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– مقررات– مراسٌم- 2

 تعمٌمات- قرارات

 رئاسة الجمهورٌة
 نصوص تنظٌمٌة

 2021 سبتمبر 23 صادر بتارٌخ 1102مقرر رقم 

 ٌحدد مهام المكتب اإلعالمً لرئٌس الجمهورٌة
ٌتولى المكتب اإلعالمً لرباسة : المادة األولى

 :الجمهورٌة المهام التالٌة
رعاٌة وتطوٌر الرباسة فً وسابل اإلعالم  -

 المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة؛
 تطوٌر وإدارة موقع الرباسة؛ -
 تسٌٌر حساب ربٌس الجمهورٌة على توٌتر؛ -
اإلشراؾ على إخراج األنشطة الرباسٌة  -

وتوفٌرها فً القوالب المناسبة لإلعالم المحلً 
 والدولً؛

متابع عالقات الرباسة بوسابل اإلعالم الوطنٌة  -
 .والدولٌة

 ٌنشر هذا المقرر فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 مدٌر دٌوان رئٌس الجمهورٌة

  محمد األمٌنولدمحمد أحمد 

 

 وزارة العدل
 نصوص تنظٌمٌة

 أكتوبر 05 صادر بتارٌخ 1143مقرر مشترك رقم 

  ٌحدد التحفٌز الشهري للمصلحٌن2021

 من المرسوم 8تطبٌقا لترتٌبات المادة : المادة األولى

 2021 ماٌو 18 الصادر بتارٌخ 088 – 2021رقم 

 .المتعلق بتجدٌد نظام وصالحٌات المصلحٌن
ٌهدؾ هذا المقرر إلى تحدٌد التحفٌظ الشهري 

 .للمصلحٌن

 تخصص فً كل سنة مالٌة اعتمادات كافٌة :2المادة 

 .لتؽطٌة التحفٌز الشهري للمصلحٌن

 ٌحصل كل مصلح معٌن فً بلدٌة على تحفٌز :3المادة 

 .أوقٌة (2.500)شهري قدره ألفان وخمسمابة 

وٌمكن مراجعة هذا التحفٌز كل سنة بموجب مقرر 
 .مشترك بٌن وزٌري العدل والمالٌة

 ٌتلقى المصلحون هذه التحفٌزات وفقا لكشؾ :4المادة 

 .مالً موقع من طرؾ األمٌن العام لوزارة العدل

 ٌدخل هذا المقرر حٌز التنفٌذ ابتداء من فاتح :5المادة 

 وتقتطع المبالػ من مٌزانٌة وزارة العدل 2021ٌناٌر 

 : وفقا للبٌانات التالٌة

الفصل  الفصل المٌزانٌة الباب المٌزانٌة السنة
 الفرعً

الفصل  الفقرة المادة الجزء
 الفرعً

 المبلغ

2021 01 14 1 06 04 3 2 2 05 12000000 

 ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة العدل واألمٌن العام :6المادة 

لوزارة المالٌة، كل فٌما ٌعنٌه، بتنفٌذ هذا المقرر الذي 

ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة 

 .المورٌتانٌة

 وزٌر العدل

 محمد محمود ولد بٌه

 وزٌر المالٌة

 محمد األمٌن الذهبً

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

 2021 أكتوبر 08صادر بتارٌخ  1174 مقرر رقم

ٌتضمن طرق وإجراءات الدورة التدرٌبٌة المتخصصة 

 الفئة األولى ومكاتب تدرٌبهم/ للمساعدٌن المحلفٌن 

 22تحقٌقا للشرط السابع من أحكام المادة : المادة األولى

 ٌولٌو 16 الصادر بتارٌخ 019 – 97من القانون رقم 

 المعدل، المتضمن النظام األساسً للموثقٌن، 1997

ٌحدد هذا المقرر طرق وإجراءات الدولة التدرٌبٌة 

المتخصصة للمساعدٌن المحلفٌن من الفبة األولى 

 .ومكاتب تدرٌبهم

ٌخضع المساعدون المحلفون من الفبة األولى : 2المادة 

الناجحون فً االنتقاء لدورة تدرٌبٌة متخصصة بمكاتب 

 .التوثٌق مدتها ستة أشهر قابلة للتجدٌد مرة واحدة

ٌرخص للمساعدٌن المحلفٌن المعنٌٌن فً إطار أعمال 

مكاتب توثٌق المحالٌن إلٌها وخاصة تلك التً تدخل فً 

نطاق عملهم، باستقبال الزبناء وتحرٌر العقد ومعالجة 

الملفات على أن ٌكملوا الدورة بمذكرة نظرٌة عن 

 .التوثٌق

 ٌتم توزٌع المساعدٌن المحلفٌن من الفبة :3المادة 

األولى التالٌة أسماؤهم على مكاتب التوثٌق وفق الجدول 

 :التالً

 مكتب التوثٌق الرقم الوطنً للتعرٌؾ االسم الكامل

  نواكشوط11المكتب رقم  8404627566 بوبكر بشٌر تمبو.1

 نواكشوط09المكتب رقم  5002936991 محمد عبد الرحمن عبد هللا حمنً .2

 انواكشوط13المكتب رقم  0947797768 مامادوكاتً ٌصو.3

 انواكشوط10المكتب رقم  8518429421 ٌحً عبد هللا امسٌعٌد.4
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 نواكشوط15المكتب رقم  8658872326 خدٌجة والد. 5

محمد ماء العٌنٌن محمد المختار .6

 حمٌدي

 انواكشوط04المكتب رقم  3213201146

 انواكشوط06المكتب رقم  0160479905 باب المختار سٌدي. 7

 انواكشوط10المكتب رقم  1157599262 محمود زوٌن. 8

 انواكشوط05المكتب رقم  0264682737 الحسٌن حمدي. 9

عبد الرحمن محمد المهدي . 10

 المختار فال

 انواكشوط04المكتب رقم  2891458063

 انواكشوط09المكتب رقم  2247295128 محمد ممدوبا. 11

  انواكشوط11المكتب رقم  8917116105 محمد سٌدٌا أحمدو السنهوري. 12

  نواذٌبو02المكتب رقم  9997968093 محمد محمد الحسن حوي. 13

 انواكشوط12المكتب رقم  9278919024 حمد الهادي أحمد زٌدان. 14

  انواكشوط11المكتب رقم  2101457180 عبد هللا محمدن السنهوري. 15

 انواكشوط04المكتب رقم  9715916828 باب ٌعقوب الشٌخ سٌدٌا. 16

 انواكشوط06المكتب رقم  9866954556 محمد األمٌن محمد محمود.17

 انواكشوط02المكتب رقم  4456451407 مٌمونة إسماعٌل. 18

 انواكشوط02المكتب رقم  7771019783 عبد هللا محمد الناه. 19

 انواكشوط02المكتب رقم  8630763957 إدوم محمد المصطفى أحمد مسكه. 20

 انواكشوط09المكتب رقم  5821457814 محفوظ محمد محمود محمد ٌحً. 21

 انواكشوط04المكتب رقم  2993355205 أحمد موسى الشٌخ سٌدٌا. 22

 انواكشوط12المكتب رقم  4353582713 أمحمد سٌد أمحمد. 23

محمد األمٌن محمد المصطفى . 24

 السٌٌدي

 انواكشوط09المكتب رقم  1348654730

  انواكشوط11المكتب رقم  8287847811 الحاج سٌدٌا الخرشً. 25

 انواكشوط15المكتب رقم  1120051435 محمد عبد هللا التندؼٌإٌاهً. 26

 انواكشوط06المكتب رقم  5023539888 محمد المختار أهن. 27

 انواكشوط02المكتب رقم  5119049483 محمد حمود سٌد إبراهٌم. 28

 انواكشوط09المكتب رقم  4632093672 محمد التراد محمد عبد هللا. 29

 انواكشوط07المكتب رقم  4658977702 حمود أحمد محمد األمٌن. 30

 انواكشوط02المكتب رقم  3836078401 مرٌم محمدن الخلٌفة. 31

 انواكشوط15المكتب رقم  6662932911 الحسن محمد عثمان الحسن.32

 ٌؤدي المساعد المحلؾ تدرٌبه تحت اإلشراؾ :4المادة 

المباشر للموثق، وٌلزم بالكتمان المطلق فٌما ٌتعلق 
بالقضاٌا والوقابع التً ٌمكن ان ٌطلع علٌها أثناء فترة 

 .تدرٌبه

 فً نهاٌة الدورة التدرٌبٌة ٌقوم الموثق :5المادة 

المشرؾ بإعداد ملحوظاته حول عمل المساعد المحلؾ 
 .فترة تدرٌبه معه والمذكرة التً أعد

 .ٌقوم المساعد المحلؾ بإعداد تقرٌر مفصل عن تدرٌبه

 توجه الملحوظات والتقرٌر إلى المدعً العام :6المادة 

لدى محكمة االستبناؾ المختصة مع إشعار وزارة العدل 
بذلك، وفً ؼٌاب أي ملحوظات سلبٌة تستدعً تجدٌد 

 .الدورة التدرٌبٌة ٌتم اختتامها

 ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة العدل والمدعون :7المادة 

العامون لدى محاكم االستبناؾ بتنفٌذ هذا المقرر الذي 

ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة 
 .المورٌتانٌة

 وزٌر العدل
 محمد محمود ولد بٌه

 

وزارة الشؤون الخارجٌة والتعاون 

 والمورٌتانٌٌن فً الخارج

 نصوص تنظٌمٌة

 سبتمبر 06 صادر بتارٌخ 2021-140مرسوم رقم 

 2019-391 ٌعدل بعض ترتٌبات المرسوم رقم 2021

ٌحدد صالحٌات وزٌر 2019 دجمبر 17صادر بتارٌخ 
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الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً الخارج 

وتنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعه 

 18 و13 و7 و6و5تعدل ترتٌبات المواد : المادة األولى

 2019-391 من المرسوم رقم 41 و37، 29 و24و

صالحٌات لحددالم2019 دجمبر17صادر بتارٌخ ال

وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

، على النحو تنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعهلالخارج و

 :التالً

 ٌتمتع كل من األمٌن العام والمكلفٌن : (جدٌدة)5المادة 
م والمستشارٌن والمفتش العام والمدٌرٌن برتبة ابمه

ٌتمتع المفتشون والمدٌرون المساعدون برتبة و. سفٌر
ٌتمتع و. مدٌر مصلحة بالقطاعات الوزارٌة األخرى

 بالدٌوان برتبة مدٌر مساعد فً القطاعات ساعدونالم
 .الوزارٌة األخرى

م ا ٌضم دٌوان الوزٌر مكلفٌن بمه:(جدٌدة)6المادة 
  وستة داخلٌة مستشارٌن فنٌٌن ومفتشٌة عامة(3 )وثالثة

 .للوزٌروكتابة خاصة بالدٌوان مساعدٌن (6)
، تحت سلطة هامن بمو ٌقوم المكلؾ:(جدٌدة)7المادة 

بموجب مقرر، بإعداد كافة اإلصالحات والوزٌر، 
 .إلٌهموالدراسات والمهام التً ٌسندها 

الدٌوان المساعدونب ٌقوم :(جدٌدة)13المادة 
 إلٌهم فى إطار توزٌع التً توكلالمهام كافة ب

 .العمل داخل الدٌوان
 تلحق باألمانة العامة :(جدٌدة)18المادة 

 . مصالح (3)وثالث  (2 ) اثنتانمدٌرٌتان
 ؛مدٌرٌة الشؤون القانونٌة والمعاهدات 
 ؛ مدٌرٌة التشرٌفات
 ؛ مصلحة الترشحات
  مصلحة الترجمة والترجمة الفورٌة؛
 مصلحة متابعة البعثات الرسمٌة للدولة. 

كما تلحق أٌضا باألمانة العامة الخالٌا الثالث 
 :التالٌة  (3)

 خلٌة االتصال ؛ .1
 خلٌة المتابعة والتقٌٌم ؛ .2
 .خلٌة األزمات والطوارئ .3

ٌقود هذه الخالٌا منسقون ٌتم تعٌٌنهم بمقرر من 
 .الوزٌر، ولهم رتبة مدٌر مساعد بالوزارة

ٌحدد تنظٌم وسٌر عمل هذه الخالٌا بموجب 
 .مقرر من الوزٌر

 ٌدٌر مدٌرٌة التشرٌفات مدٌر، :(جدٌدة) 24المادة 
مصالح  (4)ٌساعده مدٌر مساعد وتضم أربع 

:  بالتشرٌفاتوكالء ( 8)وثمانٌة 
 مصلحة االمتٌازات والحصانات؛ 
 مصلحة االستقبال والمراسٌم؛ 
  مصلحة الجوازات والتأشٌرات

 والالبحة الدبلوماسٌة؛
 مصلحة العبور والهبوط. 

تتم مساعدة رؤساء مصالح  :(جدٌدة)29المادة 
 بمقرر همتعٌٌنالتشرٌفات من طرؾ وكالء تشرٌفات ٌتم 

 لمختلؾ مصالح وكالء التشرٌفاتٌتبع و. وزٌرالمن 
مدٌرٌة التشرٌفات حسب حجم العمل وتوزٌعه بٌن 

 .  ولهم رتبة وامتٌازات رؤساء أقسام. المصالح
  ٌدٌر مدٌرٌة العالم العربً مدٌر:(جدٌدة)37المادة 

(: 2)وتضم مصلحتٌن ٌساعده مدٌر مساعد 
  مصلحة المؽرب العربً؛
  مصلحة المشرق العربً؛
ٌساعده  ٌدٌر مدٌرٌة افرٌقٌا مدٌر :(جدٌدة) 41المادة

(: 2) مصلحتٌن مدٌر مساعد وتضم
  مصلحة دول ؼرب افرٌقٌا؛
 مصلحة دول وسط وجنوب وشرق افرٌقٌا .
تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا :  2المادة 

-391رقم المرسوم وخاصة تلك الواردة فً المرسوم 

حدد الم2019 دجمبر 17صادر بتارٌخ ال 2019

صالحٌات وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون 

والمورٌتانٌٌن فً الخارج وتنظٌم اإلدارة المركزٌة 

 .لقطاعه

ٌكلؾ وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون : 3المادة 
ٌنشر فً الخارج بتنفٌذ هذا المرسوم الذي والمورٌتانٌٌن 

 . فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

----------------- 
 نصوص مختلفة

 2021 ماٌو 04 بتارٌخ 054 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ابرٌل 07 ٌعٌن اعتبارا من :المادة األولى

محمد الطالب زٌن العابدٌن، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 

 أستاذ إعدادٌة، الرقم االستداللً 5241804341

F67810 سفٌرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورٌة ، 

 .اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى الجمهورٌة الٌمنٌة

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

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

 2021 ماٌو 04 بتارٌخ 055– 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ابرٌل 07 ٌعٌن اعتبارا من :المادة األولى

محمد ٌحً سٌدي هٌبة التٌس ، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 
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 أستاذ إعدادٌة، الرقم االستداللً 7488771511

M84928 سفٌرا فوق العادة وكامل السلطة ،  

للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى جمهورٌة 
 .السنٌؽال

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

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

 2021 ماٌو 04 بتارٌخ 056 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ابرٌل 21ٌعٌن اعتبارا من : المادة األولى

محمد محمود داهً، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 

، سفٌرا فوق العادة وكامل السلطة 7100919145

للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى جمهورٌة روسٌا 

 .االتحادٌة مقٌما فً موسكو

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 الوزٌر األول
 محمد ولد باِلل مسعود

وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 
 الخارج

 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد
-------------------- 

 2021 ماٌو 04 بتارٌخ 057 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ابرٌل 21ٌعٌن اعتبارا من : المادة األولى

سٌدي محمد محمد محمود محمد الراظً ، الرقم الوطنً 

 ، سفٌرا فوق العادة وكامل 6501594169للتعرٌؾ 

السلطة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى جمهورٌة 
 .ؼامبٌا مقٌما فً بانجول

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

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

 2021 ماٌو 04 بتارٌخ 058 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ابرٌل 07 ٌعٌن اعتبارا من :المادة األولى

ودادي سٌدي هٌبه، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 

 خارجٌة، الرقم ن مستشار شؤو4102792511

، سفٌرا فوق العادة وكامل السلطة H57738االستداللً 

للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى الجمهورٌة 
 .الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 الوزٌر األول
 محمد ولد باِلل مسعود

وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 
 الخارج

 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد
-------------------- 

 2021 ماٌو 04 بتارٌخ 059 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ابرٌل 14 ٌعٌن اعتبارا من :المادة األولى

محمد محفوظ ٌحً، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 

 أستاذ F71099 ، الرقم االستداللً 1270970728

إعدادٌة ، سفٌرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورٌة 
اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى جمهورٌة السودان مقٌما فً 

 .الخرطوم

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

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

 2021 ماٌو 04 بتارٌخ 060 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ابرٌل 14 ٌعٌن اعتبارا من :المادة األولى

شٌخنا الننً موالي الزٌن، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 

 ، سفٌرا V99622  ، الرقم االستدالل9604775392ً

مندوبا دابما للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى 
منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلوم والثقافة مقٌما فً 

 .بارٌس

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

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

 2021 ماٌو 17 بتارٌخ 081 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ماٌو05 ٌعٌن اعتبارا من :المادة األولى

محمد عبد هللا خطره، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 

 مستشار شؤون خارجٌة ، الرقم 2432853024
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، سفٌرا فوق العادة وكامل السلطة D41335االستداللً 

للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى جمهورٌة كوت 
 .دٌفوارمقٌما فً آبٌدجان

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

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

 2021 ماٌو 17 بتارٌخ 082 – 2021مرسوم رقم 

 ٌقضً بتعٌٌن سفٌر

 السٌد 2021 ماٌو 05ٌعٌن اعتبارا من : المادة األولى

محمد األمٌن ولد الشٌخ، الرقم الوطنً للتعرٌؾ 

 ،  سفٌرا فوق العادة وكامل السلطة 8732113437

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة لدى دولة الكوٌت

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :2المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
وزٌر الشؤون الخارجٌة والتعاون والمورٌتانٌٌن فً 

 الخارج
 اسماعٌل ولد الشٌخ احمد

 

 وزارة الدفاع الوطنً

 نصوص مختلفة

 مارس 18 صادر بتارٌخ 2021-035مرسوم رقم 

 ٌقضً بترقٌة ضباط من الدرك الوطنً إلى 2021

 رتب أعلى بصفة نهائٌة

ٌرقى ضباط الدرك الوطنً التالٌة : المادة األولى

أسماؤهم وأرقامهم االستداللٌة إلى الرتب التالٌة بصفة 

 :نهابٌة اعتبارا من

  :2021فاتح ٌناٌر  ( أ

 عقٌد-  1

 101129د  الرقم االستداللً الحسن الداه المقدم

 مقدم -2

 106156د  الرقم االستداللً سٌدي احمد سالم بكرن الرابد

  :2021فاتح ابرٌل  ( ب

 رائد -1

 112177د  الرقم االستداللً ابو بكرن انٌٌػ النقٌب

 

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا :  2المادة 
الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة المرسوم 

 .اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 رئٌس الجمهورٌة 

 محمد ولد الشٌخ الغزوانً
------------------- 

 أبرٌل 21 صادر بتارٌخ 2021-058مرسوم رقم 

 ٌقضً بالشطب من سجالت الحضور للجٌش 2021

 العامل على ضابط من الدرك الوطنً

 ٌشطب على الفرٌق السلطان ولد محمد :المادة األولى

 من سجالت حضور 86097اسواد الرقم االستداللً د 

الجٌش العامل لبلوؼه الحد العمري لرتبته وٌحال إلى 
ابتداء من فاتح ٌناٌر  (فصٌلة االحتٌاط)الفصٌلة الثانٌة 

أبناء وأكمل  (06) المعنً متزوج وأب لستة 2021

 .شهر من الخدمة (01)سنة وواحد  (39)تسعة وثالثٌن 

ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا :  2المادة 
الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة المرسوم 

 .اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 رئٌس الجمهورٌة 
 محمد ولد الشٌخ الغزوانً

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

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

 ٌقضً بترقٌة ضباط من الدرك الوطنً إلى رتب أعلى 2021 ٌونٌو 23 صادر بتارٌخ 2021 – 0096مرسوم رقم 

 .بصفة نهائٌة
 ٌرقى ضباط الدرك الوطنً التالٌة أسماؤهم وأرقامهم االستداللٌة إلى الرتب التالٌة بصفة نهابٌة، اعتبارا من :المادة األولى

 :2021فاتح ٌولٌو 

 عقيد -1
 104139د  اىشقٌ االعتذالىٜ ػجذ اىشدَِ ٍذَذ اىٖبدٛ اىَقذً 

 مقدم -2
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 111159د  اىشقٌ االعتذالىٜ عٞذٛ ٍذَذ جذٗ اىشائذ

  رائد– 3
 105169 د اىشقٌ االعتذالىٜ اىغبىل عٞذٛ اخْبفش اىْقٞت

 نقيب-  4
 122267د  اىشقٌ االعتذالىٜ دَذٛ ػجذ هللا اىَالصً أٗه

 ٌكلؾ وزٌر الدفاع الوطنً بتنفٌذ هذا المرسوم :2المادة 

الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة 
 .المورٌتانٌة

 رئٌس الجمهورٌة 
 محمد ولد الشٌخ الغزوانً

 

 وزارة الداخلٌة والالمركزٌة

نصوص تنظٌمٌة 

 سبتمبر 10 صادر بتارٌخ 2021-143مرسوم رقم 
 ٌعدل وٌلغً أو ٌكمل بعض ترتٌبات المرسوم 2021

، 2019 الصادر بتارٌخ فاتح أكتوبر 2019-357رقم 
المحدد لصالحٌات وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة وتنظٌم 

اإلدارة المركزٌة لقطاعه 

تعدل أو تلؽى أو تكمل بعض ترتٌبات : المادة األولى
 الصادر بتارٌخ فاتح أكتوبر 2019-357رقم المرسوم 

، المحدد لصالحٌات وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة 2019
 :، كما ٌلً وتنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعه

 مكلفٌن بمهام دٌوان الوزٌر ٌضم : (جدٌدة)5المادة
 ومفتشٌة داخلٌة ا فنًا مستشار(12)اثنً عشرو
وسكرتارٌة خاصة مساعدٌن ربٌسٌٌن (4)أربعو

 .بالوزٌر
 للسلطة المستشارون الفنٌون ٌخضع :(جدٌدة)7المادة

المباشرة للوزٌر وهم ٌعدون الدراسات ومذكرات 
االستشارة والمقترحات حول الملفات التً ٌسندها 

. الوزٌر إلٌهم
ٌتم اختٌار المستشارٌن الفنٌٌن على أساس تخصصهم فً 

المجاالت الخاصة من صالحٌات وزٌر الداخلٌة 
: طبقا للترتٌبات التالٌة والالمركزٌة

 اىقبّّ٘ٞخ، ٝتَتغ لشؤونٍغتشبس فْٜ ٍنيف ثب .1

إػذاد ٗدساعخٍشبسٝغ اىْص٘ص ثصالدٞبد 

اىتششٝؼٞخ ٗاىتْظَٞٞخ ٗمزا ٍشبسٝغ االتفبقٞبد 

اىتٜ تؼذٕب اىَذٝشٝبد ثبىتؼبُٗ اى٘حٞق ٍغ 

اىَذٝشٝخ اىؼبٍخ ىيتششٝغ ٗاىتشجَخ ّٗشش 

 اىجشٝذح اىشعَٞخ؛
 ٍنيف ثتشقٞخ اىذَٝقشاطٞخ ؛فنً ٍغتشبس  .2
 ٍنيف ثبىتنِ٘ٝ ؛فنً ٍغتشبس  .3
 باالتصال ؛ٍنيففنً ٍغتشبس  .4
 ٍنيف ثبألٍِ ؛فنً ٍغتشبس  .5
 ؛ٗاىالجئِٞبالهجرة ٍنيففنً ٍغتشبس  .6
 ٍنيف ثؼصشّخ اىؼَو اإلقيَٜٞ؛ فنً ٍغتشبس  .7

ٍنيف ثبىالٍشمضٝخ ٗتشقٞخ اىتَْٞخ فنً ٍغتشبس  .8

 اىَذيٞخ؛
 ٍنيف ثبىشؤُٗ اىؼقبسٝخ؛فنً ٍغتشبس  .9

 ٍنيف ثبىشؤُٗ االقتصبدٝخ؛فنً ٍغتشبس  .10
بالمتابعة مع المنظمات ٍنيففنً ٍغتشبس  .11

 الؽٌر الحكومٌة ؛
ٍنيف ثبىؼالقبد ٍغ ٍجيظ فنً ٍغتشبس  .12

 .ٗصساء اىذاخيٞخ اىؼشة

المساعدون ٌكلؾ:(جدٌدة)9المادة
. بالمهاماإلدارٌةالتٌٌسندهاالوزٌرإلٌهمالرئٌسٌون

 . وٌعٌنون بموجب مرسوم.ولهمرتبةمدٌرٌنمركزٌٌن

 :المصالحالملحقةباألمانةالعامة .2
:   ٌلحق باألمٌن العام:(جدٌدة)32المادة
 خيٞخاىتنْ٘ٝ٘االتصبه؛ 
 ٍصيذخ اىتشجَخ؛ 
 ٍصيذخ اىغنشتبسٝخ اىَشمضٝخ؛ 

 ٍصيذخ اعتقجبه اىجَٖ٘س. 

ٌمكن لألمانة العامة أن تشمل مساعدٌن مكلفان بالمهام 
 .الؽٌر مشمولة بمصالحها

عدد المساعدٌن اثنان ولهم رتبة مدٌرٌن مساعدٌن 
 .وٌعٌنون بمقرر من الوزٌر

 من 29 إلى 11تلؽى ترتٌبات المواد من : 2المادة 

 الصادر بتارٌخ فاتح أكتوبر 2019-357رقم المرسوم 

، المحدد لصالحٌات وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة 2019

 .وتنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعه

 37 من المادة 3تكمل ترتٌبات النقطة  : 3المادة 
3رقم المرسوم من 5  الصادر بتارٌخ فاتح 7-2019

، المحدد لصالحٌات وزٌر الداخلٌة 2019أكتوبر 
 : كما ٌلً والالمركزٌة وتنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعه

 :هٌاكلقوىاألمنالداخلً .3
 المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً؛* 

 قٌادة أركان الحرس الوطنً؛* 

  ؛ التجمع العام ألمن الطرق* 

 .المندوبٌة العامة لألمن المدنً وتسٌٌر األزمات* 

-357رقم المرسوم  من 104 بعد المادة  :4المادة 

، المحدد 2019 الصادر بتارٌخ فاتح أكتوبر 2019

لصالحٌات وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة وتنظٌم اإلدارة 

 :، تضاؾ مادة مصاؼة كما ٌلً المركزٌة لقطاعه

 العامة لألمن المدنً وتسٌٌر األزماتالمندوبٌة  4.3
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تكلؾ المندوبٌة العامة لألمن : (مكررة) 104المادة 

 :المدنً وتسٌٌر األزمات ب 

  تنظٌم وتنسٌق وتقٌٌم إجراءات الوقاٌة من

المخاطر واإلؼاثة  فً حاالت الكوارث، 

 بالتشاور مع القطاعات المعنٌة ؛

  المشاركة فً وضع وتنفٌذ خطط النجدة

والحماٌة والسهر على ضمان حماٌة 

األشخاص والممتلكات والبٌبة فً حالة 

الحوادث والفٌضانات والكوارث باالشتراك مع 

 المصالح األخرى المعنٌة ؛

  إعالم وتوعٌة الجمهور حول دوره فً مجال
 األمن المدنً ؛

  المشاركة فً األعمال لصالح السالم
 والمساعدة اإلنسانٌة ؛

  تكوٌن العمال والموظفٌن المسؤولٌن عن أمن
المؤسسات العامة والخاصة فً مجال مكافحة 

 مخاطر الحرابق والذعر ؛

  تنفٌذ وتنسٌق النجدة فً حالة حدوث أزمة أو
 كارثة كبرى ؛

 المشاركة فً بعثات حفظ السالم. 
المندوبٌة العامة لألمن سٌحدد بمرسوم تنظٌم وسٌر عمل 

 .المدنً وتسٌٌر األزمات
 أعاله ، ال 4باستثناء الفقرة األخٌرة من المادة  :5المادة 

 من هذا المرسوم حٌز 4 و3 و2تدخل ترتٌبات المواد 
إال بعد نشر المرسوم المحدد لتنظٌم وسٌر عمل 
 .المندوبٌة العامة لألمن المدنً وتسٌٌر األزمات

تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا :  6المادة 
 الصادر 2019-357المرسوم وخاصة تلك الواردة فً

، المحدد لصالحٌات وزٌر 2019بتارٌخ فاتح أكتوبر 
 .الداخلٌة والالمركزٌة وتنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعه

 ٌكلؾ وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة بتنفٌذ هذا   :7المادة 
المرسوم الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 

 . اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة
 محمد سالم ولد مرزوك

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

 2021 ٌونٌو 17مكرر صادر بتارٌخ 785مقرر رقم 

ٌتضمن إنشاء مركز جمع وتسجٌل البٌانات الشرطٌة 
 (المركز)

إنشاء مركز جمع وتسجٌل البٌانات : المادة األولى
 الشرطٌة

ٌتم إنشاء مركزلجمع وتسجٌل البٌانات الشرطٌة 
فً انواكشوط لدى المدٌرٌة العامة لألمن  (المركز)

الوطنً، ٌشترك فٌه كل القضاء واألجهزة المكلفة بإنقاذ 
لقانون التً تتمتع فً إطار الصالحٌات المسندة إلٌها 

 .بمهام الشرطة اإلدارٌة أو القضابٌة

 مهام المركز: 2المادة 

تتمثل مهمة المركز فً إنشاء و إدارة قاعدة بٌانات آلٌة 
للمعلومات الشرطٌة التً تحصل علٌها أجهزة إنقاذ 

القانون، فً إطار مهام الشرطة القضابٌة أو اإلدارٌة، أو 
الناتجة إثر القرارات القضابٌة الصادرة عن المحاكم 

 .الجزابٌة
و هذا لؽرض ٌتكلؾ المركز باستقبال و جمع و مركزة 

و حفظ و مشاركة البٌانات الناتجة عن المساطر 

القضابٌة، و عملٌات التفتٌش و البحث عن األشخاص و 

الممتلكات فً إطار المهام الشرطة القضابٌة أو اإلدارٌة 

 .طبقا للقوانٌن المعمول بها

  وصاٌة المركز:3المادة 

المركز جهاز إداري ٌمارس وظٌفة مرفق عمومً تحت 

وصاٌة وزارة الداخلٌة و الالمركزٌة، ملحق بالمدٌرٌة 

المكلفة بالشرطة القضابٌة لدى المدٌرٌة العامة لألمن 

. الوطنً

  موظفو المركز:4المادة 

 :ٌتكون موظفو المركز من
ٍذٝش ْٝتَٜ ىغيل ضجبط اىششطخ اى٘طْٞخ  -

 اىغبٍِٞ؛
ٍذٝش ٝغبػذ ْٝتَٜ ىغيظ اىضجبط أٗ ضجبط  -

 اىصف اىغبٍِٞ فٜ اإلداساد اىَؼْٞخ؛
ثَغت٘ٙ ٍْٖذط ٍؼيٍ٘بتٜ، ( 2)إداسِٝٞ  -

ٝؼَالُ ػيٚ ضَبُ اعتَشاسٝخ اىخذٍخ اىذائَخ 

 ىيَشمض ٗ اىتغٞٞش اىٍٜٞ٘ ىقبػذح اىجٞبّبد؛
ٍذققِٞ ٝتَتؼُ٘ ثخجشاد ٍَتبصح فٜ اىَؼيٍ٘بتٞخ  -

ٗ ٍؼشفخ ػَٞقخ ثبإلجشاءاد اىقضبئٞخ اى٘طْٞخ، 

ٗ ٌٕ ٍنيفُ٘ ثبإلششاف ٗ اىتذقق ٍِ ػَو 

 ٍشغيٜ إدخبه اىجٞبّبد؛
فشٝق ٍشغيٜ إدخبه اىجٞبّبد ٝتَتؼُ٘ ثَٖبساد  -

ٍَتبصح فٜ اىَؼيٍ٘بتٞخ ٗ ٍؼشفخ ػَٞقخ 

ىإلجشاءاد اىقضبئٞخ اى٘طْٞخ، ٗ ٌٕ ٍغؤٗىُ٘ 

ػِ إدخبه اىَؼيٍ٘بد فٜ قبػذح اىجٞبّبد ٗ 

إجشاء اىجذج، ٗ ٝتنُ٘ اىفشٝق ٍِ ٍَخيِٞ 

 ىإلداساد اىَؼْٞخ دغت اىذبجخ؛
ٍ٘ظف ٍْتذة ىذَبٝخ اىجٞبّبد اىشخصٞخ،  -

ٝتَتغ ثَؼشفخ ػَٞقخ ثبإلطبس اىقبّّٜ٘ اى٘طْٜ 

اىَْظٌ ىذَبٝخ اىجٞبّبد اىشخصٞخ، ٝغٖش ػيٚ 

أُ ٝفٜ اىْظبً ثبىَتطيجبد اىقبّّ٘ٞخ اىغبسٝخ 

 .ىذَبٝخ اىجٞبّبد اىشخصٞخ

ٌمكن عند الحاجة النظر فً اكتتاب متقاعدٌن مؤهلٌن 

مع مراعاة اعتمادهم من طرؾ اللجنة الوطنٌة المشرؾ 

على نظام المعلومات الشرطٌة إلفرٌقٌا الؽربٌة 

(SIPAO) بعد بحث أخالقً مطابق. 

 إدارة المركز: 5المادة 
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تتولى إدارة المركز التسٌٌر العملٌاتً واإلداري والمالً 

 .للمركز وتسهر على اكتتاب طواقم الدعم

ٌقوم المدٌر الملؾ بالشرطة القضابٌة فً المدٌرٌة العامة 
لألمن الوطنً، بإدارة المركز، وٌرأس المركز 

اجتماعاته كما ٌمثله بشكل خاص لدى اللجنة الوطنٌة 
لإلشراؾ على نظام المعلومات الشرطٌة إلفرٌقٌا 

 (.SIPAO)الؽربٌة 

ٌعٌن المدٌر المساعد فً المركز لمدة ثالث سنوات قابلة 
للتجدٌد مرة واحدة من بٌن أسالك الدرك الوطنً أو 

 .الجمارك أو التجمع العلم ألمن الطرق
فً حالة ؼٌاب او حدوث مانع للمدٌر ٌقوم المدٌر 

 .المساعد بتسٌٌر األمور الجارٌة
 :تتبع للمركز

 عنشتبسٝخ إداسٝخ؛ 
  ٍصيذخ ىيَبىٞخ؛ 
 ٍصيذخ اىذػٌ اىفْٜ ٗاىصٞبّخ اىَؼيٍ٘بتٞخ. 
 مدة مأمورٌة أعضاء المركز: 6المادة 

تضع اإلدارة الوطنٌة تحت تصرؾ المركز األشخاص 
التابعٌن له المعٌنٌن من طرؾ وزٌر الداخلٌة و 

الالمركزٌة بناء على اقتراح من المدٌر العام لألمن 
الوطنً لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد بعد اخذ رأي 

اللجنة الوطنٌة لإلشراؾ على نظام المعلومات الشرطٌة 

 (.SIPAO)إلفرٌقٌا الؽربٌة 

إذا توقؾ عضو من المركز عن ممارسة مهامه، ٌتم 
 .استبداله فً أسرع وقت ممكن وفق نفس الشروط

  مصلحة الدعم الفنً والصٌانة المعلوماتٌة:7المادة 

ٌقدم فرٌق الدعم الفنً والصٌانة المعلوماتٌة المساعدة 

و .  ساعة فً الٌوم داخل المركز24الفنٌة على مدار 

ٌضمن التشؽٌل الدابم ألنظمة الكمبٌوتر و صٌانتها كما 
أنه مسؤول عن صٌانة الخوادم لقابمة فً مختلؾ اإلدارة 

 .المعنٌة مهما وجدت على التراب الوطنً
ٌخضع عناصر الفرٌق الفنً والصٌانة المعلوماتٌة 

 .للتدرٌب المستمر

 االمتٌازات العٌنٌة: 8المادة 

ٌلتقً موظفو الدولة طوال فترة خدمتهم فً المركز، 
باإلضافة إلى رواتبهم عالوة تخصص شهرٌة ٌتم تحدٌد 

 .مقدارها طبقا للنظم المعمول بها
ٌستفٌد العمال المتعاقدون من المزاٌا المنصوص علٌها 

 .فً عقودهم
 .تتكفل مٌزانٌة المركز بالعالوات و االمتٌازات

  المخصصات المٌزانوٌة:9المادة 

ٌستفٌد لمركز من مخصصات مٌزانوٌة سنٌة مدرجة فً 

 .مٌزانٌة الدولة

ٌقدم مدٌر المركز خالل تحضٌر المٌزانٌة، مشروع 

موازنة إلى المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً بعد المصادقة 

علٌها من قبل اللجنة الوطنٌة لإلشراؾ على نظام 

 (.SIPAO)المعلومات الشرطٌة إلفرٌقٌا الؽربٌة 

مدٌر المركز هو اآلمر المفوض بصرؾ مٌزانٌة 

 .المركز

 تقارٌر األنشطة و اإلحصائٌات: 10المادة 

ٌعد المركز تقرٌرا شهرٌا عن نشاطه ٌتضمن من بٌن 

أمور أخرى اإلحصابٌات المتعلقة بالجنوح و العدٌد من 

التقارٌر المنتظمة حسب الحاجة بناء على طلب 

 .السلطات المعنٌة

ٌوجه التقارٌر الشهرٌة إلى ربٌس وأعضاء اللجنة 
الوطنٌة لإلشراؾ على نظام المعلومات الشرطٌة 

 (.SIPAO)إلفرٌقٌا الؽربٌة 

 النظام الداخلً: 11المادة 

ٌحدد النظام الداخلً الذي تقره الجنة الوطنٌة لإلشراؾ 
على نظام المعلومات الشرطٌة إلفرٌقٌا الؽربٌة 

(SIPAO).قواعد التنظٌم و التسٌٌر الداخلً للمركز ،. 

  الدخول حٌز التنفٌذ:12المادة 

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الداخلٌة و الالمركزٌة و 
المدٌر العام لألمن الوطنً كل فٌما ٌعنٌه بتنفٌذ هذا 
المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 

 .اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة

 محمد سالم ولد مرزوك
------------------ 

 دجمبر 14 صادر بتارٌخ 1498 مشترك رقممقرر 
 ٌحدد شكل السجالت الخاصة بتسجٌل 2021

 تصارٌحتشكٌل  الجمعٌات والهٌئات والشبكات
 الموضوع: المادة األولى  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تحدٌد شكل السجالت الخاصة 
بتسجٌل تصارٌح إنشاء الجمعٌات على المستوى المحلً 

 من القانون رقم 12والجهوي و المركزي تطبٌقا للمادة 
 ، 2021 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 2021-004

 .المتعلق بالجمعٌات والهٌبات والشبكات
 التسجٌل: 2المادة 

ُتتَّخذ أداًة Feddamٌتم إنشاء منصة رقمٌة تسمى
لتسٌٌر الجمعٌات والهٌبات والشبكاتوالجمعٌات المعلنة 

تحل هذه المنصة محّل السجالت التً .ذات نفع عمومً
تمسكها السلطات المختصة على المستوى المحلً أو 

الجهوي أو المركزي لتسجٌل تصارٌح إنشاء الجمعٌات 
 و ذلك طبقا للنصوص 3 و 2 و 1ذات المستوٌات 

 .التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها
إفادة اإلٌداع ووصل اإلستالمو الوصل : 3المادة 

النهائً 

ٌجب على كل جمعٌة أن تكون موضع تصرٌح بواسطة 
وتمنح إفادة .المنصة الرقمٌة المذكورة

تصدر تلقابٌا عن المنصة شرٌطة Feddamإٌداع
 .أدناه5احترام الترتٌبات المنصوص علٌها فً المادة 

ٌودع ممثل الجمعٌة هذه اإلفادة ُمرفقًة بالنسخ األصلٌة 
من ملؾ التصرٌح ، لدى السلطة المختصة ترابٌا ، 
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فتسلمه مقابل ذلك وبصورة فورٌة،وصل استالم صادر 
 .عن المنصة موقع ومختوم ومؤرخ

ٌقوم التسجٌل بواسطة هذه المنصة والُمفضً إلى وصِل 
االستالم ، مقاَم إحالة ملؾ التصرٌح من قبل الجمعٌة 

 .إلى القطاع المكلؾ بالعالقات مع المجتمع المدنً
إذا كان التصرٌح ُمستجٌباً لجمٌع الشروط المنصوص 

ًَّ وصال  علٌها فً القانون، فإن السلطة ذاتها، تسلم المعن
نهابٌا صادرا عن المنصة وجوبا فً أجل أقصاه ستون 

أو توافٌه عند اإلقتضاء بقرارها المعلل  ( ٌوما60)ٌوما 
. القاضً بالرفض

 مجاالت التدخل: 4المادة 

تتطابق مجاالت التدخل مع األهداؾ السبعة عشر للتنمٌة 
 :وهً(ODD) المستدامة
 القضاء على الفقر ؛ -01
 القضاء التام على الجوع ؛ -02
 الصحة الجٌدة والرفاه ؛ -03
 التعلٌم الجٌد ؛ -04
 المساواة بٌن الجنسٌن ؛ -05
 المٌاه النظٌفة والنظافة الصحٌة ؛ -06
 طاقة نظٌفة وبأسعار معقولة ؛ -07
 العمل الالبق ونمو االقتصاد ؛ -08
 الصناعة واالبتكار والهٌاكل األساسٌة ؛ -09
 الحد من أوجه عدم المساواة؛ -10
 مدن ومجتمعات محلٌة مستدامة ؛ -11
 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن ؛ -12
 العمل المناخً؛ -13
 الحٌاة تحت الماء ؛ -14
 الحٌاة فً البر؛ -15
 السالم والعدل والمؤسسات القوٌة ؛ -16
 .عقد الشراكات لتحقٌق األهداؾ -17

 مكونات الملف : 5المادة 

ٌتضمن ملؾ تصرٌح تأسٌس الجمعٌة، لزوما، البٌانات 
 :التالٌة

تصرٌح ٌبٌن تسمٌة الجمعٌة، وموضوعها، وأهدافها، – أ
 ومقرها ومقرات فروعها إذا كانت موجودة؛

نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة وشهادة تبرٌز – ب
بالنسبة المورٌتانٌٌن  (على األقل5 )لألشخاص الطبٌعٌٌن

وبطاقة إقامة لألجانب المقٌمٌن فً مورٌتانٌا و الذٌن هم 
 من ضمن المؤسسٌن للجمعٌة ؛

الصفات التً ٌمثل بموجبها هؤالء القٌادٌون – ت
 الجمعٌة؛

نسخ موقعة من  (4)النظام األساسً فً أربع – ث
 .طرؾ المؤسسٌن أو ممثلٌهم

 :ٌجب أن ٌتضمن النظام األساسً البٌانات التالٌة
التسمٌةالرسمٌةللجمعٌةباللؽةالعربٌةوعن .1

 داالقتضاء،بلؽةأجنبٌة؛
 عنوانالمقرالربٌسٌللجمعٌة؛ .2
عرضألهدافوبرامجالجمعٌةوكذاوسابإلن .3

 جازها؛
شروطاالنتساب،وحاالتانتهابها،وكذلكح .4

 قوقوواجباتاألعضاء؛ 
تقدٌم الهٌكلة التنظٌمٌة للجمعٌة،  .5

وطرٌقة االنتخاب المقررة وصالحٌات 

 كل جهاز من أجهزتها؛

تحدٌد الجهاز الذي ٌملك داخل  .6

الجمعٌة، صالحٌة تعدٌل النظام 

الداخلً واتخاذ القرار المتعلق بالحل، 

 أو االندماج، أو التقسٌم؛

تحدٌد القواعد التً ٌتم وفقها منح  .7
الممتلكات فً حالة الحل الطوعً أو 

 النظامً للجمعٌة؛
شروط قبول وشطب أعضابها وكذا  .8

تحدٌد طرق اتخاذ القرارات وتسوٌة 

 النزاعات

مبلؽاالشتراكالشهرٌأوالسنوٌإذاكانموجو .9

 دا؛

االلتزام بإبالغ السلطة المختصةخالل  .10

ٌوما بكافة التعدٌالت  (30)ثالثٌن 

 .الحاصلة فً اإلدارة أو القٌادة

ٌتم تحدٌد نموذج البحة أعضاء المكتب القٌادي للجمعٌة 
: على النحو التالً

 

الوظٌفة فً 
 المكتب 

شهادة  المهنة العنوان
 التبرٌز 

الرقم  الجنسٌة
الوطنً 

 للتعرٌؾ 

تارٌخ 
ومحل 
 المٌالد

االسم 
واللقب  

        

 

 منهجٌة الترقٌم: 6المادة 
 :ٌخضع التسجٌل عبر المنصة لمنهجٌة الترقٌم التالٌة 

 ؛Iابتدابً، وصل إستالم -
 ؛Fنهابً، وصل نهابً  -

 نوع الجمعٌة؛

   Aجمعٌة- أ
   B                 هٌبة ؛- ب
 Cودادٌة ؛- ج
     D شبكة. د
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الترقٌم المعتمد لدى : المرجع)التؽطٌة الجؽرافٌة للجمعٌة
 (ل.د.و
 01= وطنٌة  -
 15 إلى 01= جهوٌة  -
 . إلى عدد المقاطعات فً الوالٌة01= محلٌة  -
 (رقمان)–وطنٌة  -
 (رقمان)الوالٌة  -
 (رقمان)المقاطعة  -
 - 00 – 00)التارٌخ بالٌوم والشهر والسنة مثال  -

 ؛(0000
 إلى 00001:رمز تصاعدي بالنسبة للجمعٌات 

99999 
 :مثال

 FA إفادة اعتراؾ بالجمعٌة؛ 
 وطنً ؛ 01
 لعصابة ؛ 03
 مقاطعة كٌفه ؛ 01
  التعلٌم الجٌد 04

 2021 – 09 – 10التارٌخ 
(FA000301041009202100003) الرمز

تدرٌجً 00003التصاعدي 

(FA010000041009202100001) 
 وطنٌة (ترقٌم منظمة ؼٌر حكومٌة)
  (FA 000300041009202100002)  ترقٌم

منظمة محلٌةفً والٌة لعصابه 
FA 000301041009202100003)( ترقٌم 

. منظمة ؼٌر حكومٌة فً  مقاطعة كٌفه
 

 ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الداخلٌة :7المادة 
والالمركزٌة والمفوض المساعد بمفوضٌة حقوق 

- اإلنسان والعمل االنسانً والعالقات مع المجتمع المدنً
بتنفٌذ هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة - كل فٌما ٌعنٌه 

. الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 وزٌر الداخلٌة والالمركزٌة
محمد سالم ولد مرزوك 

مفوض حقوق اإلنسان والعمل اإلنسانً والعالقات مع 
 المجتمع المدنً

الشٌخ أحمدو سٌدي 
------------------- 

 

---------------- 
 نصوص مختلفة

 من الحرس الوطنً (01) ٌقضً باستقالة ضابط 2021 مارس 24 صادر بتارٌخ 2021-039مرسوم رقم 

 الضابط الوارد 12/01/2021ٌشطب من سلك الحرس الوطنً بناء على طلبه بسبب االستقالة اعتبارا من : المادة األولى

 :اسمه، رتبته، رقمه االستداللً، أقدمٌته وعالمته القٌاسٌة فً الجدول التالً 

 األقدمٌة العالمة القٌاسٌة الرقم االستداللً الرتبة اإلسم واللقب

محمد محً الدٌن ٌحً الشٌخ 
 عبد الرحمن

  ٌوما11 ش 02 س07 770 91.9544 مالزم أول

 
ٌحق للمعنً الحصول على استقطاعات  : 2المادة 
 .المعاش
ٌحق للمعنً الحصول على شهادة حسن :  3المادة 

 .السلوك بناءا على طلبه

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة :4المادة 

 .للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 رئٌس الجمهورٌة 

 محمد ولد الشٌخ الغزوانً
 

 وزارة المالٌة
 نصوص تنظٌمٌة

 2021 دجمبر 24  صادر بتارٌخ 1530مقرر رقم 

 الصادر بتارٌخ 1026ٌكمل بعض ترتٌبات المقرر رقم 

، المحدد و المنظم لالئحة السلك 2021 أغسطس 30

الوطنً لخبراء المحاسبة فً الجمهورٌة اإلسالمٌة 
 المورٌتانٌة

طبقا لترتٌبات المادة األولى من المقرر : المادة األولى

، الذي 2021 أؼسطس 30 الصادر بتارٌخ 1026رقم 

ٌحدد و ٌنظم البحة السلك الوطنً لخبراء المحاسبة فً 

 :الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة، تكمل بما ٌلً

 أدَذ ثْبُ أدَذ ثْبُ .177
 فبطَخ ٍذَذ فبه .178
 أدَذٗ ٍذَذ ٍذف٘ظ .179
 ٍذَذ طبىت جَبه .180
 أدَذ اىَقشٛ .181
 ػبثذِٝ عٞذ أدَذ .182
 أعَبء اىذٛ .183
 فبطَخ اىطيجخ .184
 ٍذَذ األٍِٞ ٍذَذ ٝذٜ .185
186. ٜ  ٝشه ع
 اىذغِ أدَذاد .187
 أدَذ اىٖٞجخ ٍبء اىؼِْٞٞ .188
 عٞذ ثو اى٘افٜ .189
 ٝذٜ أدَذ جذٗ .190
 أدَذ عبىٌ ادَذ .191
 اىشٞخ أدَذ ٍذَذ .192
 اىخيٞفخ اىذغِٞ .193
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 اىتقٜ طبىجِ شٞخْب .194
 عٞذ ػخَبُ ٍذَذ اىَبٍُ٘ .195
 ٍذَذ عٞذ أدَذ .196
 شٞقبىٜ ٍذَذ صبىخ .197
 ٍذَذ اىطبٝغ .198
 ٍذَذ ثَت عٞذ ثبدٛ .199
 ٍذَذ ػَ٘ .200
 أٝ٘ة اىشٞخ اىج٘ اصّبمٜ .201
 عٞذ إػو عنبُ .202
 ٍذَذ ػجذ اىشدَِ طبىت أدَذ .203
 ػجذ هللا اىشٞخ اىذغِ .204
 ٍَّٞ٘خ اىذِٝٞ .205
 أدَذ ٍذَ٘د ٍذَذ ٍ٘ى٘د .206
 ٍذَذٗ ٍذَذ اىذغِ .207
 ٍ٘الٛ اىَٖذٛ ٍ٘الٛ اىجخبسٛ .208
  ٍذَذ مبثب جبمٞتٜ .209
  اىَختبس ػخَبُ أدَذ ػخَبُ .210
 دة عٞذ صِٝ .211
 اىتشاد ٍختبس ػجذ اىجشمخ .212
 ٍذَذ األٍِٞ دإٜ .213
 إػو ٍذَذ اٍجبسك .214
 إعيٌ فبضو اع٘ٝذ .215
 اىشٞخ ٍشاد أٝذٓ .216
 أدَذ ٍصطفٚ أثذًٗ .217
 اىشٞخ اىذبد أٝذٓ .218
 ٍ٘عٚ ثٞشاٍجبثٞشا .219
 عٞذ أدَذ ٍختبس عٞذ أدَذ اىذجٞت .220
 ٍذَذ ػجذ اىشدَِ ٗىذ أث٘ثنش .221
 أدَذ عبىٌ ػبثذِٝ .222
 ى٘ىٞذ عٞذ .223
 شٞخْب عٞذ ػَبس .224
 ٍذَذ ػجذ هللا اػَش .225
 صو ٝ٘عف ٍَبدٗ .226
  أدَذّبٍذَذ عٞذٛ .227
 ٍْب ٍذَذ اىغبىل .228
 فبفب ث٘ دِْ .229
 دٝن٘اتٞبً .230
 اىغبىل ٗاىٜ .231
 عٞذ ٍذَ٘د ٍؼت٘ك .232
 إثشإٌٞ ٍذَ٘د .233
 ػجذ اىقبدس ٍذَذ ٍذَ٘د .234
 أدَذ صٝذاُ ٍذَذ ثشٞش .235
 ٍذٌ ٍختبس عبىٌ اىجشٞش .236
 أدَذ ٍذَ٘د ّبّٜ .237
 ػجذ هللا اثْب .238
 ٍذَذ عبىٌ ٍذَذ عٞذْٝب .239
 ٍذَذ اإلٍبً ٍذَذ فبضو ػجذ سث٘ .240
 ػجذ هللا عٞذ ٍذَذ .241
 أدَذ عبىٌ ٍذَذ فبه ػَٜ .242

 ٍذَذ ٍذَذ األٍِٞ اىذضشاٍٜ .243
 ٍذَذ فبه دَبد .244
245. ٜ  اىذح ع
 ث٘ة ٍؼت٘ك .246
 ٍذَذ عٞذ ٍ٘عٚ .247

 1026 من المقرر رقم 3 طبقا لترتٌبات المادة :2المادة 

، الذي ٌحدد و ٌنظم 2021 أؼسطس 30الصادر بتارٌخ 

البحة السلك الوطنً لخبراء المحاسبة للجمهورٌة 

 :السالمٌة المورٌتانٌة، تكمل بما ٌلً

 أدَذ ثْبُ أدَذ ثْبُ .116
 فبطَخ ٍذَذ فبه .117
 أدَذٗ ٍذَذ ٍذف٘ظ .118
 ٍذَذ طبىت جَبه .119
 أدَذ اىَقشٛ .120
 ػبثذِٝ عٞذ أدَذ .121
 أعَبء اىذٛ .122
 فبطَخ اىطيجخ .123
 ٍذَذ األٍِٞ ٍذَذ ٝذٜ .124
125. ٜ  ٝشه ع
 اىذغِ أدَذاد .126
 أدَذ اىٖٞجخ ٍبء اىؼِْٞٞ .127
 عٞذ ثو اى٘افٜ .128
 ٝذٜ أدَذ جذٗ .129
 أدَذ عبىٌ ادَذ .130
 اىشٞخ أدَذ ٍذَذ .131
 اىخيٞفخ اىذغِٞ .132
 اىتقٜ طبىجِ شٞخْب .133
 عٞذ ػخَبُ ٍذَذ اىَبٍُ٘ .134
 ٍذَذ عٞذ أدَذ .135
 شٞقبىٜ ٍذَذ صبىخ .136
 ٍذَذ اىطبٝغ .137
 ٍذَذ ثَت عٞذ ثبدٛ .138
 ٍذَذ ػَ٘ .139
 أٝ٘ة اىشٞخ اىج٘ اصّبمٜ .140
 عٞذ إػو عنبُ .141
 ٍذَذ ػجذ اىشدَِ طبىت أدَذ .142
 ػجذ هللا اىشٞخ اىذغِ .143
 ٍَّٞ٘خ اىذِٝٞ .144
 أدَذ ٍذَ٘د ٍذَذ ٍ٘ى٘د .145
 ٍذَذٗ ٍذَذ اىذغِ .146
 ٍ٘الٛ اىَٖذٛ ٍ٘الٛ اىجخبسٛ .147
  ٍذَذ مبثب جبمٞتٜ .148
  اىَختبس ػخَبُ أدَذ ػخَبُ .149
 دة عٞذ صِٝ .150
 اىتشاد ٍختبس ػجذ اىجشمخ .151
 ٍذَذ األٍِٞ دإٜ .152
 إػو ٍذَذ اٍجبسك .153
 إعيٌ فبضو اع٘ٝذ .154
 اىشٞخ ٍشاد أٝذٓ .155
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 أدَذ ٍصطفٚ أثذًٗ .156
 اىشٞخ اىذبد أٝذٓ .157
 ٍ٘عٚ ثٞشاٍجبثٞشا .158
 عٞذ أدَذ ٍختبس عٞذ أدَذ اىذجٞت .159
 ٍذَذ ػجذ اىشدَِ ٗىذ أث٘ثنش .160
 أدَذ عبىٌ ػبثذِٝ .161
 ى٘ىٞذ عٞذ .162
 شٞخْب عٞذّب ػَبس .163
 ٍذَذ ػجذ هللا اػَش .164
 صو ٝ٘عف ٍَبدٗ .165
 ٍذَذ عٞذْٝب أدَذ .166
 ٍْب ٍذَذ اىغبىل .167
 فبفب ث٘ دِْ .168
 دٝن٘اتٞبً .169
 اىغبىل ٗاىٜ .170
 عٞذ ٍذَ٘د ٍؼت٘ك .171
 إثشإٌٞ ٍذَ٘د .172
 ػجذ اىقبدس ٍذَذ ٍذَ٘د .173
 أدَذ صٝذاُ ٍذَذ ثشٞش .174
 ٍذٌ ٍختبس عبىٌ اىجشٞش .175
 أدَذ ٍذَ٘د ّبّٜ .176
 ػجذ هللا اثْب .177
 ٍذَذ عبىٌ ٍذَذ عٞذّب .178
 ٍذَذ اإلٍبً ٍذَذ فبضو ػجذ سث٘ .179
 ػجذ هللا عٞذ ٍذَذ .180
 أدَذ عبىٌ ٍذَذ فبه ػَٜ .181
 ٍذَذ ٍذَذ األٍِٞ اىذضشاٍٜ .182
 ٍذَذ فبه دَبد .183
184. ٜ  اىذح ع
 ث٘ة ٍؼت٘ك .185
 ٍذَذ عٞذ ٍ٘عٚ .186

 ٌكلؾ مدٌر الوصاٌة المالٌة بتنفٌذ هذا المقرر :3المادة 

الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة 

 .المورٌتانٌة

 وزٌر المالٌة

 محمد األمٌن ولد الذهبً

 وزارة الصحة
نصوص تنظٌمٌة 

 ٌحدد 2020 نوفمبر 16 صادر بتارٌخ 983مقرر رقم 

 الشروط المطلوبة لفتح و تشغٌل مراكز التصفٌة
ٌهدؾ هذا المقرر إلى تحدٌد المعاٌٌر : المادة األولى

. المتعلقة بإنشاء واستؽالل مراكز التصفٌة
إن مركز التصفٌة الخصوصً هو مركز عالج 

خصوصً تتم فٌه معالجة المرضى الذٌن ٌعانون من 
. قصور كلوي والذٌن ٌحتاجون إلى تنقٌة الكلى بالتصفٌة

ال ٌجوز الترخٌص باستؽالل مركز تصفٌة : 2المادة 

. خصوصً إال لطبٌب متخصص فً أمراض الكلى

الة التنازل عن مركز تصفٌة خصوصً، ٌجب حفً 
على المالك الجدٌد استٌفاء الشروط المطلوبة للحصول 

. علىالترخٌص الستؽالل مركز تصفٌة خصوصً

 ٌجب أن ٌتوفر مركز التصفٌة الخصوصً :3المادة 

على قدرة استٌعاب ال تقل على األقل عن ستة أو على 
باإلضافة إلى . األكثر خمسة عشر جهاز تصفٌة كلوٌة

ذلك، ٌجب ان ٌكون لدى المركز جهاز احتٌاطً بسعة 
ال تزٌد عن ستة أجهزة و جهازٌن احتٌاطٌٌن بسعة أكثر 

. (6 )من ستة

ٌسمح فقط لمراكز التصفٌة العمومٌة بامتالك : 4المادة 

 أن تزٌد ىأكثر من خمسة عشر جهاز تصفٌة كلوٌة عل
على عشرٌن جهاز للتصفٌة مشروكة مع ثالثة أجهزة 

. احتٌاطٌة

 إن عدد الجلسات الٌومٌة للتصفٌة لكل آلة فً :5المادة 

ٌجب أن . كل مركز ال ٌمكن أن ٌكون اكثر من ثالثة
. ٌبقى جهاز واحدا على األقل متاحا للحاالت المستعجلة

  ٌجب أن ٌتوفر مركز التصفٌة الخصوصً :6المادة 

على ملؾ للمرٌض لتسجٌل الملحوظات المتعلقة بحالته، 
إضافة إلى اإلجراءات الطبٌة المتبعة فً كل جلسة 

 الطبٌب الذي أجرى التصفٌة اسمتصفٌة و اإلشارة إلى 
. و المساعدٌن الطبٌٌن الذٌن شاركوا فً إنجازها

سٌتم أٌضا تسجٌل توقٌت بدء جلسة التصفٌة ونهاٌتها، و 
 إجراؤها و األحداث  تمطبٌعة الفحوصات اإلضافٌة التً

التً حدثت أثناء الجلسة و اسم الهٌبة الطبٌة التً 
. أجرٌت فٌها هذه الفحوصات

 إن األشخاص الذٌن ٌعملون فً مركز :7المادة 

التصفٌة الخصوصً، ٌجب لزوما أن ٌخضعوا للتطعٌم 
. ضد مرض التهاب الكبد الوبابً

ٌجب على مركز التصفٌة الخصوصً أن ٌقدم : 8المادة 

إلى وزارة الصحة تقرٌرا نصؾ سنوي عن أنشطته 
الطبٌة، و نوعٌة ؼرفة العالج و مٌناء التصفٌة وفقا 

و ٌجب أن ٌحمل هذا . للنماذج المرفقة لهذا المقرر
التقرٌر على النحو الواجب تأشٌرة مدٌرٌة الطب 

االستشفابً بالوزارة المكلفة بالصحة و ٌجب أن ٌصل 
. شهر الذي ٌلً نصؾ السنة المذكورالخالل 

ي إؼالق لمركز تصفٌة خصوصً أٌجب عند : 9المادة 

إخطار الوزارة المكلفة بالصحة بخطاب مسجل مع 
مات الخاصة وإقرار باالستالم ترفق به جمٌع المعل

. بالمرضى، و ذلك قبل ثالثة أشهر من تارٌخ اإلؼالق

 ٌجب ان ٌكون موقع مركز التصفٌة :10المادة 

الخصوصً موجودا فً بٌنة صحٌة ال تمثل أنً خطر 
. على سالمة المرضى

ٌجب ان ٌتم تجهٌز مركز التصفٌة : 11المادة 

الخصوصً بتكٌٌؾ هوابً وتجهٌزات فنٌة مستوفٌة 
. للشروط

ٌجب أن ٌستوفً مركز لتصفٌة الخصوصً : 12المادة 

. معاٌٌر السالمة وفقا لمتطلبات مصالح األمن الؽذابً

ٌجب ان ٌتوفر مركز التصفٌة الخصوصً : 13المادة 

على ؼرفة أرشٌؾ للملفات الطبٌة والوثابق ذات الطابع 
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اإلداري وٌجب االحتفاظ بالسجالت الطبٌة فً خزابن 
. ٌمكن إقفالها

ٌجب على مركز التصفٌة الخصوصً لزوما : 14المادة 

اقتناء مولد كهربابً ذا قوة كافٌة تكون، فً حال انقطاع 
اقة طلتٌار الكهربابً، قادرة على تامٌن إمدادات الا

لمولدات التصفٌة وؼرفة معالجة المٌاه وكذلك اإلضاءة 
. العامة للمركز

ٌجب أن تتوفر لزوما فً أي مركز تصفٌة : 15المادة 

: خصوصً المبانً التالٌة

o 6 ؼرفةأوأكثرللتصفٌةبمساحة 
 1.5 لكلمحطةتصفٌةبمسافة2م

متربٌنسرٌرٌنأوكراسٌالتصفٌةالكلوٌةومصدرات

 أوضوبً؛/صالصوتً
o وحدةاكسجٌنمركزٌةبهاأكسجٌنوهواءمضؽوطلك

 لمحطةتصفٌة؛
o بعضمعداتالتشخٌصإلزامٌةجهازتخطٌطالقلبوجه

 ازإزالةالرجفانوجهازمراقبةالمرٌض؛
o ٌوجدعلىاألقلمرحاضانللمرضى؛ 
o ؛(نساء/رجال )ؼرفتٌنلتبدٌاللمالبس 
o ؼرفةللمراقبةوالطوارببسرٌرٌنومجهزةبمصدرأ

 كسجٌن؛
o ؼرفةعزلللمرضىالحاملٌنلمرضٌتنقلعنطرٌقالدم؛ 
o ؼرفةانتظاربهادورةمٌاه؛ 
o مكتباستشارات؛ 
o ؼرفةمعالجةالمٌاه؛ 
o مكانلتخزٌنالمنتجاتوالمعدات؛ 
o ؼرفةتخزٌنصنادٌقالقمامةٌجبتهوٌتهاوإؼالقهاوت

 .نظٌفهابسهولةوٌسهلوصولموظفٌالجمعإلٌها
تمنح لمراكز التصفٌة الخصوصٌة التً : 16المادة 

كانت تعمل قبل تارٌخ نشر هذا المقرر فترة اثنً عشر 
لمواءمة مع اشهرا من التارٌخ المذكور من أجل 

. ترتٌباته

ٌجب ان تكون جمٌع مراك التصفٌة : 17المادة 

الخصوصٌة مجهزة بأدوٌة الحاالت المستعجلة وأن 

تملك الوسابل األولٌة الالزمة لإلنعاش المحددة من 

. طرؾ الوزارة المكلفة بالصحة

مناسبة " المٌاه العالٌة النقاء" للحصول على :18المادة 

للخلط مع مركز التصفٌة الكلوٌة ٌجب ان ٌخضع ماء 
الصنبور على األقل لثالث مراحل متتالٌة من العالج 

لهذا الؽرض ٌجب ان تشتمل معدات معالجة مٌاه ؼسٌل 
: الكلى على

 1 ،5 ،10 ،20: منالصوؾ( مصفاة )مرشح، 

 مٌكرون؛ 0.22

 جهازانإلزالةالروابحبالتوازي،بالتناوب؛ 

 ( مصفاة )مرشحان

منالكربونالمنشط،متسلسلٌنأومزٌاللكلورمزودب

 جهازمراقبةالكلور؛

 وحدةالتناضجالعكسً؛ 

 مولدا؛ 15 تناضجمزدوجألكثرمن 

 حلقةتوزٌعلمولداتمننوعالسالمةالطبٌة؛ 

 لتر 2.000 خزانمٌاهالحنفٌةبسعة. 
ٌتم تحدٌد المعاٌٌر الكٌمٌابٌة : 19المادة 

والبكتروٌولوجٌة المتعارؾ علٌها للمٌاه المعالجة 
. المستخدمة فً التصفٌة فً الملحق الرابع لهذا المقرر

 المٌاه المستخدمة فً لٌل ٌتم أخذا العٌنات لتح:20لمادة ا

تحضٌر التصفٌة عند خروج وحدة التناضج العكسً 
الحلقة بالنسبة للتحلٌالت الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة ورجوع 

. الحلقة عندما ٌتعلق األمر بالتحلٌالت البكتروٌولوجٌة

 ٌجب إجراء ضوابط جودة معالجة المٌاه :21المادة 

: على النحو التالً
 بطرٌقةمستمرةللصالبةوالضؽط؛ 
 مرتٌنفٌالسنةبالنسبةللتوصٌلوالنتراتواأللمنٌوموال

 بكترٌولوجٌا؛
 مرةفٌالسنةللبحثعنالسمومالداخلٌةوكذلكعنجمٌعم

 .عاٌٌرالتحكمفٌمٌاهالتصفٌة
عهد الوطنً للبحوث فً مجال الصحة م ال:22المادة 

العمومٌة هو المختبر المرجعً الوحٌد الذي تعترؾ 
الوزرة المكلفة بالصحة بنتابجه لمراقبة جودة مٌاه 

. التصفٌة

ٌجب أن تتكون عدة التصفٌة على األقل من : 23المادة 

:  العناصر التالٌة
 زوجانمناإلبرالشرٌانٌةوالورٌدٌة؛ 
 دٌاالزربسطحمختلؾ؛ 
 خطوطشرٌانٌةورٌدٌةللدابرةالخارجةعنالجسم؛ 
 خرطوشةالبٌكربونات؛ 
 تركٌزحامضً؛ 
 مصفاة؛ 
 مجموعةربطوفصل. 
من بٌن قواعد ممارسة جلسات التصفٌة، : 24المادة 

: ٌجب مراعاة القواعد التالٌة
 استخدامعازلةمسحوقالبٌكربونات؛ 
 تطهٌرالمولداتبٌنجلستٌن؛ 
 التطهٌرربعالسنوٌلحلقةالتوزٌعمعتؽٌٌرالفلتربان

 تظام؛
 عدمإعادةاستخدامأؼشٌةالتبادلوخطوطالشراٌٌنو

 .األوردةوكذلكإبرةالفٌستوال
ٌجب أن تتم إدارة أي مركز خصوصً : 25المادة 

. للتصفٌة من طرؾ طبٌب متخصص فً أمراض الكلى

ٌجب ان ٌحضر طبٌب عام من البداٌة و : 26المادة 

جلسة التصفٌة، و ٌجب علٌه الحضور لزوما نهاٌة حتى
. عن د وصل و فصل المرٌض عن جهاز التصفٌة

ٌتم تنفٌذ خدمات العالجات الصحٌة من : 27المادة 

. طرؾ أشخاص ممرضٌن وممرضٌن مساعدٌن

خالل جلسات التصفٌة، ٌجب أن ٌكون األشخاص 
  واحدة او ممرضة واحدالحاضرٌن على األقل ممرض

. على األقل لثالث محطات تصفٌة
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ٌجب أن ٌكون الممرضٌن قد أكملوا مسبقا دورة تدرٌبٌة 
مدتها ثالثة أشهر فً مؤسسة استشفابٌة عمومٌة وتختتم 

. بشهادة تأكٌد تدرٌب

ٌجب أن ٌتم إجراء الصٌانة من قبل فنً : 28المادة 

. صٌانة أو فً حالة تعذر ذلك التعاقد مع شركة صٌانة

 المرفقة جزءا 4، 3، 2، 1:  تشكل الملحقات:29المادة 

. ال ٌتجزأ من هذا المقرر

 لوزارة الصحة بتنفٌذ هذا  العامٌكلؾ األمٌن: 30المادة 

المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 
. اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 ةوزٌر الصح
نذٌر ولد حامد

  

األنشطة الطبٌة : الملحق األول

 السن .2 عددالمرضى .1
 عددمرضىالحوادث .4 الجنسوالنسبةبٌنالجنسٌن .3

 العدد الٌومً لوصل المرضى بأجهزة التصفٌة. 6 عدد المولدات. 5

 عدد الممرضٌن. 8 عدد أطباء الكلى واألطباء العامٌن. 7

 عدد جلسات التصفٌة الطاربة للكلى. 10 عدد جلسات التصفٌة. 9

 أنواع وصول األوعٌة الدموٌة والنسب. 12 مؤشرات جلسات الحاالت المستعجلة. 11

 معدل الوفٌات. 14 عدد الوفٌات. 13

 عدد حاالت اإلصابة بالكبد الوبابً باء. 16 أسباب الوفاة. 15

 عدد اإلصابات بفٌروس نقص المناعة البشرٌة. 18 عدد حاالت اإلصابة بالكبد الوبابً جٌم. 17
 : الملحق الثانً
 مرحلة اإلمداد

.../.../. التوارٌخ
.. 

./.../...

.. 
./.../...
.. 

./.../...

.. 
./.../...
.. 

./.../...

.. 
./.../...
.. 

 (50µ )تؽٌٌرالمرشحاتالمسبقة .1
(O/N) 

       

تنظٌفصهارٌجتخزٌنالمٌاهالصالحةللشر .2
 ب

       

 
مرحلة ما قبل المعالجة 

 .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... التوارٌخ

         (O/N)تؽٌٌر مثبت مرشح الرمل
تؽٌٌر فالتر الصوؾ عشرة 

 ( 10µ (O/N)مٌكرون
       

        (F/NF)التحقق من عسرة الماء المخفؾ
تؽٌٌر فالتر الصوؾ عشرة 

 10µ   (O/N)مٌكرون
       

تؽٌٌر فالتر الصوؾ عشرة 

 5µ (O/N)مٌكرون
       

تؽٌٌر فالتر الصوؾ عشرة 

  1µ (O/N)مٌكرون

       

حالة أخذ العٌنات لتحلٌل جودة 

 (B/M)المٌاه
       

 
مرحلة المعالجة 

 .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... التوارٌخ
        µSالتوصٌل قبل التطهٌر

التحقق من أجهزة إنذار 

 (F/NC)التناضج العكسً
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 فحص حالة دائرة التوزٌع

 .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... التوارٌخ

        (B/M)حالة دابرة التوزٌع
حالة نظام الصرؾ الصحً و 

 (B/M)تجمٌع المٌاه
       

درجة حرارة الوحدة 

 .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... التوارٌخ

فحص درجة حرارة ؼرفة 
 (F/NF)العالج

       

التحقق من اإلنذار 

 .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... توارٌخ

إنذار مستوى منخفض 
لخزان مٌاه 

 (F/NC)الشرب

       

إنذار قٌاس الكلور فً مٌاه 

 (F/NF)الشرب
       

        إنذار عسر الماء الخفٌؾ
جهاز إنذار توصٌل المٌاه 

 (F/NF)بالتناضج العكسً
       

إنذار فشل وحدت التناضج 

 (F/NC)العكسً
       

اإلنذارات المطلوبة أثناء 

 (F/NC)التطهٌر

       

تطهٌر المنشأة بعد التدخل 

 .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... .../.../... توارٌخ
        (O/N )إجراء التطهٌر 

        µsالتوصٌل بعد التطهٌر

 ؼٌر وظٌفً/ وظٌفF/NFً:تبٌه 

B/M : سٌا/جٌد 

O/N : ال/نعم 

القٌم القصوى و معدل التحكم فً المواد : الملحق الثالث
 ml/1القٌمة القصوى   المواد

 ppm أو 

وتٌرة 
 التحكم

1 2 3 4 5 6 7 8 

التار    
ٌخ 

.....
.. 

التاري
خ 

....... 

التاري
خ 

....... 

التاري
خ 

....... 

التاري
خ 

...... 

التاري
خ 

.......
. 

التاري
خ 

...... 

التاري
خ 

....... 

 القٌم    

         سنة/ مرة1 0.2 االمونٌوم الكٌمٌائٌة

 3/  مرة1 2 الكلسٌوم 
 أشهر

        

الكلور  
والكلورامً

 ن

 3/  مرة1 0.1
 أشهر

        

         سنة/ مرة1 50 الكلورٌدات 

         سنة/ مرة1 0.2 الفلورٌدات 
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         سنة/ مرة1 2 المغنزٌوم 

 3/ مرة1 2 النترات 
 اشهر

        

         سنة/ مرة1 2 الوتاسٌوم 

         سنة/ مرة1 50 الصودٌوم 

         سنة/ مرة1 50 الكبرٌت 

 3/ مرة1 0.01 االلمنٌوم المعادن
 اشهر

        

         سنة/ مرة1 0.0005 الفضة 

         سنة/ مرة1 0.1 النحاس 

         سنة/ مرة1 0.1 الزئبق 

البكترولوج
 ٌة

 3/ مرة100CFU/ml 1 الجراثٌم
 اشهر

        

السموم  
 الداخلٌة

0.25 UI/ml>          

 
معاٌٌر المٌاه المعالجة المستخدمة فً : الملحق الرابع 

تحضٌر التصفٌة 

الشوارد الكهربابٌة معبر عنها بالمللٌؽرام لكل لتر 

 (لتر/ملؽم)

 2.....................الكالسٌوم

 4....................المؽنسٌوم

 8...................البوتاسٌوم

 70...................الصودٌوم

المواد السامة معبرا عنها بالمٌللغرام لكل لتر 

 (لتر/ملغم)

 0.0002.00الزببق 

 0.005.000الفضة 
 

 0.01الومنٌوم 

 0.1الكلورامٌن 

 0.1النحاس 

 0.1الزنك 

 0.2الفلورٌدات 

 2.0النترات 

المعاٌٌر البكترٌولوجٌة 

 <100CFU/mlالجراثٌم 

 <UI/ml 0.25السموم الداخلٌة 
 

 وزارة الصٌد واالقتصاد البحري

 نصوص تنظٌمٌة

 2021 ٌولٌو 12 صادر بتارٌخ 0852مقرر رقم 

القاضً بإنشاء لجنة دعم واستصالح المصائد البحرٌة 
 .وٌحدد قواعد تنظٌمها وسٌر عملها

–2015تطبٌقا لترتٌبات المرسوم رقم : المادة األولى

 المتعلق 2015 الصادر بتارٌخ فاتح أكتوبر 159

 29 الصادر بتارٌخ 017 2015بتطبٌق القانون رقم 

لدى -  المتضمن مدونة الصٌد البحري، ٌتم2015ٌولٌو 

 إنشاء لجنة لدعم –الوزٌر المكلؾ بالصٌد البحري
ل د )واستصالح المصابد المعروفة فٌما بعد اختصارا 

 .وٌحدد قواعد تنظٌمها وسٌر عملها (س م

 من 19 إلى 12كما هو محدد فً المواد من : 2المادة 

 ٌولٌو 29 الصادر بتارٌخ 017–2015القانون رقم 

 المتضمن مدونة الصٌد البحري، تكلؾ لجنة دعم 2015

واستصالح المصابد بمساعدة الوزٌر فً مهمة 
 .استصالح المصابد

وفً هذا اإلطار تطلع اللجنة على وجه الخصوص 
 :بالمهام التالٌة

ثشٍجخ ٗدفغ ٗتْغٞق ٍشادو إػذاد ٗتقٌٞٞ  -

 خطظ اعتصالح اىَصبئذ اىجذشٝخ،
اىَصبدقخ ػيٚ خطظ اىؼَو ٗاىغؼٜ إلػذاد  -

خطخ اعتصالح اىَصبئذ ٍٗتبثؼتٖب أٗ تجذٝذ 
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ٗت٘صٝغ اىَٖبً ثِٞ اىَؤعغبد ٗاىٖٞئبد 

 اىَٖتَخ ث٘ضغ ٍشادو اعتصالح اىَصبئذ،
اىتصذٝق ػيٚ اىجْ٘د اىَشجؼٞخ ىيذساعبد راد  -

اىطبثغ اىفْٜ ٗاىؼيَٜ ٗاىَؤعغبتٜ اىَقشسح فٜ 

ٍختيف ٍخططبد اعتصالح اىَصبئذ 

 ٗاىتصذٝق ػيٚ اىذساعبد راد اىصيخ،
تؼجئخ اى٘عبئو اىجششٝخ ٗاىَبىٞخ ٗاىي٘اصً  -

اىضشٗسٝخ ىيقٞبً ثتطجٞق خطظ اعتصالح 

اىَصبئذ، ٗرىل ٍِ خاله اىٖٞئبد ٗاىششمبء 

 .اىَؼِْٞٞ ثئػذاد ٍخطظ اعتصالح اىَصبئذ
تشقٞخ ّظبً ىيَؼيٍ٘بد خبص ثبىَصبئذ ٝذػٌ  -

اىقٞبً ثخطظ االعتصالح فٜ ٍجبه اىتص٘س 

 ٗاىت٘جٞٔ،
ٗضغ اعتشاتٞجٞخ ىالتصبه ىذػٌ تْفٞز  -

 ٍخططبد اعتصالح اىَصبئذ،
مبفخ اىَٖبً اىتٜ تذخو فٜ إطبس دػٌ اعتصالح  -

 .اىَصبئذ ثشنو ػبً
ٕٗنزا أّشأد ىجْخ دػٌ ٍٗتبثؼخ ٗتْفٞز خطخ اعتصالح 

ٗ ص ا / 526ٍصبئذ االخطج٘ط ثَ٘جت اىَقشس سقٌ 

، ىتذو ٍذيٖب ىجْخ 2007فجشاٝش  26اىصبدس ثتبسٝخ / ة

 .دػٌ ٗاعتصالح اىَصبئذ ػْذ إّشبئٖب

تحٌل لجنة دعم واستصالح المصابد تقرٌرا : 3المادة 

سنوٌا للوزٌر المكلؾ بالصٌد البحري عن حالة تقدم 
ٌتم اطالع . مراحل تنفٌذ مخططات استصالح المصابد

الوزٌر فً هذا التقرٌر على نشاط لجنة استصالح 
المصابد ومستوى تطبٌق مخططات استصالح المصابد 
. والعراقٌل التً تعترض سبٌل اللجنة فً هذا الخصوص

وبإمكان اللجنة أن تطالب بكل اإلجراءات التً من شأنها 
تطوٌر المصابد المذكورة بما فً ذلك تعدٌل الترتٌبات 
التشرٌعٌة والتنظٌمٌة، بوصفها هٌبة استشارٌة للدعم 

الفنً، وتقدم اللجنة للوزٌر المكلؾ بالصٌد البحري رأٌا 
استشارٌا فً كل القضاٌا الفنٌة التً تدخل فً إطار 

 .اختصاصها

ٌترأس لجنة دعم واستصالح المصابد، ٍاألمٌن : 4المادة 

العام للوزارة المكلفة بالصٌد البحري، وٌتولى مدٌر 
استصالح الثروات والدراسات نٌابته، وتتشكل اللجنة 

من كبار المسؤولٌن أو ممثلٌن مخولٌن بصالحٌات اتخاذ 
 :القرار فً الهٌبات التالٌة

اىَذٝشٝخ اىؼبٍخ العتغاله ٍ٘اسد ٍصبٝذ  -

 األعَبك،
 خفش اىغ٘ادو اىَ٘سٝتبّٜ، -
 ٍذٝشٝخ اىجذشٝخ اىتجبسٝخ،-  -
 ٍذٝشٝخ تَْٞخ ٗتخَِٞ اىَْتجبد، -
 ٍذٝشٝخ اىجشٍجخ ٗاىتؼبُٗ، -
 اىَؼٖذ اىَ٘سٝتبّٜ ىجذ٘ث اىَذٞطبد ٗاىصٞذ، -
 اىذظٞشح اى٘طْٞخ ىذ٘ض أسمِٞ، -
اىَنتت اى٘طْٜ ىيتفتٞش اىصذٜ ىَْت٘جبد  -

 اىصٞذ ٗتشثٞخ األعَبك،
 اىششمخ اىَ٘سٝتبّٞخ ىتغ٘ٝق األعَبك -
 اىَشصذ االقتصبدٛ ٗاالجتَبػٜ ىيصٞذ -

صٝبدح ػيٚ األػضبء اىَزم٘سِٝ أػالٓ تؼتَذ ىجْخ دػٌ 

 :ٗاعتصالح اىَصبئذ مأػضبء
ػِ االتذبدٝخ اى٘طْٞخ ىيصٞذ ( 02)ٍَخيِٞ -  -

 اىجذشٛ،
ٍَخيِٞ ػِ ٕٞئبد اىَجتَغ اىَذّٜ اىْبشطخ ( 3) -

 .فٜ اىقطبع
وٌمكن للجنة أن تستدعً أي شخص بصفة مراقب 

لحضور اجتماعاتها بصفة دابمة أو مؤقتة، إذا رأت أن 
حضوره ضروري لدراسة النقاط المحالة إلٌها أو التً 

 .ٌحتمل إحالتها للدراسة أو إبداء الرأي فٌها
وٌمكن قبول مشاركة الشركاء الفنٌٌن أو الممولٌن 

 .لالجتماعات إذا طلبوا ذلك بوصفهم مراقبٌن متمٌزٌن

تجتمع اللجنة بدعوة من ربٌسها، كل ما دعت : 5المادة 

الضرورة لذلك أو على األقل مرتن كل سنة، إال أنه فً 
حال االستعجال ٌتم استدعاء اللجنة أسبوعا قبل التارٌخ 

 .المقرر لالجتماع
تحال محاضر االجتماعات إلى الوزٌر المكلؾ بالصٌد 

 .البحري

ٌتولى مدٌر استصالح الثروة والدراسات : 6المادة 

السكرتارٌة الدابمة للجنة دعم واستصالح المصابد وذلك 
خلٌة متابعة )من خالل هٌبة فنٌة وعملٌة تعرؾ ب 

التً تعرؾ اختصارا  (وتقٌٌم خطط استصالح المصابد
 ".خ م ت خ س م"ب 

تتولى خلٌة متابعة وتقٌٌم خطط استصالح المصابد تنفٌذ 
قرارات لجنة دعم واستصالح المصابد، كما تمثل اللجنة 

فً الفترة الزمنٌة الواقعة بٌن الدورات، كما تحضر 
 .الجتماعات اللجان وتصدر المحاضر

وعالوة على مهامها التقلٌدٌة تقوم الخلٌة بمساعدة لجنة 
دعم واستصالح المصابد، فً القٌام بممارسة مهامها 

الفنٌة ولهذا الؽرض تقوم خلٌة متابعة وتقٌٌم خطط 
 :استصالح المصابد بما ٌلً

اىتذذٝذ ٗإػذاد ٗاىتخطٞظ ٍٗتبثؼخ تقٌٞٞ مبفخ  -

اىْشبطبد اىتٜ تذخو فٜ إطبس اىَخطظ 

اىغْ٘ٛ ىتْفٞز ٍخططبد اعتصالح اىَصبئذ 

 .أعفئ 8اىَقشس فٜ اىَبدح 

اىتْغٞق إلّجبص اىَخطظ اىغْ٘ٛ ىتْفٞز  -

 ٍخططبد اعتصالح اىَصبئذ

تؼجئخ اىَغبػذاد اىفْٞخ أٗ اىؼيَٞخ اىضشٗسٝخ  -

ىتْفٞز اىْشبطبد اىَذسجخ فٜ اىَخطظ اىغْ٘ٛ 

 ىتْفٞز ٍخططبد اعتصالح اىَصبئذ،

إصذاس اىتقبسٝش اىفْٞخ أٗ اىَبىٞخ ٗاىتقشٝش  -

اىغْ٘ٛ د٘ه ٍشادو إّجبص ٍخططبد 

اعتصالح اىَصبئذ مَب تذٞو ّفظ اىتقبسٝش 

 ىيجْخ دػٌ ٗاعتصالح اىَصبئذ

تشغٞو أّظَخ ٍ٘اصالد ىجْخ دػٌ اعتصالح  -

 .اىَصبئذ
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تعتبر خلٌة متابعة وتقٌٌم خطط استصالح المصابد حلقة 
وصل فً مجال التعاون بٌن اللجنة والهٌبات أو 

 .المؤسسات الفنٌة األخرى

ولهذا الؽرض، تقوم بتوسٌع شبكات التعاون مع الهٌبات 
 .التشاورٌة المتدخلة فً مجال استصالح المصابد

ٌتم تنسٌق عمل الخلٌة من طرؾ مسؤول من : 7المادة 

المدٌرٌة المكلفة باستصالح الثروات والدراسات معٌن 
لهذا الؽرض تحت سلطة المدٌر المكلؾ باستصالح 

 .الثروات
ٌساعد منسق الخلٌة ثالثة خبراء استشارٌٌن، خبٌر فً 

مجال الثروة البحرٌة واالستصالح خبٌر اجتماعً 
 .اقتصادي وخبٌر فً اإلحصاء الحٌوي

تعد الخلٌة خطة العمل السنوٌة لمصادقة لجنة : 8المادة 

دعم واستصالح المصابد علٌها، كما ٌتم توزٌع نشاطاتها 
 .المقررة على الهٌبات المعنٌة

بإمكان الخلٌة استدعاء الخبرة الداخلٌة أو الخارجٌة 
 حسب الحاجة 

تتحمل مٌزانٌة قطاع الصٌد المبالػ المالٌة : 9المادة 

المتعلقة بمهام الدراسة والخبرة التً تدخل فً إطار 
 .نشاطات اللجنة وأمانتها الدابمة

تتحمل صنادٌق تنمٌة الصٌد البحري تكالٌؾ مهام 
 .الدراسة وتقدٌم الخبرة

كما ٌمكن للجنة دعم استصالح المصابد أن تستفٌد من 
 .الدعم المالً للشركاء الفنٌن والمالٌٌن

تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا :  10المادة 

و  / 951المقرر وخصوصا تلك الواردة فً المقرر رقم 

 القاضً 2012 ماٌو 22الصادر بتارٌخ / ص ا ب

 .بإنشاء لجنة دعم واستصالح المصابد البحرٌة

ٌكلؾ األمٌن العام لوزارة الصٌد واالقتصاد : 11المادة 

البحري ومدٌر استصالح الثروات والدراسات، بتنفٌذ 
هذا المقرر الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 

 .اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 وزٌر الصٌد واالقتصاد البحري

 الدي ولد الزٌن

 التنمية الريفية ةراوز
نصوص تنظٌمٌة 

 أغسطس 31 صادر بتارٌخ 147-2021مرسوم رقم 
 ٌقضً بإنشاء مؤسسة عمومٌة ذات طابع 2021

المورٌتانٌة للمنتجات "صناعً وتجاري تدعى 
وٌحدد قواعد تنظٌمها وسٌر عملها  (ح.م.م)" الحٌوانٌة

ترتٌبات عامة : الباب األول
 تنشأ مؤسسة عمومٌة ذات طابع صناعً :المادة األولى 

وتجاري تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقاللٌة 
اإلدارٌة والمالٌة تدعى المورٌتانٌة للمنتجات الحٌوانٌة 

. (ح.م.م)

تخضع المورٌتانٌة للمنتجات الحٌوانٌة لوصاٌة الوزٌر 
. المكلؾ بالثروة الحٌوانٌة

وٌمكن نقله . ٌقع المقر الربٌسً للمؤسسة فً نواكشوط
إلى أي مكان على التراب الوطنً بمرسوم من مجلس 

. الوزراء

 تمارس المورٌتانٌة للمنتجات الحٌوانٌة  :2المادة 
أنشطتها على كافة التراب الوطنً و تحدد مهامها فً 

: تثمٌن اإلنتاج الحٌوانً وترقٌة سالسل القٌمة، من خالل

  إنشاء و استؽالل البنى التحتٌة الهٌكلٌة
المسالخ، مصانع التعلٌب، مراكز الحجر )

الصحً، مزارع التسمٌن، مراكز تجمٌع 
االلبان، أسواق الماشٌة، وحدات أخرى 
 ؛ (لمعالجة وتحوٌل المشتقات األخرى، إلخ

  تحدٌث وتطوٌر البنٌة التحتٌة إلنتاج ومعالجة
وتحوٌل وحفظ وتخزٌن ونقل المنتجات 

 الحٌوانٌة؛

  تنفٌذ ومواكبة برامج تنموٌة محددة حسب
اللحوم الحمراء، األلبان، الدواجن، )الُشعب 

الجلود، المشتقات األخرى، وزراعة 
 ؛(األعالؾ

  المنمون، )مواكبة و تأطٌر الفاعلٌن فً الُشعب
المنتجون، الفاعلون الخصوصٌون، التجار، 

؛  (إلخ

  تسٌٌر وصٌانة البنى التحتٌة المرتبطة بمجال
تدخل المؤسسة بطرٌقة مباشرة أو عن طرٌق 

االنتداب للخدمة؛ 

  تحدٌث أنظمة تربٌة الثروة الحٌوانٌة ورقمنة
القطاع لتحسٌن إمكانٌة التتبع ؛ 

  بحث واقتراح آلٌات التموٌل المالبمة لألنشطة
 المتعلقة بالتربٌة الحٌوانٌة؛

  والبرامج المرتبطة بمجال أتحدٌد المشارٌع
تدخل المؤسسة و إنجاز الدراسات الضرورٌة 

. لتنفٌذها
ٌمكن للمورٌتانٌة للمنتجات الحٌوانٌة تقدٌم أي :3المادة 

. خدمة ضرورٌة لتنمٌة الثروة وتحسٌن قدرتها التنافسٌة
و ٌمكنها إطالق شراكات مع الفاعلٌن الخصوصٌٌن 

. طبقا للنظم المعمول بها
التنظٌم و سٌر العمل : الباب الثانً

الجهاز المداول : الفصل األول
 تدار المورٌتانٌة للمنتجات الحٌوانٌة من قبل :4المادة 

والتً تضم " مجلس اإلدارة"هٌبة مداولة تدعى 
 :باإلضافة إلى ربٌسها 

ممثالن عن الوزارة المكلفة بالثروة الحٌوانٌة ؛ - 
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالالمركزٌة؛ 

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالٌة؛ - 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االقتصادٌة ؛ - 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة ؛ - 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة؛ - 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالبٌبة والتنمٌة المستدامة؛ - 
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ممثل عن الوزارة المكلفة بالصٌد واالقتصاد البحري؛ - 
ممثل عن البنك المركزي المورٌتانً؛ - 
ممثل عن االتحاد الوطنً للمنمٌن؛ - 
. ممثل عن عمال المورٌتانٌة للمنتجات الحٌوانٌة- 

 118-90ٌخضع مجلس اإلدارة لترتٌبات المرسوم رقم 
 المعدل، المحدد 1990 أؼسطس 19الصادر بتارٌخ 

لتشكٌلة وتنظٌم وسٌر عمل الهٌبات المداولة للمؤسسات 
. العمومٌة

 ٌعٌن ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة بمرسوم :5المادة 
صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر 

. المكلؾ بالثروة الحٌوانٌة
تحدد مأمورٌة ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة بثالثة 

. سنوات، قابلة للتجدٌد مرة واحدة
إذا فقد أحد أعضاء مجلس اإلدارة، خالل فترة 

مأمورٌته، الصفة التً تم بموجبها تعٌٌنه، ٌتم استبداله 
. بنفس الطرٌقة، للفترة المتبقٌة من المأمورٌة

ٌُمنح مجلس اإلدارة جمٌع الصالحٌات :6المادة   
الضرورٌة لتوجٌه ودفع ومراقبة أنشطة المؤسسة على 

النحو المنصوص علٌه بموجب أحكام األمر القانونً 
 المنظم 1990 أبرٌل 4 الصادر بتارٌخ 09-90رقم 

لقانون المؤسسات العمومٌة والشركات ذات رأس المال 
. العمومً والمحدد لعالقتها بالدولة

ٌداول مجلس اإلدارة بصفة عامة فً مختلؾ المسابل 
و ٌتمتع . المهمة لتوجٌه أنشطة المؤسسة أو تسٌٌرها

: خصوصا بالصالحٌة لمداوالت حول المسابل التالٌة 
المصادقة على المٌزانٌة والبرامج السنوٌة  -

ومتعددة السنوات للمؤسسة ؛ 
الهٌكلة التنظٌمٌة للمؤسسة؛  -
المصادقة على حسابات التسٌٌر السنوٌة  -

وحسابات نهاٌة العام؛ 
تحدٌد شروط أجور العمال بما فً ذلك تلك  -

الخاصة بالمدٌر العام والمدٌر العام المساعد؛ 
 ؛المصادقة على دلٌل اإلجراءات -
المصادقة على برامج التعاقد؛  -
الترخٌص للقروض والضمانات؛  -
الترخٌص لبٌع األمالك ؼٌر المنقولة؛  -
المصادقة على التعرٌفات و مراجعتها؛  -
الهبات والتبرعات وأموال الدعم أو اإلعانات  -

التً تمنحها الدولة والشركاء والمنظمات 
. األخرى

ٌعد وٌصادق مجلس اإلدارة على النظام الداخلً و 
. النظام األساسً لعمال المؤسسة

 ٌجتمع مجلس اإلدارة فً دورة عادٌة ثالث :7المادة 
مرات فً السنة بدعوة من ربٌسه، وفً دورات  (03)

. استثنابٌة بقدر ما ٌتطلب تسٌٌر و إدارة المؤسسة
تتم االستدعاءات برسابل موجهة إلى أعضاء :8المادة 

أٌام على األقل قبل انعقاد  (08)مجلس اإلدارة ثمانٌة 
. الجلسة

ٌحضر المدٌر العام للمؤسسة جلسات مجلس :9المادة 
. اإلدارة بصفة استشارٌة

 ٌتولى المدٌر العام للمؤسسة سكرتارٌة :10المادة 
. اإلدارةمجلس 

ٌتم توقٌع محضر االجتماع من قبل ربٌس مجلس اإلدارة 
وعضوٌن على األقل من أعضاء المجلس ٌتم تعٌٌنهما 

وٌتم تسجٌل المحضر فً سجل خاص ٌفتح لهذا . لذلك
 .الؽرض مرّقًما ومؤشرا من قبل ربٌس مجلس اإلدارة

 ٌمنح مجلس اإلدارة مزاٌا وبدل الحضور :11المادة 
. ألعضابه وفقاً للنصوص المعمول بها فً هذا المجال

 ٌمارس الوزٌر المكلؾ بالثروة الحٌوانٌة :12المادة 
والوزٌر المكلؾ بالمالٌة صالحٌاتهم فٌما ٌتعلق 

  من21و 20بمداوالت مجلس اإلدارة طبقا للمادتٌن 
 ابرٌل 04بتارٌخ  الصادر 09ـ90األمر القانونً 

1990 .
 ٌعٌن مجلس اإلدارة من بٌن أعضابه لجنة :13المادة 

. تسٌٌر من أربعة أعضاء من بٌنهم وجوبا الربٌس
فً دورة  (02)تجتمع لجنة التسٌٌر مرة كل شهرٌن 

عادٌة و عند الضرورة فً دورات استثنابٌة، بدعوة من 
ٌشارك المدٌر العام للمؤسسة فً عمل اللجنة . ربٌسها

. المذكورة وٌتولى سكرتارٌتها
الجهاز التنفٌذي : الفصل الثانً

 ٌضم الجهاز التنفٌذي للمورٌتانٌة للمنتجات :14المادة 
 ٌعٌنان ا مساعدا عاما ومدٌرا عاماالحٌوانٌة، مدٌر

بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر 
. المكلؾ بالثروة الحٌوانٌة

 ٌتمتع المدٌر العام للمؤسسة بجمٌع :15المادة 
الصالحٌات الالزمة لضمان تنظٌم و سٌر عمل  وإدارة 
المؤسسة وفقا لمهمته، مع مراعاة الصالحٌات الممنوحة 

. لمجلس اإلدارة وسلطة الوصاٌة بموجب هذا المرسوم
وفً هذا اإلطار، ٌسهر على تطبٌق القوانٌن والنظم 
وعلى تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة، وٌمثل المؤسسة 

تجاه الؽٌر وٌوقع نٌابة عنها جمٌع االتفاقٌات أو العقود 
المتعلقة بمجال تدخلها كما ٌمثل المؤسسة أمام القضاء، 

وٌتابع تنفٌذ جمٌع األحكام القضابٌة، وٌقوم بأٌة 
. مصادرة

ٌقوم المدٌر العام بإعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد 
السنوات، والمٌزانٌة التقدٌرٌة، وحسابات االستؽالل 

. وحصٌلة نهاٌة العام
 لؽاٌات تنفٌذ مهمته، ٌقوم المدٌر العام بما :16المادة 

: ٌلً
ممارسة السلطة الهرمٌة والسلطة التأدٌبٌة على  -

جمٌع العمال؛ 
 العمال وفقا للهٌكل التنظٌمً ٌعٌن وٌقٌل -

والنظام األساسً للعمال ؛ 
 تنسٌق أنشطة المؤسسة؛ ٌضمن -
 بصرؾ المٌزانٌة وٌسهر على التنفٌذ ٌأمر -

الجٌد لها من حٌث اإلٌرادات والنفقات؛ 
 . ممتلكات المؤسسةٌسٌر -
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النظام اإلداري والمحاسبً والمالً : الباب الثالث
 سٌتم تحدٌد التنظٌم اإلداري للمؤسسة فً :17المادة 

. هٌكل تنظٌمً مصادق علٌه من مجلس اإلدارة
ٌخضع عمال المورٌتانٌة للمنتجات الحٌوانٌة :18المادة 

وٌمكن لمدونة الشؽل واالتفاقٌة الجماعٌة العامة للشؽل، 
 االقتضاء، للشركة أن تستعٌر وكالء من الوظٌفة عند

العمومٌة مؤهلٌن تأهٌال عالٌا و ٌتوفرون على مهارات 
. و خبرات أكٌدة متعلقة بأنشطة المؤسسة

 1 تبدأ السنة المالٌة والمحاسبٌة للمؤسسة فً :19المادة 
واستثناء من .  دٌسمبر من كل عام31ٌناٌر وتنتهً فً 

ذلك، ستبدأ أول سنة مالٌة اعتبارا من تارٌخ توقٌع هذا 
.  دٌسمبر من نفس السنة31المرسوم وتنتهً فً 

 تمسك حسابات المؤسسة حسب قواعد :20المادة 
وأشكال المحاسبة التجارٌة و ذلك من طرؾ مدٌر مالً 

. ٌعٌنه مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من المدٌر العام
 ٌعٌن مفوض حسابات بمقرر من الوزٌر :21المادة 

 والصنادٌق المكلؾ بالمالٌة وٌعهد إلٌه بتدقٌق السجالت 
والمحفظة وقٌم المؤسسة، والرقابة على انتظام وصدقٌة 

. الجرد والحصٌلة والحسابات
ٌعد مفوض الحسابات تقرٌراً ٌطلع فٌه الوزٌر المكلؾ 

بالمالٌة على تنفٌذ المهمة الموكلة إلٌه، وٌبلػ عند 
. االقتضاء، عن المخالفات واألخطاء التً اكتشفها

دون المساس بالرقابة المنصوص علٌها فً :22المادة 
هذا المرسوم، فإن حصٌلة وحسابات المؤسسة ٌمكن 
فحصها و تدقٌقها من طرؾ مكاتب دراسات معترؾ 

. باستقاللٌتها وكفاءتها
:  تتوفر المؤسسة على الموارد التالٌة:23المادة 
إعانات من الدولة ؛  -
التموٌالت الخارجٌة ؛  -
اإلٌرادات الصافٌة الناتجة من الخدمات التً  -

تقدمها المؤسسة؛ 
المخصصات من صنادٌق دعم الثروة  -

الحٌوانٌة ؛ 
. الهبات والوصاٌا -
 ٌكلؾ الوزٌر المكلؾ بالثروة الحٌوانٌة :24المادة 

والوزٌر المكلؾ بالمالٌة، كل فٌمل ٌعنٌه، بتطبٌق هذا 
المرسوم الذي سٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 

. اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 الوزٌر األول

محمد ولد باِلل مسعود 
 لحٌوانٌةوزٌر التنمٌة ا

 لمرابط ولد بناهً
وزٌر المالٌة 

محمد األمٌن ولد الذهبً 
 

وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح 

الترابً 

 نصوص تنظٌمٌة

 دجمبر 08 صادر بتارٌخ 213-2021مرسوم رقم 

 31-2010 ٌلغً وٌحل محل المرسوم رقم 2021

، المحدد لتنظٌم و 2010 فبراٌر 09الصادر بتارٌخ 

 )سٌر عمل المرصد الوطنً لالستصالح الترابً 

 (ت.إ.و.م

 الهدف والمهام: الفصل األول

 ٌلؽً هذا المرسوم وٌحل محل :المادة األولى
 الصادر بتارٌخ 031-2010ترتٌبات المرسوم رقم 

، المحدد لتنظٌم وسٌر عمل 2010 فبراٌر 09
 .المرصد الوطنً لالستصالح الترابً

ٌتولى المرصد الوطنً لالستصالح الترابً :2المادة 
 :المهام التالٌة (ت.إ.و.م)

  المصادقة علىجمٌع األدوات االستراتٌجٌة
لالستصالح الترابً وخاصة المخطط 

الوطنً لالستصالح الترابً، والمخططات 
الجهوٌة لالستصالح الترابً والمخططات 
الوطنٌة للبنى التحتٌة والتجهٌزات الكبرى 
والخطط الوطنٌة لمنح واستخدام األراضً 
والدراسات االستشرافٌة، وكذلك األدوات 
ذات الطابع المالً والعملٌاتً المرتبطة 

 باالستصالح الترابً؛
  المصادقة على المخططات وخطط التنظٌم

الترابً ومخططات التنظٌم واعادة تنظٌم 
 أو تحوٌل مصالح الدولة؛/ و
  صٌاؼة الرأي حول مشارٌع توجٌهات

 االستصالح الترابً؛
  تقدٌم الرأي حول مشارٌع قوانٌن البرمجة

أو إعادة / ومخططات التنظٌم و
 تحوٌلمصالح الدولة؛

  صٌاؼة مبادئ توجٌهٌة لبدء وتنفٌذ برامج
الدراسة والبحث بهدؾ تحسٌن طرق تحلٌل 
المجال الترابً وكذا تحدٌد أقطاب التنافس 

 الترابً؛
  متابعة التوازن الجهوي وصٌاؼة توجٌهات

 .التكافؤ اإلقلٌمً وتنسٌق التدخالت الهٌكلٌة
 ٌمكن للمرصد الوطنً لالستصالح :3المادة 

الترابً أن ٌتعهد من تلقاء نفسه بأي مسألة تتعلق 
.  باالستصالح الترابً والتنمٌة المستدامة الترابٌة

تشكٌلة المرصد الوطنً لالستصالح : الفصل الثانً
الترابً 

 ٌعتبر المرصد الوطنً لالستصالح :4المادة 
الترابً هٌبة توجٌه ومصادقةوٌتشكلعلى النحو 

: التالً
.  الوزٌر األول:الرئٌس

 . الوزٌر المكلؾ باالستصالح الترابً:األمٌن العام
 : األعضاء
 الوزٌر المكلؾ بالدفاع؛ 
 الوزٌر المكلّؾ بالداخلٌة والالمركزٌة؛ 
 الوزٌر المكلؾ باالقتصاد؛ 
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 الوزٌر المكلؾ بالمالٌة؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالتحول الرقمً؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالبترول والمعادن والطاقة؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالصٌد واالقتصاد البحري؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالزراعة؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالتنمٌة الحٌوانٌة؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالتجارة والصناعة؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالتجهٌز والنقل؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالمٌاه والصرؾ الصحً؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالبحث العلمً؛ 
 الوزٌر المكلؾ بالبٌبة والتنمٌة المستدامة. 

 .سكرٌتارٌافنٌة

ٌرأس الوزٌر المكلؾ باالستصالح الترابً :5المادة 

األمانة العامة للمرصد الوطنً لالستصالح 

الترابٌبصفتها الجهاز التنفٌذي للمرصد الوطنً 

 : وعلى هذا األساس ٌتولى. لالستصالح الترابً

  ًسكرتارٌة كافة نشاطات المرصد الوطن
 لالستصالح الترابً؛ 

  إعداد وتنظٌم كافة اجتماعاتالمرصد
 واللجان التابعة له؛

 متابعة قرارات المرصد؛ 
  إعداد وتحرٌر وتوزٌع منشورات المرصد

 الوطنً لالستصالح الترابً؛
  والتقٌٌمعلى إعداد واإلشراؾالمتابعة 

 وإصدار أدوات االستصالح الترابً؛
 تسٌٌر ممتلكات المرصد .

 تساعد األمانة العامة سكرتارٌا فنٌة تتبع :6لمادة ا
لسلطتها المباشرة وتسٌر من طرؾ المدٌر 

 . المكلفباالستصالح الترابً

تكلؾ السكرتارٌا الفنٌة للمرصد الوطنً :7المادة 
: لالستصالح الترابً بالمهام التالٌة

  صٌاؼة اآلراء الفنٌة حول كافة المسابل
 المعروضة علٌها؛

  المتابعة الفنٌة لتطبٌق األدوات
 االستراتٌجٌة لالستصالح الترابً؛

  نشر وأرشفة الوثابق التابعة للمرصد
. الوطنً لالستصالح الترابً

 تضم السكرتارٌا الفنٌة ممثلٌن عن كافة :8المادة 
القطاعات الوزارٌة الممثلة فً المرصد الوطنً 

 .لالستصالح الترابً
طرق سٌر عمل المرصد الوطنً : الفصل الثالث

 لالستصالح الترابً
بدعوة من ربٌسه، ٌعقد المرصد الوطنً :9المادة 

لالستصالح الترابً دورتٌن عادٌتٌن للسنة، كما 
ٌمكنه أن ٌعقد جلسات استثنابٌة بدعوة من ربٌسه أو 

. بناًء على طلب من أمٌنه العام
 تحدد جداول األعمال ومواعٌد :10المادة 

جلساتالمرصد الوطنً لالستصالح الترابً من قبل 

ربٌسه بناء على مقترح من األمٌن العام، وٌتم 
. اإلعالن عن القرارات من قبل السكرتارٌا الفنٌة

ٌعد المرصد الوطنً لالستصالح الترابً :11المادة 
كل سنة تقرٌرا حول تنفٌذ السٌاسة الوطنٌة 

لالستصالح الترابً، وٌتم دمجه فً التقرٌر 
. الموجهللجمعٌة الوطنٌة حول نشاط الحكومة

 من أجل نجاح مهمته، ٌحدد المرصد :12المادة 
الوطنً لالستصالح الترابً كل سنة برنامج عمل 

ٌبٌن طرق مشاركة كافة الهٌبات المعدة للبٌانات 
. والتحلٌالت

وٌمكنه أن ٌشكل مجموعات عمل حسب 
الموضوعات المتعلقة بمجال تدخله وٌحدد برامج 
الدراسات التً سٌتم تنفٌذها بالتعاون مع أي هٌبة 

عمومٌة أو خصوصٌة تتولى مهمة الرقابة الترابٌة، 
كما ٌمكنه عند االقتضاء أن ٌستعٌن بخبراء ٌراهم 

. ضرورٌٌن إلنجاز مهمته
 من القانون التوجٌهً 30تطبٌقا للمادة :13المادة 

  ٌناٌر 07 الصادر بتارٌخ001-2010رقم 
المتعلق باالستصالح الترابً، ٌمكن لربٌس 2010

المرصد الوطنً لالستصالح الترابً أن ٌستعٌن 
بمصالح الدولة أو أي مصالح عمومٌة أخرى أو أي 

. شخص اعتباري أو طبٌعً ٌرى رأٌه ضرورٌا
نظًرا للطبٌعة الشمولٌة لالستصالح :14المادة 

الترابً، فإن المصالح العمومٌة،مع مراعاة حفظ 
السر، مطالبة بإبالغ السكرتارٌا الفنٌة بناًء على 

. طلبها، بالمعلومات الالزمة إلنجاز مهامها
ترتٌبات نهائٌة : الفصل الرابع

 تلؽى كافة الترتٌبات السابقة المخالفة لهذا :15المادة 
 031-2010خاصة ترتٌبات المرسومرقم المرسوم

، المحدد لتنظٌم 2010 فبراٌر 9الصادر بتارٌخ 
.  وسٌر عماللمرصد الوطنً لالستصالح الترابً

ٌكلؾ وزٌر اإلسكان والعمران : 16المادة 
واالستصالح الترابً بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر 

فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة 
 .المورٌتانٌة

 الوزٌر األول
 محمد ولد باِلل مسعود

وزٌر اإلسكان والعمران واإلستصالح الترابً 
سٌد أحمد ولد محمد 

  التشغٌل والتكوٌن المهنًزارةو

نصوص تنظٌمٌة 
 سبتمبر 20 صادر بتارٌخ 158-2021مرسوم رقم 

 ٌحدد شروط تنظٌم التمهٌن وحصة كلِّ ربِّ عمل 2021
من الُمتعلمٌن 
 من القانون رقم 102 تطبٌقا للمادة :المادة األولى

، 2018 أؼشت 22 الصادر بتارٌخ 2018-038
المتعلق بالتكوٌن الفنً والمهنً، ٌهدؾ هذا المرسوم إلى 
تحدٌد شروط تنظٌم التمهٌن وعدد المتعلمٌن بالنسبة لكل 

. رب عمل
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ترتٌبات عامة : الفصل األول

ٌُقَصد بالعبارات التالٌة فً هذا المرسوم ما :2المادة   

: ٌلً

 طرٌقة للتكوٌن المهنً ٌتم تنظٌمها بالتناوب بٌن :التمهٌن

مؤسسة التكوٌن المهنً ووسط العمل؛ هدفها اكتساب 

المعنً، وهو فً وظٌفة التمهٌن، لمؤهالت مهنٌة أولٌة 

تمكنه من ممارسة إحدى المهن فً مختلؾ قطاعات 

. أو الخدمات/األنشطة المرتبطة بإنتاج السلع و

 تنظٌم تربوي ٌتمثل فً المناوبة بٌن :التناوب فً التمهٌن
فترات للتكوٌن التطبٌقً، تتم فً الوسط المهنً أو فً 
مكان العمل وفترات من التكوٌن النظري والتكنولوجً 

. تقّدمها إحدى مؤسسات التكوٌن المهنً
أو التخصصات /تختلؾ فترات التناوب حسب المهن و

. ومستوٌات التأهٌل المقصودة فً التكوٌن
 عقد لمدة محددة ٌتناول تكوٌن المتعلم ٌوقعه :عقد تمهٌن

رب العمل والمتعلم ومؤسسة التكوٌن : أطراؾ (3)ثالثة 
. المهنً التً ٌتبع لها المتعلم

:  رب العمل
كلشخصطبٌعٌأواعتبارٌٌمارسأحداألنشطةالِحَرؾ -

 ٌة؛
كلوحدةأومؤسسةإلنتاجأوتسوٌقأوتقدٌمخدمةوط -

نٌةأوأجنبٌةمهماكانحجمهاووضعهاالقانونً،طبق
 اللتشرٌعوالنُّظمالمعمولبها؛

 .مؤسساتوإداراتعمومٌة -
ل فً تكوٌن عبر التمهٌن فً :المتعلم  كل مشاِرٍك مسجَّ

دة من طرؾ رب العمل . وظٌفة للتمهٌن محدَّ
 كل وظٌفة ٌخصصها رب العمل إلجراء :وظٌفة التمهٌن

تكوٌن تطبٌقً للمتعلمٌن فً المهنة أو التخصص 
. موضوع عقد التمهٌن
ٌُكلَّؾ، بناء على :المشرؾ على التمهٌن  أحد المهنٌٌن 

م للمتعلمٌن تكوًٌنا  ٌُقدِّ مؤهالته أو كفاءاته أو قدراته، بأن 
جا ومنهجٌا ومكتِمال . تطبٌقٌا متدرِّ

:  فترة تمكن من:فترة االختبار

التقٌٌموالحكمعلىقدراتالمتدربعلى:بالنسبةلربالعمل -

متابعةالتكوٌنفٌالمهنةأوالتخصصموضوععقدالتد
 رٌب؛

التأكدمنأنالتخصصأوالمهنةموض:بالنسبةللمتعلم -

 .وععقدالتمهٌن،ٌستجٌبفعاللتطلعاتهوقدراته
 أداة تربوٌة لمتابعة وتقٌٌم التكوٌن المهنً :دفتر التمهٌن

. للمتعلم فً الوسط المهنً وفً مؤسسة التكوٌن المهنً
ٌُشكل التمهٌن عامال مهما لتكوٌن المصادر :3المادة 

البشرٌة وتحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة واالجتماعٌة 
واالقتصادٌة للمجتمع والمساهمة فً الدمج المهنً 

. للشباب
تحرص الدولة على ترقٌة التمهٌن وتتخذ كافة :4المادة 

: اإلجراءات الرامٌة على الخصوص إلى
مضاعفةالقدراتالوطنٌةمنالتكوٌنالمهنٌلضمانتكو -

بة؛  ٌنٌدعاملةمدرَّ

والتكٌٌفعروضالتكوٌنحسبالتمهٌنمعتطورالتقنٌات -
 حاجاتمنالمؤهالتالمطلوبةمنطرفأربابالعمل؛

تشجٌعأربابالعملعلىخلقفرصعملعبرالتمهٌنمنأجلت -
 جدٌدالمصادرالبشرٌة؛

 تطوٌرالتكوٌناتعبرالتدرٌبفٌالقطاعاتذاتاألولوٌة؛ -
تثمٌنالعماللٌدوٌوحماٌةالصناعةالتقلٌدٌةالتٌتمثلت -

 .لعناٌةراثاثقافٌاٌستحقُّا
 تساهم المصالح والمؤسسات العمومٌة للتشؽٌل :5المادة 

وتلك المكلفة بمواكبة المتعلمٌن من أجل خلق األنشطة 
والمجموعات اإلقلٌمٌة وكذا االتحادات المهنٌة ومنظمات 

أرباب العمل والجمعٌات المعنٌة، فً إطار أجهزة 
التشاور التً نصت علٌها النُّظم وفً مٌادٌن 

اختصاصاتها فً ترقٌة التمهٌن وخاصة عبر المشاركة 
: فً

 استكشافوظابفجدٌدةللتمهٌن؛ -
 التصرٌحبوظابفالتمهٌن؛ -
 إعدادالوثابقاإلحصابٌةحواللتمهٌن؛ -
 تطوٌرعروضالتمهٌن؛ -
 تحدٌدالمستوٌاتالمطلوبةوفتراتالتمهٌن؛ -
 تحدٌدالتخصصاتموضوعالتمهٌن؛ -
 إعدادالبرامجالتربوٌة؛ -
 تقٌٌمالتكوٌنات؛متابعةو -
 تكوٌنالمشرفٌنعلىالتمهٌن؛ -
نٌنعن - إنجازالمسوححواللمستقباللمهنٌللشبابالمكوَّ

 طرٌقالتمهٌن؛
إعداداستماراتأربابالعملوأصحابالِحرفالعاملٌنلو -

 ضعهاتحتتصرفاإلدارةالمكلفةبالتكوٌنالمهنً؛
وقالشؽلوالإعدادالبحةالمهنالتٌٌكثرعلٌهاالطلبفٌس -

 .بحةالمهنالنادرةوإرسالهاإلىهٌباتالتكوٌن
 تشارك البلدٌة بالتنسٌق مع المؤسسات :6المادة 

العمومٌة للتكوٌن المهنً الموجودة على أرضها، على 
وجه الخصوص، فً ترقٌة التمهٌن من خالل إطالع 
الجمهور وخاصة الشباب على الفرص التً ٌقدمها 

. أرباب العملفً مجال التمهٌن
 ٌجب على أرباب العمل وأصحاب الِحرؾ أن :7المادة 

ٌعبروا عن حاجاتهم من المتعلمٌن قبل فترات توجٌه 
ٍر من الوزٌر المكلؾ بالتكوٌن  دة بمقرَّ المتعلمٌن المحدَّ

. المهنً
ٌتم إنشاء بنك معلومات لدى اإلدارة المركزٌة :8المادة 

للوزارة المكلفة بالتكوٌن المهنً وتقوم البلدٌة والوالٌة 
بإعداد البٌانات وتشمل على الخصوص البحة أرباب 
العمل وأصحاب الحرؾ والالبحة االسمٌة للمشرفٌن 

على التمهٌن والبحة أصحاب الِحرؾ وكذا المؤهالت 
العلمٌة المهنٌة وٌتم تحدٌد إجراءات تنظٌم وسٌر عمل 

. بنك المعلوماتبموجب نص تنظٌمً
حول تنظٌم التمهٌن : الفصل الثانً

ٌُفتح ولوج التكوٌن عبر التمهٌن أمام كل شاب :9المادة   
 من القانون 13مورٌتانً بلػ السن المحددة فً المادة 

، 2018 أؼشت 22 الصادر بتارٌخ 038-2018رقم 
المتعلق بالتكوٌن الفنً والمهنً، عند تارٌخ توقٌع عقد 
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ٌُعفى األشخاص ذوي اإلعاقة من شرط السن  التمهٌن، 
القصوى المحددة أعاله، من أجل ولوج التكوٌن عبر 

. التمهٌن
 ٌتم توجٌه المترشحٌن للتمهٌن نحو الوظابؾ :10المادة 

حسب رؼباتهم وقدراتهم وٌتم تنظٌم التوجٌه بصورة 
مشتركة بٌن المؤسسة العمومٌة للتكوٌن المهنً ورب 
العمل حسب اإلجراءات المحددة طبقا ألحكام القانون 

، 2018 أؼشت 22 الصادر بتارٌخ 038-2018رقم 
. المتعلق بالتكوٌن الفنً والمهنً

كل توجٌه للمتعلمٌن الى هٌبٍة ألرباب العمل : 11المادة 
: ٌتم على وجه الخصوص بناء على المعاٌٌر التالٌة

عددوظابفالتمهٌنالمتاحةحسبالتخصصالمحددتبع -
 اللحصصالمقررةفٌهذاالمرسوم؛

 لٌنلتأطٌرالمتعلم؛وجودمهنٌٌنمؤه -
وجودالموادوالتجهٌزاتالتٌتضمنالتكوٌنالتطبٌقٌوؾ -

 قبرنامجالتكوٌن؛
توفُّرالوساباللمالٌةعبرفتحاالعتماداتالضرورٌةل -

 تكفلربالعملبنفقاتأعمااللتمهٌن؛
مكانالعماللذٌٌجبأنتتوفرفٌهشروطالسالمةوالحما -

 ٌةللمتعلم؛
 .العملخصوصٌةنشاطرب -
ٌمكن تخصٌص بعض المؤسسات العمومٌة :12المادة 

للتكوٌن المهنً بصفة حصرٌة لطرٌقة التكوٌن عبر 
. التمهٌن
 بإمكان المؤسسات العمومٌة ذات الطابع :13المادة 

م  الصناعً والتجاري التابعة للجٌش الوطنً أن تقدِّ
ٌتم تحدٌد إجراءات التوجٌه واالختٌار والتنظٌم . متعلمٌن

. بموجب نص تنظٌمً
 ُتلزم مؤسسة التكوٌن بأن تقدم للمتعلم فور :14المادة 

ًصا لمتابعة  الشروع فً تكوٌنه دفترا للتمهٌن مخصَّ
. التكوٌن

ٌحتفظ المتعلم بدفتر التمهٌن طٌلة فترة تمهٌنه وٌجب أن 
: ٌقدمه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إلى كل من

 ربٌسالمقاولةالمستقِبلة؛ -
 ىالتمهٌن؛المشرفعل -
المستشارٌنللتمهٌنوالمكونٌنفٌمؤسسةالتكوٌنالفنٌو -

لفٌها  .المهنٌالتٌهومسجَّ
 ٌكون التكوٌن النظري والتكنولوجً :15المادة 

التكمٌلً فً المؤسسات العمومٌة للتكوٌن المهنً أو 
 19ملحقاتها أو األقسام التابعة وذلك طبقا ألحكام المادة 

 22 الصادر بتارٌخ 038-2018من القانون رقم 
. ، المتعلق بالتكوٌن الفنً والمهن2018ًأؼشت 

وعلى كل حال ٌتابع المتعلم تمهٌنه فً الوسط المهنً 
. الذي تم وضعه فٌه

( 1) مدة التكوٌن بواسطة التمهٌن هً سنة :16المادة 
. سنوات على األكثر (3)على األقل وثالث 

 دون المساس باألحكام التشرٌعٌة المعمول :17المادة 
بها، بإمكان المتعلم القاصر المسجل فً ِمَهن أو 

تخصصات ٌكون العمل فٌها لٌلٌا أن ٌحصل على 

ترخٌص من مفتش الشؽل التابع لمفتشٌة الشؽل 
إن البحة . المختصة ترابٌا وذلك بموافقة الوكٌل الشرعً

أو التخصصات المفتوحة للمتعلم القاصر التً /المهن و
ٌكون العمل فٌها لٌلٌا وكذا إجراءات وشروط سٌر 

التكوٌن، ٌتم تحدٌدها بمقرر مشترك من الوزٌر المكلؾ 
. بالتكوٌن المهنً والوزٌر المكلؾ بالعمل

 لؽرض ضمان المتابعة المنتظمة لسٌر :18المادة 
التكوٌن، ٌقوم رب العمل والمؤسسة العمومٌة للتكوٌن 
المهنً المعنٌة باإلعداد بصفة مشتركة لبرنامج تكوٌن 

فً مجال التمهٌن، وبصفة احتمالٌة، مع الهٌبات المعنٌة 
 من القانون رقم 19بالتمهٌن المشار إلٌها فً المادة 

، 2018 أؼشت 22 الصادر بتارٌخ 2018-038
المتعلق بالتكوٌن الفنً والمهنً وٌحدد برنامج التكوٌن 
: عبر التمهٌن المذكور آنفا على وجه الخصوص ما ٌلً

داتالدراسٌةوكفاءاتالتمهٌنبٌنمؤسسةالتتوزٌعالوح -
كوٌنالفنٌوالمهنٌوالمقاولةالمستقبلةمعاألخذفٌالح

رلهالمتعلمو سبانلمتطلباتالمهنةأوالمؤهاللذٌٌحضَّ
باألخصطبٌعةومدةوتوزٌعمقاطعالتكوٌنالمبرَمج
ةوكذلكمؤسسةالتكوٌنالفنٌوالمهنٌوالمقاولةالمستق

 بلة؛
جراءاتمتابعةوتقٌٌمالتمهٌنعلىمستوىمؤسسةالتكوإ -

 .ٌنالفنٌوالمهنٌوالمقاولةالمستقبلة
 ٌشتمل برنامج التكوٌن المذكور أعاله :19المادة 

: خاصة على
 عددالمتعلمٌنالمطلوبتكوٌنهم؛ -
التخصصاتالمفتوحةبالنسبةللتمهٌنومستوٌاتالتأهً -

 اللمهنٌالمرتبطةبذلك؛
 تكوٌنمحددةبصفةمسبقة؛وظابفال -
 مدةوبرنامجالتكوٌنالتطبٌقً؛ -
 تنظٌمسٌرالتكوٌن؛ -
 .إجراءاتتقٌٌمالمتعلم -
ٌجب أن تتوفر فً المشرؾ المكلؾ بتأطٌر :20المادة 

:  المتعلم داخل المقاولة الشروط التالٌة
 أنٌكونعامالفٌالمقاولة؛ -
المالحصولعلىالقدراتوالمؤهالتالمطلوبةلممارسة -

هنةأوالمؤهلموضوعالتكوٌنللمتعلموضمانمتابعت
 هوتأطٌرهأثناءفترةتمهٌنهفٌالمقاولة؛

أنٌثبتتجربةسنتٌنعلىاألقلفٌممارسةالمهنةأوالمؤهل -
 موضوعالتمهٌن؛

امتالكالقدرةالتربوٌةعلىتوصٌلتجربتهالمهنٌةإلىال -
 متعلم؛

 .التحلٌبحسناألخالق -

بإمكان المشرؾ الِحرفً أٌضا أن ٌكتسب صفة المشرؾ 

على التمهٌن إذا كان ٌؤطر متعلمٌن أو كان الشخص 

. ٌعمل لحسابه الخاص

 بؽرض ضمان حسن سرٌان التكوٌن :21المادة 

ٌُلزم المشرؾ على التمهٌن بأن ٌتابع تكوٌنا  التطبٌقً 

. تربوٌا تجرٌه اإلدارة المكلفة بالتكوٌن المهنً
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 ٌعتبر مستشار التمهٌن واحدا من عمال :22المادة 

التأطٌر فً مؤسسة التكوٌن الفنً والمهنً وهو مكلؾ 

بالمواكبة التربوٌة للمكونٌن والمشرؾ على التمهٌن 

وكذا متابعة إجراءات التمهٌن فً مؤسسة التكوٌن وفً 

. المقاولة

 تخول الجهات التالٌة إلصدار أوامر القٌام :23المادة 

: بزٌارات اطالع ورقابة للمقاوالت التً تستقبل متعلمٌن

 الوزارةالمكلفةبالتكوٌنالمهنً؛ -
قطاعاتالتكوٌناألخرىالتٌأبرمتاتفاقٌاتمعالهٌباتالم -

 038-2018 القانونرقممن 19 قصودةفٌالمادة

 أؼشت 22 الصادربتارٌخ

. ،المتعلقبالتكوٌنالفنٌوالمهن2018ً

حول عقد التمهٌن : الفصل الثالث

 ٌشتمل عقد التمهٌن على بنود ترتبط على :24المادة 

وجه الخصوص بالتخصص ومدة التكوٌن المهنً 

وحقوق والتزامات األطراؾ المتعاقدة وكذا فترة اختبار 

المتعلم وَتِرُد الصٌؽة النموذجٌة لعقد التمهٌن ولملحقه فً 

 الصادر بتارٌخ 038-2018القانون رقم  من 21المادة 

. ، المتعلق بالتكوٌن الفنً والمهن2018ً أؼشت 22

أن ٌكون عقد التمهٌن مكتوبا وٌوقعه  ٌجب :25المادة 

كل من رب العمل والمتعلم أو الوكٌل الشرعً عندما 

ٌكون المتعلم قاصرا والمؤسسة العمومٌة للتكوٌن المهنً 

. التً ٌتبع لها المتعلم

 ٌعتبر كل عقد للتمهٌن معتمدا على التوالً :26المادة 

من طرؾ اإلدارة أو مؤسسة التكوٌن الفنً والمهنً، إذا 

لم تقم هذه بإشعار المتعاقدٌن برفضها للعقد فً أجل 

. ٌوما اعتبارا من تارٌخ إٌداعه (30)أقصاه ثالثون 

. ٌُعفى عقد التمهٌن من حقوق التسجٌل والطابع

نسخ من عقد التمهٌن لدى مؤسسة  (3)ٌتم إٌداع ثالث 
التكوٌن الفنً والمهنً وتحتفظ هذه األخٌرة بإحدى 

. لكل منهماالنسخ وتسلم للمتعلم ولربٌس المقاولة نسخة 
أشهر  (3)ُتقدم مؤسسة التكوٌن الفنً والمهنً كل ثالثة 

إلى المصلحة الخارجٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة 
بالتكوٌن المهنً، قابمة حول العقود المودعة لدٌها 

والُمتعلمٌن من كل مقاولة مستقبلة؛ وتوجه لها فً نهاٌة 
. كل سنة مدنٌة تقرٌرا ٌتضمن حصٌلة أنشطة التمهٌن

 فترة االختبار المتفق علٌه بٌن المتعلم :27المادة 
. وربٌس المقاولة ال تتجاوز شهرا واحدا

تبدأ فترة اختبار المتعلم فً الٌوم األول :28المادة 
للتكوٌن التطبٌقً وال ٌمكن أن تتجاوز خمسة عشر 

ٌوما حسب تارٌخ توقٌع عقد التمهٌن من طرؾ  (15)
. جمٌع األطراؾ المتعاقدة

 تقوم المدٌرٌة المكلفة بالتكوٌن الفنً :29المادة 
 تقدٌم للتوفٌق قبلوالمهنً، بتشكٌل لجنة خاصة 

الطعون، فً كافة حاالت عدم احترام شروط تنفٌذ عقد 

التدرٌب وتكلؾ اللجنة بتقٌٌم أسباب النزاع وتسوٌته 
. بالتراضً

: تتشكل هذه اللجنة من

 ممثلللمؤسسةالعمومٌةللتكوٌنالمهنً؛ -
 مفتشمكلفبالتكوٌنالمهنٌعبرالتمهٌن؛ -
 ربالعمألومنٌمثله؛ -

 .المتعلمأووكٌلهالشرعٌفٌحالةكونالمتعلمقاصرا -

 فً حالة فشل التسوٌة الودٌة، بإمكان المتعلم :30المادة 

أو وكٌله الشرعً عندما ٌكون قاصرا، أن ٌرفع القضٌة 

أمام مفتشٌة الشؽل المختصة ترابٌا للنظر والتدقٌق فً 

وضعٌة تنفٌذ عقد التمهٌن وذلك طبقا للتشرٌع المعمول 

.  به

فً حالة عدم تسوٌة النزاع من طرؾ : 31المادة 

مفتشٌة الشؽل المختصة ترابٌا، بإمكان المتعلم أو وكٌله 

الشرعً إذا كان قاصرا أو المؤسسة العمومٌة للتكوٌن 

المهنً رفع النزاع أمام المحاكم المختصة طبقا 

. لإلجراءات واآلجال المحددة فً التشرٌع المعمول به

ٌُشعر كتابٌا :32المادة  ٌُلزم كل رب عمل بأن   

المؤسسة العمومٌة للتكوٌن المهنً التً ٌتبع لها المتعلم، 

وٌشعر المتعلم أو الوكٌل الشرعً للمتعلم القاصر بكل 

ٌوما  (15)فسخ للعقد فً أجل أقصاه خمسة عشر 

. اعتبارا من تارٌخ قرار الفسخ

 ٌمكن أن ٌكون فسخ عقد التمهٌن من طرؾ :33المادة 

واحد أو بالتراضً أو بقرار قضابً وٌمكن فسخ عقد 

التمهٌن أثناء فترة االختبار من طرؾ واحد من 

. المتعاقدٌن أو من طرفهم جمٌعها، دون تعوٌض

 ٌتم فسخ مع مراعاة التشرٌع المعمول به،:34المادة 

عقد التمهٌن بقوة القانون دون المساس باالمتٌازات 

: المكتسبة للطرؾ اآلخر فً الحاالت التالٌة

 تركالتكوٌنمنطرفالمتعلم؛ -
عصٌانالمتعلمأوعدماحترامهللنظامالداخلٌلربالع -

 مل؛
ددٌنأوهٌباتأختوقٌععدةعقودللتمهٌنمعأربابعملمتع -

 رىللتكوٌنمماثلةخاللفترةالتكوٌننفسها؛
 وفاةالمتعلمأوربالعمل؛ -
 إفالسربالعمل؛ -
 التوقفالنهابٌألنشطةربالعمل؛ -
 .العجزالبدنٌالدابمألحدالطرفٌن -

 وعندما ٌتم مع مراعاة التشرٌع المعمول به،:35المادة 

فسخ عقد التمهٌن بطرٌقة تعسفٌة بفعل رب العمل، فإن 

ٌُلزم هذا األخٌر بما ٌلً : القضاء المختص 

تعوٌضالمصارٌفالتٌتحملتهاالمؤسسةالعمومٌةللت -

مالراتبوالتؽطٌةاالجتماعًكوٌنالمهنٌفٌماٌخص مقدَّ

ةللمتعلمواإلعفاءاتالجبابٌةالتٌكانربالعملٌستفٌدمن

 هافٌمجااللتمهٌن؛
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ْبراألضرارالالحقةبالمتعلموالمؤسسةالعمومٌةج -

للتكوٌنالمهنٌالتٌٌتبعلهابناءعلىطلبهذهالجهاتأوبط

 .لبمنالوكٌاللشرعٌعندماٌكونالمتعلمقاصرا

فً إطار عقٍد جدٌد للتمهٌن مبرٍم إثر تؽٌٌر :36لمادة ا

رب العمل، ٌستفٌد المتعلم من اعتبار فترة التكوٌن التً 

تابعها بانتظام داخل هٌبة رب العمل األصلً فً نفس 

فً حالة فسخ عقد التمهٌن . أو نفس المهنة/التخصص و

بقوة القانون أو الفسخ التعسفً ٌتم تحدٌد شروط التطبٌق 

. بمقرر ٌنص علٌه التشرٌع المعمول به

حول ِحصص كل رب عمل من : الفصل الرابع

الُمتعلمٌن  

:  ٌلتزم رب العمل على الخصوص بما ٌلً:37المادة 

أنٌستقبلوٌضعالُمتعلمٌنفٌوظابفالتمهٌنالمناسبةللم -
هنأوالتخصصاتالمحددةفٌعقودالتمهٌنوطبقالبرنا

 مجالتكوٌن؛
أنٌضمنحماٌةوسالمةالُمتعلمٌنطبقاللتشرٌعوالنظ -

 مالمعمولبها؛
أنٌضعتحتتصرفالُمتعلمٌنوساباللحماٌةحسبطبٌع -

طةبالمهنةأوبالتخصصةالنشاطوالمخاطرالمرتب
 ؛

أنٌخصصمشرفاعلىالتمهٌنمنأجلضمانالتكوٌنالتط -
بٌقٌللُمتعلم،وٌتمثلذلكفٌتلقٌهتكوٌنامهنٌامنهجٌاومت

 درجاوكامالفٌأمكنةالعماللتٌُحوإللٌها؛
أنٌحترممحتوىبرنامجالتكوٌنعبرإنجازالمتعلملأل -

هٌلموضوععقدالتمهًشؽاألوالخدماتالمرتبطةبالتأ

 .ن
ٌعتبر رب العمل مسؤوال مدنٌا عن الُمتعلم فً أمكنة 

. العمل طٌلة فترة تكوٌنه
 فٌما ٌعنً المتدرب القاصر، ٌلتزم رب :38المادة 

: العمل على وجه الخصوص بما ٌلً
ٌُعلم،كتابٌاأوبأٌةوسٌلة،الوكٌاللشرعٌللُمتعلموال - أن

هنٌالتٌٌتبعلهاالُمتعلمفٌامؤسسةالعمومٌةللتكوٌنالم

 :لحاالتالتالٌة
 الؽٌاباتالمتكررة؛ -
 عدماحترامالُمتعلمللنظامالداخلٌلربالعمل؛ -
كلفعلصادرعنالُمتعلممنشأنهعرقلةالسٌرالحسنللت -

 كوٌن؛
 .وقوعحادثٌتعلقبالُمتعلمفٌمكانالعمألوأثناءتنقله -
ٌُحدد عدد الُمتعلمٌن الذٌن ٌتعٌن استقبالهم :39المادة   

: ووضعهم لدى أصحاب الِحَرؾ وأرباب العمل كما ٌلً
أصحابالحرفالعاملٌنعادةلحسابهمالخاصوكذاأر -

 5 إلى 1 بابالعماللذٌنٌستخدمونعادة
منالعمالٌكونونملزمٌنباستقبالُمتعلمواحدعلىاأُلقل

 ؛
 10 إلى 6 أربابالعماللذٌنٌستخدمونعادة -

 مالٌكونونملزمٌنباستقبالُمتعلمٌناثنٌنعلىاألقل؛ع

 20 إلى 11 أربابالعماللذٌنٌستخدمونعادة -
( 3 )عامالٌكونونملزمٌنباستقبالثالثة

 ُمتعلمٌنعلىاألٌقل؛
 40 إلى 21 أربابالعماللذٌنٌستخدمونعادة -

( 4 )عامالٌكونونملزمٌنباستقباألربعة
 ُمتعلمٌنعلىاألٌقل؛

 100 عامالإلى 41 فوق -
( 5 )عاملٌكونأربابالعململزمٌنباستقبالخمسة

 ُمتعلمٌنعلىاألقل؛
 500 عامإللى 100 فوق -

عاملٌكونأربابالعململزمٌنباستقبالُمتعلمواحدعلىا
 ألقلعنكلعشرٌنعامال؛

 500 فوق -
عاملٌكونأربابالعململزمٌنباستقبالمجموعةُمتعلمً

 .منأعدادعمالهم% 5 التقلعننبنسبة
حول االلتزام للشركات المستقبِلة  : الفصل الخامس

 ال ٌخضع الُمتعلمون لنظام الضمان :40المادة 
االجتماعً؛ 

 ُتعفى المقاوالت من دفع المشاركات :41المادة 
االجتماعٌة لنظام الضمان االجتماعً فً ما ٌخص 

. الُمتعلمٌن الذٌن تستقبلهم للتكوٌن عبر التمهٌن

 تكون مؤسسات التكوٌن الفنً والمهنً :42المادة 
ملزمة باالشتراك فً تأمٌن لصالح الُمتعلمٌن طٌلة مدة 
تكوٌنهم داخل المقاولة المستقبلة، لتأمٌنهم ضد حوادث 

. العمل واألمراض المهنٌة طبقا للنظم المعمول بها

 تنتهً االستفادة من التشجٌعات الواردة فً :43المادة 
 أعاله فور انتهاء عالقة التكوٌن عبر التمهٌن 42المادة 

 الصادر بتارٌخ 038-2018القانون رقم كما حددها 
. ، المتعلق بالتكوٌن الفنً والمهن2018ً أؼشت 22

 ٌستفٌد كلُّ رب عمل منح شؽال دابما للُمتعلم :44المادة 
رة بالنظم  عند نهاٌة تكوٌنه، من االمتٌازات المقرَّ

.   المعمول بها
 بإمكان كل رب عمل أو صاحب ِحرفة أن :45المادة 
 لدٌه فورا بعد انتهاء التكوٌن دون الُمتعلمٌنٌكتتب 

اللجوء المسبق إلى جهات التشؽٌل أو التوجٌه التً 
أنشأتها الدولة، إال أن رب العمل أو صاحب الِحرفة 

: ٌكون ملزما بما ٌلً
التوجٌهالمعنٌةبعملٌةاالأنٌعلمجهةالتشؽٌألوهٌبةا -

كتتابوٌكونذلككتابٌاأوبأٌوسٌلةأخرىلإلعالمواالت
 صال؛

ٌُعدبعدذلكملفاتاكتتابأوتوجٌه - لدٌهحسباالُمتعلمٌنأن
إلجراءاتاإلدارٌةالمقررةفٌالتشرٌعاتوالنظمالمعم

 .ولبها
 الُمتعلم الذي لم ٌتم اكتتابه فً نهاٌة التكوٌن :46المادة 

من طرؾ رب العمل، ٌستفٌد طبقا للتشرٌع والنظم 
المعمول بها من تسهٌالت الدمج المهنً وكذلك من 

اإلجراءات الدابمة للمواكبة واإلعالم من طرؾ 
. المؤسسة العمومٌة للتكوٌن المهنً التً ٌتبع لها

ترتٌبات نهائٌة : الفصل السادس
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ٌُلِؽً هذا المرسوم كافة الترتٌبات السابقة :47المادة   
. المخالفة له

 ٌكلؾ كل من الوزٌر المكلؾ بالتكوٌن :48المادة 
المهنً والوزٌر المكلؾ بالعمل، كل فً ما ٌعنٌه، بتنفٌذ 

هذا المرسوم الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 
. اإلسالمٌة المورٌتانٌة

 الوزٌر األول
محمد ولد باِلل مسعود 

وزٌر التشغٌل والتكوٌن المهنً 
الطالب ولد سٌد أحمد 

وزٌر الوظٌفة العمومٌة والعمل 
كاماراسالوم محمد 

 

إعالنـــــات - 4
 6054/2021تصرٌح بإعالن ضائع رقم 

 الصادر بتارٌخ 1025بناء على شهادة إعالن ضابع رقم 

 . عن مفوضٌة الشرطة القضابٌة20/07/2021
شامخ محمد محمود، موثق العقود / حضر لدى مكتبنا نحن ذ

. 6بالمكتب رقم 

 فً امبانً، 1965موسى حمادي جوب، المولود سنة : السٌد

/  القاطن فً انواكشوط5768539270رقم . ت. الحامل ب

. سوكوجٌم سٌتً ابالج
 دابرة اترارزة 24836: ضاع علٌه السند العقاري رقم أنه و صرح

 1977محمد إسماعٌل دداه، المولد سنة : و الذي ٌحمل اسم السٌد

.  3593782974فً لكصر الحامل للرقم الوطنً للتعرٌؾ 

و انه أدلى بهذا التصرٌح بؽٌة إشهاره لدى الجرٌدة الرسمٌة و لكً 
.  ٌخدم به ما هو حق

و بعد إطالع المصرح على مضمونه أقره و وقع علٌه دون زٌادة 
. او نقصان

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

 ٌقضً باإلعالن عن 2018 نوفمبر 09 بتارٌخ 0259وصل رقم 

منظمة حب الحٌوانات، األشجار والصرف الصحً : منظمة تسمى
 ولد عبد هللا، بواسطة هذه وٌسلم وزٌر الداخلٌة و الالمركزٌة أحمد

الوثٌقة لألشخاص المعنٌٌن أدناه وصال باإلعالن عن الجمعٌة 
 .المذكورة أعاله

 ٌونٌو 09 الصادر بتارٌخ 098.64تخضع هذه الجمعٌة للقانون رقم 

 007.73 و النصوص الالحقة وخصوصا القانون رقم 1964

 الصادر 157.73 و القانون رقم 1973 ٌناٌر 23الصادر بتارٌخ 

 .1973 ٌولٌو 02بتارٌخ 
ٌجب أن ٌصرح لوزارة الداخلٌة بكل التعدٌالت المدخلة على النظام 

األساسً للجمعٌة المذكورة وبكل تؽٌٌر فً إدارتها فً األشهر 

 من القانون رقم 14الثالثة الموالٌة وذلك حسب مقتضٌات المادة 

.  المتعلق بالجمعٌات1964 ٌونٌو 09 الصادر بتارٌخ 098.64

تنموٌة : أهداؾ الجمعٌة
ؼٌر محدودة : مدة صالحٌة الجمعٌة

كٌهٌدي : مقر الجمعٌة
: تشكلة الهٌبة التنفٌذٌة

مامدودمب سك : الربٌــــــــس
عالً بوكار با : األمٌن العام

شعٌب ولد محمد ٌنج : أمٌن الخزٌنة
******************** 

 FA 010000011401202200099رقم 

وصل نهائً 
و صٌاؼةالو عمر آمادو، المدٌر العام للديمن خالل هذه الوثٌقة 

 من 7الشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، اإلصدارات وفقا للمادة 

، شهادة إقرار نهابً 10.02.2021 بتارٌخ 2021/004القانون 

 :للمنظمة المحددة
جمعٌة الخٌر و اإلحسان 

منظمة  :نوع 
األعمال الخٌرٌة : هدؾ

تٌرٌس  2اترارزة، والٌة 1 والٌة: التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

، 5، انواكشوط الجنوبٌة والٌة 4 تكانت، والٌة 3 زمور، والٌة

، 7، انواكشوط الشمالٌة، والٌة 6انواكشوط الؽربٌة، والٌة 

، الحوض الشرقً، 9، الحوض الؽربً، والٌة 8إنشٌري، والٌة 

، داخلت 12، كوركول، والٌة 11، كٌدٌماؼا، والٌة 10والٌة 

. ، آدرار15، لعصابه، والٌة 14 لبراكنة، والٌة 13انواذٌبو، والٌة 

تٌارت انواكشوط : مقر المنظمة
المجال الربٌسً القضاء على الفقر : مجاالت التدخل
الحد من : 2المدن و المجتمعات المستدامة، : 1: المجال الثانوي

حماٌة النباتات و : 4استخدام الطاقات المتجددة، : 3عدم المساواة، 

: 6حماٌة النباتات و الحٌوانات الثانوٌة، : 5الحٌوانات األرضٌة، 

: 8محاربة تؽٌر المناخ، : 7شراكات من أجل األهداؾ العالمٌة، 

االبتكار و البنى التحتٌة، : 10العدل و السالم، : 9محاربة الجوع، 

سوؾ تجد المرفقة، : 12النوعٌة و التدرٌب على االندماج، : 11

حملة : 15االستهالك المسؤول، : 14المساواة بٌن الجنسٌن، : 13

الحصول على المٌاه : 17الوصول إلى تعلٌم جٌد، : 16نوعٌة، 

الوصول إلى الصحة، : 18الصالحة للشرب و الصرؾ الصحً، 

. الحصول على وظابؾ البقة: 19

: تكوٌن المجلس التنفٌذي
د محمد يحمود اللواه أحم: الربٌس

األمٌن العام الشرٌؾ أحمد الشرٌؾ 
بوبة الساموري : أمٌن المالٌة

ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

ن م 15المطلوبة، والسٌما نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، وفقا للمادة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/004 من القانون 14إدارتها وفقا مع المادة 

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

 FA 010000163112202100008رقم 
وصل نهائً 

من خالل هذه الوثٌقة دٌالو عمر آمادو، المدٌر 
لشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، ٌصدر وفقا واصٌاؼةالعاملل

 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 004/2021 من القانون 7للمادة 

: ، شهادة التصرٌح النهابً للمنظمة المسماة2021

منظمة الؽد الصحً للتنمٌة وحماٌة البٌبة فً مورٌتانٌا 
جمعٌة  : النوع

المساهمة فً التنمٌة المستدامة لسكان مورٌتانٌا : هدؾال

: 2. الشرقًالحوض والٌة 1 والٌة: التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

والٌة انواكشوط :4والٌة تكانت، : 3الحوض الؽربً ،والٌة 

انواكشوط والٌة ، 6والٌة انواكشوط الؽربٌة، : 5،الجنوبٌة 

: 10اترارزةوالٌة: 9 لعصابة ، والٌة8والٌة البراكنة، 7الشمالٌة، 

 13انواذٌبو، والٌة داخلة: 12كوركول، والٌة : 11والٌة كٌدٌماؼة

. والٌة آدرار: 15والٌة تٌرسزمزر  : 14ة انشٌريوالي

بلدٌة –  ؼرب فرع مصرؾ شنقٌط 3حً مدٌنة : الجمعٌةمقر 

. 6712. ب. ص- مورٌتانٌا– والٌةانواكشوط الؽربٌة - تفرغ زٌنة

:  مجاالت التدخل
 والسالمالعدل : المجال الربٌسً

القضاء التام على : 2القضاء على الفقر، : 1: المجاالت الثانوٌة

المساواة : 5التعلٌم الجٌد، : 4الصحة الجٌدة و الرفاه، : 3الجوع، 

طاقة نظٌفة و : 7الصحٌة، والنظافة المٌاه النظٌفة : 6بٌن الجنسٌن

الصناعة و : 9العمل الالبق و نمو االقتصاد، : 8بأسعار مقبولة، 

 11الحد من أوجه عدم المساواة، : 10االبتكار و الهٌاكل األساسٌة، 

االستهالك و اإلنتاج : 12مدن و مجتمعات محلٌة مستدامة، 
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الحٌاة 15الحٌاة تحت الماء، : 14العمل المناخً، : 13المسؤوالن، 

.   لتحقٌق األهداؾاتعقد الشراك: 17فً البر، 

:  تشكٌلة الهٌبة التنفٌذٌة
عابدٌن الشٌخ : الربٌس

دي محمد إعل نس: األمٌن العام
محمد ٌحً محمد فال : أمٌن المالٌة

ٌتعهد مسؤولو الجمعٌة المذكورة بإعطاء الوصل الحالً الدعاٌة 
التً توجبها القوانٌن و األنظمة النافذة، و خصوصا القٌام بنشره فً 

 004/2021 من القانون 15الجرٌدة الرسمٌة وفقا لمقتضٌات المادة 

ٌجب . الخاصة بإنشاء الجمعٌات و الهٌبات و الشبكات و الودادٌات
أن ٌصرح لإلدارة المعنٌة بكل التعدٌالت المدخلة على النظام 

األساسً للجمعٌة المذكورة و بكل تؽٌٌر فً إدارتها و ذلك حسب 

. 004/2021 من القانون 14مقتضٌات المادة 

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

 FA 010000111401202200096رقم 
وصل نهائً 

من خالل هذه الوثٌقة جالو عمر آمادو، المدٌر العام 

 7وفقا للمادة ٌصدر، لشؤون السٌاسٌة والحرٌات العامة، واصٌاؼةلل
، شهادة إقرار نهابً 10.02.2021 بتارٌخ 2021/004من القانون 

 :للمنظمة المحددة
المجلس العلمً للرؤٌة الفاضلٌة والتوثٌق 

 منظمة : نوعال
الهدؾ جمع تراث الشٌخ محمد فاضل بن مامٌن وتحقٌقه : هدؾ

ونشره 
 تٌرٌس: 2 اترارزة، والٌة: 1والٌة : التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

، 5، انواكشوط الجنوبٌة والٌة 4 تكانت، والٌة 3 زمور، والٌة

، 7، انواكشوط الشمالٌة، والٌة 6انواكشوط الؽربٌة، والٌة 

، الحوض الشرقً، 9، الحوض الؽربً، والٌة 8إنشٌري، والٌة 

، داخلت 12، كوركول، والٌة 11، كٌدٌماؼا، والٌة 10والٌة 

. ، آدرار15، لعصابه، والٌة 14 لبراكنة، والٌة 13انواذٌبو، والٌة 

انواكشوط : مقر المنظمة
:  مجاالت التدخل
مدن ومجتمعات محلٌة مستدامة : المجال الربٌسً

: 3ٌن، رتم: 2المدن والمجتمعات المستدامة، : 1: المجال الثانوي

.  حملة توعٌة
: تكوٌن المجلس التنفٌذي

ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 
 من 15 وفقا للمادة الرسمٌة،المطلوبة، والسٌما نشره فً الجرٌدة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/001 من القانون 14لمادة ل وفقا نظامها االساسً

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

 FA 010000010701202200040رقم 

وصل نهائً 
من خالل هذه الوثٌقة جالو عمر آمادو، المدٌر 

 وفقا ٌصدرلشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، واصٌاؼةالعاملل

، شهادة 10.02.2021 بتارٌخ 2021/004 من القانون 7للمادة 

 :إقرار نهابً للمنظمة المحددة
Association Ettassamouh pour les actions 

bienfaisance 

نوع منظمة  ال
:  هدؾال

تٌرٌس : 2اترارزة، والٌة : 1والٌة: التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

، 5، انواكشوط الجنوبٌة والٌة 4 تكانت، والٌة :3زمور، والٌة

، 7، انواكشوط الشمالٌة، والٌة 6انواكشوط الؽربٌة، والٌة 

، الحوض الشرقً، 9، الحوض الؽربً، والٌة 8إنشٌري، والٌة 

، داخلت 12، كوركول، والٌة 11، كٌدٌماؼا، والٌة 10والٌة 

. ، آدرار15، لعصابه، والٌة 14 لبراكنة، والٌة 13انواذٌبو، والٌة 

 10، ملتقى طرق أبٌتٌك  4عرفات، القطاع: مقر المنظمة

:  مجاالت التدخل

القضاء على الفقر : المجال الربٌسً

الوصول إلى تعلٌم : 2الحد من عدم المساواة، : 1: المجال الثانوي

.  جٌد
: تكوٌن المجلس التنفٌذي

إبراهٌم الشٌخ سٌدي : الربٌس
عبد الرحمن إبراهٌم : األمٌن العام

لمانه : أمٌنة الصندوق
ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

 من 15المطلوبة، و السٌما نشره فً الجرٌدة الرسمٌة ، وفقا للمادة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/001 من القانون 14 وفقا مع المادة نظامها االساسً

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

 FA 010000011301202200094رقم 

وصل نهائً 
من خالل هذه الوثٌقة دٌالو عمر آمادو، المدٌر 

لشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، ٌصدر وفقا واصٌاؼةالعاملل

 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 004/2021 من القانون 7للمادة 

: ، شهادة التصرٌح النهابً للمنظمة المسماة2021

باب الرٌان للعمل الخٌري : منظمة
منظمة  : نوعال
كفالة األٌتام، بناء المساجد و حفر اآلبار : هدؾال

تٌرٌس زمور، 2 اترارزة، والٌة:1والٌة: التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

، انواكشوط 5، انواكشوط الجنوبٌة والٌة 4تكانت، والٌة  3والٌة 

، 8، إنشٌري، والٌة 7، انواكشوط الشمالٌة، والٌة 6الؽربٌة، والٌة 

، كٌدٌماؼا، 10، الحوض الشرقً، والٌة 9الحوض الؽربً، والٌة 

 13، داخلت انواذٌبو، والٌة 12، كوركول، والٌة 11والٌة 

. ، آدرار15، لعصابه، والٌة 14لبراكنة، والٌة 

انواكشوط – لكصر : مقر المنظمة
:  مجاالت التدخل
القضاء على الفقر : المجال الربٌسً

الحد من : 2المدن و المجتمعات المستدامة، : 1: المجاالت الثانوٌة

حماٌة النباتات و : 4استخدام الطاقات المتجددة، : 3عدم المساواة، 

: 6حماٌة النباتات و الحٌوانات المابٌة، : 5الحٌوانات األرضٌة 

: 8محاربة تؽٌر المناخ، : 7شراكات من أجل األهداؾ العالمٌة، 

االبتكار و البنى التحتٌة، : 10العدل و السالم، : 9محاربة الجوع، 

: 13سوؾ تجد المرفقة، : 12 التوعٌة و التدرٌب على اإلنتاج، 11

حملة : 15االستهالك المسؤول، : 14المساواة بٌن الجنسٌن، 

الحصول على المٌاه : 17الوصول إلى تعلٌم جٌد، : 16توعٌة، 

الوصول إلى الصحة، : 18الصالحة للشرب و الصرؾ الصحً، 

.   الحصول على وظابؾ البقة19

:  تشكٌلة الهٌبة التنفٌذٌة
  :
  :
  :

ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

 من 15 وفقا للمادة الرسمٌة،المطلوبة، والسٌما نشره فً الجرٌدة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/004 من القانون 14مادة للوفقا نظامها االساسً

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

 FA 0100001711202200073رقم 

وصل نهائً 
من خالل هذه الوثٌقة دٌالو عمر آمادو، المدٌر العام 

 7، ٌصدر وفقا للمادة والحرٌات العامةلشؤون السٌاسٌة واصٌاؼةلل
، شهادة 2021 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 004/2021من القانون 

:  إقرار نهابً للمنظمة المحددة
جمعٌة التجار الجزابرٌٌن فً مورٌتانٌا  

منظمة  : نوعال
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منظما الجزابرٌٌن التجار عمل الهدؾ الجوهري هو جعل : هدؾال
 سمعة حسنة وذكر طٌب وخاضعا لضوابط الدولة أنٌقا ذا

 وقوانٌنهاالمورٌتانٌة 

: 2داخلت انواذٌبو، والٌة : 1والٌة : التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

انواكشوط : 4انواكشوط الؽربٌة، والٌة : 3تٌرٌس الزمور، والٌة 

اترارزة، والٌة : 6انواكشوط الجنوبٌة، والٌة : 5الشمالٌة، والٌة 

. آدرار: 8إنشٌري، والٌة : 7

جانب اإلدارة التجارٌة – تفرغ زٌنة – انواكشوط : مقر المنظمة
لشنقٌتل 

:  مجاالت التدخل
الشركات  : المجال الربٌسً

: 2شراكات من أجل األهداؾ العالمٌة، : 1: المجال الثانوي

الحصول على وظابؾ  
:  تشكٌل المجلس التنفٌذي

بالل شنوؾ : الربٌس
جعفر رفٌن : األمٌن العام

 ةليمحمد بل: مسؤول المالٌة
ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

 من 15 وفقا للمادة الرسمٌة،المطلوبة، و السٌما نشره فً الجرٌدة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/004 من القانون 14لمادة لوفقا نظامها االساسً

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

 FA 010000031701202200116رقم 

وصل نهائً 
من خالل هذه الوثٌقة دٌالو عمر آمادو، المدٌر العام 

 7لشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، ٌصدر وفقا للمادة واصٌاؼةلل
، شهادة 2021 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 004/2021من القانون 

:  إقرار نهابً للمنظمة المحددة
هٌبة اإلحسان لمساعدة المرضى 

منظمة  : نوعال
مساعدة المرضى : هدؾال

لبراكنة والٌة : 2لعصابة والٌة : 1والٌة: التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

داخلت انواذٌبو، والٌة : 5كوركل ، والٌة : 4كٌدي ماؼا والٌة : 3

انواكشوط : 8تكانت ، والٌة : 7تٌرٌس الزمور، والٌة : 6والٌة 

انواكشوط : 10انواكشوط الشمالٌة، والٌة : 9الؽربٌة، والٌة 

 الحوض الشرقً ، 12والٌة الحوض الؽربً : 11الجنوبٌة، والٌة 

. آدرار: 15إنشٌري، والٌة : 14 اترارزة والٌة 13والٌة 

انواكشوط - لكصر: مقر المنظمة
:  مجاالت التدخل
الصحة الجٌدة و الرفاه : المجال الربٌسً

الحد من : 2المدن و المجتمعات المستدامة، : 1: المجال الثانوي

حماٌة النباتات و : 4استخدام الطاقات المتجددة، : 3عدم المساواة، 

: 6حماٌة النباتات و الحٌوانات المابٌة، : 5الحٌوانات األرضٌة 

: 8محاربة تؽٌر المناخ، : 7شراكات من أجل األهداؾ العالمٌة، 

 التحتٌة، ٌةاالبتكار و البن: 10العدل و السالم، : 9محاربة الجوع، 

سوؾ تجد : 13، االندماجعٌة و التدرٌب على  التو12مرٌن  الت11

االستهالك المسؤول، : 15المساواة بٌن الجنسٌن، : 14المرفقة، 

الحصول على : 18الوصول إلى تعلٌم جٌد، : 17حملة توعٌة، : 16

الوصول إلى : 19المٌاه الصالحة للشرب و الصرؾ الصحً، 

.  الحصول على وظابؾ البقة20الصحة، 

:   تشكٌل المجلس التنفٌذي
 الخرشً وشٌخانً محمد: الربٌس

منن المنٌر أحمدان : األمٌن العام
لٌلى موالي عبدي : أمٌنة صندوق

ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

 من 15المطلوبة، و السٌما نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، وفقا للمادة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/004 من القانون 14لمادة ل وفقا نظامها االساسً

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

 FA 010000191101202200072رقم 

وصل نهائً 
من خالل هذه الوثٌقة دٌالو عمر آمادو، المدٌر 

لشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، ٌصدر وفقا واصٌاؼةالعاملل
 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 004/2021 من القانون 7للمادة 

:  ، شهادة إقرار نهابً للمنظمة المحددة2021

Amical des administrateurs du ministère de 
l’intérieur 

ودادٌة  : نوع
تعزٌز روح المساعدة و التعاون بٌن أعضابها : هدؾ

تٌرٌس : 2اترارزة ، والٌة :1والٌة : التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

انواكشوط الجنوبٌة ، والٌة : 4، والٌة تكانت 3الزمور، والٌة

انواكشوط الشمالٌة اترارزة، والٌة : 6انواكشوط الؽربٌة ، والٌة :5

والٌة  الحوض الشرقً 9والٌة الخوض الؽربً:8إنشٌري، والٌة : 7

 13داخلت انواذٌبووالٌة 12 والٌة كوركل11والٌة  كٌدي ماؼا10

. آدرار 15 والٌة العصابه14  والٌةالبراكنه

انواكشوط : مقر ودادٌة
:  مجاالت التدخل
لمهارات   وانقل الخبرات: المجال الربٌسً
تمرٌن : المجال الثانوي

:   تشكٌل المجلس التنفٌذي
محمد صالح ارزٌزٌم : الربٌس

عمارا آمادو جالو : نابب الربٌس
امخٌطرات محمد فال المبروك : األمٌن العام

ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

 من 15المطلوبة، و السٌما نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، وفقا للمادة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/004 من القانون 14لمادة لوفقا نظامها االساسً

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

 FA 0100001318012022105رقم 

وصل نهائً 
من خالل هذه الوثٌقة دٌالو عمر آمادو، المدٌر 

لشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، ٌصدر وفقا واصٌاؼةالعاملل

 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 004/2021 من القانون 7للمادة 

:  ، شهادة إقرار نهابً للمنظمة المحددة2021

الجمعٌة المورٌتانٌة للسالمة الطرقٌة 
منظمة  : نوع

مكافحة حوادث السٌر و الدفاع عن البٌبة : هدؾ

داخلت : 2كوركول، والٌة : 1والٌة : التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

. انواكشوط الشمالٌة: 4تكانت، والٌة : 3انواذٌبو، والٌة 

توجنٌن : مقر المنظمة
:  مجاالت التدخل

العمل المناخً  : المجال الربٌسً

الوصول إلى الصحة : 2سوؾ تجد المرفقة، : 1: المجال الثانوي

:   تشكٌل المجلس التنفٌذي

الطاهر إبراهٌم بله : الربٌس

إبراهٌم عبد هللا احرٌطانً : األمٌن العام

لخصاره محمد فال امرٌزٌك : مسؤولة المالٌة

ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

 من 15المطلوبة، و السٌما نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، وفقا للمادة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/004 من القانون 14لمادة لوفقا نظامها االساسً

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

 FA 010000111901202200120رقم 

وصل نهائً 
من خالل هذه الوثٌقة دٌالو عمرآمادو، المدٌر 

لشؤون السٌاسٌة و الحرٌات العامة، ٌصدر وفقا واصٌاؼةالعاملل
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 فبراٌر 10 الصادر بتارٌخ 004/2021 من القانون 7للمادة 

:  ، شهادة إقرار نهابً للمنظمة المحددة2021

 ONG CAMMمنظمة كام 

منظمة  : نوعال
التنمٌة اإلجتماعٌة : هدؾال

، البراكنة: 2، والٌة العصابة:1والٌة : التؽطٌة الجؽرافٌة الوطنٌة

: 5والٌة ؼربٌة انواكشوطال: 4تكانت، والٌة : 3والٌة 

.  الجنوبٌةانواكشوط: 6والٌة شمالٌة انواكشوطال

أشرم عاصمة بلدٌة السدود : مقر المنظمة
:  مجاالت التدخل
مدن و مجتمعات محلٌة مستدامة  : المجال الربٌسً

الحد من عدم : 2المدن و المجتمعات المستدامة، : : المجال الثانوي

حماٌة النباتات و : 4استخدام الطاقات المتجددة، : 3المساواة، 

: 6حماٌة النباتات و الحٌوانات المابٌة، : 5الحٌوانات األرضٌة 

: 8محاربة تؽٌر المناخ، : 7شراكات من أجل األهداؾ العالمٌة، 

 التحتٌة، ٌةاالبتكار و البن: 10العدل و السالم، : 9محاربة الجوع، 

سوؾ تجد : 13، االندماجعٌة و التدرٌب على  التو12مرٌن  الت11

االستهالك المسؤول، : 15المساواة بٌن الجنسٌن، : 14المرفقة، 

الحصول على : 18الوصول إلى تعلٌم جٌد، : 17حملة توعٌة، : 16

الوصول إلى : 19المٌاه الصالحة للشرب و الصرؾ الصحً، 

.  الحصول على وظابؾ البقة20الصحة، 

:   تشكٌل المجلس التنفٌذي
شعٌب الشٌخ محمد عبد هللا : الربٌس

مرٌم الشٌخ عبد القادر : نابب الربٌس
أم كلثوم سٌدي عبد القادر : األمٌن العام

ٌطلب من المسؤولٌن عن المنظمة إعطاء هذا اإلعالن الدعاٌة 

 من 15المطلوبة، و السٌما نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، وفقا للمادة 

ٌجب أن ٌتم التصرٌح على مستوى إدارتها أو . 2021/004القانون 

. 2021/004 من القانون 14لمادة لوفقا نظامها االساسً

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

 ٌقضً باإلعالن عن 2019 مارس 19 بتارٌخ 0144وصل رقم 

جمعٌة مبادرة شباب الحوض الشرقً : منظمة تسمى
 ولد عبد هللا، بواسطة هذه وٌسلم وزٌر الداخلٌة و الالمركزٌة أحمد

الوثٌقة لألشخاص المعنٌٌن أدناه وصال باإلعالن عن الجمعٌة 
 .المذكورة أعاله

 ٌونٌو 09 الصادر بتارٌخ 098.64تخضع هذه الجمعٌة للقانون رقم 

 007.73 و النصوص الالحقة وخصوصا القانون رقم 1964

 الصادر 157.73 و القانون رقم 1973 ٌناٌر 23الصادر بتارٌخ 

 .1973 ٌولٌو 02بتارٌخ 
ٌجب أن ٌصرح لوزارة الداخلٌة بكل التعدٌالت المدخلة على النظام 

األساسً للجمعٌة المذكورة وبكل تؽٌٌر فً إدارتها فً األشهر 

 من القانون رقم 14الثالثة الموالٌة وذلك حسب مقتضٌات المادة 

.  المتعلق بالجمعٌات1964 ٌونٌو 09 الصادر بتارٌخ 098.64

تنموٌة : أهداؾ الجمعٌة
ؼٌر محدودة : مدة صالحٌة الجمعٌة

النعمه : مقر الجمعٌة
: تشكلة الهٌبة التنفٌذٌة

محمد المختار الشٌخ سٌدي حسنً : الربٌــــــــس
محمد ٌحفظ : األمٌن العام
الدح محمد أعمر : أمٌن المالٌة

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

 ٌقضً باإلعالن عن 2021 ماٌو 18 بتارٌخ 0050وصل رقم 

جمعٌة لفرٌك : وصل ٌقضً عن جمعٌة غٌر حكومٌة تحمل اإلسم
التقنً 

ٌسلم وزٌر الداخلٌة و الالمركزٌة محمد سالم ولد مرزوك، بواسطة 
هذه الوثٌقة لألشخاص المعنٌٌن أدناه وصال باإلعالن عن الجمعٌة 

 .المذكورة أعاله
 ٌونٌو 09 الصادر بتارٌخ 098.64تخضع هذه الجمعٌة للقانون رقم 

 007.73 و النصوص الالحقة وخصوصا القانون رقم 1964

 الصادر 157.73 و القانون رقم 1973 ٌناٌر 23الصادر بتارٌخ 

 .1973 ٌولٌو 02بتارٌخ 
ٌجب أن ٌصرح لوزارة الداخلٌة بكل التعدٌالت المدخلة على النظام 

األساسً للجمعٌة المذكورة وبكل تؽٌٌر فً إدارتها فً األشهر 

 من القانون رقم 14الثالثة الموالٌة وذلك حسب مقتضٌات المادة 

.  المتعلق بالجمعٌات1964 ٌونٌو 09 الصادر بتارٌخ 098.64

ثقافٌة - تقنٌة : أهداؾ الجمعٌة
ؼٌر محدودة : مدة صالحٌة الجمعٌة

انواكشوط : مقر الجمعٌة
: تشكلة الهٌبة التنفٌذٌة

أمان سٌد أحمد لحبٌب : الربٌــــــــسة
محمد المختار الشٌخ سٌدي حسنً : األمٌن العام
أحمد أبوبكر سٌد أحمد : أمٌن المالٌة

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

 نشرة نصف شهرٌة 
  من كل شهر.30 و 15تصدر ٌومً 

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادٌة
 أوقٌة جدٌدة 3000: اشتراك الشركات

 

 أوقٌة جدٌدة 2000: اإلدارات

 1000: األشخاص الطبٌعٌٌن

أوقٌة جدٌدة 

  أوقٌة جدٌدة50: ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمدٌرٌة نشر الجرٌدة 

الرسمٌة 

jo@primature.gov.mr 
تتم االشتراكات وجوبا عٌنا أو عن طرٌق 

 .صك أو تحوٌل مصرفً

 انواكشوط- 391رقم الحساب البرٌدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجرٌدة 

الرسمٌة 
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أٌة مسؤولٌة فً ما 
ٌتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــدٌرٌة الجــــرٌدة الرسمٌــــة 

لوزارة األولىا  


