنتجات المعروضة 

. من أجل تمكين وكالء الرقابة من التأكد من ملصقاتها

ت المنتجات معروضة يتم االتحفاظ بأغلفة التعبئة مادام

 .للبيع

يتم تحديد التفاصيل اإللزامية التي يجب  :53المادة 

ذكرها على ملصقات المنتجات غير الغذائية بمقرر 

مشترك من الوزراء المكلفين بالتجارة والزراعة 

 .والصناعة والبيئة والصيد

 عرض األسعار: القسم الثاني

يتضمن عرض األسعار المشار إليه في  :55المادة 

الصادر  10-4111من القانون رقم  1410المادة 

المعدل، المتضمن مدونة  4111يناير  10بتاريخ 

التجارة إلزام المهني بإبالغ المستهلك عن األسعار 

والتكاليف اإلضافية المحتملة المطبقة على البضائع 

معلومات عن ويمكن تقديم ال. والخدمات، قبل إبرام العقد

طريق النشر أو وضع العالمات أو الملصقات أو حسب 

 .أي وسيلة مناسبة أخرى

يجب إعالم المستهلك قدر اإلمكان بالسعر  :50المادة 

وسيتم تحديد . لكل وحدة قياس باإلضافة إلى سعر البيع

المنتجات المعفاة من هذا اإلجراء الشكلي بمقرر من 

 .الوزير المكلف بالتجارة

يجب أن يكون السعر المعروض مقروًء من : 50 المادة

الخارج في قائمة يسهل على المستهلك الوصول إليها أو 

 .من الداخل في المكان الذي يعرض فيه المنتج

تجب اإلشارة إلى السعر على المنتج نفسه أو على 

ملصق موصول في المنطقة المجاورة مباشرة للمنتج 

 .الذي ينطبق عليه

المخفضة عن المنتجات األخرى،  يجب فصل المنتجات

ويجب أن َتعرض هذه المنتجات بوضوح السعر 

 .المرجعي المطبق قبل التخفيض والسعر المخفض

عندما ال يمكن حساب سعر الخدمة مقدما،  :54المادة 

يجب على المزود تزويد المستهلك بطريقة الحساب وأي 

في الحالة التي ال يمكن فيها . تكاليف إضافية محتملة

حساب التكاليف اإلضافية مقدماً، يجب إعالم المستهلك 

 .بتطبيقها المحتمل

بالنسبة للخدمات، يتم عرض قائمة الخدمات  :51المادة 

المدفوعة والمعروضة في مناطق استقبال الزبناء 

. باإلضافة إلى عرض يمكن وصول الجمهور إليه

ويجب أن تشير األسعار إلى التكاليف اإلضافية 

 .السعرالمرتبطة ب

تحدد طرق تطبيق األحكام المتعلقة بعرض  :56المادة 

 .األسعار بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة

 سالمة المواد الغذائية: الفصل الثالث

يجب أن ال تحمل المواد الغذائية المعدة  :50المادة 

لالستهالك البشري أو الحيواني المعروضة في السوق 

وبهذا الخصوص، يجب . أي خطر على صحة المستهلك

أن تكون المنتجات المعروضة لالستهالك في ظروف 

السالمة والنظافة الصحية الغذائية وفًقا للمعايير الوطنية 

ذا الصدد وخصوصا والدولية المنصوص عليها في ه

األحكام المتعلقة بالمواد الغذائية الواردة في الفصل 

 124-4111الثاني من الباب الثالث من القانون رقم 

المتضمن مدونة  4111يوليو  41الصادر بتاريخ 

 .النظافة الصحية العمومية

يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء  :58المادة 

المكلفين بالتجارة وزراء بين الباقتراح مشترك 

والصحة والبيئة الملوثات الكيميائية   والزراعة والبيطرة

والبيولوجية والفيزيائية التي ال يسمح بوجودها في 

 . الغذاء

يجب أن تصنع المواد المستخدمة لتعبئة : 59المادة 

المواد الغذائية من المواد التي تحمي المواد الغذائية من 

ة قد تشكل خطرا على أي تلوث أو تدهور في الجود

  .صحة المستهلك

يتم تحديد المعايير الفنية والسالمة والنظافة  :03المادة 

لمعدات التعبئة و التجهيز للمواد الغذائية المعدة 

لالستهالك البشري والحيواني بمقرر مشترك من 

والبيئة والصيد  الوزراء المكلفين بالتجارة والصحة

 .والبيطرة

فة المضافات الغذائية إلى األغذية يمكن إضا: 05المادة 

إذا كانت ال تنطوي على مخاطر على صحة البشر 

 .والحيوان والبيئة

يحدد مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالتجارة 

والصحة والبيئة المواد المضافة المسموح بإضافتها إلى 

وتظل . المنتجات الغذائية المخصصة لالستهالك البشري

المسموح بها في تغذية الماشية خاضعة المواد المضافة 

يوليو  12بتاريخ  142-4112ألحكام القانون رقم 

  .المتضمن مدونة التنمية الحيوانية 4112

يجب وضع المواد الغذائية المعبأة، سواء  :00المادة 

كانت مبردة أو مجمدة، تحت ظروف درجة الحرارة 
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. لحفظالمناسبة من أجل الحفاظ عليها في حالة جيدة من ا

و بهذا الخصوص فإنه يجب تكييف العبوة ومعدات 

التجميد والتبريد مع متطلبات حفظ المواد الغذائية 

 .والمنتجات وفًقا لطبيعتها واحتياجات التعبئة والتجهيز

يجب أن توضع المواد الغذائية القابلة للتلف  :00المواد 

والمواد الغذائية في ظروف تضمن حفظها وجودتها في 

 .راحل العملية من المنتج الرئيسي إلى المستهلكجميع م

يتم تحديد المعايير الفنية والمتعلقة بسالمة  :04المادة 

العبوات والمعدات الخاصة بالتجميد والتبريد لكل طعام 

وفًقا لخصوصيته بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين 

 .بالتجارة والصحة والصناعة والصيد

م وصيانة الوسائل يجب أن يتم تصمي :01المادة 

المستخدمة لنقل المواد الغذائية ذات األصل النباتي 

والحيواني في الظروف التي تفرضها النصوص 

التشريعية والتنظيمية السارية في مجال نقل المواد 

 .الغذائية

يحظر تزوير خصائص المنتج أو البضائع  :06المادة 

ن ويتم سحب أي منتج مزيف م. الغذائية إلخفاء جودتها

السوق ويتم إتالفه بعناية مصالح الوزارة المكلفة بحماية 

في . المستهلك وعلى نفقة الموزع أوالمنتج أو المستورد

حالة مالحظة التزوير عند دخول المنتج، يتخذ الوزير 

 .المكلف بالتجارة قرارا باإلعادة القسرية

يحظر عرض منتج في السوق قد انتهى  :00المادة 

إن حيازة المنتجات منتهية . ستخدامهتاريخ استهالكه وا

الصالحية في أماكن البيع والتخزين والتعبئة واإلنتاج 

 .تعتبر وقائع تشكل الغش

ال يمكن استيراد المنتجات إلى التراب الوطني إال إذا 

كانت ال تزال تتمتع بأكثر من نصف فترة استخدامها أو 

 .  عمرها االفتراضي

يجب على المنتج أو موزع البيع بالجملة أو : 08المادة 

البيع بالتجزئة أن يسحب من البيع المنتجات منتهية 

الصالحية وإبالغ خدمات حماية المستهلك التي تتخذ 

التدابير الالزمة لتدمير المنتجات التي أصبحت غير 

ويتم التخلص من المنتجات منتهية . صالحة لالستعمال

 .ج أو الموزعالصالحية على حساب المنت

يحدد مقرر من الوزير المكلف بالتجارة إجراءات 

 .اإلعالن عن المنتجات منتهية الصالحية والتخلص منها

ال يجوز وضع المواد الغذائية المستمدة من : 09المادة 

العمليات التكنولوجية الحديثة، وعلى وجه الخصوص 

المواد الغذائية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على 

ونات معدلة وراثيا، في السوق إال بإذن خاص من مك

 .السلطة المختصة

يجب أن تشير المنتجات المحتوية على : 03المادة 

مكونات معدلة وراثيا في ملصقاتها إلى وجود المكونات 

 .المعدلة وراثيا

يجب على أي منتج أو مستورد للمنتجات الغذائية التي 

ه إشعارا إلى تحتوي على مكونات معدلة وراثيا أن يوج

السلطة الوطنية المختصة قبل إدخالها إلى األراضي 

ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بجميع . الوطنية

المعلومات المتعلقة بتكوين الغذاء والنسبة المئوية 

 .للمكون المعدل وراثيا في تكوينه

يجب أن تذكر بوضوح تسمية المنتجات الغذائية التي 

 :عدلة وراثياتشتمل مكوناتها على مكونات م

مع " يحتوي هذا المنتج على مكونات معدلة وراثيا" 

 .معلومات تشير إلى إمكانية تتبع المنتج

يتم تحديد شروط منح هذا الترخيص بموجب مقرر 

 .مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والصحة والبيئة

يجب أن تكون جميع المنتجات الغذائية التي  :05المادة 

لى التراب الوطني بغرض عرضها في يتم إدخالها إ

األسواق لالستهالك البشري أو الحيواني مصحوبة 

بشهادة مطابقة وشهادة منشأ صادرة عن هيئة مستقلة 

 .معروفة أو جهة التصديق من بلد المنشأ

المنتجات التي يتم إحضارها إلى األراضي الوطنية في 

انتهاك لهذه األحكام سيتم إرجاعها أو مصادرتها 

وتدميرها من طرف مصالح وزارة التجارة وفًقا 

  .لإلجراءات المعمول بها

ال يحول تقديم شهادة المطابقة وشهادة المنشأ عن التحقق 

إذا تبين بعد إجراء التحليالت . من المنتجات وفحصها

واالختبارات، أن المعلومات الواردة في الشهادات 

م وضع المصاحبة للمنتجات غير دقيقة أو خاطئة، فسيت

الجهة التي أصدرت الشهادة في قائمة سوداء تحتفظ بها 

  .مصالح وزارة التجارة

يتم وضع قائمة بالمنتجات األخرى الخاضعة لشهادة 

 .المطابقة بمقرر مشترك من وزيري التجارة والصحة

إذا تبين أن أحد المنتجات يعاني من نقص  :00المادة 

ستهلكين، خطير ينطوي على خطر على سالمة وأمن الم

يتخذ الوزير المكلف بالتجارة قراًرا بسحب المنتج 

 .المعيب أو الخطير من السوق

يتم إعالم جمهور المستهلكين وفًقا للوسائل المناسبة من 

يتحمل المنتج . طرف المصالح المكلفة بحماية المستهلك

 .أو المستورد تكاليف إعالم الجمهور

سحوب من السوق إذا كان المنتج المعيب الم :00المادة 

قد تم تصنيعه محلًيا، فال يجوز للمنتج إعادة تقديمه في 

السوق إال بعد إجراء تغييرات على المنتج تضمن سالمة 

وفي هذا اإلطار، فإن أي استهالك . وأمن استخدامه
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لمنتج كان موضوع قرار السحب من السوق، ال يمكن 

أن يحدث إال بقرار خاص من الوزير المكلف بالتجارة 

وبعد أخذ رأي اللجنة الوطني لمراقبة السوق الواردة في 

الصادر  10-4111من القانون رقم  1420المادة 

المعدل، المتضمن مدونة  4111يناير  10بتاريخ 

ويتطلب القرار إجراء اختبارات سالمة مسبقة . التجارة

تثبت أن المنتج لم يعد يشكل خطراً على صحة وسالمة 

 .المستهلكين

إذا كان المنتج المسحوب من االستهالك قد  :04المادة 

تم تصنيعه في الخارج، فال يجوز للمستورد إعادة 

تسويقه إال إذا قدم المنِتج دليالً على أن المنَتج قد تم 

يتم اختبار . تعديله لمراعاة متطلبات السالمة واألمن

المنتج المذكور وتحليله من قبل وزارة التجارة قبل 

يتم اتخاذ قرار باإلفراج . أخرى عرضه في السوق مرة

عن منتج تم سحبه من السوق بقرار من الوزير المكلف 

بالتجارة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لمراقبة السوق 

 .أعاله 22المشار إليها في المادة 

يتم تعليق قرار إعادة المنتج في السوق بعد : 01المادة 

 . أن كان موضوع قرار للسحب بمباني الوالية

 أمن المنتجات الصناعية والخدمات: الفصل الرابع

يجب أن تفي المنتجات الصناعية والخدمات : 06المادة 

المعروضة في السوق بمعايير وضوابط السالمة 

وتكون خاضعة اللتزام وضع الملصقات على .واألمن

النحو المنصوص عليه في القسم األول من الفصل الثاني 

 .من هذا القانون

في حالة ما إذا كانت النصوص التشريعية ال : 00المادة 

تنص على إجراءات أخرى من أجل تحديدها، يتم وضع 

وتحديث معايير السالمة للمنتجات الصناعية والخدمات، 

بناء على طلب الوزير المكلف بالتجارة، من خالل 

المصالح  المكلفة بالمواصفات وذلك وفًقا لإلجراءات 

بتاريخ  112-4111م  المنصوص عليها في القانون رق

. وترقية الجودة المتعلق بالمواصفات 4111يناير  12

تتم المصادقة على هذه المعايير بموجب مرسوم صادر 

عن مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف 

 .بالتجارة

في انتظار وضع معايير السالمة وفي حالة  :08المادة 

جات والخدمات االستعجال أو الضرورة، فإن بعض المنت

التي تشكل خطراً قد تخضع لالختبارات والتجريب قبل 

يتم إجراء االختبارات والتجريب . عرضها في السوق

بعناية المصالح المكلفة بحماية المستهلك التي يمكنها 

اللجوء إلى خدمات المختبر أو مقدم الخدمة الذي لديه 

 .الكفاءات والمؤهالت المطلوبة

ستورد تكاليف االختبارات يتحمل المنتج أو الم

 .والتجريب

يتم تحديد وتحديث قائمة المنتجات الخطرة بشكل خاص 

والتي تخضع الختبار مسبق بأمر من الوزير المكلف 

بالتجارة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لمراقبة السوق 

 .أعاله 22المشار إليها في المادة 

 اإلشراف والمراقبة : الفصل الخامس

تخضع المنتجات الغذائية المعدة لالستهالك  :09المادة 

البشري والحيواني للفحص والرقابة في جميع حلقات 

مراحل السلسلة الغذائية وفًقا لخطة التفتيش والمراقبة 

الموضوعة والمطبقة وفق اإلجراءات المنصوص عليها 

  .في المواد الالحقة

لضمان سالمة األغذية المخصصة : 43المادة 

الستهالك البشر و الحيوان، تنظم الوزارة المكلفة 

بالتجارة بالتعاون مع القطاعات المعنية عمليات الرقابة 

وتضع لهذا الغرض خطط دورية لإلشراف . واإلشراف

 .والمراقبة

وتستهدف خطة اإلشراف والمراقبة التي تضعها مصالح 

 :حماية المستهلك

I- سات المنتجة و الموزعة للتأكد من أن تشغيلها المؤس

 يتوافق مع النظم في مجال الصحة والسالمة؛

II-  ،المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا أو المستوردة

من خالل حمالت لجمع المنتجات المعروضة 

 لالستهالك؛

III-  المنتجات غير الغذائية والخدمات المخصصة

 .لالستهالك

على خطط اإلشراف والمراقبة،  عالوة: 45المادة 

يمكن أن يتم التفتيش والرقابة عند وقوع حادث يمس 

 .الصحة العامة ويكون سببه المنتجات االستهالكية

في حالة حدوث أزمة صحية بسبب منتج  :40المادة 

استهالكي، فإن مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة 

والصحة تنسق أنشطتها وتضع تدابير استعجالية إلدارة 

 .األزمة الطارئة

حيثما تقتضي شروط تنظيم السوق : 40المادة 

ومتطلبات حماية المستهلك، يجوز إنشاء نقاط رسمية 

ويتم تقرير . لى التراب الوطنيلدخول المواد الغذائية  إ

إنشاء وتنظيم هذه النقاط  بمقرر مشترك بين الوزراء 

 .المكلفين بالتجارة والزراعة والبيطرة والصحة

تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة، هيئة  :44المادة 

مكلفة بالبحث عن عمليات االحتيال والجرائم 

  .معهاالمنصوص عليها في هذا القانون والتثبت منها وق

باإلضافة إلى ضباط ووكالء الشرطة : 41المادة   

القضائية، تتألف الهيئة من وكالء محلفين من الوزارة 
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 201المكلفة بالتجارة وفًقا للشروط المحددة في المواد 

يوليو  11بتاريخ  162 - 02من القانون رقم  260إلى 

 .المعدل، المتضمن مدونة اإلجراءات الجنائية 1102

يجب على الوكالء المشار إليهم في المادة  :46المادة 

السابقة إجراء عمليات فحص في جميع مراحل سياق 

فهم مخولون للدخول في . عرض المنتجات في السوق

أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف إلى مباني 

ولديهم األهلية من  .اإلنتاج والبيع لتنفيذ عمليات المراقبة

خدمة لنقل المواد الغذائية أجل الرقابة على الوسائل المست

 .المشار إليها في هذا القانون

تتم مراقبة المنتجات المستوردة على الحدود : 40المادة 

من قبل القطاعات المعنية عند نقاط رسمية للدخول، 

ويتم . أعاله 22والمحددة بمقرر وفًقا ألحكام المادة 

التفتيش في هذه الحالة، قبل أي إجراءات للجمارك 

 .ئبوالضرا

يتم إثبات عمليات الرقابة بواسطة محاضر  :48المادة 

و  1442معدة حسب األشكال المشار إليها في المواد 

بتاريخ  10 - 4111من القانون رقم  1467و  1442

 .المعدل، المتضمن مدونة التجارة 4111يناير  10

 20يجوز للوكالء المشار إليهم في المادة : 49المادة 

جميع إجراءات الرقابة والتحقق التي أعاله استخدام 

وفي هذا السياق، فإنه يمكنهم أن يطلبوا . يرونها مناسبة

ويحصلوا على الوثائق المتعلقة بالمنتجات والخدمات 

ويستمعون إلى المنتج أو الموزع أو موظفيهم وكذلك إلى 

كما أنه . المستهلكين الذين يتم اللقاء بهم في المحالت

ا بأخذ عينات من المنتجات لتحليلها أو يمكنهم القيام أيضً 

تجريبها واختبار المواد في عين المكان  أو خارج 

 .الموقع الخاضع للرقابة

يسجل أخذ العينات المشار إليها في المادة : 13المادة 

ويتم إعداد . أعاله في محضر يعده الوكيل المراقب 21

. المحضر في وقت أخذ العينات وبحضور مالك المنتج

وضع النموذج الموحد لمحضر أخذ العينات  ويتم

 .بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة

يجب أال تتجاوز العينات المأخوذة في سياق  :15المادة 

عملية المراقبة ثالث وحدات، تتم إحالة إحداها إلى 

المختبر للفحص والتحليل، وواحدة يحتفظ بها على 

الشخص   مستوى مصلحة المراقبة وأخرى يحتفظ بها

 .الخاضع للمراقبة

وألسباب تتعلق بالشفافية، يجب ختم الوحدات الثالث 

 .التي تم أخذ عينات منها بشكل مناسب

يجوز أن يقتصر أخذ العينات على وحدة  :10المادة 

واحدة إذا كان المنتج الخاضع للرقابة قابالً للتغيير 

بسهولة، ثقيل الوزن، كبير الحجم أو ثمينا بالنظر إلى 

ويتم إرسال الوحدة التي تم أخذها إلى المختبر . سعره

 .لتحليلها

يحدد مقرر من الوزير المكلف بالتجارة : 10المادة 

 .طرق أخذ العينات وختم المنتجات

في إطار مهمته الهادفة إلى حماية : 14المادة 

المستهلك، يمكن للوزير المكلف بالتجارة إنشاء وتنظيم 

حليالت التي تطلبها مختبرات ألغراض إجراء الت

 .مصالح الرقابة لديه

يتم إنشاء المختبرات التابعة للوزارة المكلفة  :11المادة 

بالتجارة وتجهيزها وفًقا للمعايير الفنية والسالمة 

المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها في 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، أو إذا تعذر ذلك، 

 .حسب المعايير المقبولة على المستوى الدولي

في سياق مهمتها الرقابية وفي غياب  :16المادة 

المختبرات التابعة لمصالحه، يمكن للوزارة المكلفة 

بالتجارة اللجوء إلى خدمات المختبرات العمومية أو 

لمختبر خصوصي معتمد في األشكال واإلجراءات 

 .التنظيمية المعمول بها

قع مع مؤسسة عمومية أو  وبهذا الخصوص، فإنه قد يوَّ

ختبرا، اتفاقات شراكة تتمخض عن خصوصية تمتلك م

 .عقود لتنفيذ عمليات التحليل واالختبار

تحدد طرق تطبيق األحكام المتعلقة  : 10المادة 

 .بالمختبرات بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء

 تنظيم السوق: الفصل السادس

يجوز لوزير التجارة إخضاع ممارسة جميع : 18المادة 

إعالن في إطار مهمته األنشطة التجارية إلذن مسبق أو 

 .لمراقبة السوق وحماية المستهلك

وفي هذا اإلطار وتبعا لمستلزمات تنظيم السوق وحماية 

المستهلك يحدد الوزير المكلف بالتجارة عن طريق 

مقرر قائمة األنشطة التجارية الخاضعة للترخيص 

 .وكذلك تلك الخاضعة لإلعالن

مواد وفي جميع الحاالت تخضع عمليات استيراد ال

الغذائية إلزاميا للحصول المسبق على ترخيص من 

الوزير المكلف بالتجارة حسب النموذج الموحد والمعد 

من قبل المصالح الفنية للوزارة والمصادق عليه من 

 .طرف الوزير

باستثناء األنشطة التجارية الخاضعة لنظام : 19المادة 

مراقبة والتفتيش الخاص، تتعلق األنشطة التجارية ال

الخاضعة إللزامية اإلعالن والترخيص باستيراد 

وتصدير وبيع المنتجات المخصصة لالستهالك البشري 

والحيواني بالجملة وشبه الجملة وبالتجزئة وكذلك تقديم 

 .الخدمات
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يصدر تصريح بالقيام بنشاط تجاري من  :63المادة 

الوزير المكلف بالتجارة على أساس نموذج يحدد بمقرر 

 .سهمن الوزير نف

يسجل اإلعالن المتعلق بممارسة النشاط التجاري عن 

طريق اإليصال الصادر من اإلدارة المختصة بوزارة 

 .التجارة

يجب أن يشمل الترخيص واستالم اإلعالن على وجه 

التحديد البنود التي تشير إلى التزامات صاحب التسجيل 

فيما يتعلق بحماية المستهلك على النحو المنصوص عليه 

 .قوانين والنظم المطبقة في مجال حماية المستهلكفي ال

يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يفوض بمقرر سلطته 

في ترخيص ممارسة النشاط التجاري إلى المصالح 

 .المركزية أو الالممركزة

اللتزام  يتعين على البائعين ومقدمي الخدمات الخاضعين

الترخيص أو اإلعالن اإلشارة إلى رقم وتاريخ 

الترخيص أو الوصل على الوسائط التي يستخدمونها في 

 .عملياتهم التجارية

يجب االحتفاظ بنسخ من التصريح واإلعالن  :65المادة 

على مستوى اإلدارة المختصة في وزارة التجارة، في 

المكان الذي يتم فيه ممارسة النشاط أو مجال 

 .االختصاص الترابي للمصلحة المعنية

يؤدي أي تغيير في موضوع النشاط أو مكانه إلى 

 .الحصول على تصريح أو إعالن جديد

رخيص واإلعالن إلى فرض يؤدي الت: 60المادة 

 :ضريبة وفًقا للبيانات التالية

 أوقية؛ 01.111: ذن التصديرإ  -

 أوقية؛ 4111: إذن لبيع المنتجات بالجملة  -

 أوقية؛ 01: إذن لبيع المنتجات بالتجزئة  -

 أوقية؛ 011: تصريح بالقيام بنشاط تقديم الخدمات  -

 .قيةأو 4111: إعالن نشاط تجاري أو تقديم خدمة  -

 صندوق التدخل لحماية المستهلك: الفصل السابع

 يتم إنشاء صندوق تدخل لحماية المستهلك: 60المادة 

 .لتمويل أنشطة حماية المستهلك

تتكون عائدات صندوق التدخل لحماية : 64المادة 

 :المستهلك من

   اإليرادات الواردة من رسوم الترخيص

النشاط التجاري على النحو  وإعالن

 أعاله؛ 64المنصوص عليه في المادة 

   ناتج الغرامات الجزافية والمعامالت المحصلة

 في إطار عمليات مراقبة السوق؛

 مخصصات الدولة؛ 

   األموال المقدمة من الشركاء الفنيين

 .والماليين

تحدد إجراءات التنظيم والتشغيل والتسيير : 61المادة 

تخدام موارد صندوق التدخل لحماية وكذلك شروط اس

المستهلك بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناًء على 

 .اقتراح مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية

 هيئة الرقابة االقتصادية: الفصل الثامن

تنشأ داخل هيئات اإلدارة العامة للوظيفة : 66المادة 

ويحدد ". االقتصاديةالرقابة "العمومية، شعبة تسمى 

 11 - 12مرسوم يتخذ تطبيقا لهذا القانون والقانون رقم 

المتضمن النظام العام  1112يناير  10بتاريخ  

لموظفي ووكالء الدولة، و النظام الخاص لهذه الشعبة 

 .وبرامج التعليم

للوزارة المكلفة " الرقابة االقتصادية"تتبع شعبة 

 .بالتجارة

 جمعيات حماية المستهلك: التاسع الفصل

تنشأ جمعيات حماية المستهلكين المشار إليها  :60المادة 

-4111من القانون رقم  1464و  1461في المادتين 

المعدل، المتضمن مدونة  4111يناير  10بتاريخ   10

التجارة بمبادرة من المستهلكين للدفاع عن مصالحهم 

تي يتعرضون لها ضد الممارسات التجارية التعسفية ال

 .في عملياتهم التجارية واستهالكهم اليومي

تخضع جمعيات حماية المستهلكين للنظام  :68المادة 

الموحد للجمعيات على النحو المحدد في القانون رقم 

 .تالمتعلقة بالجمعيا 1162يونيو   1بتاريخ  62-110

 41يجب أن تضم جمعية حماية المستهلكين : 69المادة 

ويمكن تشكيلها على مستوى الوالية . مستهلكا على األقل

 .أو المقاطعة أو البلدية أو الحي

وتهدف جمعيات حماية المستهلكين بشكل  :03المادة 

 :خاص إلى

  مساعدة ومرافقة المستهلكين الذين يقعون

ضحية الممارسات التجارية التعسفية ودعمهم 

 ي إجراءاتهم القانونية للدفاع عن حقوقهم ؛ف

   مساعدة المستهلك على فهم القضايا المحيطة

 بالنظافة الصحية وسالمة الغذاء؛

   إعالم المستهلكين بالمخاطر والمجازفة

 المرتبطة بالمنتجات التي تدخل في استهالكها؛

   تثقيف المستهلكين في مجال النظافة الصحية

 دمة لالستهالك؛للمنتجات الغذائية المق

   الدعوة إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية

 وسالمة الخدمات؛
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   مساعدة السلطات العمومية في مراقبة السوق

 ومراقبة المنتجات االستهالكية والخدمات؛

يمكن أن تكون جمعية حماية المستهلكين : 05لمادة ا

ويمكن أن تكون . عامة أو متخصصة حسب موضوعها

 .أو محليةوطنية أو جهوية 

ُتعلُن جمعية حماية المستهلكين جمعية ذات : 00المادة 

نفع عام، وبالتالي فإنها تستفيد من جميع المزايا 

 .المرتبطة بنظام الجمعيات ذات النفع العام

يمكن لجمعية حماية المستهلكين تحريك الدعوى 

العمومية في حال تم طرح منتج في السوق يشكل خطراً 

 .و الحيوانعلى صحة اإلنسان أ

يمكن للدولة أن تبرم اتفاقات شراكة مع : 00المادة 

وتحدد هذه االتفاقية مجاالت . جمعيات حماية المستهلكين

التعاون والتكاتف بين الدولة والجمعيات، وكذلك 

 .اإلجراءات التي يمكن للدولة أن تعهد بها إلى الجمعيات

يحدد مرسوم طرق تطبيق أحكام القانون : 04المادة 

 .لحالي المتعلقة بجمعيات حماية المستهلكينا

 األحكام الجزائية: الفصل العاشر

يتابع مرتكبو انتهاكات أحكام القانون الحالي : 01المادة 
ونصوصه التطبيقية وفًقا ألحكام األمر القانوني رقم 

المعدل، المتضمن  1102يوليو  1بتاريخ  02-162
 .مدونة اإلجراءات الجنائية

يعاقب على عرض منتج غذائي يحتوي على  :06المادة 
مادة سامة أو ضارة في السوق وتسليمه إلى المستهلك 

أوقية وبالسجن لمدة خمس  0.111.111بغرامة قدرها 
 .سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط( 0)

يعاقب على عرض أي منتج في السوق : 00المادة 
و فيزيائيا يتضمن تكوينه منتًجا كيميائًيا أو بيولوجًيا أ

يزيد عن النسبة المسموح بها بغرامة قدرها 
أو ( 1) أوقية وبالحبس لمدة عام واحد 4.111.111

 .بإحدى هاتين العقوبتين فقط
يعاقب على استيراد وعرض أي منتج : 08المادة 

غذائي أو أي منتج آخر في السوق، ال يحتوي على 
 ملصق وفق األشكال القانونية المنصوص عليها بغرامة

أوقية وبالحبس  411.111و  11.111تتراوح بين 
أشهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين  6لمدة 
 .فقط

تطبق نفس العقوبة على أي مستورد أو منتج يضع في 
السوق منتجات تحتوي ملصقاتها على معلومات غير 

 .دقيقة

يعاقب على استيراد و عرض أي منتج، في   :09المادة 
السوق تكون ملصقاته كاذبة أو مزيفة بغرامة تتراوح 

 21أوقية وبالحبس من  411.111و  41.111بين 
أو بإحدى هاتين العقوبتين ( 1)يوًما إلى سنة واحدة 

 .فقط

يعاقب على عرض أي منتج في السوق ال : 83المادة 

،  بغرامة تتراوح بين تلتزم تعبئته بالمعايير المحددة

 .أوقية 4.111.111و  411.111

يعاقب عرض منتج في السوق كان موضوع : 85المادة 

و  111.111قرار سحب، بغرامة تتراوح بين 

 21أوقية وبالحبس لمدة تتراوح بين  1.111.111

 .، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط(4)يوًما وسنتين 

لاللتزام بعرض يعاقب على عدم االمتثال : 80المادة 

 411.111و  01.111األسعار بغرامة تتراوح بين 

 .أوقية

و  111.111يعاقب بغرامة تتراوح بين : 80المادة 
أوقية وبالحبس من سنة واحدة إلى ثالث  4.111.111

سنوات، قيام المنتج أو المستورد أو الموزع، بتقديم 
 .معلومات خاطئة أثناء عمليات المراقبة

و  21.111يعاقب بغرامة تتراوح بين : 84المادة 
أوقية وبالحبس لمدة تتراوح بين سنة  4.111.111

وثالث سنوات، قيام منتج أو مستورد أو موزع بعرقلة 
 .ممارسة وكيل لمهمته في الرقابة

يعاقب العرض في السوق لمنتج منتهي  :81المادة 
و  01.111الصالحية بغرامة تتراوح بين 

 21الحبس لمدة تتراوح بين أوقية وب 0.111.111
 .أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط( 6)يوًما وستة أشهر

يعاقب على استخدام العبوات ومعدات  :86المادة 
التبريد والتجميد التي ال تتفق مع المعايير المقررة 

 .أوقية 411.111إلى  0.111بغرامة من 
تخضع ممارسة النشاط التجاري أو تقديم : 80المادة 
 011.111إلى  41.111دون إذن لغرامة من  الخدمة
 .أوقية

في حالة العود للجرائم أعاله ترفع العقوبات : 88المادة 
 .إلى الضعف

 المعامالت: الفصل الحادي عشر

يمكن أن يكون خرق أحكام القانون الحالي : 89المادة 

والنظم الموضوعة لتطبيقه موضوع معاملة وفًقا للقانون 

المعدل،  1102يوليو  11ي الصادر ف 162-02رقم 

 .والمتعلق بمدونة اإلجراءات الجنائية

يخول الوزير المكلف بالتجارة بالتعامل مع   :93المادة 

األشخاص الذين تتم مقاضاتهم لمخالفة أحكام هذا القانون 

يمكنه تفويض سلطته في التعامل  و. ونصوصه التنفيذية

ويتم  .إلى المصالح الفنية المركزية أو الالممركزة

 .تفويض السلطة  لتنازل باألمر بموجب مقرر

 أحكام ختامية: الفصل الثاني عشر
أشهر من  6يسري مفعول هذا القانون بعد  :95المادة 

و لهذا الغرض، يجب على المستوردين . تاريخ نشره
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والموزعين والمنتجين ومقدمي الخدمات الذين ينطبق 
 .الالزمة المتثال أحكامهعليهم هذا القانون اتخاذ التدابير 

 .تلغى كافة األحكام السابقة والمخالفة: 90المادة 
ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة،  :90المادة 

وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 4141يونيو  12حرر في نواكشوط بتاريخ 

 محمد ولد الشيخ الغزواني

 الوزير األول

 إسماعيل ولد بدَّ ولد الشيخ سيديا

 وزير التجارة والسياحة

 سيد أحمد ولد محمد

 –مقررات –مراسيم -0
 تعميمات -قرارات

 رئاسة الجمهورية

 مختلفةنصوص 

موووايو  22صوووادر بتووواريخ  2222 – 270 مرسووووم رقوووم

يموونع عفووووا رئاسووويا عووون بعوووض سوووجنا  الحوووق  2222

 .العام

مااان الدساااتور، يمااانح  27طبقاااا للماااادة  : الموووادة األولوووى

تخفاايض عقوبااة لماادة ساانة نافااذة عاان السااجناء المحكااوم 
علاايهم نهائيااا بعقوبااة سااالبة للحريااة، و ذلااك اعتبااارا ماان 

 .تاريخ هذا المرسوم

يسااتثنى ماان هااذا التخفاايض الماادانون بوقااائع : 2المووادة 

تتعلق بالقتال العماد و اإلرهااب و االغتصااب و اخاتالس 
 .مالمال العا

ة ماادتخصاام فتاارة التخفاايض الممنوحااة ماان ال :0المووادة 

 .المتبقية من الحبس، و تسجل في ملفات المستفيدين

يطلااق سااراح األشااخاص المسااتفيدون ماان هااذا  :4المووادة 

التخفيض بناء على أوامر من النيابة العامة، ما لم يكونوا 
 .معتقلين لسبب آخر

ءات مفعاول هاذا المرساوم حساب إجارا ييسار :5المادة 

االسااتعجال، و ينشاار فااي الجرياادة الرساامية للجمهوريااة 
 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة العدل

 نصوص مختلفة

مارس  02صادر بتاريخ  200 – 2222مرسوم رقم 

 .الموظفين في وزارة العدل بعض يقضي بتعيين 2222

 22يعين بوزارة العدل اعتبارا من  :المادة األولى

الموظفين التالية أسماؤهم طبقا للبيانات  1212فبراير 

 :الواردة أدناه

 : ديوان الوزير

محمد احمد عيده، الرقم : األمين العام -

، الرقم الوطني للتعريف S82572اإلستداللي 

، إداري مدني خلفا للسيد 7175222512

ي محمد إشريف أحمد، الرقم اإلستدالل

89290D؛ 

محمد أبوبكر أمبارك قاض، : مكلف بمهمة -

، الرقم الوطني U88828الرقم اإلستداللي 

، خلفا للسيد محمد 8822252225للتعريف 

 عبد الرحمن عبدي، قاض، الرقم اإلستداللي

J24222الذي أحيل إلى التقاعد؛ ، 

المستشارة، نفيسة محمد الحسين، كاتبة ضبط  -

، الرقم F82728رئيسية، الرقم اإلستداللي 

، خلفا للسيد 2228257222الوطني للتعريف 

محمد أبوبكر أمبارك، قاض، الرقم اإلستداللي 

U88828 الذي تم تعيينه مكلفا بمهمة. 

 المفتشية العامة لإلدارة القضائية و السجون

 جمال أكاط، قاض، الرقم : المفتش العام

، الرقم الوطني W82225اإلستداللي، 

 ، نفس الوظيفة؛2721422282للتعريف 

 أحمد الشفيع المفتش العام المساعد ،

، Z22182المحبوبي، قاض، الرقم اإلستداللي 

، خلفا 2225222222الرقم الوطني للتعريف 

للسيد محمد سالم بارك هللا، الرقم اإلستداللي 

M51128 أحيل إلى التقاعد؛ الذي 

 عيسى محمد احمد، قاض، الرقم :  المفتش

الرقم الوطني للتعريف  ،Q82222اإلستداللي 

خلفا للسيد المختار محمدن،  2228215285

، الذي تم D51182قاض، الرقم اإلستداللي 

 تعيينه نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا؛

 عبد الرحمن صمب جا، قاص، الرقم : شالمفت

، الرقم الوطني لتعريف M51142اإلستداللي 

 ، نفس الوظيفة؛2482222242

 عقوب خبوزي، قاض، الرقم ي :  المفتش

، الرقم الوطني للتعريف R82222اإلستداللي 

خلفا للسيد عبد هللا احمد ينج،  2752152282

، الذي تم U72227م اإلستداللي  قاض، الرق

 تعيينه نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا؛

  لحبيب محمد المختار، قاض، الرقم : المفتش

الوطني للتعريف ، الرقم H78224اإلستداللي 

 نفس الوظيفة؛ 2522278822
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 أيده عاطيه هللا امبارك، كاتب ضبط :  المفتش

، الرقم J22227رئيسي، الرقم اإلستداللي 

خلفا للسيد،  4227222712الوطني للتعريف 

 ؛L22747الهيبة القطب، الرقم اإلستداللي 

 باب احمد عبد هللا باب أحمد، كاتب :  المفتش

، P82722ضبط رئيسي، الرقم اإلستداللي 

خلفا  1284155221الرقم الوطني للتعريف 

اإلستداللي للسيد، عبد الرحمن عينينا، الرقم 

U22781؛ 

 أمامه أحمد، كاتبة ضبط رئيسية، :  المفتشة

، الرقم الوطني L71222الرقم اإلستداللي 

خلفا للسيدة، زينب  2258184285للتعريف 

 L22722بنت بومنه السالك، الرقم اإلستداللي 

 التي أحيلت إلى التقاعد؛

 خديجة افرانسوا سيسي؛ كاتبة ضبط : المفتشة

، الرقم M41224رئيسية، الرقم اإلستداللي 

خلفا للسيدة،  5225828157الوطني للتعريف 

 ؛E22272يهديها أفال، الرقم اإلستداللي 

  لمصطفى خرشي بيبه، كاتب محمد ا: المفتش

، Q12225الرقم اإلستداللي  ضبط رئيسي،

خلفا  2422147152الرقم الوطني للتعريف 

للسيد، محمد السيد أكالي، الرقم اإلستداللي 

W82542؛ 

 أحمد محمد األمين، كاتب ضبط، : المفتش

، الرقم الوطني W41722الرقم اإلستداللي 

 ، خلفا للسيد الشيخ4222282224للتعريف 

 .X71212عمر اتيام، الرقم اإلستداللي 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 والموريتانيين في الخارج

 نصوص تنظيمية

مايو  00صادر بتاريخ  2222-260 مرسوم رقم

يقضي بإنشا  سفارة للجمهورية اإلسالمية  2222

 .الموريتانية بجمهورية الكونغو

تنشأ سفارة للجمهورية اإلسالمية : المادة األولى

 .الموريتانية بجمهورية الكونغو يحدد مقرها ببرازافيل

يتم تحديد تشكيلة عمال السفارة و اإلجراءات : 2المادة 

عملها بموجب مقرر صادر عن وزير  المتعلقة بسير

 .الشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج

مشترك من وزير الشؤون مقرر يحدد بموجب  :0المادة 

الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج و وزير 

المالية إجراءات نقل الممتلكات المنقولة و الثابتة من 

الصادر  88 – 22رقم القنصلية موضوع المرسوم 

إلى السفارة المنشأة بموجب هذا  2488مايو  12بتاريخ 

 .المرسوم

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 4المادة 

 88 – 22المرسوم، خاصة ترتيبات المرسوم رقم 

، القاضي بإنشاء قنصلية 2488مايو  12الصادر بتاريخ 

هورية الكونغو للجمهورية اإلسالمية الموريتانية بجم

 .الشعبية

يكلف وزير الشؤون الخارجية و التعاون و  :5المادة 

الموريتانيين في الخارج، و وزير المالية، كل فيما 

ه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عنيي

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 نصوص مختلفة

ارس م 34صادر بتاريخ  306 – 0303مرسوم رقم 

يقضي بتعيين األمين العام لوزارة الشؤون  0303

 .الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج

 4141فبراير  16يعين اعتبارا من  :المادة األولى

، الرقم الوطني للتعريف جأأحمد سيد أحمد 

 Q 101284، الرقم اإلستداللي 0272711624

سفيرا أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون و 

 .الموريتانيين في الخارج

يكلف وزير الشؤون الخارجية و التعاون و : 0المادة 

الموريتانيين في الخارج بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

مايو  00تاريخ صادر ب 250 – 2222رقم  مرسوم

 .يقضي بتعيين سفير 2222

السيد  1212إبريل  22يعين اعتبارا من : المادة األولى

سيدي بحام محمد لغظف، الرقم الوطني للتعريف 

مستشار  10730M، الرقم اإلستداللي 7558122522

للجمهورية دائما شؤون خارجية، سفيرا مندوبا 

 .اإلسالمية الموريتانية لدى األمم المتحدة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

مايو  02صادر بتاريخ  262 – 2222رقم  مرسوم

 .يقضي بتعيين سفير 2222

السيد  1212مايو  22يعين اعتبارا من : المادة األولى

، 1222775422أحمدو أحمدو، الرقم الوطني للتعريف 

مهندس في الصيد و  57398Nالرقم اإلستداللي 
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التقنيات البحرية، سفيرا فوق العادة و كامل السلطة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية لدى جمهورية مالي

ريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم في الج :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

مايو  08صادر بتاريخ  262 – 2222رقم  مرسوم

 .قنصل عامبتعيين يقضي  2222

السيد  1212إبريل  22يعين اعتبارا من : المادة األولى

محمد محمد عبد هللا ببانه، الرقم الوطني للتعريف 

، قنصال عاما للجمهورية اإلسالمية 5222772227

 .جده فىالموريتانية 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الدفاع الوطني

 مختلفة نصوص

مارس  00صادر بتاريخ  306-0303مرسوم رقم 

 .أمين عام لوزارة الدفاع الوطني يقضي بتعيين 0303

يعين اللواء محمد فال ولد امعييف، الرقم : المادة األولى

، الرقم الوطني للتعريف 102398Bاالستداللي 

أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني  2222222122

 .1212فبراير  2اعتبارا من 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا  : 2المادة 

المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

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

 2222مايو  22صادر بتاريخ  2222 – 272 مرسوم

يقضي بترقية طالبين ضابطين طبيبين و طالب ضابط 

جراح أسنان من الجيش الوطني إلى رتبة طبيب مالزم 

 .جراح أسنان مالزم أول و أول

يرقى الطالبان الضابطان الطبيبان و : المادة األولى

الطالب الضابط جراح أسنان التالية أسماؤهم و أرقامهم 

داللية إلى رتبة طبيب مالزم أول و جراح أسنان االست

طبقا للتوضيحات  22/22/1228مالزم أول اعتبارا من 

 :التالية

I. طبيب مالزم أول 

طالب ضابط طبيب عبد هللا اعباده بالل،  -0

 ؛2242184الرقم العسكري 

طالب ضابط طبيب سالم افظيل سالم،  -2

 .2282272الرقم العسكري 

II. مالزم أول: جراح أسنان 

ضابط جراح أسنان يعبد محمد  طالب -0

محمود محمد سالم، الرقم العسكري 

2222152. 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم : 2المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية سالذي 

 .الموريتانية

 وزارة االقتصاد والصناعة

 نصوص مختلفة

مارس  34صادر بتاريخ   301 – 0303مرسوم رقم 

 و يقضي بتعيين أمين عام لوزارة االقتصاد 0303

 .الصناعة

يعين السيد عالي سيلي سوماري الدليل : المادة األولى

 0216110101، الرقم الوطني 81760Tالمالي 

أمينا عاما لوزارة االقتصاد والصناعة و ذلك إعتبارا من 

 .4141فبراير  16

قتصاد والصناعة بتنفيذ هذا يكلف وزير اال :0المادة 

المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة المالية

 نصوص تنظيمية
يلغي  0303يناير  05صادر بتاريخ  3314مقرر رقم 

 35الصادر بتاريخ  509ويحل محل المقرر رقم 
إنشا  لجنة قيادة مكلفة ، المتضمن 0350فبراير 

بالسهر على حسن تنفيذ خطة عمل التقرير المتعلق 
 .باحترام المعايير والمدونات

تنفيذ خطة عمل بقيادة مكلفة تنشأ لجنة :  المادة األولى
السيما  التقرير المتعلق باحترام المعايير والمدونات

تفعيل السلك الوطني للخبراء المحاسبين والمجلس 
 .الوطني للمحاسبة

يرأس لجنة القيادة األمين العام لوزارة المالية :  0المادة 
 :وتضم 

 مدير الوصاية المالية، نائب الرئيس ؛ 

 ممثل عن المفتشية العامة للدولة، عضوا ؛ 

 ممثل عن محكمة الحسابات، عضوا ؛ 

 ممثل عن المفتشية العامة للمالية، عضوا ؛ 

  ممثل عن المديرية العامة للخزينة والمحاسبة
 وا ؛العمومية، عض

 ممثل عن المديرية العامة للضرائب، عضوا ؛ 

 ممثل عن المديرية العامة للميزانية، عضوا ؛ 

  ممثل عن المفتشية العامة الداخلية لوزارة
 المالية، عضوا ؛

  ممثل عن مديرية التوقعات واإلصالحات
 والدراسات، عضوا ؛
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  ستة أعضاء من السلك الوطني للخبراء
 .المحاسبين الموريتانيين

في اجتماع  تجتمع لجنة القيادة كل شهرين:  0مادة ال
عادي وكلما دعت الضرورة في اجتماع استثنائي بناء 

 .على دعوة من رئيسها
يتولى مدير الرقابة المالية سكرتارية لجنة :  4المادة 
 .القيادة

تتوفر لجنة القيادة على لجنة متابعة مكلفة :  1المادة 
بمواصلة اإلجراءات التي بدأت وبمتابعة تنفيذ خطة 

 .عمل التقرير المتعلق باحترام المعايير والمدونات
يرأس لجنة المراقبة مدير الرقابة المالية  : 6المادة 
 :وتضم 

 مفتشا عاما للشؤون المالية، عضوا ؛ 

 حاسبة العمومية ؛المدير العام للخزينة والم 

  المستشار المكلف بلجنة القيادة المكلفة بتنفيذ
خطة عمل التقرير المتعلق باحترام المعايير 

 ، عضوا ؛والمدونات

  ،السيد عزيز ولد موشين، خبير محاسبي
 عضوا ؛

 السيد يحيى بشير، خبير محاسبي، عضوا ؛ 

  ،السيد حمادة محمد فال، خبير محاسبي
 .عضوا

تجتمع لجنة المتابعة شهريا في اجتماع عادي  : 0المادة 
وكلما دعت الضرورة في اجتماع استثنائي بناء على 

تقدم تقارير دورية إلى لجنة القيادة . استدعاء من رئيسها
 .مرفقة بنسخ إلى وزير المالية

يتولى رئيس مصلحة التقييس المحاسبي لدى  : 8المادة 
 .ابعةمديرية الوصاية المالية سكرتارية المت

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  9المادة 
الصادر  141المقرر وخاصة ترتيبات المقرر رقم 

، المتضمن إنشاء لجنة قيادة 4117فبراير  11بتاريخ 
مكلفة بالسهر على حسن تنفيذ خطة عمل التقرير 

 .المتعلق باحترام المعايير والمدونات
يكلف األمين العام لوزارة المالية بتنفيذ هذا  : 53المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية المقرر الذي ينشر 
 .اإلسالمية الموريتانية

وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم 

 األصلي

 نصوص مختلفة

مارس  00صادر بتاريخ  300-0303مرسوم رقم 

يقضي بتعيين شخصين بوزارة الشؤون  0303

 ليم األصلياإلسالمية والتع

يعين األشخاص التالية أسماؤهم في  : المادة األولى

وذلك طبقا  وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي

 :للبيانات التالية 

 ديوان الوزير 

 المفتشية الداخلية

 فال عبد هللا ولد سيد احمد :المفتش الداخلي  -

، 0022111400الرقم الوطني للتعريف 

 أستاذ تعليم عالي، الرقم االستداللي

111202W 

 :اإلدارة المركزية 

 :مديرية الحج 

 الملقب محمد ولد محمد محفوظ:  المدير -

الرقم الوطني للتعريف " كابر"

4614600274. 

في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم  :  0المادة 

 .الموريتانيةللجمهورية اإلسالمية 

وزارة التعليم األساسي وإصالح قطاع 

 التهذيب الوطني

 نصوص تنظيمية

مارس  20صادر بتاريخ  240-2222مرسوم رقم 

يتضمن صالحيات وتنظيم سير عمل المجلس  2222

  .الوطني للتهذيب

مهمة المجلس الوطني للتهذيب ومجال : الفصل األول 
 اختصاصه وصالحياته

  المختصرات -التسمية : المادة األولى

ينشأ جهاز يسمى المجلس الوطني للتهذيب، يشار إليه 
وذلك تطبيقا لترتيبات المرسوم " المجلس"فيما يلي باسم 

المحدد لصالحيات وزير التعليم األساسي وإصالح 
 .قطاع التهذيب الوطني

 التبعية المؤسسية-الطبيعة : 2المادة 

مستقلة واستشارية في  المجلس الوطني للتهذيب مؤسسة
خدمة قطاع التهذيب الوطني وهو ملحق بوزارة التعليم 

 .األساسي وإصالح قطاع التهذيب الوطني

 المهام:  0المادة 

تتمثل مهمة المجلس الوطني للتهذيب في تقديم المشورة 
والسهر على احترام خيارات التعليم الكبرى للدولة 

الح وتوجيه قطاع ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بإص
التهذيب الوطني وإبداء رأي حول تنسيق جميع النظام 

 .التربوي في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المجال النظامي لالختصاص:  4المادة 

المجال النظامي الختصاص المجلس الوطني للتهذيب 
يغطي قطاع التهذيب . يقابل قطاع التهذيب الوطني

 :ين العام والخاصطني، بمفهوم هذا المرسوم، القطاعالو

  جميع مستويات التعليم، من رياض األطفال
 إلى التعليم العالي ؛

 التعليم غير الرسمي ؛ 
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 التعليم الديني ومحو األمية ؛ 
 التعليم الشامل بما في ذلك اللغات الوطنية ؛ 
 البحث العلمي واالبتكار. 

 يمجال االختصاص الموضوع : 5المادة 

يشمل مجال اختصاص الموضوع المحوري للمجلس 
الوطني للتهذيب جميع المسائل المتعلقة بنظام التهذيب 

 :الوطني، وهو يضم ما يلي 

 السياسات واالستراتيجيات ؛ 
 نفاذ الجميع إلى التعليم وتسيير التدفقات ؛ 
  القواعد القانونية والمقاييس الفنية والمعايير

 المطبقة على النظام ؛
 م وسير عمل الخدمة العمومية تنظي

 والخصوصية للتعليم ؛
  في  اآلخرينالعالقات بين الدولة والفاعلين

 نظام التهذيب الوطني ؛
 لتكوين والبحث والتشغيل الترابط بين ا

 ؛والتنمية
  البنية التحتية وتمويل القطاع وتسيير الموارد

 البشرية ؛
 الجودة ونظام اليقظة بالنسبة للتعليم  مقاربة

 .وتقييم النظام

 وظائف المجلس الوطني للتهذيب:  6المادة 

هو، بالنسبة لنظام التهذيب  المجلس الوطني للتهذيب
الوطني، جهاز للمشورة واإلرشاد والتنسيق والمتابعة 

 .والتقييم

 الصالحيات المتعلقة بوظيفة التوجيه : 7المادة 

يجري المجلس الوطني للتهذيب، باعتباره جهازا 
للمشورة، دراسات ونقاشات استشراقية حول نظام 

وبهذه الصفة،  فإنه يبت في مشاريع . التهذيب الوطني
السياسات أو اإلستراتيجيات أو القوانين أو النظم أو 
الميزانيات الخاصة بنظام التهذيب الوطني ويقدم 

راء من آ ملمجلس أن يقدتوصيات إلى الحكومة، يجوز ل
 .تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة

يمكن عند االقتضاء، استشارة المجلس من طرف 
الجمعية الوطنية أو غيرها من مؤسسات الجمهورية 

 .بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه

 الصالحيات المتعلقة بوظيفة التنسيق:  8المادة 

للمشورة  باره جهازاالوطني للتهذيب، باعت يقدم المجلس
والتنسيق، توصيات إلى نظام التهذيب الوطني بشأن 
التماسك العمودي واألفقي للسياسات واالستراتيجيات 

 .والمقاييس والمعايير والممارسات

الصالحيات المتعلقة بوظيفة المتابعة :  0المادة 

 والتقييم

في مجال المتابعة والتقييم، يبدي المجلس الوطني 
يه حول الحكامة لنظام التهذيب الوطني، للتهذيب رأ

 :وعلى الخصوص ما يتعلق ب 

 السهر على تنفيذ خطط تنمية القطاع ؛ 
  التقييمات الشاملة على مستوى القطاع

والتوصيات المفيدة ألجهزة صنع القرار أو 
 إلى تلك المكلفة بالتنفيذ ؛

  النصوص المعيارية واقتراح تعديالت حسب
 .الحاجة

يوجه المجلس للوزير األول كل سنة مدنية، تقريرا 
 .يتناول حالة نظام التهذيب الوطني

يحدد التقرير على وجه الخصوص التقدم المحرز 
واالنحرافات المالحظة وكذلك اإلجراءات التصحيحية 

 .المتخذة أو التي يتعين اتخاذها وكذا أثارها

تشكيلة المجلس الوطني للتهذيب : الفصل الثاني 
 انتدابهو

 عدد األعضا  وألقابهم:  02المادة 

عضوا يحملون  12يتألف المجلس الوطني للتهذيب من 

 .لقب مستشارين لدى المجلس الوطني للتهذيب

الجهة التي يختار منها المستشارون :  00المادة 

 وطرق اختيارهم
يختار مستشارو المجلس الوطني للتهذيب على النحو 

 :التالي بمعدل 

واحد يعينه الوزير المختص لكل واحد من ممثل  -.2

 :القطاعات الفرعية التالية 
 التوجيه اإلسالمي ومحو األمية ؛*  

 التعليم األساسي ؛*  

 التعليم الثانوي والتقني والمهني ؛*  

 التعليم العالي والبحث العلمي ؛*  

 .العمل االجتماعي والطفولة*  

العمومية، رئيس يمثل مؤسسات التعليم العالي  -.1

 ينتخبه زمالؤه ؛

ممثل عن مؤسسات التعليم العالي الحرة، ينتخبه  -.2

 المؤسسات ؛ تلكالمشرفون على 

ممثل منتخب من قبل المشرفين على المؤسسات  -.2

الخصوصية على مستوى التعليم في الحضانة واالبتدائية 

 والثانوية ؛

 باء التالميذ ؛ممثل عن اتحاديات منظمات آ -.5

 ممثل منتخب من قبل منظمات أرباب العمل ؛ -.2

ممثالن للمربيين المتخصصين في تكوين األشخاص  -.7

 ذوي اإلعاقة مع التكافؤ ؛

أربعة خبراء لديهم المؤهالت التالية ويعينهم الوزير  -.8

 :األول 
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 اقتصاد التهذيب ؛*  

 الجودة والتقييم ؛*  

 علوم التهذيب ؛*  

 .العلوم القانوينة*  

وزراء سابقين للتعليم من جميع ( 2)ثالث  -.4

 المجاالت، تعينهم مجموعة الوزراء السابقين ؛

تعين رئاسة الجمهورية أربع شخصيات تكون  -.22

أعضاء في المجلس الوطني للتهذيب، يتولى أحدهم 
رئاسة المجلس وأخر يكون احد نواب الرئيس على 

 .أساس التكافؤ

الشروط العامة المطلوب توفرها في من  : 02المادة 

 يرغب أن يكون مستشارا في المجلس الوطني للتهذيب

مهما كانت طريقة التعيين، ال يمكن ألحد أن يكون 

 :عضوا في المجلس الوطني للتهذيب إال إذا 

 كان يحمل الجنسية الموريتانية ؛ 

 كانت لديه معرفة جيدة بقطاع التعليم ؛ 

  سوابق نظيفة ؛كانت لديه صحيفة 

  لم يكن تعرض لعقوبة تأديبية بسبب سوء

 السلوك في أداء واجباته ؛

  كان مستقيما من الناحية األخالقية ويتمتع
 بحقوقه المدنية ؛

  يه ضمانات كافية لالستعداد ؛لدكانت تتوفر 
  سبق له أن تخلى عن واليته االنتخابية أو

 .السياسية أو الثقافية عندما كان يمارسها
 التعيين:  00دة الما

يعين الوزراء ممثليهم وفقا للشروط العامة والمحددة 

 .أعاله 21 المادةالمنصوص عليها في 

 تعيين المستشارين في المجلس الوطني :  04المادة 

يعين المستشارون في المجلس الوطني للتهذيب بمرسوم 

 .يتخذه مجلس الوزراء

للتهذيب في يتخذ مرسوم تعيين أعضاء المجلس الوطني 

 .أجل أقصاه ثالثون يوما قبل انتهاء والية المستشارين

 مدة والية المستشارين:  05المادة 

ذيب أربع مدة والية مستشار المجلس الوطني للته

سنوات، تعتبر هذه الوالية قابلة للتجديد مرة واحدة لكل 

 .مستشار

المستشارون المعينون بنفس الطريقة وحسب  يستبدل

نفس الظروف من قبل اإلدارات التي يمثلونها بمجرد 

توقفهم عن شغل وظائفهم بصرف النظر عن انتهاء مدة 

واليتهم، وتنتهي مدة الوالية بوفاة المستشار أو فقدان 

 .صفته أو التخلي عنها أو اإلقالة

ها قيام فيلداخلي الشروط التي يجوز اليحدد النظام ا

 .باإلقالة

 االستبدال -شغور المنصب:  06المادة 

بسبب الوفاة أو فقدان الصفة أو  بمنصفي حالة شغور 

التخلي عنها أو االستقالة أو اإلقالة أو أي سبب أخر، يتم 

شغله، في نفس الظروف، طوال الفترة المتبقية بطلب 

من رئيس المجلس الوطني للتهذيب وذلك خالل مدة 

وإذا كان شغل المنصب الشاغر يتم . أقصاها ستون يوما

عن بنية المصدر عن طريق التعيين، يقوم المسؤول 

 .بإبالغ رئيس المجلس الوطني للتهذيب

إذا كان شغل الوظيفة الشاغرة يتم من خالل دعوة لتقديم 

جراء المكتب التنفيذي التابع الترشحات يتولى القيام باإل

 .للمجلس الوطني للتهذيب

في حالة ما إذا أصبح ضروريا إجراء انتخابات داخلية 

ية مهنية، فإن المكتب لمنظمة أو بنية أو فئة اجتماع

خل بصفته التنفيذي التابع للمجلس الوطني للتهذيب يتد

 .ة النزاعات وتسويتهامشرفا ومن ثم يقوم بدراس

يأمر المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني للتهذيب  

في جميع الحاالت، بإجراء تحقيق في األخالق ويعد 

 .مشروع مرسوم التعيين

 مجلس الوطني للتهذيبتنظيم ال: الفصل الثالث 

 أجهزة المجلس الوطني للتهذيب:  07المادة 

 :أجهزة المجلس الوطني للتهذيب هي 

  ؛ العامةالجمعية 

 المكتب التنفيذي ؛ 

 اللجان ؛ 

 األمانة التنفيذية. 
 الجمعية العامة:  0القسم 

 تكوين الجمعية العامة ودورها:  08المادة 

الجمعية العامة من جميع أعضاء المجلس الوطني  تتألف

 22و 22للتهذيب على النحو المشار إليه في المادتين 

 .من هذا المرسوم

الجمعية العامة هي جهاز المداوالت وأخذ القرارات في 
وبهذه الصفة فإنها تمارس . المجلس الوطني للتهذيب

 4إلى  7الصالحيات المنصوص عليها في المواد من 
 .أعاله

 :باإلضافة إلى ذلك، فإنها مكلفة بما يلي 

  ،القيام، بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي

باعتماد النظام الداخلي للمجلس الوطني 

للتهذيب، وكتيبات اإلجراءات الداخلية 

واإلدارية والمالية والمحاسبية وتسيير الموارد 

 البشرية ؛
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  المصادقة كل سنة على برنامج نشاطات

لوطني للتهذيب، بناء على اقتراح من المجلس ا

 رئيسه ؛

  المصادقة على ميزانية المجلس الوطني

للتهذيب بناء على اقتراح من رئيسه بعد 

 استشارة المكتب التنفيذي ؛

  دراسة التقارير الدورية ألنشطة المكتب

 التنفيذي ؛

  التلقي من المجلس التنفيذي، لتقارير دورية

انة التنفيذية وسنوية وتقارير أخرى من األم

 والتداول بشأنها ؛

  المصادقة على الكشوف والبيانات المالية

السنوية وتقارير نشاط المجلس الوطني 

 .للتهذيب إلحالتها إلى رئيس الجمهورية

 لجان المجلس الوطني للتهذيب:  2القسم 

أعضاء المجلس الوطني للتهذيب بين  يوزع:  00المادة 

مختلف اللجان مع الحرص على توازنهم من حيث العدد 
 .والمؤهالت

 تسميات اللجان:  22المادة 

 يضم المجلس الوطني للتهذيب لجنتين ؛

  ؛" الجودة والتنظيم"لجنة 
  التوجيه والتمويل"لجنة." 

يجوز للمجلس الوطني للتهذيب أن ينشئ، عند الحاجة، 
 .ت عمل تعنى بقضايا محددةمجموعا

 تحدد صالحيات وتنظيم لجان المجلس الوطني للتهذيب
بموجب مقرر يخضع لمصادقة اللجنة الوزارية المكلفة 

 .بإصالح قطاع التهذيب الوطني

 تكوين اللجان ومواردها البشرية : 20المادة 

، ومع تتكون اللجان من أعضاء المجلس الوطني للتهذيب
اللجوء إلى أي شخص خبير تبدو ذلك، يجوز لها 

 .مشاركته مفيدة لهم حيث يتمتع برأي استشاري

وهي تعتمد على األخصائيين في األمانة التنفيذية وكذا 
عند االقتضاء، على االستشاريين المكتتبين بناء على 
طلبهم والموضوعين تحت تصرفهم من قبل رئيس 

 .المجلس الوطني للتهذيب

 نمكاتب اللجا:  22المادة 

 :ينعش كل لجنة مكتب يتألف من 

 رئيس ؛ 

 مقرر. 

يقوم أعضاء اللجنة بانتخاب المكتب من بين أعضائها 

 .لمدة والية المستشارين

 المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتهذيب:  0القسم 

صالحيات المجلس التنفيذي للمجلس  : 20المادة 

 الوطني للتهذيب

قرارات  للتهذيبالمجلس التنفيذي للمجلس الوطني يطبق 

يمارس صالحيات الجمعية العامة بين . الجمعية العامة

 .دورتين من دوراتها

يقوم بالمتابعة الدائمة لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات 

 .المعايير لنظام التهذيب الوطني و والمقاييس

تكوين المكتب التنفيذي للمجلس الوطني :  42المادة 

 للتهذيب

 :ي للمجلس الوطني للتهذيب من يتكون المكتب التنفيذ

 رئيس المجلس الوطني للتهذيب ؛ 

 رؤساء اللجان ؛ 

 مقررو اللجان. 

يشارك األمين التنفيذي في جلسات المجلس التنفيذي 

 .حيث يتمتع برأي استشاري

 دور رئيس المجلس الوطني للتهذيب:  25المادة 

رئيس المجلس الوطني للتهذيب هو المسؤول عن 

 :الصفة فإنه المجلس، وبهذه 

  يتولى التنسيق العام لنشاطات المجلس الوطني

 للتهذيب ؛

  يمثل المؤسسة لدى الحكومة والمؤسسات

 في الجمهورية ولدى أطراف ثالثة ؛ األخرى

  يستدعي ويترأس دورات المجلس الوطني

 للتهذيب وكذا المكتب التنفيذي ؛

  يعتبر مسؤوال عن تنفيذ قرارات الجمعية

 التنفيذي ؛العامة والمكتب 

  يرفع إلى رئيس الجمهورية كل ستة أشهر

 تقريرا عن الوضع الوطني لقطاع التهذيب ؛

  يعد التقرير السنوي للمجلس الوطني للتهذيب

عن حالة نظام التهذيب الوطني ويحيله إلى 

 رئيس الدولة، يقوم بنشر التقرير السنوي ؛

 يوفر للمجلس الوطني للتهذيب عماال مؤهلين ؛ 
 مر بصرف ميزانية المجلس الوطني يعتبر اآل

 .للتهذيب
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يتوفر رئيس المجلس الوطني للتهذيب على سكرتاريا 
 .خاصة

السلطة التي يتبع لها رئيس المجلس :  26المادة 

 الوطني للتهذيب

يوضع رئيس المجلس الوطني للتهذيب تحت سلطة 
 .رئيس الجمهورية

 مؤهالت رئيس المجلس الوطني للتهذيب:  27المادة 

رئيس المجلس الوطني للتهذيب شخصية علمية معترف 
بها ومحترمة وتتميز بالنزاهة وحسن الخلق ولديها إلمام 

 .ال بأس به بنظام التهذيب الوطني

 تعيين رئيس المجلس الوطني للتهذيب:  28المادة 

من بين أعضاء  رئيس المجلس الوطني للتهذيبيعين 
 .مهوريةالمجلس الوطني للتهذيب من قبل رئيس الج

 مدة والية رئيس المجلس الوطني للتهذيب:  20المادة 

 .لمدة واليته رئيس المجلس الوطني للتهذيبيعين 

 مؤهالت رؤسا  المجلس الوطني للتهذيب:  02المادة 

يجب على المستشار المترشح لرئاسة لجنة ما أن يكون 
شخصية معترف بها نتيجة معرفته األكيدة لنظام التهذيب 

على وجه الخصوص، مجال اختصاص اللجنة الوطني 
 .المعنية

رؤسا  المجلس الوطني  مدة والية:  00المادة 

 للتهذيب

 .ينتخب رؤساء المجلس الوطني للتهذيب لمدة واليتهم

دور رؤسا  لجان المجلس الوطني :  02المادة 

 للتهذيب

المجلس الوطني للتهذيب بتنظيم  يقوم رؤساء لجان
كما يستدعون ويترأسون . وإنعاش عمل هذه اللجان

اجتماعاتهم ويرفعون إلى المكتب التنفيذي تقريرا عن 
 .أشغالهم

دور مقرري لجان المجلس الوطني :  00المادة 

 للتهذيب

يمسك مقررو لجان المجلس الوطني للتهذيب سكرتارية 
 .اجتماعات لجانهم على التوالي

 .يقومون بتسيير أرشيف هذه اللجان

 .يعدون التقارير والمحاضر وغيرها من الوثائق المفيدة

 مكافئات رئيس وأعضا  المجلس التنفيذي:  04المادة 

يحدد مرسوم يتخذه مجلس الوزراء العالوات والمزايا 

 .التي يحصل عليها الرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي

الوضعية القانونية ألعضا  المجلس  : 05المادة 

 التنفيذي

الوطني للتهذيب ورؤساء اللجان،  يوضع رئيس المجلس

إذا كانوا موظفين للدولة، تحت تصرف المجلس الوطني 

 .للتهذيب بناء على طلبهم طوال مدة واليتهم

تتنافى وظائف الرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي 

ر من للمجلس الوطني للتهذيب مع أي منصب أخ

 .مناصب المسؤولية في القطاعين العام والخاص

 األمانة التنفيذية:  4القسم 

 طبيعة ودور األمانة التنفيذية:  06المادة 

 .تعتبر األمانة التنفيذية بنية تشغيلية

المجلس التنفيذي للمجلس الوطني للتهذيب  األمانةتساعد 
 .في إنجاز مهامه

 البنية الداخلية لألمانة التنفيذية : 07المادة 

 :يترأس األمانة التنفيذية أمين تنفيذي وهي تشمل 

 خلية إدارية ومالية ؛ 
 متخصص في متابعة وتقييم السياسات العامة ؛ 
 متخصص في العلوم التربوية ؛ 
 في اقتصاديات التهذيب و  متخصص

 ؛إحصاءاته
 ي متخصص في مجال المؤسساتنقانو. 

الوطني للتهذيب هيكلة األمانة  يعد رئيس المجلس
التنفيذية بناء على اقتراح من األمين التنفيذي وبعد 

 .مداوالت المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتهذيب

يجوز لألمانة التنفيذية، عند الحاجة، أن تلجأ بشكل 
 .منتظم للخبراء االستشاريين

 إجرا ات اكتتاب وتعيين األمين التنفيذي : 08المادة 

يكتتب األمين التنفيذي من خالل دعوة لتقديم الترشحات 
تنظم وفقا لنظام شغل الوظائف الفنية العليا، يعين بعدها 

 .بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء

مؤهالت األمين التنفيذي ووضعيته :  00المادة 

 القانونية

األمين التنفيذي هو إما مسؤول سام في التهذيب الوطني 
دل ذلك، من القطاع الخاص أو أو إطار من مستوى يعا

 .كان يشغل وظيفة عمومية دولية

" أ"إذا كان األمين التنفيذي موظفا فإنه يصنف في الفئة 

أو ما يعادلها، يوضع تحت تصرف المجلس  2السلم 

الوطني للتهذيب بناء على طلبه لمدة مهامه في المجلس 

 .الوطني للتهذيب
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التنفيذي وعلى أية حال يجب أن تتوفر لدى األمين 

للمجلس الوطني للتهذيب كفاءات أكيدة في مجال التسيير 

 .اإلداري وخبرة مهنية ال تقل عن عشر سنوات

 مدة والية األمين التنفيذي:  42المادة 

 5يعين األمين التنفيذي للمجلس الوطني للتهذيب لمدة 

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

 مكافآت األمين التنفيذي : 40المادة 

ن التنفيذي بمرسوم ألميا تحدد رتبة ورواتب ومكافآت

 .يتخذه مجلس الوزراء

 صالحيات األمين التنفيذي : 42المادة 

يقوم األمين التنفيذي، تحت سلطة رئيس المجلس 

الوطني للتهذيب، بتنسيق نشاطات األمانة التنفيذية، 

 :فإنه يقوم بما يلي  الخصوص وعلى

  يتولى سكرتارية دورات الجمعية العامة

واجتماعات المكتب التنفيذي الذي يحضره 

 وهو يتمتع برأي استشاري ؛

  ،يعد وينفذ ويتابع، بعد اعتماد المجلس التنفيذي

خطط العمل وبرامج النشاطات وفقا 

لإلجراءات اإلدارية والفنية والمالية 

 والمحاسبية المعمول بها ؛

 اطات جميع مكونات يخطط وينظم ويراقب نش

 .األمانة التنفيذية

 سير العمل: الفصل الرابع 

 أنواع دورات الجمعية العامة:  40المادة 

 .تكون دورات الجمعية العامة إما عادية أو غير عادية
 .تجتمع الجمعية العامة في جلسة عادية مرتين في السنة

تعقد الجمعية العامة دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها 
بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من نصف  وأ

 .أعضائها

 الدعوة إلى دورات الجمعية العامة:  44المادة 

تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية بناء على دعوة 
ترسل الدعوة بشكل فردي إلى كل مستشار . من رئيسها

قبل خمسة عشر يوما على األقل من تاريخ افتتاح 
جدول األعمال وترفق بالوثائق تحدد الدعوة . الدورة

 .التي ستدرس
تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية بدعوة من 

ترسل الدعوة بشكل فردي إلى كل مستشار قبل . رئيسها
تحدد الدعوة جدول األعمال وترفق . تاريخ افتتاح الدورة

 .بالوثائق التي ستدرس

 المجلس التنفيذي اتاجتماع : 45المادة 

يجتمع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتهذيب مرة كل 
 .ثالثين يوما

و مع ذلك، وإذا لزم األمر، تجتمع بقوة القانون بدعوة 
من رئيسها، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو ما 

 .ال يقل عن ثالثة من أعضائها

 اجتماعات اللجان:  46المادة 

كل لجنة من المجلس الوطني للتهذيب بدعوة من  تجتمع
 .رئيسها حسب الحاجة

 النصاب القانوني:  47المادة 

ال يجوز أن تعقد الجمعية العامة للمجلس الوطني 
إال إذا حضر  األولىعند الدعوة  صحيح للتهذيب بشكل

وإذا لم يكن . من أعضائها عند افتتاح الدورة %60

عندئذ تداول . األمر كذلك، تؤجل الدورة إلى ثمانية أيام
الجمعية العامة بشكل صحيح بغض النظر عن عدد 

 .المستشارين الحاضرين
ال يجوز ألي عضو في الجمعية العامة أن يرسل من 

 .ينوب عنه في دورات هذه األخيرة
كتب التنفيذي، فإن النصاب بالنسبة الجتماعات الم

القانوني المطلوب هو ثالثة أعضاء، واحد على األقل 
 .لكل لجنة

 إجرا ات اتخاذ القرار:  48المادة 

 .تتخذ القرارات قدر اإلمكان، باإلجماع
يلجأ للتصويت عند االقتضاء، تكون القرارات عندئذ 
باألغلبية البسيطة في حالة تعادل األصوات، يكون 

 .يس مرجحاتصويت الرئ

 تشجيع المستشارين:  40المادة 

تحدد طرق تحفيز المستشارين التابعين للمجلس الوطني 
 .للتهذيب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 الموارد وطرق التسيير: الفصل الخامس 

 الوضع القانوني للعمال:  52المادة 

عمال األمانة التنفيذية للمجلس الوطني للتهذيب  يتكون
تصرف أو المن موظفي الدولة الموضعين تحت 

المتعاقدين مع الدولة والمكتتبين لصالحها من قبل 
 .الحكومة

 سلطات تسيير العمال:  50المادة 

رئيس المجلس الوطني للتهذيب في وظائف  يعين

المجلس الوطني للتهذيب بناء على اقتراح من األمين 

 .التنفيذي

. يمارس السلطة التأديبية على عمال األمانة التنفيذية

يجوز تفويض هذه السلطة إلى األمين التنفيذي بالنسبة 

 .لبعض أنواع العقوبات

 الميزانية:  52المادة 

المالي للمجلس الوطني للتهذيب بمرسوم يحدد النظام 
 .يتخذه مجلس الوزراء

 الموارد المالية : 50لمادة ا
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تتكون الموارد المالية للمجلس الوطني للتهذيب من 
مخصصات ميزانية الدولة واالعانات المقدمة من قبل 

 .المنظمات الوطنية واألجنبية والهبات والوصايا

 القيم:  54المادة 

السلفات من قبل رئيس المجلس الوطني يعين قيم على 
 .للتهذيب بمقرر من وزير المالية

 ترتيبات مختلفة وانتقالية ونهائية: الفصل السادس 

 إجرا ات ذات طابع داخلي:  55المادة 

يكمل ترتيبات هذا المرسوم نظام داخلي وكتيبات 
 .اإلجراءات اإلدارية والفنية والمالية والمحاسبية

 نشاطات األجهزة الموازية إنها  :56المادة 

األجهزة التي تشمل صالحياتها كليا أو جزئيا صالحيات 
هذا المجلس توقف نشاطاتها المتعلقة بمهمة المجلس 
الوطني للتهذيب وذلك في فترة أقصاها ثالثة أشهر بعد 
التنصيب الفعلي لألمانة التنفيذية للمجلس الوطني 

 .للتهذيب

 النشر –اإللغا  :  57المادة 

يلغي هذا المرسوم النص المنشئ ألي مجلس أخر على 
ة مماثلة وينشر ميع مستويات التعليم يمارس أي مهمج

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة البترول والمعادن والطاقة

 نصوص تنظيمية

مايو  28صادر بتاريخ  265-2222رقم  مرسوم

معادن "يقضي بإنشا  شركة وطنية تدعى  2222

 وبتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها" موريتانيا

 ترتيبات عامة: الباب األول

بع اات طاامؤسسااة عموميااة ذيااتم إنشاااء  :المووادة األولووى

واالستقالل  معنويةتتمتع بالشخصية ال وتجاري،صناعي 

لتاأطير المنااجم  "معوادن" الشركة الوطنياة المالي، تسمى

 .التقليدية وشبه الصناعية

فااي نواكشااوط وتخضااع للوصاااية الفنيااة  معووادنيقااع مقاار 

 .للوزير المكلف بالمعادن

للقواعااااد والممارسااااات المطبقااااة علااااى  معووووادنخضااااع ت

 ترتيبااتفي كل ما ال يتعارض مع  التجارية،المؤسسات 

 .هذا المرسوم

التااأطير    (i):فااي  معووادنداف تااتلخص أهاا :2المووادة 

ن وشاابه الصااناعيين يوالمساااعدة فنيااا للمسااتغلين التقلياادي

السااهر علااى تطبيااق إجااراءات السااالمة  (ii) المعاادنيين، 

العماااال  (iii)المتعلقااااة بنشاااااطات اإلسااااتغالل المعاااادني، 

أو /التاااااأطير و (iv)والمسااااااهمة فاااااي حماياااااة البيئاااااة و 

اإلساااتغالل اإلشاااراف علاااى تساااويق الاااذهب النااااتج عااان 

 .التقليدي وشبه الصناعي

 :في معادنمهام تتمثل 

  ماانح التااراخيص الضاارورية لممارسااة النشاااط

 المرتبط بالمناجم التقليدية؛

  ماانح التااراخيص الضاارورية لممارسااة النشاااط

 المرتبط بالمناجم شبه الصناعية؛ 

  التاااأطير الفناااي ألنشاااطة االساااتغالل التقليااادي

ا االستغالل للذهب وعناصر معدنية أخرى وكذ

 المعدني الصغير؛

  القضاء على استخدام الزئباق والماواد الكيمائياة

في معالجة المعدن الخام بالتعاون مع المصاالح 

والتنميااة المسااتدامة  ةالمختصاة فااي وزارة البيئاا

 ؛)م.ت.ب.و(

  يجااب ضاابط اسااتخدام المااواد الكيميائيااة تحاات

م، وكاااذلك معاااايير لصااارف .ت.ب.إشاااراف و

 السوائل؛

 رقابة مسارات التسويق؛ /ومتابعة تنظيم 

  تنظيم النشاط المعدني التقليدي وشبه الصاناعي

 لألشاااخاصماان خااالل وضاااع واجهااة مناساابة 

 المستهدفين؛

 تكاااوينالنشااار الاااوعي بالممارساااات الجيااادة و 

 المستغلين التقليديين وشبه الصناعيين؛ لصالح

  نفيذها عند ما يفوض تإنشاء بنى تحتية ومتابعة

 ر؛إنجازها للغي

  البحث عن مصاادر التمويال لصاالح المساتغلين

 المعدنيين التقليديين؛

  إستصااااالح وإعااااادة تأهياااال المواقااااع الملوثااااة

 ومتابعة تنفيذها إذا اوكل للغير؛   

  اساااتخدام التكنولوجياااا الجديااادة وخاصاااة فيماااا

 .يتعلق برقمنة عملياتها وخدماتها

 إدارات ومصاااااالح جهوياااااةإنشااااااء  يمكااااان :0الموووووادة 

 .ل حيثما يراها مجلس اإلدارة مناسبةلالستغال

 التنظيم والتسيير: الباب الثاني

 دعىداولاااة تااامهيئاااة  بواساااطة معوووادن ارتاااد :4الموووادة 

ماان عضااواً ( 22)عشاار  ثالثااةتضاام  ،"مجلااس اإلدارة"

 .الرئيس ضمنهم

 228-42المرساوم رقام  ترتيبااتيخضع مجلس اإلدارة ل

محاادد لتشااكيلة ال، المعاادل، 2442أغسااطس  24خ بتاااري

داولااااة للمؤسسااااات مالهيئااااات ال وسااااير عماااالوتنظاااايم 

 .ةوميالعم
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ياااتم تعياااين رئااايس وأعضااااء مجلاااس اإلدارة  :5الموووادة 

 المكلاف بالمعاادن،الاوزير مان بمرسوم بناًء على اقتراح 

 :ويضم

  عن الوزارة المكلفة بالدفاع؛( 2)ممثل 

  عن الوزارة المكلفة بالداخلية؛( 2)ممثل 

  الوزارة المكلفة باالقتصاد؛عن ( 2)ممثل 

  عن الوزارة المكلفة بالمالية؛( 2)ممثل 

  ممثلاااااين عااااان الاااااوزارة المكلفاااااة ( 2)ثالثاااااة

 بالمعادن؛

  عن الوزارة المكلفة بالمياه؛( 2)ممثل 

  عن الوزارة المكلفة بالبيئة؛( 2)ممثل 

  عن البنك المركزي الموريتاني؛( 2)ممثل 

  العمال  عان االتحااد الاوطني ألربااب( 2)ممثل

 الموريتانيين؛

  عن المنقبين التقليديين( 2)ممثل. 

اجتماعاتاه  ة خااللدعوأن يوجاه الايجوز لمجلس اإلدارة 

 ةأو صافاته مفيادً  ؤهالتاهرأياه أو م أي شخص يعتبارإلى 

 .المدرجة في جدول األعمال نقاطلمناقشة ال

ياااتم تعياااين رئااايس وأعضااااء مجلاااس اإلدارة  :6الموووادة 

. مرة واحدة سنوات قابلة للتجديد( 2)بمرسوم لمدة ثالث 

واليتااه، خااالل فتاارة اإلدارة، وعناادما يفقااد عضااو مجلااس 

ياااتم اساااتبداله بااانفس  تعييناااه،التاااي تااام بموجبهاااا  الصااافة،

 .أموريتهخالل الفترة المتبقية من م الشكل،

 ، بموجاب وظاائفهم،يتلقى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 .المعمول بها للنظموفًقا  امتيازاتتعويضات أو 

يخااااول مجلااااس اإلدارة جميااااع الصااااالحيات  :7المووووادة 

وفقاااا  معوووادنالضاارورية لتوجياااه ودفااع ورقاباااة أنشااطة 

، 2442ابريااال  2بتااااريخ  24.42لألمااار القاااانوني رقااام 

المحدد للنظام األساسي للمؤسساات العمومياة والشاركات 

 كيانااتالذات رأس المال العماومي والمانظم لعالقاة هاذه 

 .الدولةمع 

وفي هذا اإلطار، ومع مراعاة الصالحيات المعترف بهاا 

لساااالطة الوصاااااية، فااااإن مجلااااس اإلدارة يااااداول علااااى 

 :الخصوص حول المسائل التالية

  المصاااادقة علاااى حساااابات الميزانياااة الماضاااية

 والتقرير السنوي للنشاط؛

 مخططات المؤسسة؛ 

 المصادقة على الميزانيات؛ 

  والكفاالت؛اإلذن في القرض والضمانات 

 اإلذن في البيوعات العقارية؛ 

  مكافاااأةبماااا فاااي ذلاااك  المكافاااأةتحدياااد شاااروط 

 ؛مساعديهم و ينالعام ينالمديرو  المديرين

  المصادقة على التعريفات والمراجعات المتعلقة

 بها؛

  البرامج؛ –المصادقة على العقود 

 اإلذن في أخذ المساهمات المالية؛ 

  الداخلية للجان الصافقات الموافقة على القوانين

والعقااااود، وذلااااك طبقااااا لترتيبااااات النصااااوص 

 .المعمول بها

 .يعد مجلس اإلدارة نظامه الداخلي

يجتماااع مجلاااس اإلدارة ثاااالث مااارات، علاااى  :8الموووادة 

األقاال، كاال ساانة فااي دورة عاديااة باسااتدعاء ماان رئيسااه، 

ويجتمااع فااي دورات اسااتثنائية، كلمااا اقتضاات الظااروف 

الاارئيس أو بناااء علااى طلااب أغلبيااة ذلااك، باسااتدعاء ماان 

 .األعضاء

ال تكااون مااداوالت المجلااس صااحيحة مااا لاام تحضاارها  

ويتخاااذ قراراتاااه وآرائااااه . األغلبياااة المطلقاااة ألعضاااائه

وفي حالة تعادل . باألغلبية البسيطة ألعضائه الحاضرين

 .األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

. ةيقاااوم المااادير العاااام بوظيفاااة ساااكرتاريا مجلاااس اإلدار

وتوقااع محاضاار االجتماااع ماان طاارف رئاايس المجلااس 

. وعضااوين يعينااان لهااذا الغاارض عنااد افتتاااح كاال دورة

 .وتسجل المحاضر في سجل خاص بها

يعين مجلس اإلدارة داخله لجنة للتسيير تتاألف  :0المادة 

أعضاااء ماان ضاامنهم الاارئيس يعهااد إليهااا ( 2)ماان أربعااة 

 .برقابة ومتابعة المداوالت

المحددة في  ةلجنة التسيير التشكيل ةشكيليجب أن تعكس ت

 24الصاادر بتااريخ  228.42من المرسوم رقم  7المادة 

 .، المعدل2442أغشت 

تمااارس ساالطة الوصاااية مااع مراعاااة الاانظم  :02المووادة 

المعمول بها صاالحيات التارخيص والمصاادقة والتعلياق 

واإللغااااااء اتجااااااه ماااااداوالت مجلاااااس اإلدارة المتعلقاااااة 

 :تاليةجاالت البالم

 لجنة الصفقات؛ ةتشكيل 

  خطاااة العمااال، وعناااد االقتضااااء، البرناااامج– 

 التعاقدى؛

 برنامج االستثمار؛ 

 خطة التمويل؛ 

  ميزانية التمويل على الموارد العمومية؛ 

 بيع الممتلكات غير المنقولة؛ 

  والقروض؛-والضمانات –االقتراضات 

 اإلتاوات؛ 

 المساهمات المالية؛ 

 السنوي والحسابات؛ التقرير 

 سلم األجور. 
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كما تمارس سلطة الوصاية من جهة أخرى حقهاا فاي أن 

 12تحل محل المجلس حسب الشروط الواردة في الماادة 

ابريال  2الصادر بتااريخ  24.42من األمر القانوني رقم 

، فيماااااااا يتعلاااااااق باااااااإدراج الاااااااديون المساااااااتحقة 2442

 .والمصاريف الواجبة في الميزانية

لهذا الغارض، تحاال محاضار مجلاس اإلدارة الاى سالطة 

التاليااة لتاااريخ اعتماااد ( 8)الوصاااية فااي األيااام الثمانيااة 

وتعتبااار قااارارات المجلاااس ساااارية . مجلاااس اإلدارة لهاااا

المفعاول إذا لام تعتارض عليهاا سالطة الوصااية فاي أجاال 

 .يوما( 25)خمسة عشر 

بعااد  بالنساابة للمااداوالت ذات األثاار المااالي، تصاابح نافااذة

رأي بعدم االعتراض حول الموضوع يعبر عناه الاوزير 

 .المكلف بالمالية صراحة وبشكل مكتوب

من مادير عاام  لمعادنيتألف الجهاز التنفيذي  :00المادة 

 .يساعده مدير عام مساعد

يعين المدير العام والمدير العام المساعد بموجب مرساوم 

زير يتخذ فاي مجلاس الاوزراء بنااء علاى اقتاراح مان الاو

نفاااس ضااامن وظائفهماااا ياااتم إنهااااء و. المكلاااف بالمعاااادن

 .شكلال

يخااااول الماااادير العااااام كافااااة الصااااالحيات  :02المووووادة 

طبقااا للمهمااة الموكلااة إليهااا،  معووادنالضاارورية لتساايير 

ومااع مراعاااة الصااالحيات المعتاارف بهااا لمجلااس اإلدارة 

 لهاذا الغارضو. وسلطة الوصااية بموجاب هاذا المرساوم

 ام بالقضايا ذات المصلحة المشتركة باينالمدير الع كلفي

 .مساهمة فيهاوالشركات التي تمتلك معادن 

ويسااهر  معووادنعماال مصااالح سااير الماادير العااام  يضاامن

على تنفياذ قارارات مجلاس اإلدارة ويقادم لاه تقاارير عان 

 .تسييره

اتجاه الغير ويوقع باسمها جمياع  معادنيمثل المدير العام 
وهااو يمثاال معااادن . وعهااالتفاقيااات ذات الصاالة بموضاا

أمااااام القضاااااء ويتااااابع تنفيااااذ األحكااااام ويمااااارس جميااااع 
 .الحجوزات

يعااد الماادير العااام باارامج األنشااطة واالسااتثمار والبيانااات 

المتعلقة بتقديرات المداخيل والمصاريف والحسااب العاام 

 .لالستغالل والحساب الختامي السنوي

السالطات لتنفياذ مهاماه يماارس المادير العاام  :00المادة 

فهااو الااذي يعااين . الهرميااة والتأديبيااة علااى كافااة العمااال

العمال ويفصلهم حسب الهيكلة التنظيمية وطبقاا للشاروط 

ويجوز لاه . المنصوص عليها في النظام األساسي للعمال

أن يفوض للعمال التابعين لسلطته حاق التوقياع علاى كال 

 .أو بعض القرارات ذات الطابع اإلداري

و حادوث ماانع للمادير العاام فاإن المادير في حالة تغياب أ

 .العام المساعد يخلفه في وظائفه

الماادير العااام هااو اآلماار بصاارف الميزانيااة ويسااهر علااى 

 .حسن تنفيذها وهو المسير لممتلكات معادن

 النظام اإلداري والمحاسبي والمالي: الباب الثالث

لقانون الشغل واالتفاقياة  معادنيخضع عمال  :04المادة 

 . الجماعية للشغل

 .يصادق مجلس اإلدارة على النظام األساسي للعمال

يحاادد طبقااا للنظااام لمعووادن  النظااام اإلداري :05المووادة 

 .الهيكلي المصادق عليه من طرف مجلس اإلدارة

لجنااة داخليااة لصاافقات  معووادنتنشااأ داخاال  :06المووادة  

 .السلطة المتعاقدة طبقا للنظم المعمول بها

 :على الموارد التالية معادنتتوفر  :07المادة 

 مخصصات الدولة؛ 

 عوائد المبيعات أو الخدمات؛ 

 الهبات والوصايا؛ 

 العوائد المالية وغيرها. 

 :ما يلي معادنتتضمن نفقات  :08المادة 

 :نفقات التسيير وعلى الخصوص - أ

 يف التسيير العام؛مصار 

 مصاريف المعدات والمنتوجات المختلفة؛ 

  الرواتب واألجور؛ 

 صيانة المباني والمنشآت    .     

 .نفقات االستثمار  - ب

من طرف  لمعادنتعد الميزانية التقديرية    :00المادة 

المدير العام وتعرض على مجلس اإلدارة وبعد اعتمادها 

للمصادقة ( الفنية والمالية)تحال إلى سلطة الوصاية 

يوما قبل بدء السنة المالية ( 22)عليها في ثالثين 

 .المعنية

فااي  لمعووادنتباادأ الساانة الماليااة والمحاساابية  :22المووادة  

الفاااتح ماان شااهر يناااير وتخااتم فااي الواحااد والثالثااين ماان 

شااهر دجمبركاال ساانة واسااتثناء ماان ذلااك سااتبدأ أول ساانة 

 22مالية اعتبارا من يوم نشار هاذا المرساوم وتخاتم ياوم 

 .1212دجمبر 

عند ختم كل سنة مالية يعد المدير العام الحساب الختامي 

 .والحساب العام لالستغالل وحساب النتيجة

أن تحال الحسابات المعتمدة من طرف مجلس  يجب

اإلدارة إلى وزارة الوصاية ووزارة المالية للمصادقة 

ى لنهاية السنة المالية يوليو الموال 22عليها قبل يوم 

 .بهاالمتعلقة 

يعااد كاال ساانة جاارد يحتااوي علااى األصااول  :20المووادة 

 .والخصوم باإلضافة إلى حساب النتيجة

س اإلدارة بعاد مصاادقة تخصص النتائج من طارف مجلا

ساالطة الوصاااية ووزارة الماليااة بناااء علااى اقتااراح ماان 
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المااااادير العاااااام بعاااااد اقتطااااااع االحتياطياااااات القانونياااااة 

 . واالحتياطيات االختيارية، عند االقتضاء

حساااب قواعاااد  معوووادنياااتم مساااك محاسااابة  :22الموووادة 

المحاسبة التجارية الواردة في الخطة المحاسابية الوطنياة 

ماادير مااالي يعينااه مجلااس اإلدارة بناااء علااى ماان طاارف 

 . اقتراح من المدير العام

، ألداء مهامهااا علااى لمعووادن سااتمنح الدولااة :20المووادة 

الوجااه األكماال، كافااة التسااهيالت الضاارورية فيمااا يتعلااق 

ولهاااذا . بالصااارف طبقاااا للقاااوانين والااانظم المعماااول بهاااا

، بصفة اساتثنائية، لمعادنالغرض فإنه يمكن أن يرخص 

 .بتسيير حسابات من العملة األجنبية في الخارج

يعين وزير المالية، من بين خباراء المحاسابة  :24المادة 

المسااااجلين فااااي الئحااااة ساااالك الخبااااراء الااااوطنيين فااااي 

تؤكال إليهماا مأمورياة ( 1)المحاسبة، مفوضاي حساابات 

وكاذا رقاباة  معوادنالتحقيق في دفاتر وصناديق ومحفظة 

 .سابات والحسابات الختاميةسالمة وصحة الجرود والح

لهااذا الغاارض يجااب أن يوضااع تحاات تصاارفهما الجاارد 
والحساااب الختااامي والحسااابات المتعلقااة بكاال ساانة ماليااة 
قبل اجتماع مجلس اإلدارة في دورته المخصصاة للنظار 
في الوثائق المحاسبية والتي يجب أن تنعقد خالل األشهر 

وبإمكااااان  .المواليااااة الختتااااام الساااانة الماليااااة( 2)السااااتة 

مفوضاااي الحساااابات القياااام فاااي كااال وقااات بالتحقيقاااات 
والتفتيشات التي يرونها مفيدة ويعدا بذلك تقريارا لمجلاس 

ويمكاان لمفوضااي الحسااابات أن يطلبااا اسااتدعاء . اإلدارة
دورة اسااااتثنائية لمجلااااس اإلدارة عنااااد مااااا يريااااا ذلااااك 

 .ضروريا

يحضاار مفوضااا الحسااابات جلسااات مجلااس  :25المووادة 

 .الخاصة باعتماد الحساباتاإلدارة 

قابلااة ساانوات ( 2)الحسااابات لماادة ثااالث  ويعااين مفوضاا

ويتقاضاااون تعويضاااات يحااادد مجلاااس اإلدارة . للتجدياااد

 .مبلغها وتدرج في المصاريف العامة

يعد مفوضا الحسابات تقريرا عن المأمورية المعهود بهاا 

إليهمااا، ويبينااان، عنااد االقتضاااء، المخالفااات واألخطاااء 

 .را عليها ويحال هذا التقرير إلى مجلس اإلدارةالتي عث

دون المساس بالرقابة الواردة في هذا  :26المادة 

وحسابات االستغالل  المرسوم، فإن الحسابات الختامية

يمكن فحصها وتدقيقها من طرف مكاتب  لمعادنالسنوية 

 .تدقيق معروفة بحيادها وكفاءتها على المستوى الدولي

 ترتيبات نهائية: الباب الرابع

يكلف وزير البترول والمعادن والطاقة  :27المادة 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي فيما يعنيه كل  المالية،وزير و

للجمهورية اإلسالمية  ينشر في الجريدة الرسمية

 .الموريتانية

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

 وزارة الصحة

 نصوص مختلفة

مارس  02صادر بتاريخ  202-2222رقم  مرسوم

 يقضي بتعيين أمينة عامة لوزارة الصحة 2222

الرقم  حليمة با يحيىتعين الدكتورة : المادة األولى

، أمينة عامة لوزارة 2240800026الوطني للتعريف 

 .2222فبراير  6الصحة وذلك اعتبارا من 

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي : 2المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 وزارة الصيد و االقتصاد البحري

 نصوص مختلفة

مارس  30 بتاريخ صادر 300– 0303مرسوم رقم 

يقضي بتعيين موظفة بوزارة الصيد و االقتصاد  0303

 البحري 

، 4111ابريل  10يعين، اعتبارا من  :المادة األولى

، الرقم 51607T: السيدة باس فاطمتا، الرقم االستداللي

، أستاذة مساعدة، 2210141106الوطني للتعريف 

مستشارة فنية مكلفة بالصيد التقليدي بوزارة الصيد و  

االقتصاد البحري، خلفا للسيد محمدن فال ولد عبدي، 

، الرقم 51997S: إداري مدني، الرقم االستداللي

، الذي استفاد من حقه 046022011الوطني للتعريف 

 .في التقاعد

في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

مارس  24صادر بتاريخ  227 – 2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين بعض األشخاص بوزارة الصيد و  2222

 اإلقتصاد البحري
يعين في وزارة الصيد و اإلقتصاد : المادة األولى

 22البحري األشخاص التالية أسماؤهم اعتبارا من 

 :، حسب المعطيات التالية1212فبراير 

 األمانة العامة

السيدة العالية يحي منكوس، : األمينة العامة -

الرقم الوطني  U 26515الرقم اإلستداللي 

، أستاذة تعليم 2127822524للتعريف 

ثانوي، خلفا للسيدة ميمونة بنت أحمد سالم، 

الرقم الوطني K 91711 الرقم اإلستداللي 

، مهندسة رئيسية في 4228858225للتعريف 

 . النفط و الطاقة
 مينا  تانيت

السيد المختار محمد : المساعد المدير العام -

 104731األمين خرشف، الرقم اإلستداللي 
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M   7517712124الرقم الوطني للتعريف ،

رئيس مصلحة استقبال الجمهور في وزارة 

الثقافة و الصناعة التقليدية و العالقات مع 

 .البرلمان سابقا

يكلف وزير الصيد و اإلقتصاد البحري بتنفيذ  :2المادة 

وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية هذا المرس

 .اإلسالمية الموريتانية

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

 2200نوفمبر  08بتاريخ صادر  2005مقرر رقم 

يقضي باعتماد تعاونية للصيد التقليدي تدعى 

 نوامغار والية داخلت انواذيبواب "الكرزمات"

تعتمد تعاونية الصيد التقليدي المسماة  : المادة األولى

لتنمية  نوامغار والية داخلت انواذيبواب "الكرزمات"

من الباب السادس من  22الصيد التقليدي طبقا للمادة 

 2427يوليو  28الصادر بتاريخ  27/272القانون رقم 

الصادر بتاريخ  42/222المعدل والمكمل بالقانون رقم 

تعاونيات الصيد التقليدي و و المتعلق ب 2442يناير  15

 .تعاونيات القرض و االدخار في الصيد التقليدي

بإجراءات التسجيل لدى كتابة  التعاونيةتكلف  :2المادة 

الضبط بمحكمة والية نواكشوط الغربية و إيصال نسخة 

دارة الصيد القاري و األحواض المائية و اإلدارة إل

 .العامة الستغالل موارد مصائد األسماك

يوجد مقر تعاونية الصيد التقليدي المسماة  :0لمادة ا

 نوامغار والية داخلت انواذيبواب "الكرزمات"

يكلف األمين العام والمدير العام الستغالل  :4المادة 

موارد مصائد األسماك بوزارة الصيد واالقتصاد 

ينشر في الجريدة سالبحري  بتنفيذ هذا المقرر الذي 

 .اإلسالمية الموريتانيةالرسمية للجمهورية 

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

 2200نوفمبر  08بتاريخ صادر  2006مقرر رقم 

البر "يقضي باعتماد تعاونية للصيد التقليدي تدعى 

 كوركول-و–امبود بآوشيكش" والتقوى

تعتمد تعاونية الصيد التقليدي المسماة  :المادة األولى

والية  –كوركل-و –امبود بآوشيكش "البر والتقوى"

من الباب  22لتنمية الصيد التقليدي طبقا للمادة  كوركل

 28الصادر بتاريخ  27/272السادس من القانون رقم 

 42/222المعدل والمكمل بالقانون رقم  2427يوليو 

و المتعلق بتعاونيات  2442يناير  15الصادر بتاريخ 

يد الصيد التقليدي و تعاونيات القرض و االدخار في الص

 .التقليدي

تكلف التعاونية بإجراءات التسجيل لدى كتابة  :2المادة 

الضبط بمحكمة والية نواكشوط الغربية و إيصال نسخة 

إلدارة الصيد القاري و األحواض المائية و اإلدارة 

 .العامة الستغالل موارد مصائد األسماك

يوجد مقر تعاونية الصيد التقليدي المسماة  :0المادة 

 كوركل-و–امبود بآوشيكش "لتقوىالبر وا"

يكلف األمين العام والمدير العام الستغالل  :4المادة 

موارد مصائد األسماك بوزارة الصيد واالقتصاد 

ينشر في الجريدة سالبحري  بتنفيذ هذا المقرر الذي 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 2200نوفمبر  08بتاريخ صادر  2007مقرر رقم 

أحييتو "يقضي باعتماد تعاونية للصيد التقليدي تدعى 

 اترارزه -و–ببكمونتيكان" للصيد

تعتمد تعاونية الصيد التقليدي المسماة  :المادة األولى

لتنمية  –اترارزه -و –ببكمونتيكان" أحييتو للصيد"

من الباب السادس من  22الصيد التقليدي طبقا للمادة 

 2427يوليو  28الصادر بتاريخ  27/272رقم  القانون

الصادر بتاريخ  42/222المعدل والمكمل بالقانون رقم 

و المتعلق بتعاونيات الصيد التقليدي و  2442يناير  15

 .تعاونيات القرض و االدخار في الصيد التقليدي

بإجراءات التسجيل لدى كتابة  تكلف التعاونية: 2المادة 

واكشوط الغربية و إيصال نسخة الضبط بمحكمة والية ن

دارة الصيد القاري و األحواض المائية و اإلدارة إل

 .العامة الستغالل موارد مصائد األسماك

يوجد مقر تعاونية الصيد التقليدي المسماة  :0المادة 

 اترارزه -و–ببكمونتيكان "أحييتو للصيد"

يكلف األمين العام والمدير العام الستغالل : 4المادة 

موارد مصائد األسماك بوزارة الصيد واالقتصاد 

ينشر في الجريدة سالبحري  بتنفيذ هذا المقرر الذي 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التجارة والسياحة

 نصوص مختلفة

مارس  26صادر بتاريخ  228 – 2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين بعض األشخاص بوزارة التجارة  2222

 و السياحة

 1212فبراير  22يعين اعتبارا من : المادة األولى

 :األشخاص التالية أسماؤهم، طبقا للبيانات التالية

 ديوان الوزير

، المستشارة الفنية المكلفة بالتجارة الخارجية -

، 104754Mاإلستداللي وها القطب، الرقم نبق

مديرة  2272222427الرقم الوطني للتعريف 
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خارجية، مساعدة في مديرية ترقية التجارة ال

نين الذي استفاد من سابقا، خلفا لمحمد ولد ح

 حقه في التقاعد؛

فاطمة : المستشارة الفنية المكلفة باإلعالم -

محمد عبد هللا المني، الرقم الوطني للتعريف 

 منصب شاغر؛ 2524812752

، لف بالشؤون القانونيةكني المالمستشار الف -

اإلستداللي  سيدي محمد عبد هللا حاد، الرقم

K41722 الرقم الوطني للتعريف ،

 .نفس المنصب سابقا 5512782222

 األمانة العامة

أحمد سالم لمرابط بوهد، الرقم  :األمين العام -

الرقم الوطني للتعريف  104734Qاإلستداللي 

، األمين العام لوزارة الصحة 5215188282

 .سابقا

 المفتشية الداخلية

، هللا ميمونة محمد األمين حبيب :المفتشة -

، الرقم الوطني 26469Uالرقم اإلستداللي 

إطار في وزارة  2222422222 للتعريف

التعليم العالي و البحث العلمي و تقنيات 

خلفا لصو جيبي  ،سابقااإلعالم و اإلتصال، 

 .بالل، الذي استفاد من حقه في التقاعد

 اإلدارة المركزية

 مديرية المنافسة و حماية المستهلك و قمع الغش

المصطفى ولد إعلي، الرقم اإلستداللي : المدير -

76714 J  الرقم الوطني للتعريف

مدير مساعد في نفس اإلدارة  8722122122

الذي استفاد من سابقا، خلفا للقاسم ولد سيدي 

 حقه في التقاعد؛

محمد المختار الحسين، الرقم : المدير المساعد -

، الرقم الوطني للتعريف J 89617اإلستداللي 

س ف، رئيس مصلحة في ن2212222142

 .المديرية، سابقا خلفا للمصطفى ولد إعلي

 مديرية السياحة

مريم بنت البشير، الرقم اإلستداللي : المديرة -

26523 D  الرقم الوطني للتعريف

منصب شاغر، مديرة  2222122152

 مساعدة في نفس المديرية سابقا؛

يعقوب حمزة، الرقم : المدير المساعد -

، الرقم الوطني B 104859اإلستداللي 

 .، خلفا لمريم بنت البشير4222825222

 مديرة ترقية التجارة الخارجية

جميلة عبد الفتاح، الرقم اإلستداللي  :المديرة -

104752K ريفالرقم الوطني للتع 

 ، نفس المنصب سابقا؛8528782222

رقم محمد األمين فايدة، ال: المدير المساعد -

وها بنت ، خلفا لنبق2812275528الوطني 

 .القطب

 مديرية الدراسات و البرمجة و التعاون

السيد كيسي أبو اديالل، الرقم : المدير -

الرقم الوطني للتعريف  S 87187اإلستداللي 

 .نفس المنصب سابقا 2228722477

السيد محمد جدو الشيخ  :المدير المساعد -

 T 73457يدي حسني، الرقم اإلستداللي يس

إطار  5477222752الرقم الوطني للتعريف 

في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و 

تقنيات اإلعالم و اإلتصال سابقا، منصب 

 .شاغر

بتنفيذ هذا  السياحةتجارة و يكلف وزير ال : 2المادة 

المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التنمية الريفية

 نصوص مختلفة

أبريل  02صادر بتاريخ  257-2222مرسوم رقم 

يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة  2222

 الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته

يعين ممثلو الدولة في مجلس إدارة : المادة األولى

لمدة ثالث سنوات  الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته

 :على النحو التالي

منسق الخلية العقارية، ممثال عن وزارة التنمية  -

 الريفية ؛

المدير العام للتمويالت واالستثمارات العمومية  -

والتعاون االقتصادي، ممثال عن وزارة 

 االقتصاد والصناعة ؛

المدير العام المساعد للميزانية، ممثال عن  -

 وزارة المالية ؛

المدير المكلف بالتنمية الصناعية، ممثال عن  -

الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد 

والصناعة المكلفة بترقية االستثمار والتنمية 

 .الصناعية

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  2المادة 

 .المرسوم
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يكلف وزير التنمية الريفية بتنفيذ هذا :  0المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

 2200دجمبر  27صادر بتاريخ  0207مقرر رقم 

لوتي : " يقضي باعتماد تعاونية زراعية تدعى

 "لبراكنة/بابابي/الزراعية

لوتي : " تعتمد التعاونية الزراعية المسماة :المادة األولى

الواقعة في بابابي مقاطعة بابابي والية " الزراعية

 .لبراكنة، و ذلك طبقا للنصوص القانونية المعمول بها

إلى  ةيؤدي عدم مراعاة النصوص القانوني :2المادة 

 .سحب االعتماد

يذ يكلف األمين العام لوزارة التنمية الريفية بتنف :0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سهذا المقرر الذي 

 .اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -4

 22847/2222تصريع بإعالن ضائع رقم 

من سنة لسابع و العشرون مايو اء الموافق افي يوم األربع
شامخ محمد / ن، حضر لدى مكتبنا نحن ذألفين و عشرو
 . لتوثيق العقود 2عقود بالمكتب رقم المحمود، موثق 

في كرو،  2482محمد سالم أمود مودي، المولود سنة : السيد

القاطن في  1528112227الحامل الرقم الوطني للتعريف 

 . انواكشوط
دائرة  15282: أنه ضاع عليه السند العقاري رقمو صرح 

، H7بالحي  527اترارزة و المخطط لقطعة األرض رقم 

ذلك طبقا لشهادة إعالن الضائع موضوع التنويه  بتنسويلم، و
عن مفوضية  25/25/1212الصادر بتاريخ  2828رقم 

 . بتوجنين IIالشرطة رقم 

و أنه أدلى بهذا التصريح أمامنا بغية الحصول على نسخة 
ثانية من الجهات المعنية وفقا للقوانين و القواعد المعمول بها 

 .في البلد
مضمون هذا التصريح أقره و  و بعد اطالع المصرح على

 وقع عليه دون زيادة أو نقصان 
*************** 

يقضي باإلعالن عن  3631مايو  60 بتاريخ 6310وصل رقم 

 منظمة التعاون لألعمال الخيرية: تسمىة جمعي
بواسطة  محمد ولد أبيليلالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

 .الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .بالجمعيات

 إجتماعية: أهداف الجمعية

غير محدودة: مدة صالحية الجمعية  

 انواكشوط  : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد ولد الطالب أعمر : الرئيــــــــس

 الزمال ولد سيدي : األمين العام

 رمة بنت الطالب أعمر: ةماليال ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن  3631سبتمبر  60 بتاريخ 6310وصل رقم 

 منظمة التعاون لألعمال الخيرية: تسمىة جمعيعن 
بواسطة  محمد ولد أبيليلالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

، المرخصة منظمة التعاون لألعمال الخيرية تغيير في تسمية

 .47/3440/.4يخ بتار 4409بالوصل رقم 

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

لنظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في ا

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .بالجمعيات

 إجتماعية: أهداف الجمعية

غير محدودة: مدة صالحية الجمعية  

 انواكشوط  : مقر الجمعية

 منظمة الثواب الموريتانية لألعمال الخيرية: التسمية الجديدة

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد ولد الطالب أعمر : الرئيــــــــس

 الزمال ولد سيدي : األمين العام

 رمة بنت الطالب أعمر: ةماليال ةأمين

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

يقضي باإلعالن عن  3636فبراير  36 بتاريخ 6630وصل رقم 

 اإلتحادية الموريتانية للرماية بالقوس: ة تسمىجمعي
 محمد سالم ولد مرزوك. دالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون رقم  صوص الالحقة وو الن 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  40حسب مقتضيات المادة  األشهر الثالثة الموالية وذلك

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .بالجمعيات

 رياضية: أهداف الجمعية

غير محدودة: مدة صالحية الجمعية  

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 المختار محمد المعلوم : الرئيــــــــس
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 جمال عبد الناصر محمد اتليميدي : األمين العام

 أحمدو عبد هللا الحافظ يعبد: ةماليأمين ال

*************** 
يقضي باإلعالن عن  3636يوليو  63 بتاريخ 6603وصل رقم 

الموريتاني  لتنمية  اإلتحاد: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 اإلبل
 محمد سالم ولد مرزوك. دالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .بالجمعيات

 تنموية: يةأهداف الجمع

غير محدودة: مدة صالحية الجمعية  

 انواكشوط الجنوبية  –مقاطعة عرفات : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد فال محمد محمود الشيخ زيدان : الرئيــــــــس

 سيد أحمد محمد لمين لهيب : األمين العام

 الحسين سيدي لمطور: ةماليأمين ال

*************** 
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 االشتراكات وشـــرا  األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 0333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شرا  األعداد،

الرجا  االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

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

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -095رقم 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  


