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 الجريدة الرسمية
 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 9542       العدد   20    الســــنة 0303 سبتمبر 51

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1
 

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -0

 وزارة العدل
 نصوص تنظيمية

يحدد سقف تعويضات األعمال الخاصة لصالح بعض عمال المحكمة  6600مقرر مشترك رقم   0606فبراير   60

 673...................................................................................................العليا

 والموريتانيين في الخارج وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
 نصوص مختلفة

 673......................................................يقضي بتعيين سفير 670-0606مرسوم رقم    0606يوليو  60

 673...................................................يقضي بتعيين سفير 670 – 0606 مرسوم رقم   0606يوليو  60

 673...................................................يقضي بتعيين سفير 670 – 0606 مرسوم رقم   0606يوليو  60
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 وزارة الدفاع الوطني
 نصوص مختلفة

إلى رتبة جراح أسنان مالزم أول طبيبين يقضي بترقية طالبين ضابطين  0606-110مرسوم رقم   0606يوليو  60
 673................................................................أول من الدرك الوطني مالزم وطبيب

يقضي بترقية طالب ضابط من الدرك الوطني إلى رتبة مالزم عامل بصفة  0606-110مرسوم رقم   0606يوليو  60
 677....................................................................................................نهائية

يقضي بترقية طالبين ضابطين عاملين من الجيش الوطني إلى رتبة مالزم  0606-117مرسوم رقم   0606يوليو  60
 677.......................................................................................من الجيش البري

يقضي بترقية طالب ضابط طبيب من الجيش الوطني إلى رتبة طبيب  0606-101مرسوم رقم   0606يوليو  10
 677..............................................................................................مالزم أول

يقضي بترقية طالب ضابط ميكانيكي من الجيش الجوي إلى رتبة  0606-100مرسوم رقم   0606يوليو  10
 677...................................................................................................مالزم

 677...............يقضي بمنح شهادات بالمعادلة لضباط من الجيش البري والجوي 6601مقرر رقم    0606يناير 10

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

 677..............يحدد شروط إنشاء و تنظيم و سير عمل المستودعات الصيدالنية 6600 مقرر رقم  0606يناير  00
، المتعلق 0216 دجمبر 11الصادر بتاريخ  0023يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم  6606مقرر رقم   0606فبراير  60

بإنشاء وحدة تنسيق و لجنة إشراف لمشروع بناء و تجهيز مركز لغسيل الكلى بكيهيدي و مستشفى 
 673....................................................................................................أطارب

 673...و التغليف لمنتجات التبغ في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية يتعلق بالتوضيب 6600مقرر رقم  0606فبراير   60
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في مجال الصحة  600-0606 مرسوم رقم  0606أغسطس  60
 632................................................................................................العمومية

 632....يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني ألمراض القلب 166-0606 مرسوم رقم  0606أغسطس  60
يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز االستشفائي  161-0606مرسوم رقم   0606أغسطس  60

 632...........................................................................................للتخصصات
يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب األم  160-0606 مرسوم رقم  0606أغسطس  60

 632.................................................................................................والطفل
 632............يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب كيهيدي 160-0606 مرسوم رقم  0606أغسطس  60

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الشيخ  160-0606 مرسوم رقم  0606أغسطس  60
 631.....................................................................................................زايد

 631................كيفه ين رئيس مجلس إدارة مركز استطبابيقضي بتعي 160-0606 مرسوم رقم  0606أغسطس  60

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص مختلفة

 631.................يقضي بتعيين موظف بوزارة الصيد واالقتصاد البحري 606-0606مرسوم رقم    0606يوليو  10

 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 نصوص تنظيمية

طرق مالحظة المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات ويحدد يحدد  372 – 0303مرسوم رقم  0303يوليو  39
 181.............................توزيع ناتج الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران

 633...يتعلق بأنماط و أحجام التجمعات السكنية و القواعد العامة للتقري 677 – 0606 مرسوم رقم   0606يوليو  10

 مختلفة نصوص

وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح يقضي بتعيين أمين عام  670-0606مرسوم رقم   0606يونيو  00

 637...................................................................................................الترابي

 وزارة التنمية الريفية
 نصوص مختلفة

 637...........امبوريةيقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مزرعة  601-0606مرسوم رقم   0606يوليو  10

/ امبود/ فم لكليته/ أمليقضي باعتماد تعاونية زراعية تدعى  6060مقرر رقم   0606 أغسطس 60

 637....................................................................................................لكورك
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات االتصال واإلعالم

 نصوص تنظيمية
المدرسة في بعض مؤسسات التعليم  يتضمن اعتماد مسالك الليصانص و الماستر 3002مقرر رقم   0303مايو  54

 188....................................................................................................العالي
 نصوص مختلفة

ات يقضي بتعيين بعض الموظفين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تقني 600 – 0606مرسوم رقم   0606مارس  10

 633......................................................................................اإلعالم و اإلتصال

 633.........يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة جامعة انواكشوط العصرية 607 – 0606مرسوم رقم    0606يونيو  60

 البرلمانوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع 
 نصوص تنظيمية

: يقضي بإنشاء و تنظيم و سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى 600 – 0606مرسوم رقم   0606يونيو  10

 633..................................................................................."المعهد الوطني للفنون"

ترقية اإلشهار واالتصال  يقضي بإنشاء هيئة مكلفة بتحصيل موارد صندوق 6600مشترك رقم   مقرر  0606فبراير  60

 631.........................................................................................البصريالسمعي 

 نصوص مختلفة
لوزارة الثقافة و الصناعة التقليدية و العالقات مع  العام يقضي بتعيين األمين 600 – 0606مرسوم رقم   0606مارس  60

 630...................................................................................................البرلمان

 وزارة التشغيل والشباب والرياضة
 نصوص تنظيمية

المعدل ,  0213يناير  26بتاريخ  26/0213ات المقرر رقم يعدل بعض ترتيب 61610مقرر رقم   0610دجمبر   10

للجنة قيادة مشروع دعم  المنشئ,  0213يوليو  20بتاريخ  1100لبعض ترتيبات المقرر رقم 

 630......................................................وتكوين وتشغيل الشباب ويحدد إجراءات إدارته
 ةفلتخم صوصن

يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة المركب  600-0606مرسوم رقم   0606يوليو  10

 636...............................................................................................االولمبي
 الوزارة األمانة العامة للحكومة

 نصوص تنظيمية

الصادر  132 – 0223يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم  601 – 0606مرسوم رقم   0606مايو  10

، المعدل، المتضمن المصادقة على النظام األساسي للوكالة الوطنية 0223يونيو  26بتاريخ 

 636..............................................................(الوكالة)للدراسات و متابعة المشاريع 

يحدد تعويض الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية و عالوات و تعويضات  6610ر رقم مقر  0606يناير  10

 636..............أعضاء اللجنة الداخلية لصفقات السلطات المتعاقدة بالوزارة األمانة العامة للحكومة

 نصوص مختلفة

 636......................للحكومةيقضي بتعيين موظفين باألمانة العامة  600 – 0606مرسوم رقم    0606مارس  10

 المجلس الدستوري
 634...........................................................................م.د/ 660/0606قرار رقم 

 إشعــــــارات –0

 إعالنـــــات -4
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 –مقررات –مراسيم -2
 تعميمات -قرارات

 وزارة العدل

 تنظيمية نصوص

 0606فبراير   60صادر بتاريخ  6600مقرر مشترك رقم 

يحدد سقف تعويضات األعمال الخاصة لصالح بعض عمال 
  .المحكمة العليا
 نظرا لخصوصية المهام التي تضطلع بها :المادة األولى

مصالح المحكمة العليا و مسؤولياتها الخاصة، و من أجل 
زيادة فاعليتها و تحسين أدائها، يتم إقرار تكملة جزافية 

لصالح بعض عمال (( األعمال الخاصة))خاصة تسمى 
 .المحكمة العليا

(( األعمال الخاصة))المستفيدون من تعويضات : 0المادة 

 :هم

 الوظيفة

 األمين العام

 رئيس مصلحة

 رئيس قسم

أدناه أن يتلقوا  6ال يمكن للمستفيدين المذكورين في المادة 

 .أي تعويضات عن األعمال الخاصة بأي صفة أخرى

 :يحدد المبلغ الشهري لألعمال الخاصة كما يلي :0المادة 

 المبلغ الوظيفة

 42222 األمين العام

 7222 رئيس مصلحة

 3222 رئيس قسم

تمنح تعويضات األعمال الخاصة شهريا بموجب  :0المادة 

الئحة موقعة من طرف األمين العام للمحكمة العليا طبقا 

 .أعاله 6للمادة 

التكاليف المحددة في هذا المقرر يتم تحملها في  :0المادة 

 .بند الرواتب و األجور للقطاع

يلغى هذا المقرر، الذي يسري أثره اعتبارا من : 0المادة 

 .، كل الترتيبات السابقة المخالفة له0202يناير  21

يكلف األمين العام للمحكمة العليا و األمين العام : 7المادة 

لوزارة المالية، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي 
 .ينشرفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 الخارجوالموريتانيين في 

 نصوص مختلفة

 0606يوليو  60صادر بتاريخ  670-0606مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين سفير

السيد  0202يونيو  13يعين اعتبارا من : المادة األولى

محمد الراظي الرقم الوطني للتعريف  ادي احمدو

، سفيرا فوق 81159Q، الرقم االستداللي 6766440324

اإلسالمية الموريتانية لدى العادة وكامل السلطة للجمهورية 

 .الجمهورية العربية السورية

في الجريدة الرسمية  رسومينشر هذا الم :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 0606يوليو  60صادر بتاريخ  670 – 0606 مرسوم رقم

 .يقضي بتعيين سفير

: السيد 0202يونيو  03يعين اعتبارا من : المادة األولى

، سفيرا 3234306660آمدي كمرا، الرقم الوطني للتعريف 

فوق العادة و كامل السلطة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 .لدى جمهورية نيجيريا

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

********** 

 0606يوليو  60صادر بتاريخ  670 – 0606 رسوم رقمم

 .يقضي بتعيين سفير

: السيدة 0202يونيو  03يعين اعتبارا من : المادة األولى

خديجة امبارك فال، الرقم الوطني للتعريف 

السلطة  ةفوق العادة و كامل ة، سفير0333733311

هورية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية لدى الجم

ثيوبية، و ممثلة دائمة لموريتانيا الديمقراطية الفيدرالية اإل

 .لدى اإلتحاد اإلفريقي

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص مختلفة

 0606يوليو  60صادر بتاريخ  0606-110رقم  مرسوم

إلى رتبة جراح  طبيبين يقضي بترقية طالبين ضابطين

 أول من الدرك الوطني مالزم أسنان مالزم أول وطبيب

يان يرقى الطالبان الضابطان الطبيبان التال: المادة األولى

ن على التوالي إلى رتبة جراح يإسميهما ورقميهما االستداللي

ية اعتبارا ئوطبيب مالزم أول بصفة نها زم أولمالأسنان 

 :كما يلي  0610فاتح سبتمبر من 

 الرقم االستداللي االسم الكامل

 106627د  زينب محمد محمد صالح

 101623د  يوسف محمد لمام
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 لدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوميكلف وزير ا :0المادة 

اإلسالمية في الجريدة الرسمية للجمهورية الذي سينشر 
 .الموريتانية

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

 0606يوليو  60صادر بتاريخ  0606-110مرسوم رقم 

إلى رتبة  يقضي بترقية طالب ضابط من الدرك الوطني

 .مالزم عامل بصفة نهائية

يرقى الطالب الضابط محمدو احمدوا الرقم : المادة األولى

إلى رتبة مالزم عامل بصفة نهائية  100000االستداللي د 

 .0606يونيو  60اعتبارا من 

 لدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوميكلف وزير ا :0المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الذي سينشر 
 .الموريتانية

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

 0606يوليو  60صادر بتاريخ  0606-117مرسوم رقم 

عاملين من الجيش الوطني يقضي بترقية طالبين ضابطين 
 .إلى رتبة مالزم من الجيش البري

يرقى الطالبان الضابطان العامالن التالية : المادة األولى
أسماؤهما وأرقامهما االستداللية إلى رتبة مالزم من الجيش 

 .23/20/0202البري اعتبارا من 

 : عنيان هماو الم
به الحاج احمد الرقم آطالب ضابط عامل زكريا  -

113360 
طالب ضابط عامل محمد سيد لقظف الرقم  -

113333 

 يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم :0المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الذي سينشر 
 .الموريتانية

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

 0606يوليو  10صادر بتاريخ  0606-101مرسوم رقم 

إلى  الوطني جيشمن الطبيب يقضي بترقية طالب ضابط 
 .أولمالزم طبيب رتبة 

 عالي محمدنالطبيب يرقى الطالب الضابط : المادة األولى

 أولمالزم طبيب إلى رتبة  160010الرقم االستداللي 

 .0610فاتح يوليو اعتبارا من 

 الوطني بتنفيذ هذا المرسوملدفاع يكلف وزير ا :0المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الذي سينشر 
 .الموريتانية

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

 0606يوليو  10صادر بتاريخ  0606-100مرسوم رقم 

إلى  الجوي جيشمن ال ميكانيكييقضي بترقية طالب ضابط 
  .رتبة مالزم

ابالل محمد  ميكانيكييرقى الطالب الضابط ال: المادة األولى

من الجيش إلى رتبة مالزم  111000الرقم االستداللي  سالم

 .0610 60/60اعتبارا من  الجوي

 لدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوميكلف وزير ا :0المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الذي سينشر 
 .الموريتانية

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

يقضي  0606 يناير 10صادر بتاريخ  6601رقم  مقرر

 بمنح شهادات بالمعادلة لضباط من الجيش البري والجوي

تعتبر الشهادات التي حصل عليها الضباط : المادة األولى

التالية أسماؤهم وأرقامهم العسكرية معادلة لشهادات وطنية 

 :طبقا للتوضيحات التالية  0213نوفمبر  14اعتبارا من 

 الشهادة الممنوحة بالمعادلة الشهادة المتحصل عليها الرقم االستداللي الرتبة االسم واللقب

فورت كلية الحرب الجوية العليا  شهادة اتمام 33347 مقدم محمد المختار خطر
لتنمية التعليم ومهنية التربية العسكرية المشتركة 

 "المرحلة الثانية"

شهادة الدراسات العسكرية 
شرط .( ع.ع.د.ش)العليا 

 النجاح في المسابقة

 (.أ. ش)شهادة األركان  ماجستير في مبادئ العلوم العسكرية 33313 نقيب محمد سالم محمدن

بتنفيذ هذا  قائد األركان العامة للجيوشيكلف  :0المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية الذي سينشر  قررالم
 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الصحة

 نصوص تنظيمية

يحدد  0606يناير  00صادر بتاريخ  6600مقرر رقم 

المستودعات شروط إنشاء و تنظيم و سير عمل 

 .الصيدالنية

يهدف هذا المقرر إلى تحديد شروط إنشاء و : المادة األولى

 .تنظيم و تسيير المستودعات الصيدالنية

 :ال يمكن إنشاء مستودع صيدلي إال :0المادة 

إذا كانت المنطقة الجغرافية المحددة خالية من  -
 الصيدليات؛

الحصول على رخصة مسبقا من وزير  بعد -
 .الصحة

يمكن أن يرخص في إنشاء و تسيير المستودعات : 0المادة 

الصيدالنية لألشخاص غير التابعين للوظيفة العمومية أو 

سنة في المجال  03لمتقاعدين الحاصلين على تجربة ا

 :الصحي و الحاصلين على إحدى الشهادات التالية

  اإلعدادية المهنية  شهادة أوشهادة الكفاءة المهنية

 في مجال التحضير الصيدالني؛

 شهادة ممرض الدولة؛ 
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 شهادة القابلة؛ 

 الصحة يشهادة فني. 

يوجه صاحب الطلب رسالة إلى الوزير المكلف  :0المادة 

و . بالصحة، عن طريق المدير الجهوي للصحة و الحاكم

لف الذي ميحدد الطلب عنوان و موقع المستودع ضمن ال

 :وثائق التاليةمل على التيش

 شهادة تقييد على السجل التجاري؛ 

 شهادة جنسية موريتانية؛ 

  إفادة بأن المعني كان قد خضع لتكوين في صيدلية

 تجارية لمدة ثالثة أشهر على األقل؛

 (6) قل تاريخ  إصدارها عن ثالثةشهادة تبريز ي 

 أشهر؛

  6نسخة من إحدى الشهادات الواردة في المادة. 

يحتوي هذا الطلب على رأي الحاكم و  نأيجب  :0المادة 

المقاطعة حول شهادات صاحب الطلب  يالطبيب الرئيس ف

و نوعية و استصالح األماكن و وجود األدوات الضرورية 

 .لحفظ األدوية بشكل جيد

تسلم رخصة إنشاء و فتح المستودع الصيدلي : 0المادة 

 .بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة

تعتبر الرخصة الصادرة على هذا النحو شخصية : 7المادة 

 .و صالحة فقط للمكان المختار لها و لهذا المستودع فقط

كل تغير لمسير المستودع في  يتسبب أنيجب : 0المادة 

 3و  4، 6:تجديد اإلجراءات المنصوص عليها في المواد

 .من المقرر الحالي، و ذلك في أجل أقصاه شهرين

تلغى كل رخصة لفتح صيدلية تجارية في البلدة،  :0المادة 

بقوة القانون، كل رخصة فتح مستودع صيدالني، و تمنح 

لصيدالني بغية تصفية اشهرا لمسير المستودع  63مهلة 

 .مخزونه

يرخص لمسيري المستودعات في االقتناء و : 16المادة 

الحيازة بشكل مجاني او لغرض كسبي فقط لألدوية أو 

الالئحة المحددة بمقرر  علىابهة لها الموجودة المواد المش

الالئحة المحدودة لألدوية )من الوزير المكلف بالصحة 

 (.المسموح بها للمستودعات الصيدالنية

أسعار البيع في المستودعات هي نفسها المطبقة  :11المادة 

سعر ملصقات على الغالف و تبين . في الصيدليات التجارية

 .البيع

تلتزم األدوية المعروضة للبيع بقواعد  أنيجب  :10المادة 

النظافة و الحفظ الجيد و ان تسلم في غالفها األصلي غير 

 .المغطي

يجب أن تكون الفاصلة بين المستودعين أفقية و  :10المادة 

مترا مهما كان  022حقيقية تبعا لخط مستقيم مباشر طوله 

انحدار األرض، و بعد قياس الطول من طرف مهندس 

 أنلطبوغرافيا يسلم لمسير المستودع الصيدالني إفادة تثبت ا

 .لقياس تم القيام به بالسنتيمترات و التعبير عنه باألمتار

كل مستودع ال يعمل طبقا لترتيبات هذا المقرر، : 10المادة 

مطالب باحترامها في غضون شهر، و بعد انصرام هذا 

 .األجل، يؤدي عدم االحترام إلى إلغاء الرخصة

طرف  نة معاينة المخالفات المرتكبة مخول مفتشية الصيدلت

وكل مخالفة لترتيبات هذا المقرر يمكن . مسيري المستودع

 .النهائي للمستودع أوتؤدي إلى اإلغالق المؤقت  أن

يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتطبيق هذا  :10المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .مية الموريتانيةاإلسال

يعدل  0606فبراير  60صادر بتاريخ  6606مقرر رقم 

 11الصادر بتاريخ  0060بعض ترتيبات المقرر رقم 

، المتعلق بإنشاء وحدة تنسيق و لجنة 0610دجمبر 

إشراف لمشروع بناء و تجهيز مركز لغسيل الكلى بكيهيدي 
 .أطاربو مستشفى 

 من 3المادتين األولى و  تعدل ترتيبات: المادة األولى

، 0216دجمبر  11الصادر بتاريخ  0023المقرر رقم 

المتعلق بإنشاء وحدة تنسيق و لجنة إشراف لمشروع بناء و 
كما : أطاربتجهيز مركز لغسيل الكلى بكيهيدي و مستشفى 

 :يلي
تنشأ على مستوى وزارة الصحة : (جديدة)المادة األولى 

بناء و تجهيز مركز  وحدة تنسيق مشروع : وحدة تدعى
 .لغسيل الكلى بانواكشوط و مستشفى أطار

ز مشورة و لجنة اإلشراف هي جها (:جديدة) 5المادة 

 .للمشروع تنظيم لضمان تسيير ناجع
 :و تكلف بــ

 اعتماد إجراءات تنفيذ المشروع؛ -
 ضمان متابعة تنفيذ المشروع؛ -
 اعتماد ميزانية تسيير وحدة تنسيق المشروع؛ -
وصل بين المشروع و حلقة ابة أن تكون بمث -

 .اإلدارات الوطنية المختلفة
 :أعضاء لجنة اإلشراف هم

  المدير العام لضبط النظم و التنظيم و جودة
 الخدمات و العالج بوزارة الصحة؛

 المدير العام للمصادر بوزارة الصحة؛ 
  ممثل عن خلية التخطيط و التعاون بوزارة

 الصحة؛
  الصناعة؛ممثل عن وزارة االقتصاد و 
 ممثل عن وزارة المالية. 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر،  :0المادة 

دجمبر  11الصادر بتاريخ  0023و خاصة المقرر رقم 

، المتعلقة بإنشاء وحدة تنسيق و لجنة إشراف 0216

لمشروع بناء و تجهيز مركز لغسيل الكلى بكيهيدي و 
 .أطاربمستشفى 
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كلف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا ي :0المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

يتعلق  0606فبراير   60صادر بتاريخ  6600مقرر رقم 

بالتوضيب و التغليف لمنتجات التبغ في الجمهورية 
  .اإلسالمية الموريتانية

 ترتيبات عامة: الفصل األول

يهدف هذا المقرر إلى تحديد إجراءات  :مادة األولىال
التوضيب و التغليف والطباعة على العلب والعبوات و 
أكياس الكرتون وكل شكل من أشكال التوضيب تطبيقا للمادة 

 23الصادر بتاريخ  202 – 0213من القانون رقم  03

و  المتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته و إيرادها 0213يونيو 

 .و تسويقها و إشهارها و ترقيتها و استهالكها توزيعها

يعني توضيب التبغ و منتجات التبغ عملية أو : 0المادة 

 .ليات تغليف منتجات التبغعم

يعني التوضيب وضع البيانات على التبغ :  0المادة 

ومنتجات التبغ، العبارات والبيانات وطريقة االستعمال 
شارات المتعلقة بالتبغ والعالمة التجارية للمنتج والصور واإل

ومنتجاته والتي توضع على التبغ ومنتجات التبغ نفسها، 
على كل تغليف أو وثيقة أو ملصق بيانات أو طوق أو لفافة 

 .ترافق التبغ ومنتجاته المبيوعة للمستهلك

يرمي وضع البيانات اإللزامي على عبوات  : 0المادة 

وعلب التبغ أو أي تغليف أخر إلى تحذير مستهلك منتجات 
التبغ من المخاطر الصحية البالغة التي يتعرض لها 

 .ويعرض لها محيطة

 التوضيب ووضع البيانات: الفصل الثاني 

يحظر أن توضع على معدات تغليف منتجات :  0المادة 

ي بشكل يرية تعطأو إشارات تصوالتبغ عبارات وصفية 
مباشر أو غير مباشر انطباعا خاطئا بأن منتجا للتبغ بعينه 

قليلة "أقل ضررا من غيره وخصوصا عبارات مثل 
من " أو " جد خفيفة"أو " خفيفة"أو " المحتوى من القطران

أو أية عبارات " من الدرجة الدنيا" أو " الدرجة الجيدة
 .ىأخرى حتى لو كانت بلغات أخر

يجب أن تحمل جميع العبوات والعلب وجميع :  0المادة 

أنواع التغليق األخرى لمنتجات التبغ المخصصة للبيع في 
 :العربية والفرنسية بموريتانيا العبارات التالية 

 "مخصص حصريا للبيع في موريتانيا"عبارة  -
 .اسم وعنوان المصنع وبلد التصنيع -

أعاله  3تطبع العبارات المذكورة في المادة "  7المادة 

ويجب أن تطبع . بحروف واضحة مقروءة وبدون اختصار
على األطراف الجانبية لكل كيس أو عبوة أو علبة أو أي 

 .تغليف أخر

الرسائل الصحية المكتوبة تجب طباعتها باللغات :  0المادة 

ة الوطنية بشكل غير قابل للمحو وبحروف بيضاء على خلفي

مغلظا  calibri" كاليبري"ويكون شكل الخط . سوداء

ومضبوطا في الوسط بحيث يكون أكثر وضوحا للرائي 
 .والقارئ

يلزم المصنعون والموردون بأن يقدموا لمصادقة :  0المادة 

وزارة الصحة تصاميم تغليف المنتجات المذكورة في 

من هذا المقرر، وذلك قبل غرض هذه  7و 3المادتين 

 .في السوق المنتجات

توضع التحذيرات الصحية والرسائل األخرى :  16المادة 

في الجزء األعلى من التغليف على مقدمه ومؤخره أو على 
 .كل الواجهات الرئيسة إذا كانت أكثر من اثنتين

يجب أن تظهر التحذيرات الصحية والرسائل :  11المادة 

أو في الوقت نفسه على كل وجه من وجوه كل علبة أو عبوة 
 .على الوجوه الرئيسة إذا كانت أكثر من اثنتين

 .تحظر الكتابة المختلطة واإلعالنات اإلشهارية:  10المادة 

يجب عدم إخفاء الرسائل والتحذيرات أو حجبها  : 10المادة 

 .ببيانات أو صور أخرى

 يجب أن تغطي  التحذيرات الصحية والرسائل :  10المادة 

 .الرئيسة للتغليفعلى األقل من الوجوه  %70

ترفق بهذا المقرر الصور الملونة والرسائل :  10المادة 

التي اعتمدتها وزارة الصحة لالستخدام على تغليف التبغ 
 .ومنتجات التبغ

ولن يقبل أي شكل أخر من الصور أو الصور فوتوغرافية 
 .أو من كتابة رسائل التحذير الصحية

تجدد التحذيرات الصحية والرسائل كل سنتين  : 10المادة 

 .من قبل وزارة الصحة

رض التحذيرات الصحية تتحمل صناعات التبغ كلفة ع
 .تغليف التبغ ومنتجات التبغ والرسائل على

أثناء الفترة االنتقالية المتعلقة بتجديد التحذيرات الصحية 

أشهر يمكن خاللها أن ( 4)والرسائل، تمنح مدة أربعة 

 .في الوقت نفسه سلسلتان متتابعتان تعرض

تظهر الصور بعدد متساو على تغليف مختلف العالمات 
 (.المركات)التجارية 

يجب تحرير نصوص التحذيرات الصحية :  17المادة 

 .والرسائل األخرى باللغات الوطنية وفي الظروف نفسها
 ترتيبات نهائية: الفصل الثاني 

خ توقيع هذا المقرر مدة تمنح ابتداء من تاري:  10المادة 

أشهر للمصنعين والموردين والمصدرين ( 3)تسعة 

والموزعين ومستغلي نقاط بيع السجائر والسيجار من أجل 
وبعد . مواءمة وضعياتهم القانونية مع ترتيبات هذا المقرر

انقضاء هذه المدة لن يقبل أي تصنيع أو توريد أو بيع للتبغ 
 .أو السجائر غير المطابقة للنظم
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يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتطبيق هذا  :10المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 نصوص مختلفة

أغسطس  60صادر بتاريخ  600-0606 مرسوم رقم

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني  0606

 .للبحث في مجال الصحة العمومية

، رئيسا 0606يوليو  60 من يعين اعتبارا :  المادة األولى

لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في مجال الصحة 

 :سنوات ( 6)لمدة ثالث  العمومية

 اعبيد احمد اعبيدالسيد 

كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  ىتلغ : 0المادة 

صادر ال 123-0217 المرسوم رقم خاصةو المرسوم 

ضي بتعيين رؤساء مجالس اقال 0217يوليو  03 بتاريخ

األم والطفل والقلب والمعهد : إدارات مراكز إستطباب 

في مجال الصحة العمومية ومركز إستطباب  للبحثالوطني 

 كيهيدي 

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  يكلف وزير : 0المادة  

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

أغسطس  60صادر بتاريخ  166-0606 مرسوم رقم

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني  0606

 .ألمراض القلب

، رئيسا 0606يوليو  60 من يعين اعتبارا :  المادة األولى

لمدة ثالث  إدارة المركز الوطني ألمراض القلبلمجلس 

 :سنوات ( 6)

 المختار السالكالسيد 

كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  ىتلغ : 0المادة 

الصادر  123-0217 المرسوم رقم خاصةو المرسوم 

ضي بتعيين رؤساء مجالس اقال 0217يوليو  03بتاريخ 

األم والطفل والقلب والمعهد : إدارات مراكز إستطباب 
في مجال الصحة العمومية ومركز إستطباب  للبحثالوطني 
 كيهيدي 

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  ريكلف وزي : 0المادة  

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

أغسطس  60صادر بتاريخ  161-0606مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز 0606

 .االستشفائي للتخصصات

، رئيسا 0606يوليو  60 من يعين اعتبارا :  المادة األولى

االستشفائي للتخصصات لمدة ثالث  المركزإدارة لمجلس 

 :سنوات ( 6)

 الشيخ معطل: السيد 

كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  ىتلغ : 0المادة 

صادر ال 120-2112مرسوم رقم خاصة الو المرسوم 

ضي بتعيين رؤساء مجالس اقال 2112يونيو  10بتاريخ 

 الوطني مركزال ، سيلبابي ،آالك: إدارات مراكز إستطباب 

المركز الوطني والمركز الوطني لنقل الدم  ،تخصصاتلل

 .لتأهيل وتنشيط األعضاء

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  يكلف وزير : 0المادة 

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

أغسطس  60صادر بتاريخ  160-0606 مرسوم رقم

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب  0606

 .األم والطفل

، رئيسا 0606يوليو  60 من يعين اعتبارا :  المادة األولى

( 6)مركز استطباب األم والطفل لمدة ثالث إدارة لمجلس 

 :سنوات 

 موسى محمد سالمالسيد 

كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  ىتلغ : 0المادة 

الصادر  123-0217 المرسوم رقم خاصةو المرسوم 

ضي بتعيين رؤساء مجالس اقال 0217يوليو  03بتاريخ 

األم والطفل والقلب والمعهد : إدارات مراكز إستطباب 

في مجال الصحة العمومية ومركز إستطباب  لبحثالوطني ل

 كيهيدي 

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  يكلف وزير : 0المادة  

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

أغسطس  60صادر بتاريخ  160-0606 مرسوم رقم

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب  0606

 .كيهيدي

، رئيسا 0606يوليو  60 من يعين اعتبارا :  المادة األولى

( 6)لمدة ثالث  كيهيديمركز استطباب ة إدارلمجلس 

 :سنوات 

 ادجيوه كامراالسيد 

كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  ىتلغ : 0المادة 

صادر ال 123-0217 المرسوم رقم خاصةو المرسوم 

يقضي بتعيين رؤساء مجالس  0217يوليو  03بتاريخ 

األم والطفل والقلب والمعهد :  إدارات مراكز إستطباب

ث في مجال الصحة العمومية ومركز إستطباب بحالوطني لل

 كيهيدي 

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  يكلف وزير : 0المادة  

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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أغسطس  60صادر بتاريخ  160-0606 مرسوم رقم

يس مجلس إدارة مركز استطباب يقضي بتعيين رئ 0606

 الشيخ زايد

، رئيسا 0606يوليو  60 من عين اعتبارا ت:  المادة األولى

( 6)مركز استطباب الشيخ زايد لمدة ثالث إدارة لمجلس 

 :سنوات 

 سهله احمد زايد:  السيدة 

تلغى كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  : 0المادة 

صادر ال 097 – 2017رسوم رقم خاصة المو المرسوم 

ضي بتعيين رؤساء مجالس اقال 0217يوليو  13بتاريخ 

الشيخ زايد و كيفه  مستشفى :إدارات مراكز إستطباب

 العمومية بنواكشوط للصحة والمدرسة الوطنية

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  يكلف وزير : 0المادة  

 .الموريتانيةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

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

أغسطس  60صادر بتاريخ  160-0606 مرسوم رقم

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب  0606

 .كيفه

، رئيسا 0606يوليو  60 من عين اعتبارا ي:  المادة األولى

 :سنوات ( 6)مركز استطباب كيفه لمدة ثالث إدارة لمجلس 

 محمد محمود النهاه:  السيد 

تلغى كافة الترتيبات السالفة المخالفة لهذا  : 0المادة 

صادر ال 097 – 2017رسوم رقم خاصة المو المرسوم 

ضي بتعيين رؤساء مجالس اقال 0217يوليو  13بتاريخ 

الشيخ زايد و كيفه  مستشفى :إدارات مراكز إستطباب

 العمومية بنواكشوط للصحة والمدرسة الوطنية

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  يكلف وزير : 0المادة  

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري

 نصوص مختلفة

 0606يوليو  10صادر بتاريخ  606-0606مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين موظف بوزارة الصيد واالقتصاد البحري

الرقم  مامودو اتراوريمحمدو السيد  عيني:  المادة األولى

، الرقم الوطني للتعريف 104756Pاالستداللي 

، مهندس تقني في بحوث المحيطات، مديرا 0607000001

مساعدا لمديرية البحرية التجارية بوزارة الصيد واالقتصاد 

رئيس مصلحة بنفس الوزارة ( وظيفة شاغرة)البحري 

 .11/24/0213سابقا، وذلك اعتبارا من 

هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  نشري : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح 

 الترابي

 نصوص تنظيمية

يوليو  39بتاريخ صادر  372 – 0303مرسوم رقم 
يحدد طرق مالحظة المخالفات وإجراءات تطبيق  0303

العقوبات ويحدد توزيع ناتج الغرامات والعقوبات 
  .المنصوص عليها في مدونة العمران

 أحكام عامة: الفصل األول 

 الهدف: المادة األولى

يحدد هذا المرسوم إجراءات مالحظة المخالفات، وتطبيق 
العقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران في مجال 
الرقابة الحضرية، ويحدد توزيع عائدات الغرامات 

 .والعقوبات

 العقوبات  :0المادة 

 – 2118ق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم تطب
، المتضمن مدونة 2118مارس  12الصادر بتاريخ  112

العمران، وتلك الواردة في هذا المرسوم على جميع 
 .التجمعات الحضرية

 تأهيل الهيئات والوكالء : 0المادة 
تحدد اختصاصات الهيئات اإلدارية والوكالء المكلفين 

كات أحكام قانون العمران بمقرر مشترك بالتحقق من انتها
 .من الوزراء المكلفين بالداخلية والعمران

 اإلجراءات التحفظية  :4لمادة ا

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في مدونة 
العمران، يتم اتخاذ اإلجراءات التحفظية التالية، حسب 

 .الحالة، من طرف الوكالء المؤهلين لهذا الغرض

 الورشة؛ توقيف 
 اإلنذار؛ 
  مصادرة األدوات ومواد الورشة الموجودة في

 الموقع؛
 الهدم؛ 
 الغرامات. 

 معاينة المخالفات: 1المادة 

معاينة المخالفات بعد إجراء الرقابة الروتينية، أو تقديم  تتم
شكاوى مكتوبة إلى المصالح المكلفة بالرقابة الحضرية، أو 
بناء على الطلبات المقدمة من طرف هيئة إدارية أو 

 .مجموعات إقليمية

ويمكن أيضا معاينة المخالفات على أساس المعلومات 
 .المثبتة
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الفة االعتراف بمخ: الفصل الثاني
 القواعد اإلجرائية

 مخالفة القواعد اإلجرائية : 2المادة 

 :تشمل مخالفة القواعد اإلجرائية تنفيذ األشغال

 في حالة عدم وجود رخصة بناء سارية المفعول؛ 
 في حالة عدم وجود تصريح أشغال؛ 
 في حالة عدم وجود إذن بالهدم؛ 
 في حالة عدم وجود إذن بالتقطيع؛ 
  غير قانونية أو معيبة أو في حالة وجود تصاريح

 .احتيالية

 التسوية :7المادة 

يمكن تسوية مخالفة القواعد اإلجرائية بمجرد امتثال  
 .مرتكب المخالفة لإلجراءات المعمول بها

 المالحظة  :8المادة 

تتم مالحظة مخالفة القواعد اإلجرائية من طرف سلطة 
 . مختصة أو مكلفة ومحلفة في مجال الرقابة الحضرية

تتوج إجباريا مالحظة مخالفة اإلجراءات بموجب محضر 
 .مالحظة المخالفة

يجب أن يحدد هذا المحضر تعريف وتحديد صفة الوكيل 
الذي أعد المحضر وهوية الشخص المعني وتاريخ وتوقيت 
المعاينة وإعداد المحضر ومكان المخالفة والمالحظات 

أو كافة  المادية التي قيم بها وتصنيف المخالفات المرتكبة
البيانات األخرى التي تساعد على إمكانية بدأ المتابعة 

 .القانونية
تحال نسخة من محضر مالحظة المخالفة إلى الوزير 

 .المكلف بالعمران التخاذ مزيد من اإلجراءات
كما يتم تقديم نسخة أخرى من محضر مالحظة المخالفة إلى 

 .مرتكبها أو إلى ممثله
  توقيف الورشة :9المادة 

يتم إيقاف الورشة في الموقع فورا وكإجراء احترازي في 
 :حالة ارتكاب المخالفات التالية

  عدم وجود وثيقة ملكية تتعلق بالقطعة
 األرضية موضوع البناء؛

  عدم وجود وثيقة تحديد إحداثيات القطعة
 المراد بنائها؛

 عدم وجود رخصة بناء سارية المفعول. 

ع التوقيف من خالل إفادة وبعد تسوية وضعية الورشة يتم رف
 .برفع التوقيف عن الورشة

 المصادرة : 53المادة 

يتم إعالن مصادرة األدوات ومواد البناء إذا تجاهل مرتكب 
 .المخالفة اإلشعار الذي وجه إليه لتوقيف الورشة

تخضع المعدات والمواد المضبوطة إلى جرد حضوري ويتم 
تكاليف استرجاعها بعد تسوية وضعية الورشة ودفع 

التخزين والحراسة، والتي سيتم تحديد نسب غراماتها 
 .اليومية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمران

مالحظة مخالفة : الفصل الثالث 
 القواعد الجوهرية

 طبيعة المخالفات :55لمادة ا

 :تشمل مخالفة القواعد الجوهرية

  عدم االمتثال للقواعد المنصوص عليها في
المخطط العمراني ) وثائق التنظيم العمراني 

المحلي، خطة االستصالح المفصلة، دفتر 
 ؛(االلتزامات، إلخ 

  عدم االمتثال للقواعد المتعلقة بالمناطق
الساحات العمومية، المناطق غير ) المحمية 

القابلة للبناء، المساحات الخضراء، المساحات 
الزرقاء، االحتياطيات العقارية، المساحات 

 ؛(غير المقطعة، إلخ
 احتالل الشوارع العامة والمساحات العمومية؛ 
  عدم االمتثال للقواعد المطبقة على المباني

المفتوحة للجمهور، وإمكانية وصول 
األشخاص محدودي القدرة على الحركة إلى 

 المباني العالية؛
 باني أو عدم عدم االمتثال لما خصصت له الم

مطابقة األشغال للمخططات الهندسية التي 
 منحت على أساسها رخصة البناء؛

 التموقع الخاطئ للقطعة األرضية؛ 
 مخططات التقطيع غير القانونية أو االحتيالية؛ 
  التقطيع أو الدمج غير القانوني أو االحتيالي

 في المخططات المعتمدة؛
 بعد  المباني المهددة باالنهيار أو التي

 .انهيارها، تهدد سالمة األشخاص والممتلكات

 إلنذارا :50المادة 

يصدر اإلنذار عن المخالفات الجوهرية المنصوص عليها  
 :في المادة السابقة

 :يتم اإلنذار بواسطة إشعار مكتوب ويشمل

 طبيعة المخالفة؛ 
  هدم، )طبيعة وحجم االشغال المزمع تنفيذها

وكذلك  (إصالح، تسوية الواجهة، إلخ 
 .مدتها

 األماكن إغالق :50المادة 

في حالة وجود مبنى أو منشأة معدة الستقبال الجمهور، يتم 
اإلشعار بإغالق المكان حتى االنتهاء الكامل من العمل 
المطلوب، بموجبه أمر إغالق، بعد موافقة الوزير المكلف 

 .بالعمران

 المباني المتهالكة: 54المادة 

اآلئلة للسقوط أو المتباينة بطريقة يطلب من مالك المباني 
غير الئقة مع بيئتها الحضرية المباشرة أو التي أصبحت 
متهالكة بشكل واضح، القيام بأعمال التجديد أو التدعيم أو 
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الهدم، بغض النظر عن شرعية هذه المباني طبقا للتشريع 
 .العقاري والنظام العمراني المعمول بهما

 إحالة اإلنذار :51المادة 

تم إحالة اإلنذار بهدم مبنى أو تدعيمه إلى المالك أو وكيله ت
بواسطة وكيل الرقابة الحضرية وفقا لنموذج يتم تحديده 

 .بقرار من الوزير المكلف بالعمران

ويحدد اإلنذار آجال لهدم البنايات المعنية وفقا لدرجة 
 .االستعجال وحجم الخطر المترتب عليها

أيام عمل اعتبارا ( 8)ثمانية  إال أن هذه اآلجال ال تتجاوز
 .من تاريخ الطعن المنصوص عليه في هذا المرسوم

 التظلم : 52المادة 

يستفيد كل شخص يصدر إليه إنذار بالهدم من مهلة ثالثة 
أيام ، دون اعتبار أيام العطل، للتظلم أمام السلطة ( 1)

في هذه الحالة قد يتم . الهرمية التي يتبع لها وكيل الرقابة
وإذا اقتضى األمر، يتم تعليق األجل . خبرة مستقلة طلب

 .المحدد لإلنذار حتى يتم تقديم تقرير الخبرة

يجب أن يتم الرد المكتوب على التظلم في غضون سبعة 
 .أيام كاملة ابتداء من تاريخ استالمه( 2)

من  121تسري العقوبات المنصوص عليها في المادة  ال
مدونة العمران، إال في حالة عدم تطبيق األوامر من طرف 
المالك أو وكيله، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في 

 .اإلنذار

 العقوبات على المقاولين  :57المادة 

ال يخضع مقاولو أشغال بناء، تعديل أو هدم المباني 
من مدونة  110ص عليها في المادة للعقوبات المنصو

 :العمران إال في حالة ما إذا كانت األشغال

  من المحتمل أن تشكل خطرا على
 مستخدمي الشارع العمومي أو الجيران؛

  تتعلق بالجزء األساسي من المبنى أو
 بمرفقاته المالصقة للملكية العمومية؛

 بمعالم من  تلحق أضرارا جمالية أو مظهرية
 التراث الثقافي؛

  تحد من حركة الجيران بشكل دائم أو أن
يكون من المرجح أن تقلل األشغال بشكل 

 .خطير من القيمة العقارية لممتلكاتهم

 إيقاف األشغال :58لمادة ا

في الحاالت المذكورة في المادة السابقة، وفي حالة ما إذا 
بة الحضرية كانت األشغال في بدايتها، يجوز لوكيل الرقا

توجيه اإلنذار فورا إلى مرتكب المخالفة من أجل إيقاف 
البناء أو التعديل أو الهدم وإعادة المباني إلى حالتها 

 .األصلية

  تكرار المخالفة: 59المادة 

أو  في حالة رفضه التوقيف الفوري لألشغال بعد اإلنذار،
قا يعاقب المخالف وف عودته إلى المخالفة بعد تلقي اإلنذار،

 .من مدونة العمران 110ألحكام المادة 

 رفض االمتثال: 03المادة 

يعاقب طبقا ألحكام القانون الجنائي، كل من يرفض، عندما 
تكون لديه الوسائل، االمتثال ألوامر ضباط الشرطة 

 .القضائية الحضرية

 مخططات التقطيع الخاصة : 05المادة 

اإلعالن عن مخططات التقطيع الخاصة ومشاريع  يتم
االستصالح الحضري عن طريق النشر لمدة شهر كامل 

ويتم النشر في مقر البلدية . وذلك قبل المصادقة عليها
وبعد . المعنية وفي مباني المديرية المكلفة بالعمران

المصادقة عليها توضع هذه المخططات والمشاريع تحت 
 .تصرف الجمهور

عالن المذكور أعاله يعطل تنفيذ مشاريع التقطيع غياب اإل
 .واالستصالح

  الموافقة المسبقة: 00المادة 

يخضع تنفيذ مخططات التقطيع الخاصة للموافقة المسبقة من 
طرف الوزير المكلف بالعمران بناء على تقرير مشترك من 
المسؤول المكلف بالرقابة الحضرية والمدير المكلف 

 .بالعمران

  مخططات التقطيع غير القانونية :00المادة 

تعتبر الغية وعديمة األثر مخططات التقطيع التي لم تخضع 
لترخيص مسبق صادر بموجب الشروط التي تحددها النظم 

 .المعمول بها

  المشاركة في المخالفة: 04المادة 

من مدونة  121العقوبات المنصوص عليها في المادة  تطبق
العمران على األشخاص الذين يقومون أو يساهمون 
ويشاركون أو يدعمون، دون وجه حق أو دون ترخيص 
قانوني، بعملية تخطيط أو تقطيع أرض تقع ضمن المجال 

 .العمومي أو الخاص للدولة أو للمجموعات اإلقليمية

ر يشارك في تنفيذ تلك يواجه الفنيون وكل شخص آخ
المخططات الغير قانونية نفس العقوبات التي يواجهها 
شركاؤهم، دون المساس بالعقوبات التأديبيبة في حالة ما إذا 
كانوا خاضعين للنظام األساسي للوظيفة العمومية أو المطبق 

 .على وكالء المؤسسات العمومية

طات بيع أو تأجير قطع أرضية ناتجة عن مخط :01المادة 
 .غير قانونية

يعتبر مرتكبا للتحايل، كل شخص يقوم ببيع أو تأجير قطع 
 .أرضية تقع داخل مخططات غير قانونية

 بيع أو تأجير قطع أرضية تابعة للدولة: 02المادة 

من مدونة العمران، يعتبر مرتكبا  122تطبيقا للمادة 
للتزوير واستخدام المزور كل شخص يقوم ببيع قطعة 
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في المجال العمومي أو الخاص للدولة أو أرضية تقع 
 .المجموعات اإلقليمية

  احتالل الشارع العام :07المادة 

في حالة احتالل طريق أساسي للمستخدمين، يجوز لضباط 
الشرطة القضائية الحضرية إزالة وإيداع المواد المعيقة 
للطريق في موقع مجهز خصيصا لهذا الغرض على حساب 

قع آخر يتم فيه استيفاء شروط الحفاظ المخالف أو في أي مو
 .على تلك المواد

 الهدم: الفصل الرابع

 األمر بالهدم  :08المادة 

تصدر أوامر الهدم من طرف القاضي المختص بناء على 
 . طلب من الوزير المكلف بالعمران

 الهدم التلقائي  :09المادة 

ء يجوز للوزير المكلف بالعمران أن يأمر بالهدم تلقائيا بنا
على تقرير معلل من المسؤول المكلف بالرقابة الحضرية 

 :في الحاالت التالية

  البناء على أرض محتلة دون حق أو سند
رسمي، أو على أراضي للدولة أو أراضي 
التجمعات العمومية أو على وعاء عقاري 

 كان موضوع تقطيع أو استصالح؛
 بناؤها من  منشأة دائمة تستقبل الجمهور تم

 المواد الهشة؛
  البناء في الشوارع العمومية أو شغل

 .مجالها

 مباني ذات خطورة :03المادة 

في حالة ما إذا اعتبر ضابط الشرطة القضائية الحضرية أن 
مبنى آئال للسقوط ويمثل خطرا وشيكا على سالمة 
األشخاص أو الممتلكات، فيجوز له، وعلى حساب مالك 

ستعانة بأي شخص أو دعم مادي يمكن المبنى المذكور، اال
 .أن يساعد في إزالة ذلك الخطر

وفي هذه الحالة وبعد اتخاذه التدابير الالزمة من أجل ضمان 
سالمة األشخاص والممتلكات، يقوم ضابط الشرطة 
القضائية الحضرية فورا بإبالغ رئيسه الهرمي ويعد له 

 .تقريرا مفصال

 ياألمر بالهدم التلقائ :05المادة 

يتخذ األمر بالهدم التلقائي من طرف الوزير المكلف 
بالعمران بناء على تقرير معلل من طرف المسؤول المكلف 

 .برقابة عمليات االستصالح والبناء

 .إلى الوالي المختص للتنفيذ التلقائي يحال األمر بالهدم

 إجراءات تنفيذ األمر بالهدم التلقائي :00المادة 

أيام عمل ( 1)التلقائي إنذار مهلته ثالثة يسبق عمليات الهدم 
وذلك للسماح لمرتكب المخالفة بتنفيذ الهدم بنفسه أو استعادة 

 .متعلقاته

يتولى حاكم المقاطعة، الذي يرأس لجنة الهدم، اإلشعار 
 .بمهلة األمر بالهدم التلقائي

( 1)عد اإلخطار بأمر بالهدم التلقائي في غضون مهلة ثالثة ب
م يمتثل مرتكب المخالفة، يحرر الحاكم محضر أيام، وإذا ل

رفض يحدد تواريخ ومراجع مختلف اإلشعارات التي تأمر 
بهدم األشغال والمنشآت موضوع المخالفة، وكذلك 
اإلشعارات التي تأمر بإجالء سكان المكان وإخالئه ويقوم 

 .باستدعاء لجنة الهدم

  لجنة الهدم :00المادة 

باستثناء الحاالت المنصوص عليها في هذا المرسوم، فإن 
أي عملية هدم تلقائي لمبنى أو جزء رئيسي منه يجب أن 

 : تنفذ من طرف لجنة يرأسها الحاكم المختص وتضم

  ممثال عن المصلحة المكلفة برقابة عمليات
 االستصالح والبناء؛

 المندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالعمران؛ 
 القضائية الحضرية الذي قام  ضابط الشرطة

 .بمالحظة أسباب الهدم المذكور

  تكاليف الهدم :04المادة 
يمكن إسناد مهمة الهدم إلى شركة خصوصية إذا كان حجم 

 .أو نوع المبنى المطلوب هدمه يتطلبان ذلك
يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف الهدم باإلضافة إلى 

 120المادة  التكاليف اإلدارية كما هو منصوص عليه في
 .من مدونة العمران

يترتب على كل عملية هدم بسبب ارتكاب المخالفات تحرير 
محضر موقع من طرف أعضاء لجنة الهدم يتم تسليم نسخة 
من هذا المحضر على الفور إلى مالك المبنى المهدم أو 

 .وكيله

  الهدم الجزئي :01المادة 

المكلف دون المساس بالمتابعات الجنائية، يجوز للوزير 
بالعمران أو الوالي أن يأمروا المصالح التابعة لكل منهما 
بالشروع بهدم أي بناء، أو هدم أية إضافة جديدة لبناء تم 

 .تنفيذها بعد تلقي إنذار األمر بتعليق األشغال

الغرامات : الفصل الخامس
 والعقوبات

 العقوبات المتعلقة باإلجراءات :02المادة 

دون المساس بالعقوبات الجنائية، وباإلضافة إلى وقف 
الورشات، يجوز فرض غرامات على منتهكي القواعد 

 :اإلجرائية في الحاالت التالية

  (  0.111) غرامة قدرها خمسة آالف
أوقية لعدم تعليق لوحة اإلشعار على النحو 

 ، 2الفقرة  88المنصوص عليه في المواد 
 العمران؛من مدونة  2الفقرة  111و 

 آالف إلى ( 11.111) عشرة غرامة من
ألف أوقية لغياب ( 01.111)أربعين 

رخصة البناء أو رخص الهدم أو التعديل 
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تطبق هذه الغرامة على . في المباني
المهندسين المعماريين والفنيين والمقاولين 

 .الذين شاركوا في تنفيذ هذه البنايات
مل تسوية وفي هذه الحاالت، يشترط لرفع توقيف الع

 .وضعية الورشة ودفع الغرامات
العقوبات المطبقة على مرتكبي المخالفات  :07المادة 

 الجوهرية
دون المساس بالعقوبات الجنائية، يجوز فرض غرامات 

 :على مرتكبي المخالفات الجوهرية في الحاالت التالية

  ألف إلى ( 21.111) غرامة من عشرين
لة ألف أوقية في حا( 01.111)أربعين 

عدم تنفيذ األشغال المنصوص عليها في 
اإلنذار الرسمي بعد نهاية المدة المحددة في 

 اإلنذار؛
  ألف إلى ( 01.111)غرامة من خمسين

ألف أوقية إلعداد ( 111.111)مائة 
مخطط تقطيع غير مرخص أو عدم احترام 

تطبق هذه . التعليمات الواردة بإذن التقطيع
شارك في تنفيذ  الغرامة على أي شخص

 التخطيط المذكور؛
  ألف إلى ( 01.111)غرامة من خمسين

ألف أوقية لبيع قطع ( 111.111)مائة 
أرضية تقع في المجال العام أو الخاص 

 .للدولة

 العقوبات: 08المادة 

دون المساس بالعقوبات الجنائية، تطبق العقوبات التالية على 
 : المخالفين في الحاالت التالية

  تخزين وحراسة المواد المحجوزة عقوبات
تطبيقا لترتيبات مدونة العمران وهذا 

 المرسوم؛
  العقوبات المترتبة على عدم تنفيذ مرتكب

أو إعادة المكان /والمخالفة ألمر الهدم 
 لحالته األصلية؛

  العقوبات الناتجة عن عمليات الهدم التي
تقوم بها الدولة لبنايات أو استصالحات تنفذ 

و بدون سند ملكية على دون ترخيص أ
وعاء عقاري غير مخطط، أو من المفترض 
أنه من األمالك العمومية أو الخصوصية 

 .للدولة
توزيع حصيلة : الفصل السادس 

 الغرامات والعقوبات

  عائدات الغرامات والعقوبات :09المادة 

دفع عائدات الغرامات والعقوبات المحصلة تطبيقا  يتم
ألحكام مدونة العمران وهذا المرسوم في حساب تحويل 

 .خاص مفتوح لدى الخزينة

 التوزيع  :43المادة 

يتم توزيع عائدات الغرامات والعقوبات وفقا ألحكام القانون 
يحدد توزيع هذه العائدات . النظامي المتعلق بقوانين المالية

ات تطبيق هذه الترتيبات، بموجب مقرر مشترك من وإجراء
 .الوزيرين المكلفين بالعمران والمالية

 ترتيبات نهائية: الفصل السابع 
 التطبيق : 45المادة 

يكلف الوزراء المكلفون بالعدل واإلدارة اإلقليمية والمالية 
والعمران، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .سمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةالجريدة الر

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

 0606يوليو  10صادر بتاريخ  677 – 0606 مرسوم رقم

يتعلق بأنماط و أحجام التجمعات السكنية و القواعد العامة 
 .للتقري

من  6من المادة  0طبقا لترتيبات الفقرة : المادة األولى

 27الصادر بتاريخ  221 – 0212القانون التوجيهي رقم 

المتعلق باالستصالح الترابي و المادة األولى  0212يناير 

مارس  17الصادر بتاريخ  227 – 0223من القانون رقم 

، المتضمن مدونة العمران، يهدف هذا المرسوم إلى 0223

تحديد أنماط و أحجام التجمعات السكنية و القواعد العامة 
 .للتقري

 تعريفات: الفصل األول

 أنماط التجمعات السكنية: 1القسم 

تحدد بمفهوم القانون التوجيهي حول االستصالح  :0المادة 

الترابي و مدونة العمران، أماكن السكن او التجمعات 
السكنية في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، على النحو 

 :التالي

 المدينة؛ .1
 البلدة؛ .0
 القرية؛ .6
 .القرية .4

 :يقصد، في مفهوم المرسوم الحالي، بـ : 0المادة 

يقصد بالمدينة ذات سمات التكتل  :المدينة .1
الحضري كل تجمع سكاني يسكنه سكان مقيمون 

نسمة أو تم  30222يبلغ تعدادهم ما ال يقل عن 

 تأسيسه كعاصمة إدارية لوالية أو مقاطعة؛
يقصد بالبلدة ذات سمات التكتل شبه  :البلدة .0

الحضري كل تجمع سكاني يسكنه سكان مستقرون 

 40333و  60222و يتراوح تعدادهم ما بين عن 

 نسمة أو تم تأسيسه كعاصمة إدارية للبلدية؛
يقصد بالقرية ذات سمات التكتل الريفي،  :القرية .6

كل تجمع سكاني يسكنه سكان مستقرون أو شبه 

و  322ح تعدادهم ما بين مستقرون و يتراو

كون نصف سكانه على األقل نسمة و ي 0333

 ليسوا رحال و يسكنون بشكل دائم؛
قرية بخصائص المناطق الريفية، يقصد بال: القرية .4

أو ينوون كل تجمع سكاني يسكنه سكان مقيمون 
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 433و  32االستقرار و يتراوح تعدادهم ما بين 

سوا ، و يكون نصف سكانها على األقل لينسمة
 .رحال

 تعريف البنية التحتية اإلجتماعية الجماعية: 0القسم 

في مفهوم هذا القسم، تتكون البنية التحتية : 0المادة 

 :اإلجتماعية الجماعية من

o أو المباني /المنشآت و: البنية التحتية العمومية
 الوظيفية التابعة للدولة او المجموعات اإلقليمية؛

o  أو /المنشآت و: العموميةالبنية التحتية الجماعية
مستخدمة من طرف المباني الوظيفية ال

المجموعات التابعة للدولة او مجموعة إقليمية 
بموجب القانون او المنجزة من طرف المجموعات 

 على أراض من أمالك الدولة؛
o أو /المنشآت و: البنية التحتية الجماعية الخصوصية

مستخدمة من طرف المباني الوظيفية ال
 ات و التي تعود إليها بموجب القانون؛المجموع

o  األموال المستخدمة الخاصة بالدولة أو المجموعة
أراضي تبنى عليها بنية تحتية من طرف : اإلقليمية

 المجموعة التي تخصصها لالستعمال الجماعي؛
o أراض مملوكة من : األراضي الجماعية الخاصة

طرف جماعة بموجب األمر القانوني المتضمن 
إصالح عقارات و أمالك الدولة و النصوص 

 المطبقة له المعمول بها؛
o األراضي الفردية الخاصة ذات النفع الجماعي :

أراض تابعة ألشخاص طبيعيين أو معنويين 
تمارس عليها المجموعة أو إحدى منظماتها نشاطا 

 .ذي نفع جماعي

 أهداف و مبادئ التقري: الثانيفصل ال

التقري هو الفعل الذي يقوم به سكان يضعون حدا  :0المادة 

 .لحركة إقامتهم باالستقرار في مكان معين و محدد

 :يقوم التقري على المبادئ العامة و األهداف التالية

  عقلنة توزيع السكان و أماكن السكن و البنية
 التحتية األساسية؛

 اكن السكن من اآلثار الضارة أو الحفاظ على أم
المزعجة، كتلوث الهواء و الفيضانات و انجراف 

 التربة، و الضوضاء و االهتزازات؛
  ضمان الشروط التي يرتبط بها تموين كاف و

 فعال للسكان بالسلع و الخدمات األساسية؛
  تمدد للقابلة لاتجنب االستخدام المطلق للموارد غير

 األراضي الزراعية؛و غير المتجددة مثل 
  بشكل منعزل السهر على انسجام اإلنشاءات سواء

لها و كذا المنشآت مع المنظر و احترام أو في مجم
 معايير البيئة و األمن و التعايش؛

  إخالء المناطق القابلة للفيضان، و ضفاف
البحيرات و المجاري المائية و تسهيل نفاذ 

ذه الجمهور إلى الشواطئ و المرور على طول ه
 البحيرات؛

  حفظ المواقع الطبيعية و األثرية و المواقع التي
 تفيد في التسلية؛

 الغابات بكل وظائفها المتنوعة؛ حفظ 
 البحث عن فعالية السياسات العمومية؛ 
  إنشاء شبكة ذات تراتبية ألماكن السكن من أجل

تسهيل تسييرها و النفاذ إلى البني التحتية األساسية 
 و رفاهية السكان؛

 عداد دليل ألسماء األماكن المأهولة، وفقا لقيمنا إ
 االجتماعية و التاريخية؛

 توحيد كتابة أسماء األماكن. 

 القواعد العامة للتقري: الفصل الثالث

 إنشاء التجمعات السكنية: 1القسم 

يخضع إنشاء أي تجمع سكاني جديد، مهما كان : 0المادة 

باإلدارة طه لترخيص مسبق من الوزراء المكلفين من
 .اإلقليمية و العمران و االستصالح الترابي

أعاله  3يصدر الترخيص المشار إليه في المادة  :7المادة 

يجب أن . بناء على طلب من المجموعة المرشحة للتقري
. لبلديةايؤشر هذا الطلب من طرف السلطات اإلدارية و 

المختصة بعد آراء مسببة من المصالح الجهوية للمياه و 
ل و اإلسكان و العمران و البيئة و التنمية الريفية و النق

 .األمن العمومي

يتم إثبات هذا اإلنشاء بموجب مقرر مشترك من الوزراء 
المكلفين باإلدارة اإلقليمية و العمران و االستصالح الترابي، 
باستثناء التجمعات السكنية من نوع القرية أو القرية فيتم 

 .لي المختصإنشاءها بمقرر صادر عن الوا

يبين المقرر المذكور، من بين أمور أخرى، : 0المادة 

 :العناصر التالية

اإلسم الرسمي للتجمع السكني المعتمد من طرف  
 اللجنة الوطنية لتسمية األماكن؛

م المكان بالعربية و الفرنسية سالكتابات الرسمية ال 
 و إذا اقتضى األمر باللغات الوطنية؛

رف مصالح المكتب رمز المكان المقدم من ط 
الوطني لإلحصاء بعد التسجيل في الدليل الوطني 

 للتجمعات السكنية؛
اإلحداثيات الجغرافية للمكان مأخوذة من مكان  

مسجد، مدرسة، مركز صحي )عمومي مركزي، 
 ؛(إلخ...

 حدود المكان؛ 
الفضاء الحيوي كما هو محدد بموجب النظم  

 .المعمول بها

يجب على اإلدارات العمومية احترام استخدام  :0المادة 

أسماء المواقع الجغرافية و أنواعها و كتابتها المحددة في هذا 
 .المرسوم و في النصوص التنظيمية المكملة له

 الدليل الوطني للتجمعات السكنية: 0القسم 
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يتم إنشاء دليل وطني للتجمعات السكنية  :16المادة 

لفة باالستصالح الترابي و لهياكل المكاباالشتراك مع 
 .اإلحصاء و الحالة المدنية

تتم المصادقة على هذا الدليل بموجب مقرر مشترك من 
الوزراء المكلفين باإلحصاء الوطني و اإلدارة اإلقليمية و 

 .الحالة المدنية و االستصالح الترابي

 حدود التجمعات السكنية: 0القسم 

د حدود التجمعات باستثناء المدن، يتم تحدي: 11المادة 

 .السكنية بمقرر من الوزير المكلف باإلدارة اإلقليمية

يتم وضع الوثائق التوضيحية المصاحبة للمقرر من طرف 
 .مصالح الطبوغرافيا المختصة و رسم الخرائط

تحدد حدود التجمعات الحضرية و كذلك  :10المادة 

مخططات )محيطها الحضري من خالل الوثائق العمرانية 

أو /و( SDAU)التنمية الحضرية و االستصالح العمراني 

 .إلخ( PLU)المخططات الحضرية المحلية 

كنية باالمتثال الصارم تحدد حدود التجمعات الس :10المادة 

ختصاص و التي ال يمكن ارية و البلدية ذات االللحدود اإلد
 .الخروج عليها في هذا المجال

قاعدة توزيع البنية التحتية االجتماعية : الفصل الرابع
 الجماعية

تعتبر المدن و البلدات مؤهلة لجميع أنواع البنية : 10المادة 

 .التحتية العمومية

يظل توزيع البنية التحتية العمومية خاضعا لإلطار التنظيمي 
لمنتجة للبنية التحتية و الخدمات ذات اياكل الذي أقرته اله

 (.إلخ...الخريطة الصحية، الخريطة المدرسية)الصلة 

 :تعتبر القرى أو القريات مؤهلة للحصول على :10المادة 

 البنية التحتية الجماعية العمومية؛ 
 النية التحتية الجماعية الخصوصية؛ 
 المستخدمة الخاصة  البني التحتية على األموال

 .و المجموعات اإلقليميةبالدولة أ

 ترتيبات انتقالية و نهائية: الفصل الخامس

سيصدر مقرر مشترك من الوزراء المكلفين : 10المادة 

باإلدارة اإلقليمية و االستصالح الترابي و اإلحصاء الوطني 
و الحالة المدنية بهدف تنظيم التجمعات الموجودة طبقا 

 . من هذا المرسوم 3واردة في المادة للبيانات ال

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 17المادة 

 .المرسوم

يكلف الوزراء المكلفون باإلدارة اإلقليمية و : 10المادة 

الالمركزية و اإلسكان و العمران و االستصالح الترابي و 
ذي اإلحصاء الوطني، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم ال

 .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

 0606ونيو ي 00صادر بتاريخ  670-0606مرسوم رقم 

وزارة اإلسكان والعمران يقضي بتعيين أمين عام 

 واالستصالح الترابي

، محمد محمود سيدي اعل اوبكالسيد  عيني:  المادة األولى

، 46707Sمهندس في الهندسة المدنية، الرقم االستداللي 

لوزارة اإلسكان ، أمينا عاما 0600000001الرقم الوطني 

فبراير  23وذلك اعتبارا من  والعمران واالستصالح الترابي

0202. 

هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  ينشر : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 ة الريفيةوزارة التنمي

 نصوص مختلفة

 0606يوليو  10صادر بتاريخ  601-0606مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مزرعة 

 امبورية

يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مزرعة : المادة األولى

 :امبورية لمدة ثالث سنوات على النحو التالي 

 والي اترارزه:  الرئيس

 : األعضاء

لوزارة التنمية الريفية باترارزة،  المندوب الجهوي -

 ممثل عن وزارة التنمية الريفية ؛

المدير الجهوي للخزينة في روصو، ممثل عن  -

 وزارة المالية ؛

 ممثل منتخب عن عمال مزرعة امبورية ؛ -

ممثل منتخب عن المستفدين من استغالل مزرعة  -

 .امبورية

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  : 0المادة 

 .المرسوم

يكلف وزير التنمية الريفية بتنفيذ هذا المرسوم :  0المادة 

نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الذي ي

 الموريتانية

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

ضي يق 0606 أغسطس 60صادر بتاريخ  6060مقرر رقم 

/ امبود /فم لكليته/ أملباعتماد تعاونية زراعية تدعى 

 .كلكور

 "أمل"المسماة تعتمد التعاونية الزراعية : المادة األولى

وذلك  كوركولوالية  امبودمقاطعة  الواقعة في فم لكليته

 .طبقا للنصوص القانونية المعمول بها

يؤدي عدم مراعاة النصوص القانونية إلى سحب :  0المادة 

 .االعتماد
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نفيذ األمين العام لوزارة التنمية الريفية بت يكلف:  0المادة 

نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية هذا المقرر الذي سي

 .اإلسالمية الموريتانية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات 

 االتصال واإلعالم

 تنظيمية نصوص

يتضمن  0303مايو  54صادر بتاريخ  3002مقرر رقم 

اعتماد مسالك الليصانص و الماستر المدرسة في بعض 

 .مؤسسات التعليم العالي

بناء على رأي المجلس الوطني للتعليم العالي : المادة األولى

يتم اعتماد مسالك الليصانص و الماستر، . و البحث العلمي

ادناه و التي تدرس في بعض المشار إليها في الجدل 

، وفقا للضوابط التربوية لنظام مؤسسات التعليم العالي

و ذلك لفترة . وريتانيادكتورا في م –ماستر  –ليصانص 

سنوات  مدتها خمس سنوات بالنسبة لليصانص و أربع

 .2118 – 2118بالنسبة للماستر بداية من السنة الجامعية 

 :و يتعلق األمر بــ

 جامعة انواكشوط العصرية: Iالجدول 
 

 كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية .5

  المجال عة الشهادةيطب المسلك المعتمد

 اداب ليصانص اساسية اللغة العربية و آدابها

 اداب ليصانص اساسية اللغات الوطنية و اللسانيات

 اداب ليصانص اساسية اللغة الفرنسية و آدابها

 اداب ليصانص اساسية الدراسات اإلنكليزية

 اداب ليصانص اساسية الدراسات الصينية

 اداب ليصانص اساسية الدراسات اإلسبانية

 علوم إنسانية  ليصانص اساسية التاريخ و الحضارة

 علوم إنسانية ليصانص اساسية الجغرافيا

 علوم إنسانية ليصانص اساسية علم اإلجتماع

 علوم إنسانية ليصانص اساسية الفلسفة

 علوم إنسانية ليصانص اساسية البيئة و التنمية

 علوم إنسانية ليصانص اساسية التنمية المحلية

 علوم إنسانية ليصانص اساسية العمل اإلجتماعي

 
 كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية -0

  المجال طبعة الشهادة المسلك المعتمد

 قانون عام ماستر العالقات الدولية و الدبلوماسية

 
 المدرسة العليا المتعددة التقنيات: IIالجدول 

  المعهد العالي لمهن البناء و األشغال العامة و العمران

 المجال طبيعة الشهادة المسلك المعتمد

 أشغال عامة ماستر مهني قيادة األشغال و تسيير المشاريع

 
 المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات: IIIالجدول 

  المجال طبيعة الشهادة المسلك المعتمد

 المحاسبة -المالية  ماستر مهني المحاسبة -المالية 

 التسيير -المعلوماتية  ماستر مهني المعلوماتية المطبقة على التسيير

 
 

تلحق بهذا المقرر تصميمات المسالك المعنية التي  :0المادة 
تحمل ختم الوزير المكلف بالتعليم العالي و السلطة 
الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي و المجلس الوطني 

 .للتعليم العالي و البحث العلمي و يعتبر جزءا ال يتجزأ منه

ص و يعد هذا االعتماد اعترافا بشهادات الليصان :0المادة 
الماستر التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي المعنية في 

 .التخصصات الملحقة بها المسالك المعتمدة
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يتم القيام بتقييم ذاتي، في نهاية السنة الثالثة من : 4المادة 
فترة االعتماد بالنسبة لشهادات ليصانص و السنة الثانية 

مؤسسات بالنسبة لماستر، من طرف الهيئات التربوية في 
التعليم العالي المعنية بتعاون وثيق مع المصالح المختصة 

 .بالوزرة المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي
تسفر عملية التقييم الذاتي عن تقرير يحال إلى جهة الوصاية 

 .و إلى السلطة المكلفة بضمان الجودة في التعليم العالي
ودة في التعليم كلفة بضمان الجمتقوم السلطة ال: 1المادة 

العالي خالل السنة األخيرة من فترة االعتماد بتقييم خارجي 
 .للمسالك المعتمدة

 .على ضوء نتائج هذا التقييم

  بعض المسالك المذكورة، إذا  آويجدد اعتماد كل
 كانت النتائج إيجابية؛

  يسحب اعتماد كل أو بعض المسالك المذكورة، إذا
 .كانت النتائج سلبية

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية : 2المادة 
 .اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

مارس  10صادر بتاريخ  600 – 0606مرسوم رقم 

يقضي بتعيين بعض الموظفين بوزارة التعليم العالي  0606

 و البحث العلمي و تقنيات اإلعالم و اإلتصال

 0202فبراير  23اعتبارا من يعين : المادة األولى

 :الموظفون التالية أسماؤهم، وفقا للترتيبات التالية

 األمانة العامة .1

السيد سيدي مولود إبراهيم همدات، الدليل : األمين العام

إداري مدني، الرقم الوطني للتعريف  F43230المالي 

أيساتا داودا جالو، الدليل : ، خلفا للسيدة1332324626

، أستاذة مساعدة، الرقم الوطني للتعريف G111133المالي 

0733331131. 

 :ديوان الوزير .0

السيد أحمد سالم : المستشار المكلف بالمتابعة و التقييم

مفتش تربوي بالتعليم  X07163محمد الشيخ، الدليل المالي 

، خلفا 6311136303العام و الفني، الرقم الوطني للتعريف 

، أستاذ 03672الي كونتي آمادو كي، الدليل الم: للسيد

، الذي 3343440023محاضر، الرقم الوطني للتعريف 

 .استدعي لمهام أخرى

 المؤسسات العمومية .0

 يمهنالمعهد الجامعي ال

 محمد عبد الجليل احويبيب، الدليل الماليالسيد : المدير

Z33433 أستاذ مؤهل، الرقم الوطني للتعريف ،

علي، أالشيخ احمد الطالب : ، خلفا للسيد2023277333

، أستاذ مؤهل، الرقم الوطني Y33360الدليل المالي، 

 .3204370134للتعريف 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   

 0606يونيو  60صادر بتاريخ  607 – 0606مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة جامعة انواكشوط 

 .العصرية

يعين رئيسا لمجلس إدارة جامعة انواكشوط : المادة األولى

العصرية لمأمورية مدتها ثالث سنوات قابلة للتجديد، و ذلك 

 .0202مايو  14اعتبارا من 

 .محمد األمين ولد الكتاب: السيد

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :0المادة 

 .المرسوم

يكلف وزير التعليم العالي و البحث العلمي و  :0المادة 

تقنيات اإلعالم و اإلتصال بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات 
 البرلمانمع 

 نصوص تنظيمية

 0606يونيو  10صادر بتاريخ  600 – 0606مرسوم رقم 

يقضي بإنشاء و تنظيم و سير عمل مؤسسة عمومية ذات 

 "المعهد الوطني للفنون: "طابع إداري تدعى

 ترتيبات عامة: الباب األول

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري : المادة األولى

 يتمتع المعهد بالشخصية". للفنونالمعهد الوطني : "تدعى

 .يقع مقره في انواكشوط المعنوية و االستقالل المالي و

تحت وصاية الوزير المكلف  "الوطني للفنون المعهد"يوضع 

 .بالثقافة

بمهمة المساهمة  "المعهد الوطني للفنون"يعهد إلى  :0المادة 

ك في الدفاع عن التراث الفني في موريتانيا و تجسيده، و كذل

 .تطويره في ظل احترام تعددية التعبيرات

 : و يعهد إليه أيضا بــ

  تكوين و تأهيل أطر وطنيين متخصصين في

مجاالت الفنون الجميلة و خاصة، الفنون 

التشكيلية، الموسيقى، المسرح، السينما و الحرف 

الهندسة الداخلية و هندسة المناظر )الفنية للتصميم 

 ؛(الرقمي و التصميم بالصور و التصميم

  إنتاج و إخراج و توزيع األعمال السينمائية و

 المسرحية و السمعية البصرية؛

  دعم إبراز المهارات النادرة و خلق الظروف

لمهنية عالية على مستوى مجاالت الفن و التصميم 

 .و اإلبداع

 التنظيم و سير العمل: الباب الثاني
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هيئة من طرف " المعهد الوطني للفنون"يدار : 0المادة 

تحكمها ترتيبات المرسوم " مجلس اإلدارة: "مداولة تدعى 

، 1332أغسطس  13الصادر بتاريخ  113 – 32رقم 

المعدل، المحدد لتشكيلة و تنظيم و سير عمل الهيئات 

 .المداولة للمؤسسات العمومية

 : يتكون مجلس اإلدارة من :0المادة 

 رئيس؛ -

 ممثال عن الوزارة المكلفة بالثقافة؛ -

 عن الوزارة المكلفة باالقتصاد؛ ممثال -

 ممثال عن الوزارة المكلفة بالمالية؛ -

 ممثال عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني؛ -

ممثلين عن هيئات معترف بها و عاملة  (4) أربعة -

في مجاالت الموسيقى و السينما و المسرح و 

الفنون التشكيلية معينين من طرف الوزير المكلف 

 بالثقافة؛

 .المعهد عمال ممثال عن -

يعين رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بموجب :  0المادة 

باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة لمأمورية  مرسوم و

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة إال أن ( 6)مدتها ثالث 

مأمورية أي عضو تنتهي تلقائيا عندما يفقد هذا العضو 

 .الصفة التي من أجلها تم تعيينه

دارة كل الصالحيات الضرورية منح لمجلس اإلت: 0المادة 

لتوجيه و دفع و رقابة نشاطات المعهد، مع مراعاة 

الصالحيات الممنوحة لسلطة الوصاية و لوزير المالية طبقا 

إبريل  24الصادر بتاريخ  223 – 32لألمر القانوني رقم 

1332. 

دارة حول كل موضوع مهم بصفة عامة يداول مجلس اإل

 .لمعهد أو تسييرهلتوجيه نشاط ا

و له على وجه الخصوص صالحية المداولة في المسائل 

 :التالية

  المصادقة على حسابات التسيير بالنسبة للسنة

 المالية المنصرمة و التقرير السنوي للنشاط؛

 خطط المعهد؛ 

 المصادقة على الميزانية؛ 

 الترخيص للقروض و الكفاالت و الضمانات؛ 

 ؛الترخيص للمبيعات العقارية 

 التعويضات بما فيها تلك الخاصة بالمدير و  تحديد

 مساعده؛

  المصادقة على التساعير و المراجعات المرتبطة

 بها؛

 الترخيص لمبيعات األسهم المالية؛ 

  المصادقة على النظام الداخلي للجان الصفقات و

 .العقود

دارة في إطار مهامه لجنة تساعد مجلس اإل :7المادة 

 .ين أعضائهللتسيير يختارها من ب

أعضاء يكون من بينهم ( 4)تتكون لجنة التسيير من أربعة 

 .إلزاميا رئيس مجلس اإلدارة

( 6)تجتمع لجنة التسيير مرة واحدة على األقل كل ثالثة 

 .أشهر، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك

يتمتع الوزير المكلف بالثقافة بصالحيات  :0المادة 

الترخيص و المصادقة و التعليق أو اإللغاء و يمارس 

من  02صالحيات الوصاية طبقا للشروط المحددة في المادة 

إبريل  24الصادر بتاريخ  223 32األمر القانوني رقم 

1332. 

من  للمعهد الوطني للفنونيتكون الجهاز التنفيذي : 0المادة 

مدير مساعد معينين بمرسوم صادر عن مجلس  مدير و
الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، و يتم إنهاء 

 .نفس الشروطا لمهامهما وفق

لصالحيات الضرورية لضمان االمدير كل  حيمن: 16المادة 

مع  "المعهد الوطني للفنون"تنظيم و سير عمل و تسيير 

 .إلدارةمراعاة الصالحيات الموكلة إلى مجلس ا

سعيا إلى تنفيذ مهامه يمارس المدير السلطة : 11المادة 

الهرمية و السلطة التأديبية على كافة عمال المعهد و لهذا 

 :الغرض فهو

  يكلف بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس

 اإلدارة؛

 و هو اآلمر بالصرف الوحيد لميزانية المعهد؛ 

 أمام  دنية وميمثل المعهد في كل إجراءات الحياة ال

 القضاة؛

  و له الصالحيات الكاملة في اكتتاب و تعيين و

تسريح العمال، مع مراعاة احترام القواعد و 

اإلجراءات المحددة في هذا اإلطار من طرف 

 مجلس اإلدارة؛

  يكلف بإبرام الصفقات و اإلتفاقات و اإلتفاقيات مع

 .مراعاة احترام النظم المعمول بها

ن مقبولة يجب أن توقع كل تكو أنمن أجل  :10المادة 

أعمال المعهد من طرف المدير، و يمكن لهذا األخير و 

ال سلطة توقيع كل أو تحت مسؤوليته إعطاء بعض العم

 .األعمال اإلدارية بعض

في حالة غياب أو عجز المدير يحل محله المدير  :10المادة 

 .المساعد

 النظام اإلداري و المحاسبي و المالي: الباب الثالث

لمدونة " المعهد الوطني للفنون"يخضع عمال  :10مادة ال

 .الشغل و اإلتفاقية الجماعية
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يتم تحديد تنظيم المعهد عبر هيكلة يصادق عليها مجلس 

 .اإلدارة

يجب أن تضم هذه الهيكلة بنية إدارية مالئمة لخصوصية 

المسرح و : مهام المعهد، و أن تضم مصالح تكلف بما يلي

يم الراقصة و الفنون التشكيلية و الموسيقى و فنون تصم

 .السينما و السمعيات البصرية و اإلدارة و الشؤون المالية

مما  للمعهد الوطني للفنونتتكون الموارد المالية : 10المادة 

 :يلي

o إعانة التوازن المقدمة من ميزانية الدولة؛ 

o  أجنبية أو  أواإلعانات المتأتية من هيئات وطنية

 دولية؛

o القروض؛ 

o ات؛التبرعات و الهب 

o المداخيل الناتجة عن نشاطات المعهد؛ 

o أية إيرادات ظرفية مرخصة أخرى. 

 :تتضمن مصاريف المعهد :10المادة 

  التكاليف العامة للتسيير، )مصاريف التسيير

تكاليف المعدات و المواد المختلفة و أجور و 

 ؛(رواتب و صيانة البنايات و المنشآت

  ؛(اء التجهيزاتاقتن)مصاريف االستثمار 

 كل المصاريف المرتبطة بنشاط المعهد. 

للمعهد الوطني يتم إعداد الميزانية المتوقعة : 17المادة 

دارة، و طرف المدير، و تعرض على مجلس اإل من للفنون

( الفنية و المالية)بعد الموافقة عليها تحال إلى الوصاية 

عمول للمصادقة عليها في اآلجال المحددة، طبقا للنظم الم

 .هاب

يتم تنظيم محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة  :10المادة 

التجارية المحددة في الخطة المحاسبية الوطنية من طرف 

دارة بناء على مالي يتم تعيينه من طرف مجلس اإل مدير

 .اقتراح من المدير

تدقق حسابات المعهد سنويا من طرف مفوض : 10المادة 

 .ير المكلف بالماليةحسابات معين من طرف الوز

يقوم مفوض الحسابات بتدقيق السجالت المحاسبية و 

الصناديق و المحفظة و القيم و التأكد من صدقية الجرود و 

 .الحصيالت و الحسابات

في إطار تنفيذ مهامه يتمتع مفوض الحسابات بصالحيات 

 .البحث في كل الوثائق الموجودة

من بين الخبراء يتم اختيار مفوض الحسابات  :06المادة 

المحاسبين المسجلين على الئحة السلك الوطني للخبراء 

 .المحاسبين

يجب أن يوضع تحت تصرف مفوض الحسابات : 01المادة 

لس جرد و حصيلة و حساب كل سنة مالية قبل اجتماع مج

دارة المخصص للمصادقة عليها و ذلك قبل انتهاء مهلة اإل

 .نة المالية المعنيةأشهر الموالية لختام الس (6) الثالث

لف بالمالية مكيعد مفوض الحسابات تقريرا مفصال للوزير ال

حول تنفيذ المهمة الموكلة إليه، و يشير، عند اإلقتضاء، إلى 

يحال هذا التقرير إلى . التجاوزات أو األخطاء التي لوحظت

 .مجلس اإلدارة

للرقابة  "المعهد الوطني للفنون"يخضع : 00المادة 

لمحددة بموجب األحكام التشريعية و الترتيبات الخارجية ا

 .التنظيمية المنظمة لرقابة المالية العمومية

 ترتيبات نهائية:الباب الرابع

الثقافة و الصناعة التقليدية و  يكلف  وزير :00المادة 

العالقات مع البرلمان و وزير المالية كل فيما يعنيه بتنفيذ 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

************* 
 0606فبراير  60صادر بتاريخ  6600مقرر  مشترك رقم 

ارد صندوق ترقية يقضي بإنشاء هيئة مكلفة بتحصيل مو

 .البصري اإلشهار واالتصال السمعي

من المرسوم رقم  4تطبيقا لترتيبات المادة :  المادة األولى

المتضمن إنشاء صندوق  0213ماير  01بتاريخ  37-0213

البصري والمحدد لطرق لترقية اإلشهار واالتصال السمعي 

 .تسييره، يتم إنشاء خلية تحصيل موارد الصندوق المذكور

كلف خلية التحصيل بالتعاون مع محاسب الصندوق، ت

بتصور وتحديد وتنفيذ إجراءات وآليات تحصيل إيرادات 

الصندوق، وفقا لألحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها 

على هذا األساس، يمكن لخلية التحصيل،  إذا لزم األمر 

اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها تعجيل المتابعات الالزمة 

 .حصيلللت

يرأس خلية التحصيل رئيس خلية يعينه رئيس سلطة تنظيم 

اإلشهار، يساعد رئيس الخلية وكالء متابعات يعينهم رئيس 

 .سلطة تنظيم اإلشهار

 .يظل استالم ايرادات الصندوق من مسؤولية المحاسب

هي جميع  اإليداعالنفقات المستحقة من صندوق :  0المادة 

 :النفقات المتعلقة ب 

 شهارية ؛ترقية الخدمات اإل -

المساهمات في تمويل اإلنتاج السمعي البصري  -

 وتنمية صناعة السمعيات البصرية في موريتانيا ؛

 المساهمات في ترقية قطاع اإلعالم واالتصال ؛ -

 ترقية التعليم والثقافة والتربية الصحية ؛ -

 .تغطية مصاريف التحصيل والمتابعة -



 5641العدد  ........................0202  سبتمبر 51 بتاريخ  ة اإلسالمية الموريتانية الجريدة الرسمية للجمهوري

 

392 
 

الجريدة الرسمية للجمهورية  فيهذا المقرر ينشر  :0المادة 

 .اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

مارس  60صادر بتاريخ  600 – 0606مرسوم رقم 

لوزارة الثقافة و  العام يقضي بتعيين األمين 0606

 .الصناعة التقليدية و العالقات مع البرلمان

، السيد 0202فبراير  23يعين اعتبارا من  :المادة األولى

أحمدو عداهي أخطيره، أستاذ تعليم عالي، الرقم اإلستداللي 

088237J  أمينا 4444273473الرقم الوطني للتعريف ،

الصناعة التقليدية و العالقات مع  ولوزارة الثقافة  اعام

لد سيد أحمد، الرقم وباه أالبرلمان، خلفا للسيد أحمد ولد 

الرقم الوطني للتعريف  089142Sاللي اإلستد

3642011406. 

الصناعة التقليدية و  و الثقافة يكلف وزير :0المادة 

العالقات مع البرلمان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التشغيل والشباب والرياضة

 نصوص تنظيمية

يعدل  0610دجمبر  10بتاريخ صادر  1610مقرر رقم 

يناير  60بتاريخ  60/0610بعض ترتيبات المقرر رقم 

بتاريخ  1100المعدل لبعض ترتيبات المقرر رقم ,  0610

للجنة قيادة مشروع دعم  المنشئ,  0610يوليو  60

  .وتكوين وتشغيل الشباب ويحدد إجراءات إدارته

 0,( جديدة) 1د تعدل ترتيبات الموا : المادة األولي

من المقرر رقم  ( جديدة) 3,  (جديدة) 4، (جديدة)

المعدل ,  0213يناير  26ا بتاريخ .ع .ع .و.و 26/0213

 0213يوليو  20بتاريخ  1100لبعض ترتيبات المقرر رقم 

غيل الشباب المنشئ للجنة قيادة مشروع دعم و تكوين وتش, 

 :علي النحو التالي ,  تهو يحدد إجراءات إدار

يتم داخل وزارة التشغيل و الشباب  : (جديدة )المادة األولي 

تشغيل نة قيادة لمشروع دعم و تكوين و و الرياضة إنشاء لج

 .الشباب 

تتكون لجنة قيادة مشروع دعم و تكوين  ( :جديدة) 2المادة 

 :و تشغيل الشباب من 

 الشباب و األمين العام لوزارة التشغيل و :الرئيس 

 . الرياضة

 : األعضاء

  المستشار الفني لوزير التشغيل و الشباب و

 المكلف بالتشغيل ؛, الرياضة 

  المستشار الفني لوزير التشغيل و الشباب و

 المكلف بالتمويالت الصغيرة ؛, الرياضة 

  المدير العام المساعد للتشغيل ؛ 

 يب و التكوين ؛ذمدير مشاريع الته 

 مدير استراتيجيات و سياسات التشغيل ؛ 

 ترقية التمويالت الصغير؛ مدير 

 مدير الدراسات و البرمجة و التعاون؛ 
  المدير العام للوكالة الوطنية لترقية تشغيل

 الشباب ؛
 مدير المكتب الوطني لإلحصاء ؛ 
  ممثل لوزارة االقتصاد و الصناعة 
 ممثل لوزارة المالية ؛ 
 ممثل لوزارة التعليم الثانوي و التكوين المهني ؛ 
 دن ؛االبترول و الطاقة و المع ممثل لوزارة 
 ممثل لوزارة الصيد و اال قتصاد البحري ؛ 
 ممثل لوزارة التنمية الريفية ؛ 
 ممثل لوزارة التجهز و النقل ؛ 
 الحرة ؛ ممثل التحادية الخدمات و المهن 
  موريتانيا؛نفدر الية العامة لعمال ممثل للكو 

 ؛ينممثل التحاد العمال الموريتاني 

جنة القيادة البنك اإلفريقي للتنمية جلسات ل يحضر ممثل

 .بصفة مراقب 

 .يتولى منسق المشروع مهمة مقرر اللجنة 

د لجنة القيادة لجنة متابعة تساع (:الجديدة ) 4المادة 

مع مرة تتجلقيادة و ع هذه األخيرة لسلطة لجنة اوتخض

واحدة علي األقل كل ثالثة أشهر لفحص حالة التقدم الفنية و 

متابعة منسق يرأس لجنة ال. ية و المادية للمشروع المال

 , اب بتشغيل الشمشروع دعم تكوين و 

 :وتضم األعضاء التاليين 

 مدير ترقية التمويالت الصغيرة ؛ 

  المدير العام للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب

 ؛

 مدير المكتب الوطني لإلحصاء ؛ 

 ؛مهنيلتعليم الثانوي و التكوين الممثل لوزارة ا 

  ممثل لمديرية مشاريع التهذيب و التكوين. 

تشغيل يسند مشروع دعم تكوين و  : (جديدة ) 5المادة 

الشباب لمديرية استراتيجيات و سياسات التشغيل علي 

ب و الرياضة و التي يتولى مستوي وزارة التشغيل و الشبا

 .قهمديرها تنسي

 .كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر  ىتلغ: 0المادة 

وزارة التشغيل والشباب ليكلف األمين العام  : 0المادة 

والرياضة ومدير استراتيجيات وسياسات التشغيل، كل فيما 

يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

---------------- 
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 ةفلتخم صوصن

 0606يوليو  10صادر بتاريخ  600-0606مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة المركب 
 .االولمبي

هيئة  إدارة يعين رئيس وأعضاء مجلس: المادة األولى

 :سنوات ( 6)المركب االولمبي لمأمورية من ثالث 

 صو عمار عبدول:  السيد الرئيس
 :  األعضاء

المدير العام للرياضة ممثال لوزارة التشغيل  -
 والشباب والرياضة ؛

مديرة الدراسات والنظم والتعاون بالمديرية العامة  -
 للخزينة والمحاسبة العمومية ممثلة لوزارة المالية؛

منسق خلية الدعم في المديرية العامة للصحة  -
 ممثال لوزارة الصحة ؛

 نواكشوط ؛المجلس الجهوي بممثل ل -
االتحادية الموريتانية لكرة القدم ممثال رئيس  -

 للتجمعات الرياضية ؛

 ممثال لعمال هيئة المركب االولمبي ؛ -

مكلف بمهمة ممثال لوزارة التعليم الثانوي  -

 والتكوين التقني والمهني ؛

المستشارة الفنية المكلفة بالعالقات مع البرلمان  -

 ممثلة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات

 .مع البرلمان

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0 المادة

 .المرسوم

وزير التشغيل والشباب والرياضة بتنفيذ يكلف :  0المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية هذا المرسوم 

 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزارة األمانة العامة للحكومة

 نصوص تنظيمية

 0606مايو  10صادر بتاريخ  601 – 0606مرسوم رقم 

 106 – 0660 يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم

، المعدل، المتضمن 0660يونيو  60الصادر بتاريخ 

المصادقة على النظام األساسي للوكالة الوطنية للدراسات 

 .(الوكالة)و متابعة المشاريع 

من النظام ( جديدة) 3تلغى ترتيبات المادة : المادة األولى

األساسي للوكالة الوطنية للدراسات و متابعة المشاريع 

الصادر  132 – 0223المصادق عليه بالمرسوم رقم 

 :، المعدل، و تستبدل كما يلي0223يونيو  26بتاريخ 

تدار الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة  (:جديدة) 0المادة 

لجنة التوجيه "المشاريع من طرف جهاز مداول يسمى 

يرأسها موظف سام في الدولة، و يضم " االستراتيجي

 :األعضاء التاليين

 عضو بديوان الوزير األول: 

 ممثل عن الوزارة المكلفة باإلقتصاد؛ 

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛ 

 ارة المكلفة بالتجهيز و النقل؛ممثل عن الوز 

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة؛ 

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية؛ 

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالمياه و الصرف

 الصحي؛

 ممثل عن الوزارة المكلفة باإلسكان والعمران. 

تخضع لجنة التوجيه االستراتيجي لترتيبات المرسوم رقم 

، المعدل، 1332أغشت  13لصادر بتاريخ ا 113 – 32

المحدد لتشكيلة و تنظم سير عمل األجهزة المداولة 

 .للمؤسسات العمومية

المخالفة لهذا السابقة تلغى كافة الترتيبات : 0المادة 

  .المرسوم

يكلف الوزراء كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم  :0المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يحدد  0606يناير  10صادر بتاريخ  6610مقرر رقم 

عن الصفقات العمومية و  تعويض الشخص المسؤول

عالوات و تعويضات أعضاء اللجنة الداخلية لصفقات 

 .السلطات المتعاقدة بالوزارة األمانة العامة للحكومة

محمد الحسن : يخصص تعويض شهري للسيد: المادة األولى

اللب بصفته رئيس اللجنة الداخلية للصفقات بالوزارة األمانة 

خمس و  ويض بمبلغ قدرهالعامة للحكومة و يحدد هذا التع

 .أوقية جديدة( 030222)عشرون ألف 

تحدد العالوات و التعويضات المخصصة  :0المادة 

ألعضاء اللجنة الداخلية لصفقات السلطات لمتعاقدة باعتبار 

خمسة عشر  مسؤولياتهم لدى هذه اللجنة بمبلغ جزافي قدره

 .أوقية جديدة شهريا لكل عضو( 130222)ألف 

تطع هذه المبالغ من ميزانية الوزارة األمانة تق :0المادة 

 .العامة للحكومة

يكلف األمين العام المساعد للحكومة و المراقب  :0المادة 

المالي للوزارة و المدير العام للخزينة و المحاسبة العمومية 

كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 

 .ريتانيةالرسمية للجمهورية اإلسالمية المو

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

 نصوص مختلفة

مارس  10صادر بتاريخ  600 – 0606مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين موظفين باألمانة العامة للحكومة 0606

، تعيين 0202مارس  23يتم اعتبارا من : المادة األولى

الموظفين التاليين أسماؤهما باألمانة العامة للحكومة، و ذلك 

 :التاليةطبقا للبيانات 

 األمانة العامة للحكومة
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 اإلدارة المركزية

 المديرة العامة للتشريع و الترجمة و نشر الجريدة الرسمية

 حمود الطفيل بوبه، أستاذ تعليم عال، : المدير العام

، الرقم الوطني Y03333الرقم اإلستداللي 

، مستشار مكلف بالشغل 4344334341للتعريف 

العمل و عصرنة بوزارة الوظيفة العمومية و 

زكرياء تيام، الذي : اإلدارة سابقا، خلفا للسيد

 استدعي لمهام أخرى؛

 اللجنة الوطني لرقابة الصفقات العمومية

 الرقم اإلستداللي قاض، زكرياء تيام،  :الرئيس

N34661 ، الرقم الوطني للتعريف

، المدير العام للتشريع و الترجمة 3343236323

 .سابقاو نشر الجريدة الرسمية 

يكلف الوزير األمين العام للحكومة بتنفيذ هذا  :0المادة 

المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 المجلس الدستوري

 د.م/ 660/0606قرار رقم 

مشروع القانون النظامي الذي يتضمن :  المادة األولى

 0217/213بعض أحكام القانون النظامي رقم تعديل 

المحدد لتشكيلة وتنظيم سير  0217يوليو  3الصادر بتاريخ 

 .اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مطابق للدستور

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية  :0المادة 

 .اإلسالمية الموريتانية

من طرف المجلس  هذا القرار مداولةو هكذا تمت 

بحضور  10/23/0202م الدستوري في جلسته المنعقدة يو

: السيد جالو مامادو باتيا رئيسا و عضوية كل من السادة 

 /،  محمد محمود ولد الصديق، ذشة بنت دشق ولد امحيمديع

ولد محمد محمود، أحمد  يىيح /ذ ،احمد فال ولد امبارك

 با با مريم كويتا،أحمد جباب، سالمة بنت لمرابط ، 

 .حيموت

 إعالنـــــات -4

  6425/4242ع رقم ائإعالن ضتصريح ب

سنة ألفين و ل تءسع عشر أغسطسالموافق ال برعاء في يوم األ

 .عشرون

عن  03/35/0303الصءدبر عتءبريخ  0583عنء  على إعالن ضءئع 

 .مفوضية اإلنءعءت القضءئية

اقود ال، موثق شءمخ محمد محمود/ ذ حضر لدى مكتبنء نحن

، محمد سءلم أمود مودي: السيدلتوثيق الاقود،  6عءلمكتب برقم 

، الحءمل للرقم الوطني للتاريف في كرو 0850المولود سنة 

 .القءطن في انواكشوط 0805000002

 08450: سندين عقءبريين، األول يحمل الرقم أنه ضءع عليه حصرو 

 . الكل عدائرة اترابرزة 08425و الثءني يحمل الرقم 

ا ات القءنونية طبقء أنه يدلي عهذا التصريح عغية اتخءذ كءفة اإلجرو 

للقوانين المامول عهء في الجمهوبرية اإلسالمية الموبريتءنية 

 .الستصدابر نسخة أصلية منهء

و عاد إطالع المصرح على مضمون هذا التصريح أقره و وقع 

 .عليه دون زيءدة أو نقصءن

*************** 
  26242/4242إعالن ضياع رقم 

سنة ألفين و ل أغسطس الاشرونسءعع و الموافق ال خميسفي يوم ال

 .عشرون

عءلمكتب برقم اقود ال، موثق شءمخ محمد محمود/ ذ صرح لنء نحن

في  0868المولود سنة محمد اعءعي اعمر، : السيدلتوثيق الاقود،  6

القءطن في  0330000006 ، الحءمل للرقم الوطني للتاريفكيفه

: ة برقمانواكشوط عوصفه مءلك النزل المشيد على القطاة األبرضي

دائرة  0388موضوع السند الاقءبري برقم  H10الواقاة عءلحي  02

 . اترابرزة

عتءبريخ  0882أنه ضءع عليه طبقء لشهءدة إعالن ضءئع برقم 

السند يحمل اسم اعءعي  أنو  0عن مفوضية المينء   06/35/0303

عهذا التصريح عغية تسجيله و اإلشهءبر عنه في  دلىو أنه أ اعمر

 . و ليخدم عهم اهو حق الجريدة الرسمية

و عاد إطالع المصرح على مضمون هذا التصريح أقره و وقع 

 .عليه دون زيءدة أو نقصءن

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4202أكتوبر  42 عتءبريخ 2454وصل رقم 

 المنظمة الموريتانية لألمانة: تسمىة جمعي
عواسطة هذه  ولد عبد هللا، و الالمركزية أحمدويسلم وزير الداخلية 

الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن الجماية 

 .المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30لصءدبر عتءبريخ ا 082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .تالمتالق عءلجمايء 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 اجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط : مقر الجماية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أحمد أمحمد عيدله: الرئيــــــــس

 عيشه محمد ألويمين : ةالاءم ةاألمين

 إسلم أحمد اعل: ةخزينأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  4202أغسطس  24 عتءبريخ 2000وصل رقم 

 جمعية بساتين الخير: تسمىة جمعي
عواسطة هذه  و الالمركزية أحمدو ولد عبد هللا،يسلم وزير الداخلية 

الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن الجماية 

 .المذكوبرة أعاله
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يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864 تخضع هذه الجماية للقءنون برقم

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

ي إدابرتهء في النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير ف

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 اجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط : مقر الجماية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 نة الكوبر يحي ميمو: ةالرئيــــــــس

 منءية محمد الحضرامي الطءيع : ةالاءم ةاألمين

 نء محمد نامهمحمد سيد: ةخزينأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  25 عتءبريخ 2002وصل رقم 

 نادي البراق للفروسية: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864 يونيو 38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 بريءضية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 عوالية آدبرابر  –أطءبر : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 محمد عبد هللا محمد صءلح : الرئيــــــــس

 محمد الشيخ محمد صءلح : األمين الاءم

 أعهءه عبدي: ةمءليال ةأمين

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2006وصل رقم 

 منظمة مجموعة أمل المجرية: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864ماية للقءنون برقم تخضع هذه الج

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

وبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في النظءم األسءسي للجماية المذك

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 المجرية : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 الحسين ولد انتيه : الرئيــــــــس

 الداه ولد خمبءبره : األمين الاءم

 مريم عنت كءعر: ةمءليال ةأمين

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2002وصل رقم 

 ...منظمة أعمل آلخرتك كأنك: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864 يونيو 38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط الشمءلية  – النايم دابر: مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 فءطمة امبءبركه محمد الداه : ةالرئيــــــــس

 خديجة أحمد عون : ةالاءم ةاألمين

 هللافءطمة محمد عبد : ةمءليال ةأمين

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2022وصل رقم 

رابطة المستشارين الجهويين : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 الموريتانيين
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 تنموية: يةأهداف الجما

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط : مقر الجماية

 :مكتب الجمايةتشكلة 

 الداه سيد عبد هللا الددش: الرئيــــــــس

 الزين محفوظ الطءهر : األمين الاءم

 عءليون حمزة صءبر: ةمءليأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2020وصل رقم 

 منظمة التقدم لدمج الشباب: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864 تخضع هذه الجماية للقءنون برقم

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864
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يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

ي إدابرتهء في النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير ف

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 تنموية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 مقءطاة عرفءت: مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 كزوالقءدبر محمود ان عبد: الرئيــــــــس

 كزو الخليفة محمد فءل ان: األمين الاءم

 أحمد عءب الشيخ حبيب: ةمءليأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2024وصل رقم 

جمعية العهد من أجل االنسجام : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 اإلجتماعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864 يونيو 38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 والية انواكشوط الشمءلية : مقر الجماية

 :التنفيذية جمايةتشكلة ال

 المختءبر سيدي عءب: الرئيــــــــس

 يحي أحمد : األمين الاءم

 فءطمة المختءبر السءلم: ةمءليال ةأمين

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2025وصل رقم 

 جمعية الفائدة الخيرية : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

لجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في النظءم األسءسي ل

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواذيبو  : مقر الجماية

 :يةمكتب الجماتشكلة 

 سيد محمد محفوظ اعلي مهداه: الرئيــــــــس

 سيدي محمد عبد هللا عبده : األمين الاءم

 سلم سءليمو المصلح: ةمءليال ةأمين

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2022وصل رقم 

 جمعية وطني الخيرية : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864 يونيو 38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 والية انواكشوط الغرعية  : مقر الجماية

 :التنفيذية جمايةتشكلة ال

 فءطم حبءب دي: ةالرئيــــــــس

 خديجة إدوم زافو : ةالاءم ةاألمين

 مريم تقي هللا: ةمءليال ةأمين

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  02 عتءبريخ 2022وصل رقم 

اإلتحادية الدولية للدفاع عن : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 النفس و الفنون القتالية 
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .المذكوبرة أعالهالجماية 

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 بريءضية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط  : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةلجمايتشكلة ا

 محمد محمدن: الرئيــــــــس

 أحمد أحمد فءل : األمين الاءم

 أمين المءلية: إعراهيم السءلك

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  42 عتءبريخ 2060وصل رقم 

 منظمة منافع: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864
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يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864 يونيو 38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط الشمءلية   –مقءطاة دابر النايم : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 محمد إعراهيم احجوبر: الرئيــــــــس

  أحمد محمد سءلم أعك: األمين الاءم

 أمين المءلية: أعءعي سيدي علي حدي

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  45 عتءبريخ 2064وصل رقم 

 ووسياجمعية ياكاريوب: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: يةأهداف الجما

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط  : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 موسى عبءس صو: الرئيــــــــس

 سيلي آمءدو صو : األمين الاءم

 أمين المءلية: أفءبرا صمب جلو

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  45 عتءبريخ 2052وصل رقم 

تنمية  -أمان  –منظمة بشرى : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 محلية
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864 تخضع هذه الجماية للقءنون برقم

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

ي إدابرتهء في النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير ف

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 عيئية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط  : مقر الجماية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 مءموبر كيسليمءن : الرئيــــــــس

 عمر عوب أعبيد : األمين الاءم

 الشيخ احمد أعيليل: ةمءليأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  45 عتءبريخ 2054وصل رقم 

 نادي ضع بصمتك: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية -ثقءفية : أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 مقءطاة أفديرك  : مقر الجماية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 أحمد سءلم لمراعط : الرئيــــــــس

 محمد سءلم إعراهيم : األمين الاءم

 الشيخ الولي سيد عثمءن جوب سيك: ةمءليأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  45 عتءبريخ 2050وصل رقم 

 البذرة الصالحةزرع جمعية : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

لجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في النظءم األسءسي ل

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 مقءطاة عرفءت  : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 محمدو عبد هللا عء : الرئيــــــــس

 عوكءبر إسمءعيل : األمين الاءم

 عءعء آدمء : ةمءليأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  45 عتءبريخ 2052وصل رقم 

جمعية الجاحظ للرفق بالحيوان : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 و حماية المستهلك
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864
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يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00ءبريخ عت

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38ءدبر عتءبريخ الص 385864برقم 

 تنموية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط الشمءلية   –مقءطاة تيءبرت : مقر الجماية

 :مكتب الجمايةتشكلة 

 د التقي  وأحمد محم: الرئيــــــــس

 النامة الشيخ عوي  : األمين الاءم

 محمدنسيد : ةمءليأمين ال

*************** 
 يقضي باإلعالن عن 4242أغسطس  45 عتءبريخ 2056وصل رقم 

الجمعية النسوية : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي تغيير في

 لمكافحة الفقر و األمية 
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

 عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن

النسوية لمكءفحة الفقر و تغيير في تشكيلة المكتب التنفيذي للجماية 

 .82/82/8808عتءبريخ  852المرخصة عموجب الوصل برقم األمية 
يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  قة وو النصوص الالح 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04يءت المءدة األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتض

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط  : مقر الجماية

 :الجديدة تشكلة الهيئة التنفيذية

 فءطمة محمد عبد هللا الخرشي  : ةالرئيــــــــس

 أمنة الايدي  : ةالاءم ةاألمين

 يبعزي أصن: ةمءليال ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4242أغسطس  45 عتءبريخ 2055وصل رقم 

جمعية الصحفيين و الفنيين : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 الموريتانيين 
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية -ثقءفية : يةأهداف الجما

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط  : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 إشريف الارعي  : الرئيــــــــس

 محمود الشيخ محمد : األمين الاءم

 مريم سيدي سيدي: ةمءليال ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4242سبتمبر  24 عتءبريخ 2024وصل رقم 

ة بي للبيئة و الثقافة و هيئ: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 األعمال الخيرية 
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم تخضع هذه الجماية للقءنون 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

ر في إدابرتهء في النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيي

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط  : مقر الجماية

 :التنفيذية جمايةتشكلة ال

 السءموبري حمدان عي: الرئيــــــــس

 خطءبري أعي : األمين الاءم

 الذهبي السءموبري: ةمءليأمين ال

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4242سبتمبر  24 عتءبريخ 2022وصل رقم 

 جمعية معا للجميع الخيرية : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820القءنون برقم  خصوصء و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04 األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط الجنوعية   –عرفءت : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 سيد أحمد الشيخ الديه: الرئيــــــــس

 لمءت أعليءت  إسلم: األمين الاءم

 لكرعأحمد  وه محمدلمر: ةمءليال ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4242سبتمبر  24 عتءبريخ 2042وصل رقم 

جمعية التسامح لألعمال : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 الخيرية 
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله
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يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية: يةأهداف الجما

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط   : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 إعراهيم الشيخ سيدي : الرئيــــــــس

 عبد الرحمن إعراهيم : األمين الاءم

 لمءنة إعراهيم : ةمءليال ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4242سبتمبر  24 عتءبريخ 2042وصل رقم 

منظمة مساعدة األطفال في وضعية  :تسمىة تغيير في جمعي

 صعبة 
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

منظمة مساعدة األطفال في وضعية و أهداف  تغيير في تسمية

 .30/35/0308عتءبريخ  080عموجب الوصل برقم ، المرخصة صعبة

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

التاديالت المدخلة على  يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 إجتمءعية –ثقءفية : أهداف الجماية

 المراد للشؤون الثقءفية و اإلجتمءعيةجماية : التسمية الجديدة

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط   : مقر الجماية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 سلمءن أحمد صءل : الرئيــــــــس

 عء عبدوالي دمبء : األمين الاءم

 أيسءتء آمدو عء : ةمءليال ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4242سبتمبر  24 عتءبريخ 2022وصل رقم 

جمعية أجيال الخير للتربية و : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 التنمية البشرية 

 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864لجماية للقءنون برقم تخضع هذه ا

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على  يجب

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة 

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 مويةتن -إجتمءعية : أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 عثمءن عبد الازيز سي: الرئيــــــــس

 خديجة محمد األمين النحوي : ةالاءم ةاألمين

 نفيسة عبد الازيز سي : ةمءليال ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  4242سبتمبر  24 عتءبريخ 2020وصل رقم 

 جمعية شيوخ المحاضر : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي
 محمد سءلم ولد مرزوك،. و الالمركزية ديسلم وزير الداخلية 

عواسطة هذه الوثيقة لألشخءص المانيين أدنءه وصال عءإلعالن عن 

 .الجماية المذكوبرة أعاله

يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864تخضع هذه الجماية للقءنون برقم 

الصءدبر  332820خصوصء القءنون برقم  و النصوص الالحقة و 0864

يوليو  30الصءدبر عتءبريخ  082820و القءنون برقم  0820ينءير  00عتءبريخ 

0820. 

يجب أن يصرح لوزابرة الداخلية عكل التاديالت المدخلة على 

النظءم األسءسي للجماية المذكوبرة وعكل تغيير في إدابرتهء في 

من القءنون  04الثة الموالية وذلك حسب مقتضيءت المءدة األشهر الث

 .المتالق عءلجمايءت 0864يونيو  38الصءدبر عتءبريخ  385864برقم 

 ثقءفية -إجتمءعية : أهداف الجماية

 غير محدودة: مدة صالحية الجماية

 انواكشوط  : مقر الجماية

 :ة التنفيذيةجمايتشكلة ال

 محمد آمءدو عء: الرئيــــــــس

 كو محمد عوعكر موسى اند: األمين الاءم

 محمد الحسن توبري : ةمءليأمين ال
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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: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

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

 .مصرفي صك أو تحويل

 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  


