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 الجريدة الرسمية
 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 6513 العدد 46الســــنة  2322 مارس 03

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -2

 رئاسة الجمهورية
 نصوص مختلفة

مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج رئيس يقضي بتعيين  230-0209مرسوم رقم   0209مارس  91

 711.........................................................................................الراحة

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

يقضي بإنشاء لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المكلفة بإشكالية المواد  5345مقرر رقم   2325سبتمبر  36
 111................................اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و المتفجرةو النووية 



 6031العدد  .................................2322 مارس 03 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

174 
 

يحدد سقف صالحيات هيئة إبرام الصفقات العمومية للمكتب الوطني  2120مقرر رقم   0209يوليو  01

 711..............................................................................الصحيللصرف 

 وزارة الداخلية والالمركزية
 نصوص تنظيمية

 711.................يحدد تاريخ بدء تداول بطاقة التعريف الوطنية الجديدة 2100مقرر رقم   0209أغسطس  23

 711.............يحدد تاريخ بدء تداول جواز السفر الوطني الجديد 2100مشترك رقم  مقرر  0209أغسطس  23

 نصوص مختلفة

الحرس من يقضي بتعيين طالب ضابط في رتبة مالزم  2325–390مرسوم رقم   2325يونيو  22
 111........................................................................................الوطني

 وترقية القطاعات اإلنتاجية االقتصاديةوزارة الشؤون 

 نصوص تنظيمية

يتضمن تشكيلة وصالحيات وسير عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة  9921مقرر رقم   0209 سبتمبر 03

 711...............................بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا

 وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني واإلصالح
 نصوص مختلفة

 181....تشارين في المجلس الوطني للتهذيبيقضي بتعيين المس 322-2325مرسوم رقم   2325مارس  35

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

المذكرة بالمخاطر يحدد شكل لوحات اإلشارة و مضمون الرسالة  2161مقرر مشترك رقم   0209أغسطس  93

 717.........................................................الناجمة عن استهالك التبغ و منتجاته

 717...................يحدد مكافآت رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية لألدوية 9210مقرر رقم   0209سبتمبر  26

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز إستطباب الشيخ  230-0209مرسوم رقم   0209مارس  90

 717.............................................................................................زايد

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل
 نصوص تنظيمية

دورية اجتماعات المجلس الوطني  يقضي بتحديد تشكيلة الجمعية العامة و 2130مقرر رقم   0209أغسطس  20

 711.............................................................................للحوار االجتماعي

 وزارة البترول و المعادن و الطاقة
 نصوص تنظيمية

المنصوص عليها في يحدد تشكيلة و مهام اللجنة الفنية متعددة التخصصات  2116مقرر رقم   0209أغسطس  21

 711.............................................من قانون المحروقات الخام، المعدل 71المادة 

( حوض تاودني و الحوض الساحلي)يقضي بتقطيع األحواض الرسوبية  2110مقرر رقم   0209أغسطس  21

 711................................................................إلى مقاطع لألنشطة البترولية

 711......................يتضمن تنظيم بيع اإلنتاج التقليدي للذهب 9033مقرر مشترك رقم    0209أكتوبر  01

 نصوص مختلفة
 7المجموعة للبحث عن مواد  7111يقضي بمنح الرخصة رقم  562–2325مرسوم رقم   2325أكتوبر  54

 EMIRAL MININGلصالح شركة  (والية تيرس زمور)إكيدي الجنوبية  في منطقة
SARL .....................................................................................181 

 7للبحث عن مواد المجموعة  7112يقضي بمنح الرخصة رقم  569–2325مرسوم رقم   2325 أكتوبر 54
 EMIRAL MININGلصالح شركة  (والية تيرس زمور)في منطقة شش الشمالية 

SARL......................................................................................181 
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للبحث عن مواد المجموعة  7111يقضي بمنح الرخصة رقم  502–2325مرسوم رقم  2325أكتوبر  54
 182........لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم( والية آدرار)لعزيب في منطقة ( 1)

للبحث عن مواد المجموعة  7112يقضي بمنح الرخصة رقم  504–2325مرسوم رقم   2325أكتوبر  54
 181.........لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم( والية آدرار) في منطقة المداح( 7)

للبحث عن مواد المجموعة  7117يقضي بمنح الرخصة رقم  501–2325مرسوم رقم   2325أكتوبر  54
 EMIRAL MININGلصالح شركة ( والية تيرس زمور)في منطقة أكيدي الوسطى ( 7)

SARL.......................................................................................181 
معادن "يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة  356-2325رقم  مرسوم  2325فبراير  30

 111....................................................................................."موريتانيا

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص تنظيمية

 711....القطاعيةيتضمن إنشاء و تنظيم وعمل خلية تنسيق لدعم الميزانية  9030مقرر رقم   0209نوفمبر  20

  نصوص مختلفة

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث  290-0209مرسوم رقم   0209يناير  01

 717............................................................................المحيطات والصيد

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع األسماك  201-0209مرسوم رقم  0209مارس  29

 111...................................................................................(أ.ت.و.ش)

 الشركة الوطنية لتوزيع األسماكيقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة  230-0209مرسوم رقم  0209مارس  20

 717...................................................................................(أ.ت.و.ش)

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث  230-0209مرسوم رقم   0209مارس  91

 717............................................................................المحيطات والصيد

لبحوث  رئيس مجلس إدارة المعهد الموريتانييقضي بتعيين  266–0209مرسوم رقم   0209مايو  26

 711............................................................................المحيطات و الصيد

 711..يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة سوق السمك بانواكشوط 200–0209مرسوم رقم   0209مايو  90

 وزارة الزراعة
 نصوص تنظيمية

 711..يقضي بإنشاء لجنة إدارية متساوية التمثيل في وزارة الزراعة 9233مقرر مشترك رقم   0209سبتمبر  20

 وزارة التنمية الحيوانية
 تنظيمية نصوص

يتضمن إنشاء لجنة إشراف و لجنة فنية للمشروع الجهوي لدعم النظام  9030مقرر رقم   0209نوفمبر  20

 711....................................(PRAPS II)الرعوي في منطقة الساحل المرحلة الثانية 

 وزارة التجهيز والنقل
 نصوص مختلفة

أغسطس  11الصادر بتاريخ  1113يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم  9239مقرر رقم   0209سبتمبر  29

 CLASS AVIATION...................712المتضمن اعتماد شركة نقل جوي تدعى  1172

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نصوص تنظيمية

المحدد  1171إبريل  71بتاريخ  211يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم  9230مقرر رقم   0209سبتمبر  20

 712...........لمعايير توجيه حملة الباكلوريا إلى مؤسسات التعليم العالي على أرض الوطن

، المعدل 1171إبريل  71بتاريخ  212يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم  9230مقرر رقم   0209سبتمبر  20

المنح على الطالب الموريتانيين المكونين على أرض الوطن و في المحدد لمعايير توزيع 

 711........................................................................................الخارج
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 /يتعلق بنوعية شهادة الليصانص التي تمنحها األكاديمية البحرية 9219مقرر مشترك رقم   0209 سبتمبر 00

 711....................................................................هد العالي لعلوم البحارالمع

 نصوص مختلفة

يتضمن تعيين األمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  236-0209مرسوم رقم   0209مارس  91

 711....................................................................وتقنيات اإلعالم واالتصال

 وزارة البيئة و التنمية المستدامة
 نصوص تنظيمية

المدارس "يتضمن إنشاء لجنة لقيادة البرنامج الوطني  9006مقرر مشترك رقم   0209أكتوبر  00

 713....................................................................................."الخضراء

 إشعــــــارات –3

 إعالنـــــات -4
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 –مقررات –مراسيم -7
 تعميمات -قرارات

 

 رئاسة الجمهورية
 نصوص مختلفة

مارس  59الصادر بتاريخ  300-2325مرسوم رقم 
إدارة مؤسسة  مجلسرئيس يقضي بتعيين  2325

 .ميناء خليج الراحة

، 7171مارس  11ُيعيَّن اعتبارا من  :المادة األولى
رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة، 

 :سنوات( 3)لمأمورية مدتها ثالث 
 .عبد هللا بّنان: السيد

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 
 . المرسوم
وزير األمين العام لرئاسة الجمهورية، يكلف ال :0المادة 

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

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 العام لرئاسة الجمهورية األمينالوزير 
 آداما بوكار سوكو

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

 2325سبتمبر  36بتاريخ صادر  5345مقرر رقم 
يقضي بإنشاء لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية 
المكلفة بإشكالية المواد النووية اإلشعاعية و 

 .البيولوجية و الكيميائية و المتفجرة

يتم إنشاء لجنة وطنية مكلفة بإشكالية : المادة األولى
المواد النووية و اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و 

 .جرةلمتفا
تتكون اللجنة الوطنية المكلفة بإشكالية المواد  :2المادة 

النووية اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و المتفجرة، 
 :على النحو التالي

رئيس السلطة الوطنية للحماية من اإلشعاع و  :الرئيس
 .و السالمة النووية األمن

 :األعضاء
عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية  ممثل -

 و التعاون؛
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني؛ -
ممثلين عن الوزارة المكلفة  (3) ثالث -

 بالداخلية؛
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛ -
 ممثل عن الوزرة المكلفة بالصحة؛ -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالبترول والمعادن؛ -
 عن الوزارة المكلفة بالزراعة؛ ممثل -
 ممثل عن الوزرة المكلفة بالتجارة والصناعة؛ -

 عن الوزارة المكلفة بالنقل؛( 7)ممثلين  -
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و  -

 البحث العلمي؛
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة؛ -
 عن سلطة منطقة انواذيبو الحرة؛ (7) ممثلين -
لوطنية للحماية من اإلشعاع ممثل عن السلطة ا -

 و األمن والسالمة النووية؛
ضابط االتصال الوطني بالوكالة الدولية للطاقة  -

 .الذرية
يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دارية بإشكالية المواد 
النووية و اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و 

 .المتفجرة
 .كرتيراتعين اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس و س

كل عضو فقد الصفة التي تم تعيينه على أساسها، يتم 
 .استبداله وفق نفس الشروط

بإشراف السلطة الوطني للحماية من اإلشعاع  :0المادة 
و األمن و السالمة النووية، تساعد اللجنة الوطنية 
السلطات المختصة في تصميم و مراقبة و تنفيذ السياسة 

واد ملقضايا المتعلقة بالو اإلستراتيجية الوطني حول ا
النووية و اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و 

 .المتفجرة
 :و تكلف على وجه الخصوص بما يلي

 ق و القيام مع القطاعات الفنية و يتحديد و تنس
المؤسسات المعنية باإلجراءات و الدراسات و 
االستراتيجيات الفعالة للحد من المخاطر 

النووية و اإلشعاعية و المرتبطة بالمواد 
 البيولوجية و الكيميائية و المتفجرة؛

  تحديد و تنسيق و القيام مع القطاعات الفنية و
المؤسسات المعنية باإلجراءات و الدراسات و 
االستراتيجيات الفعالة للحد من المخاطر 

واد النووية و اإلشعاعية و مالمرتبطة بال
 البيولوجية و الكيميائية والمتفجرة؛

 حديد و تنسيق و القيام مع القطاعات الفنية و ت
المؤسسات المعنية باإلجراءات و الدراسات و 
االستراتيجيات الفعالة للحد من المخاطر 

واد النووية و اإلشعاعية و مالمرتبطة بال
 البيولوجية و الكيميائية والمتفجرة؛

  مختلف مصالح الدولة المساعدة في إجراءات
و و تخزين و عبور  المعنية بمكافحة إنتاج

جميع األشكال األخرى من االستخدام غير 
الشرعي للمواد النووية و اإلشعاعية و 

 البيولوجية و الكيميائية و المتفجرة؛

  مساعدة مختلف القطاعات الفنية أو مصالح
الدولة في وضع و تنفيذ خطط العمل المتعلقة 
بالمواد النووية و اإلشعاعية و البيولوجية و 

 ئية و المتفجرة؛الكيميا

  المبادرة بأي عمل تهذيبي من شأنه تحسيس
السكان بأخطار انتشار المواد النووية و 
اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و 

 المتفجرة و استخدامها غير المنتظم؛
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  ضمان مراقبة و تنفيذ المخطط الوطني لألمن
النووي و اإلستراتيجية الوطنية الكتشاف 
المواد النووية و اإلشعاعية الخارجة عن 

التي يحتمل استخدامها في الرقابة التنظيمية و 
 ضارة؛أعمال 

  القيام بانتظام بتحليل اإلطار التشريعي
والتنظيمي للمواد النووية و اإلشعاعية و 

جل الكيميائية والمتفجرة من أ جية والبيولو
 الوفاء بااللتزامات الدولية للبلد؛

 الحوادث  عاقتراح التدابير المناسبة لمن
المرتبطة بالمواد النووية و اإلشعاعية و 

 البيولوجية و الكيمائية و المتفجرة؛

 تطوير نظام إدارة ما بعد الحادث؛ 

 إنشاء فريق خبراء متنقل؛ 

 مجال المواد النووية  ضمان أي مهمة خبرة في
و اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و 

 .المتفجرة للدولة
مرات في السنة و ( 1)تجتمع اللجنة أربع : 0المادة 

 .كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها
تعد تقريرا سنويا إلى الوزير األول يجب على اللجنة أن 
 .يتضمن بيانا بأنشطتها

وطنية للحماية من السلطة ال تتحمل ميزانية: 4المادة 
ن والسالمة النووية مصاريف سير عمل اإلشعاع و األم

اللجنة الوطنية المكلفة بإشكالية المواد النووية و 
 .اإلشعاعية و البيولوجية و الكيميائية و المتفجرة

 1811باإلضافة إلى إلغاء المقررين رقم : 1المادة 
ادر الص 111و  7117أغسطس  78الصادر بتاريخ 

، القاضيين على التوالي 7111يناير  72بتاريخ 
بتشكيلة اللجنة الوطني للسالمة النووية و كذا إنشاء لجنة 
وطنية مكلفة بإعداد و متابعة االستراتيجيات الوطنية 
للكشف عن المواد النووية و اإلشعاعية الخارجة عن 

و  8، 1، 2، 1، 1، 7: الرقابة التنظيمية، تلغى المواد
فبراير  2الصادر بتاريخ  133لمقرر رقم من ا 1

القاضي بتعيين السلطة الوطنية للحماية من  7111
اإلشعاع و األمن و السالمة النووية كمركز اتصال 

 .وطني مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية : 6المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد بالل مسعود
   

 2325يوليو  29بتاريخ  صادر 3932مقرر رقم 
يحدد سقف صالحيات هيئة إبرام الصفقات العمومية 

 .للمكتب الوطني للصرف الصحي

بالنسبة للمكتب الوطني للصرف الصحي  :المادة األولى
فإن المبلغ الذي يكون اعتبارا منه اإلنفاق العمومي من 
اختصاص لجنة إبرام الصفقات العمومية، يحدد فيما 

بعشرة  7171يتعلق بالنفقات المتعلقة بموسم خريف 

يها إجمالي أوقية جديدة، بما ف( 11.111.111)ماليين 
 .الرسوم
الترتيبات السابقة المخالفة لهذا تلغى كافة  :2المادة 
 .المقرر

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

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزارة الداخلية والالمركزية
 نصوص تنظيمية

 2325أغسطس  30بتاريخ  صادر 3920مقرر رقم 
  .بطاقة التعريف الوطنية الجديدةيحدد تاريخ بدء تداول 

من المرسوم  7تطبيقا لترتيبات المادة  :المادة األولى
طس سأغ 13الصادر بتاريخ  138–7171رقم 
المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد  7171

عريف الوطنية تة ال، يبدأ تداول بطاقإلجراءات إصدارها
طاقة ب -الجديدة المؤمنة والمتوفرة على شريحة والمسماة

 .7171أغسطس  13اعتبارا من  -تعريف
بعد تاريخ تداول بطاقة التعريف الجديدة  :2المادة 

لمنشأة بموجب المرسوم ايتوقف إصدار البطاقة القديمة 
  7117.يناير 71الصادر بتاريخ  131–7117رقم 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :0المادة 
 .المقرر
اإلداري المدير العام للوكالة الوطنية يكلف  :4المادة 

لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمدير العام لألمن 
بتنفيذ هذا المقرر الذي يدخل  ،كل فيما يعنيه ،الوطني

حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة 
 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 وزير الداخلية والالمركزية
 محمد سالم ولد مرزوك

   
أغسطس  30بتاريخ  صادر 3922مقرر مشترك رقم 

يحدد تاريخ بدء تداول جواز السفر الوطني  2325
 .الجديد

من المرسوم  11تطبيقا لترتيبات المادة : المادة األولى
طس سأغ 13الصادر بتاريخ  131–7171رقم 
يبدأ تداول جواز السفر  ،المنظم لوثائق السفر 7171

جواز جواز دبلوماسي، جواز عادي، )الجديد الوطني 
 (من المرسوم المشار إليه آنفا 1عمل، المحدد في المادة 

 .7171أغسطس  13اعتبارا من 
 ،بعد تاريخ تداول جواز السفر الوطني الجديد :2المادة 

يتوقف إصدار جوازات السفر القديمة المنشأة بموجب 
 يناير 72الصادر بتاريخ  137–7117قم المرسوم ر

الصادر  111–7171عدل بالمرسوم رقم مال 7117
 .7117مايو  17بتاريخ 
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :0المادة 
 .المقرر
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تكلف كل من المصالح المختصة بالوزارة : 4المادة 
ة المكلفة بالشؤون الخارجية واإلداري المدير العام للوكال

الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمدير العام 
بتنفيذ هذا المقرر الذي  ،كل فيما يعنيه ،لألمن الوطني

في  ذ اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشريدخل حيز التنفي
 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الداخلية والالمركزية
 محمد سالم ولد مرزوك

وزير الشؤون الخارجية والتعاون  ،العدل وزير
 باإلنابة ،والموريتانيين في الخارج

 محمد محمود ولد بيه
   

 نصوص مختلفة
يونيو  22صادر بتاريخ  2325–390مرسوم رقم 

من يقضي بتعيين طالب ضابط في رتبة مالزم  2325
 .الحرس الوطني

 11يعين في رتبة مالزم اعتبارا من : المادة األولى
الطالب ضابط حمود عبد الرحمن ابدمل،  7171مارس 

 . 11.11138الرقم العسكري 
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 رئيس الجمهورية

 محمد ولد الشيخ الغزواني

وترقية  وزارة الشؤون اإلقتصادية
 القطاعات اإلنتاجية

 نصوص تنظيمية
 2325سبتمبر  20بتاريخ  صادر 5534مقرر رقم 

يتضمن تشكيلة وصالحيات وسير عمل اللجنة الوزارية 
المشتركة المكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام 

 .والخاص في موريتانيا

 التشكيلة: أوال
–7111قم من القانون ر 1طبقا للمادة  :المادة األولى

المعدل  7111الصادر بتاريخ فاتح فبراير  112
فبراير  11الصادر بتاريخ  112–7171بالقانون رقم 

، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، 7171
تنشأ لدى الوزير األول لجنة وزارية مشتركة مكلفة 
بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

 .موريتانيا
الصدد يحدد هذا المقرر تشكيلة وصالحيات وفي هذا 

وسير عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطوير 
 .الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا

يترأس اللجنة الوزارية المشتركة الوزير  :2المادة 
 .غير دائمينأعضاء  األول وتضم أعضاء دائمين و

 :األعضاء الدائمون - أ
  المكلف بالعدل؛الوزير 
 الوزير المكلف بالمجموعات اإلقليمية؛ 
  ؛باالقتصادالوزير المكلف 
 الوزير المكلف بالمالية؛ 

  الوزير المكلف بالبترول والمعادن
 والطاقة؛

  الوزير المكلف باإلسكان والعمران
 واالستصالح الترابي؛

 الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛ 
 حيالوزير المكلف بالمياه والصرف الص. 

الوزراء المكلفون  :األعضاء غير الدائمين - ب
بالقطاعات الحاملة لمشاريع مهيكلة وكذلك 

نواذيبو الحرة فيما يتعلق اسلطة منطقة 
بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 .نواذيبو الحرةاالمهيكلة لمنطقة 

 الصالحيات: ثانيا
لمكلفة اللجنة الوزارية المشتركة هي الهيئة ا :0المادة 

بالقرار والمصادقة وتوجيه السياسة الوطنية في مجال 
 .الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 :وفي هذا الصدد فإنها تكلف بالمهام التالية
 في مجال  تصادق على استراتيجيات التطوير

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 

كة بين القطاعين العام المتعلقة بالشرا
 والخاص؛

  تنسيق العمل الحكومي المتعلق بالشراكة بين
 القطاعين العام والخاص؛

  تدرس وتنسق مبادرات الوزارات الفنية في
مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص؛
  تصادق على خطط العمل والتقارير المقدمة

 من طرف اللجنة الفنية للدعم؛
  صياغة استراتيجيات تمويل تشارك في

الدراسات التمهيدية وتلك المتعلقة بالدعم من 
أجل تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص؛
  تقترح اإلجراءات المناسبة المتعلقة بمنع

الشراكة بين  الرشوة ومحاربتها في مجال
 القطاعين العام والخاص؛

  تقرر فيما يتعلق بإطالق إجراءات إبرام
المهيكلة للشراكة بين القطاعين العام  المشاريع

والخاص اعتمادا على التقارير التلخيصية 
المحالة من طرف اللجنة الفنية للدعم والمتعلقة 
بدراسات التقييم األولي والقدرة التمويلية 

 للمشاريع المذكورة؛
 الممنوح له المفترض  تصادق على اختيار

والصيغة النهائية لعقد المشاريع المهيكلة 
للشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على 

 اقتراح من اللجنة الفنية للدعم؛
  تصادق بناء على مقترح من اللجنة الفنية

للدعم على خطة دعم القدرات واإليفاد في 

مهمات تكوينية في دول بعينها من أجل نقل 

 .الخبرات
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تخول اللجنة الوزارية المشتركة اتخاذ كافة القرارات 
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص عن  المتعلقة

 .طريق اإلعالن أو القرار أو المقرر

 سير العمل: ثالثا
من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها تستعين  :4المادة 

اللجنة الوزارية المشتركة باللجنة الفنية للدعم المشكلة 
 .باالقتصادعلى مستوى الوزارة المكلفة 

 ئيةترتيبات مختلفة ونها: رابعا
يلغي هذا المقرر ويحل محل المقرر رقم  :1المادة 
المتضمن  7112 سطسأغ 31الصادر بتاريخ  1878

الشراكة بين  إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتطوير
 .القطاعين العام والخاص في موريتانيا

يكلف وزير الشؤون االقتصادية وترقية  :6المادة 
القطاعات اإلنتاجية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني 
 واإلصالح

 نصوص مختلفة
مارس  35صادر بتاريخ  322-2325مرسوم رقم 

يقضي بتعيين المستشارين في المجلس الوطني  2325
 . للتهذيب

 11–7171طبقا لترتيبات المرسوم رقم : المادة األولى
، المتضمن 7171مارس  73الصادر بتاريخ 

المجلس الوطني للتهذيب، عمل صالحيات وتنظيم سير 
: يعين المستشارون في المجلس الوطني للتهذيب كما يلي

 

لقطاع الفرعي والفيئة التمثيل حسب ا االسم الرقم
 المهنية –االجتماعية

 جهة التعيين

متخصصة في التهذيب، وزيرة للتهذيب  نبغوها بنت محمد فال   1
 سابقا 

 رئيس الجمهورية 

 رئيس الجمهورية  وزير سابق  بارو عبد هللا   7

 رئيس الجمهورية  وزير سابق، باحث  البكاي ولد عبد المالك   3

 رئيس الجمهورية  متقاعد في التهذيب  موسى تومانى سيد بى  1

 الوزير األول  مفتش تعليم أساسي  لي بوسيري  1

 األول  الوزير السلك الدبلوماسي، أستاذ، استشاري  محمد سالم ولد مولود   2

أستاذ تعليم، متقاعد متخصص في علوم  الشيخ كوناتى  1
 التهذيب 

 الوزير األول 

 الوزير األول  خبير في علوم التهذيب  عبد هللا ولد الكريم   8

وزير الشؤون اإلسالمية والتعليم  التوجيه اإلسالمي ومحو األمية  البان ولد سالم   1
 األصلي 

 جمعية الوزراء السابقين  وزير سابق  أحمد ولد سيدي باب   11

عبد الودود ولد عبد هللا   11
ود  )الملقب   ( َددُّ

 جمعية الوزراء السابقين  وزير سابق، باحث 

 جمعية الوزراء السابقين  وزير سابق  عمر ولد معط هللا   17

التهذيب الوطني والتكوين التقني  وزير المفتش العام للتهذيب الوطني  الناجي ولد سعيد   13
 واإلصالح 

وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني   فالمديرة العامة لإلصالح واالستشرا أم سلمة بنت الشيخ   11
 واإلصالح 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  مدير التعليم العالي  عيسى ولد ُبوَريَّه   11
 وتقنيات اإلعالم واالتصال 

وزيرة الشؤون االجتماعية والطفولة  العمل االجتماعي والطفولة  عليون حيدرا إسحاق   12
 واألسرة 

وزيرة الشؤون االجتماعية والطفولة  مفتش تعليم  ببكر اديوب  11
 واألسرة 

وزيرة الشؤون االجتماعية والطفولة  متخصص في التهذيب  باموسى باتيلي   18
 واألسرة 

 المشرفين على التعليم العالي العمومي  مؤسسات التعليم العالي العمومية  ولد خباز  محمد سيديا  11

 المشرفين على التعليم العالي الحر  مؤسسات التعليم العالي الحرة  شامخ ولد أمبارك   71
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على المؤسسات الخصوصية  المشرفين محمد سيسى  71
على مستوى التعليم في الحضانة 

 واالبتدائية والثانوية 

المشرفين على المؤسسات الخصوصية 
على مستوى التعليم في الحضانة 

 واالبتدائية والثانوية 

 رئيس اتحادية جمعيات آباء التالميذ  اتحادية جمعيات آباء التالميذ  أحمد ولد أسغير  77

االتحاد الوطني ألرباب العمل  منظمات أرباب العمل  لد عبد المولى الكوري و  73
 الموريتانيين 

 

يتولى بارو عبد هللا نيابة رئيس المجلس  :2المادة 
 .الوطني للتهذيب

يكلف وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني  :0المادة 
واإلصالح، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 

 . الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد بالل مسعود
 وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني واإلصالح

 ولد أييه نينيمحمد ماء الع

 وزارة الصحة
 تنظيمية نصوص

أغسطس  50صادر بتاريخ  3964مقرر مشترك رقم 
يحدد شكل لوحات اإلشارة و مضمون الرسالة  2325

المذكرة بالمخاطر الناجمة عن استهالك التبغ و 
 .منتجاته

من  71من المادة  3طبقا ألحكام الفقرة : المادة األولى
يونيو  12الصادر بتاريخ  171–7118القانون رقم 

بإنتاج التبغ و مشتقاته و إيرادها و المتعلق  7118
توزيعها و تسويقها و إشهارها و ترقيتها و استهالكها، 
يحدد هذا المقرر شكل لوحات اإلشارة و مضمون 
الرسالة المذكرة بالمخاطر الناجمة عن استهالك التبغ و 

 .منتجاته
ون باحترام اإلرشادات الموجودة غليلزم المست: 2المادة 

توزيع التبغ، و التي هي إرشادات و بيع على نقاط 
توزيع  أوتجارية توضع لزوما على واجهة كل نقطة بيع 

 :و ال يمكن أن تحتوي غير العبارات التالية. للتبغ
 ".بالصحة التبغ و منتجاته ضار"

يحدد شكل اللوحات على النحو التالي، طبقا  :0المادة 
 .للنموذج المعتمد من طرف وزارة الصحة

 سم؛ 131الطول  -
 سم؛ 11العرض  -
 اللون أحمر؛ -
 .الخلفية، بيضاء -

المخالفة لهذا  السابقة تلغى كافة الترتيبات :4المادة 
 .المقرر
يكلف األمين العام لوزارة الصحة واألمين : 1المادة 
التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و  لوزارةالعام 

شر في بتنفيذ هذا المقرر الذي ين ،كل فيما يعنيه ،السياحة
 .الجريدة الرسمية للجمهورية السالمية الموريتانية

 وزير الصحة
 سيدي محمد األمين الزحاف

وزيرة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و 
 السياحة

 الناها بنت حمدي ولد مكناس
   

 2325سبتمبر  36صادر بتاريخ  5342رقم  مقرر
 .يحدد مكافآت رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية لألدوية

من المقرر  11لترتيبات المادة  اتطبيق: المادة األولى
 7111دجمبر  73الصادر بتاريخ  11178رقم 

. المحدد لتشكيلة وسير عمل اللجنة الوطنية لألدوية
يهدف هذا المقرر إلى تحديد مكفآت رئيس و أعضاء 

 .اللجنة الوطنية لألدوية
يتلقى رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية لألدوية  :2المادة 

 .حضور لكل دورةمكفآت في شكل تعويض 
 :يتم تحديد هذا التعويض على النحو التالي

  أوقية جديدة؛ 18.111رئيس اللجنة 

  أوقية جديدة لكل  11.111أعضاء اللجنة
 .عضو

يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا  :0المادة 
المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 الصحةوزير 

 سيدي محمد األمين الزحاف
   

مارس  52الصادر بتاريخ  301-2325مرسوم رقم 
يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز  2325

 .إستطباب الشيخ زايد

، 7171يناير  71من  اعتبارايعين  :المادة األولى
أعضاء لمجلس إدارة مركز استطباب الشيخ زايد لمدة 

 : سنوات( 3)ثالث 

  المدير المساعد للمعلوماتية بالمديرية العامة
للخزينة والمحاسبة العمومية بوزارة المالية، 

 ممثال لوزارة المالية؛ 

  مدير العمل االجتماعي والتضامن الوطني
بوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة، 

 ممثال للوزارة؛ 

  مدير الطب اإلستشفائي بوزارة الصحة، ممثال
 للوزارة؛ 

  ممثال عن السلك الطبي بمركز استطباب الشيخ
 زايد؛ 

  ممثال عن السلك شبه الطبي بمركز استطباب
 . الشيخ زايد
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تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 
 . المرسوم
يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  :0المادة 

نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية ي
 . الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير الصحة
 محمد نذير حامد

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل
 نصوص تنظيمية

 2325أغسطس  31صادر بتاريخ  3902مقرر رقم 
يقضي بتحديد تشكيلة الجمعية العامة و دورية 

 .الوطني للحوار االجتماعي اجتماعات المجلس

تتشكل الجمعية العامة من واحد و : المادة األولى
عضوا تضم عددا متساويا من ممثلي ( 71)عشرين 

الحكومة و المنظمات األكثر تمثيال ألرباب العمل و 
 .للعمال
ع الجمعية العامة في دورة عادية ثالث جتمت: 2المادة 

كلما دعت الحاجة مرات في العام و في دورة استثنائية 
 .إلى ذلك
يكلف كل من األمين العام للوزارة المكلفة : 0المادة 

نفيذ هذا تب ،كل فيما يعنيه ،بالعمل و المدير العام للعمل
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سالمقرر الذي 

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزير الوظيفة العمومية والعمل

 كامارا سالوم محمد

 وزارة البترول و المعادن و الطاقة
 نصوص تنظيمية

 2325أغسطس  39صادر بتاريخ  3946مقرر رقم 
يحدد تشكيلة و مهام اللجنة الفنية متعددة التخصصات 

من قانون المحروقات  52المنصوص عليها في المادة 
 .الخام، المعدل

 الموضوع: المادة األولى

: ام و المادتينمن مدونة المحروقات الخ 18طبقا للمادة 

المتعلقتين  731-7111من المرسوم  11و  13

من  71و  18، 17، 8، 1: بشروط تطبيق المواد

مدونة المحروقات الخام، يتم إنشاء لجنة فنية متعددة 

لمساعدة ( يشار إليها فيما بعد باللجنة)التخصصات 

المشار إليه فيما بعد )الوزير المكلف بالمحروقات الخام 

تقييم العروض و التفاوض بشأن عقود  في( بالوزير

 .اإلنتاج-االستكشاف

تساعد اللجنة الوزير في إعداد و إجراء عملية الدعوة 
للمنافسة، و كذلك في تقييم العروض و التفاوض بشأن 

إنتاج يتعلق بمقطع أو -إبرام أي عقد االستكشاف
 .بمجموعة مقاطع يحددها الوزير

التفاوض المباشر، تساعد اللجنة أيضا الوزير في كما 
إنتاج -دون تقديم دعوة للمنافسة، بشأن أي عقد استكشاف
 .يتعلق بمقطع أو مجموعة مقاطع يحددها الوزير

لهذا الغرض، تؤدي اللجنة المهام الموكلة إليها بموجب 
القاضي بإجراءات تطبيق  731-7111المرسوم رقم 

من قانون المحروقات  71و  18، 17، 8 ،1 :المواد
 :و هي على وجه الخصوص. الخام
تعد، في إطار الدعوة للمنافسة، دفتر االلتزامات  -

الذي يحتوي على قواعد المشاركة في المناقصة و 
كذلك إجراءات تقديم و تقييم العروض، بما في ذلك 

 معايير االختبار؛
أي عرض يتم استالمه، سواء في إطار عملية  تقييم -

 الدعوة للمنافسة أو بدونها؛
تقدم االستشارة للوزير فيما يتعلق بتقييم العروض  -

الواردة إليها و تمده بتوصياتها فيما يتعلق 
 بالمناقصة؛

 االستكشاف؛-ضات إلبرام عقود اإلنتاجفاوتقود الم -
 تبدي اآلراء و التوصيات للوزير بشأن أي مسألة -

ا فيما يتعلق بإعداد أو تفاوض على هتعرض علي
 اإلنتاج؛-عقود االستكشاف

تحرص على االحترام التام لألحكام ذات الصلة  -
-7111بمدونة المحروقات الخام و بالمرسوم رقم 

731. 
 التشكيلة: 2المادة 

يترأس اللجنة المدير المسؤول عن المحروقات الخام 
لمحروقات الخام، عن ا ةفي الوزارة المسؤول( الرئيس)

 :و تتكون على النحو التالي

  ممثلين للوزارة المكلفة بالمحروقات ( 3)ثالثة
 :الخام، و هم

o المستشار القانوني للوزير؛ 
o المستشار الفني المسؤول عن المحروقات الخام؛ 
o  إطار من اإلدارة المكلفة بالمحروقات الخام، يعينه

 .المدير المكلف بالمحروقات الخام

  لفة باالقتصاد يتم كعن الوزارة الم( 1)واحد ممثل
تعيينه بموجب رسالة من الوزير المكلف 

 باالقتصاد؛

  عن الوزارة المكلفة بالمالية، يتم ( 1)واحد ممثل
 تعيينه بموجب رسالة من الوزير المكلف بالمالية؛

  عن الوزارة المكلفة بالبيئة، يتم ( 1)واحد ممثل
 المكلف بالبيئة؛ تعيينه بموجب رسالة من الوزير

 المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات؛ 

  من الشركة الموريتانية ( 1)إطار واحد
للمحروقات، يتم تعيينه بموجب رسالة من المدير 

 العام؛

  يتم للبنك المركزي الموريتاني( 1)واحد ممثل ،
 .المحافظ نتعيينه بموجب رسالة م

 (م.م.ش) تتولى الشركة الموريتانية للمحروقات

سكرتارية اللجنة، وذلك بالتنسيق مع المديرية المكلفة 

 .بالمحروقات الخام
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أي هيئة أو  –عند الحاجة –يمكن للجنة أن تضم
عتبر مفيدا للجنة في تنفيذ المهام الموكلة تخصص آخر ي

 .إليها، من خالل خبرته أو موقعه
وفقا للنظم  –شكل صارميخضع أعضاء اللجنة ب

لاللتزام بالسر المهني و بالحفاظ على  –المعمول بها
الوثائق التي  أوسرية جميع الوقائع أو المعلومات 

مهامهم الموكلة حوا على علم بها من خالل ممارسة أصب
 .إليهم من قبل اللجنة

 أساليب العمل :0المادة 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على أن تكون الدعوة 

األقل من التاريخ  خمسة أيام عمل علىماع قبل لالجت
ليص هذه الفترة في حالة و يمكن تق. المحدد لالجتماع

 .بر عنها من طرف الوزيرضرورة مع
يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا في حالة حضور ثلثي 

 .أعضائها على األقل
في حالة اختالف أعضاء اللجنة حول مسألة معينة 
معروضة للنقاش يقوم الرئيس بفتح باب التصويت و 

الرئيس و يعتبر صوت . النقاش باألغلبية المطلقة يحسم
 .ا في حالة التعادلحمرج

تحضر السكرتاريا محاضر كل اجتماع و تحيلها 
 .ألعضاء اللجنة

ترسل أصول محاضر اجتماعات اللجنة، الموقعة من 
طرف رئيس اللجنة و أمينها و عضوين من أعضائها، 

ة من قبل و تقارير التقييم و تقارير المفاوضات الموقع
األعضاء الحاضرين، إلى الوزير المكلف بالمحروقات 

أيام من انعقاد االجتماع المذكور ( 8)خالل ثمانية . الخام
 .أي فترة أخرى يحددها الوزير في حالة الضرورة أو

رقية و رقمية من محاضر يتم االحتفاظ بنسخ و
اجتماعات اللجنة و تقارير التقييم و تقارير المفاوضات 

حفظها على مستوى المديرية المكلفة بالمحروقات  و يتم
و يتم إرسال نسخة طبق األصل من هذه الوثائق . الخام

من قبل الرئيس إلى الشركة الموريتانية للمحروقات من 
 .تصنيفها و أرشفتها إلى

يتلقى أعضاء اللجنة، في ممارستهم ألنشطتهم  :4المادة 
عالوات عالوات الدورة، عن كل دورة، تكون هذه ال

لفة بالمحروقات كمحددة و تدفع من موارد الوزارة الم
 .الخام

مع  ،يسلم رئيس اللجنة نسخة من محضر كل دورة للجنة
 .طلب صرف هذه العالوات، إلى األمين العام للوزارة

يتم تغطية التكاليف المرتبطة بأنشطة اللجنة : 1المادة 

 .عن المحروقات الخام من ميزانية الوزارة المسؤولة

األمين العام لوزارة البترول و المعادن و : 6المادة 

كل  ،الطاقة و المدير المسؤول عن المحروقات الخام

مسؤول عن تنفيذ هذا المقرر الذي  ،منهما فيما يخصه

للجمهورية السالمية  ةينشر في الجريدة الرسميس

 .الموريتانية

 وزير البترول و المعادن و الطاقة
 بد السالم ولد محمد صالحع

   

 2325أغسطس  39صادر بتاريخ  3940مقرر رقم 
حوض تاودني و )يقضي بتقطيع األحواض الرسوبية 

 .إلى مقاطع لألنشطة البترولية( الحوض الساحلي

الحوض )يتم تقسيم األحواض الرسوبية : المادة األولى

إلى مقاطع لألنشطة ( الساحلي و حوض تاودني

( إحداثيات الحوض الساحلي) Iالبترولية طبقا للملحقات 

 (.خريطة المقاطع) III، (إحداثيات حوض تاودني) IIو 

يتم تحديد أربع مناطق ضمن نطاق الحوض  :2المادة 

الساحلي تحظر فيما أنشطة االستكشاف و اإلنتاج 

( حليإحداثيات الحوض السا) I: البترولي طبقا للملحقين

 (.خريطة المقاطع) IIIو 

يكلف األمين لوزارة البترول و المعادن و  :0المادة 

الطاقة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير البترول و المعادن و الطاقة
 عبد السالم ولد محمد صالح

   
أكتوبر  29صادر بتاريخ  5200مقرر مشترك رقم 

 .يتضمن تنظيم بيع اإلنتاج التقليدي للذهب 2325

يهدف هذا المقرر بصفة انتقالية إلى  :المادة األولى

تحديد االلتزامات التي يخضع لها بيع اإلنتاج التقليدي 

 .للذهب

ترخيص  ويلزم كل حاصل على تصريح أ: 2المادة 

يع إنتاجية بمهما كانت فئته ب. للذهب باالستغالل التقليدي

 .من الذهب حصريا للبنك المركزي الموريتاني

يحدد ثمن شراء الذهب الخام من طرف البنك  :0المادة 

. المركزي الموريتاني حسب محتواه من الذهب الخالص

يتم احتساب السعر المطبق بناء على السعر المرجعي 

لصرف و سعر ا( بورصة لندن للمعادن)في لندن 

 .المتداول للدوالر مقابل األوقية

سعر صرف الدوالر المعتمد مقابل األوقية سعر 

 .الصرف عند الشراء

 :يتم في اليوم تحديد سعرين على النحو التالي: 4المادة 

السعر المرجعي األول في لندن عند الساعة  -

 بتوقيت لندن؛  11.31

السعر المرجعي الثاني في لندن عند الساعة  -

 .بتوقيت لندن 11.11

وزن سبيكة الذهب من أونصة يروي يساوي 

 .غرام 31.1131128

كل إخالل بالترتيبات الواردة في هذا المقرر  :1المادة 

م للعقوبات المنصوص عليها في النظ يعرض مرتكبه

 .المعمول بها في هذا المجال

المخالفة لهذا السابقة تلغى كافة الترتيبات  :6المادة 

 .المقرر
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من تاريخ ابتداء يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ : 0المادة 

نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزير المالية
 محمد األمين الذهبي

 وزير البترول و المعادن و الطاقة
 عبد السالم محمد صالح

 محافظ البنك المركزي الموريتاني
 الشيخ الكبير مالي الطاهر

   
أكتوبر  54بتاريخ صادر  562–2325مرسوم رقم 

للبحث عن  2900يقضي بمنح الرخصة رقم  2325
والية )إكيدي الجنوبية  في منطقة 2مواد المجموعة 

 EMIRAL MININGلصالح شركة  (تيرس زمور
SARL  

للبحث عن  7111تمنح الرخصة رقم  :المادة األولى
سنوات ابتداء من  (3)لمدة ثالث  (7)مواد المجموعة 

 .تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم، لصالح شركة
EMIRAL MINING SARL 

تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة إكيدي  :2المادة 
لصاحبها في حدود  (والية تيرس زمور)الجنوبية 

ال نهاية في األعماق حقا حصريا  محيطها وإلى ما
  .(7)للتنقيب والبحث عن مواد المجموعة 

 113يحدد محيط هذه الرخصة التي تساوي مساحتها 
، 11، 11، 1، 8 ،1، 2، 1، 1، 3، 7، 1بالنقاط  7كم
17، 13، 11، 11، 12 ،11 ،18 ،11 ،71 ،71 ،
77 ،73 ،71 ،71 ،72 ،71 ،78 ،71 ،31 ،31، 
37، 33 ،31 ،31 ،32 ،31 ،38 ،31 ،11 ،11 ،
17 ،13 ،11 ،11 ،12 ،11 ،18 ،11 ،11 ،11 ،
17 ،13 ،11 ،11 ،12 ،11 ،18 ،11 ،21 ،21، 
27، 23 ،21 ،21 ،22 ،21 ،28 ،21 ،11 ،11 ،
17 ،13 ،11 ،11 ،12 ،11 ،18 ،11 ،81 ،81 ،
ذات اإلحداثيات المبينة في الجدول  81و  83، 87

 :التالي
 ص س المنطقة  النقاط

1 71 111.111 7.831.111 

7 71 111.111 7.831.111 

3 71 111.111 7.833.111 

1 71 111.111 7.833.111 

1 71 111.111 7.831.111 

2 71 111.111 7.831.111 

1 71 111.111 7.871.111 

8 71 113.111 7.871.111 

1 71 113.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.871.111 

17 71 121.111 7.871.111 

13 71 121.111 7.873.111 

11 71 123.111 7.873.111 

11 71 123.111 7.871.111 

12 71 121.111 7.871.111 

11 71 121.111 7.811.111 

18 71 121.111 7.811.111 

11 71 121.111 7.813.111 

71 71 121.111 7.813.111 

71 71 121.111 7.811.111 

77 71 113.111 7.811.111 

73 71 113.111 7.813.111 

71 71 118.111 7.813.111 

71 71 118.111 7.811.111 

72 71 111.111 7.811.111 

71 71 111.111 7.811.111 

78 71 111.111 7.811.111 

71 71 111.111 7.811.111 

31 71 117.111 7.811.111 

31 71 117.111 7.818.111 

37 71 113.111 7.818.111 

33 71 113.111 7.811.111 

31 71 118.111 7.811.111 

31 71 118.111 7.813.111 

32 71 181.111 7.813.111 

31 71 181.111 7.811.111 

38 71 181.111 7.811.111 

31 71 181.111 7.813.111 

11 71 188.111 7.813.111 

11 71 188.111 7.817.111 

17 71 111.111 7.817.111 

13 71 111.111 7.111.111 

11 71 111.111 7.111.111 

11 71 111.111 7.181.111 

12 71 181.111 7.181.111 

11 71 181.111 7.181.111 

18 71 181.111 7.181.111 

11 71 181.111 7.113.111 

11 71 181.111 7.113.111 

11 71 181.111 7.111.111 

17 71 183.111 7.111.111 

13 71 183.111 7.111.111 

11 71 181.111 7.111.111 

11 71 181.111 7.813.111 

12 71 112.111 7.813.111 

11 71 112.111 7.811.111 

18 71 128.111 7.811.111 

11 71 128.111 7.811.111 

21 71 122.111 7.811.111 

21 71 122.111 7.813.111 

27 71 121.111 7.813.111 

23 71 121.111 7.811.111 

21 71 123.111 7.811.111 

21 71 123.111 7.811.111 

22 71 121.111 7.811.111 

21 71 121.111 7.811.111 

28 71 111.111 7.811.111 
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21 71 111.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.873.111 

17 71 113.111 7.873.111 

13 71 113.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.871.111 

12 71 111.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.871.111 

18 71 111.111 7.871.111 

11 71 111.111 7.831.111 

81 71 113.111 7.831.111 

81 71 113.111 7.831.111 

87 71 117.111 7.831.111 

83 71 117.111 7.833.111 

81 71 111.111 7.833.111 

بإنجاز  EMIRAL MININGتلتزم شركة  :0المادة 
برنامج أشغال خالل السنوات الثالث المقبلة يتضمن 

 :على الخصوص
 جمع المعطيات المتوفرة؛ 
  إنجاز تخريط جيولوجي مفصل لمنطقة

 الرخصة؛
 أخذ وتحليل العينات؛ 
 تنفيذ برنامج للحفر. 
 EMIRAL برنامجها لألشغال، تلتزم شركة وإلنجاز

MINING يقل عن أربعة ماليين  باستثمار مبلغ ال
 .أوقية جديدة (1.111.111)وأربعمائة ألف 

أن تباشر  EMIRAL MININGيجب على شركة 
يوما بدءا  11يتجاوز  أشغال البحث في أجل البرنامج 

 .من تاريخ منح الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها
بإشعار  EMIRAL MININGتتعهد شركة  :4لمادة ا

اإلدارة بنتائج أشغالها وخاصة النقاط المائية التي قد 
تعثر عليها في محيط رخصتها وكذلك األماكن األثرية، 
وعلى الشركة احترام كافة األحكام القانونية والتشريعية 

–7111المتعلقة بالبيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقم 
المعدل  7111نوفمبر  11اريخ الصادر بت 111

الصادر بتاريخ  111–7111والمكمل بالمرسوم رقم 
 .المتعلق بدراسة الـتأثير على البيئة 7111أبريل  13

كما يجب عليها، مسك محاسبة طبقا للمخطط المحاسبي 
تي قيم بها والتي يتم تصديقها لالوطني لجميع النفقات ا

لمكلفة من طرف المصالح المختصة في المديرية ا
 .بالمعادن
فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على شركة  :1المادة 

EMIRAL MINING  أن تقدم لإلدارة المكلفة
يوما وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ  11بالمعادن في ظرف 

الضمانة المصرفية الخاصة بحسن تنفيذ األشغال وإال 
 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

تاريخ المنح  ويجب عليها أيضا أن تسدد عند ذكرى
أوقية  211و 111اإلتاوة المساحية السنوية بمبلغ 

على التوالي للسنة الثانية والثالثة من  7للكلم /جديدة
 .صالحية الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

في  EMIRAL MININGيجب على شركة  :6المادة 
حال تجديد رخصتها أن تتقدم بالطلب إلى السجل 

أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائها  1المعدني أربعة 
 .وإال فإن الطلب سيتم رفضه

كما يجب عليها بمناسبة التجديد األول والثاني أن تقلص 
بالربع مساحة رخصتها ويجب أن يكون راجع هذه 
المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها مع التربيع 

 .المساحي للسجل المعدني
ك إعطاء ، كذلEMIRAL MINING يجب على شركة

كل المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة 
يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل  المكلفة بالمعادن وال

شهرا على األقل  17 ملكية هذه الرخصة إال بعد مضي
 .من صالحيتها

، EMIRAL MINING يجب على شركة :0المادة 
 احترام مدونة الشغل في موريتانيا خاصة النظم المعمول
بها فيما يتعلق بمرتنة الوظائف وتشغيل األجانب وأن 
تعطي األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات 

 .حال تكافؤ شروط الجودة واألسعار
يكلف وزير البترول والمعادن والطاقة بتنفيذ  :2المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير البترول و المعادن و الطاقة
 عبد السالم ولد محمد صالح

   

أكتوبر  54بتاريخ صادر  569–2325مرسوم رقم 
للبحث عن  2906يقضي بمنح الرخصة رقم  2325

والية )في منطقة شش الشمالية  (2)مواد المجموعة 
 EMIRAL MININGلصالح شركة  (تيرس زمور

SARL . 

للبحث عن  7112تمنح الرخصة رقم  :المادة األولى
سنوات ابتداء من  (3)لمدة ثالث  (7)مواد المجموعة 

 .تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم، لصالح شركة
EMIRAL MINING SARL 

تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة شش  :2المادة 
لصاحبها في حدود  (والية تيرس زمور)الشمالية 

ال نهاية في األعماق حقا حصريا  محيطها وإلى ما
  (7)للتنقيب والبحث عن مواد المجموعة 

 111يحدد محيط هذه الرخصة التي تساوي مساحتها 
، 11، 11، 1، 8 ،1، 2 ،1، 1، 3 ،7 ،1بالنقاط  7كم
ذات اإلحداثيات  18و  11، 12، 11، 11، 13، 17

 :يالمبينة في الجدول التال
 ص س المنطقة النقاط

1 71 211.111 7.113.111 

7 71 113.111 7.113.111 

3 71 113.111 7.111.111 

1 71 131.111 7.111.111 

1 71 131.111 7.183.111 
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2 71 113.111 7.183.111 

1 71 113.111 7.181.111 

8 71 111.111 7.181.111 

1 71 111.111 7.111.111 

11 71 111.111 7.111.111 

11 71 111.111 7.121.111 

17 71 111.111 7.121.111 

13 71 111.111 7.121.111 

11 71 113.111 7.121.111 

11 71 113.111 7.121.111 

12 71 113.111 7.121.111 

11 71 113.111 7.121.111 

18 71 211.111 7.121.111 

بإنجاز  EMIRAL MININGتلتزم شركة  :0المادة 
برنامج أشغال خالل السنوات الثالث المقبلة يتضمن 

 :على الخصوص
 اقتناء ودراسة معطيات األقمار الصناعية؛ 
 وأخذ العينات؛ يتنفيذ مسح جيوكيميائ 
 أرضي؛ يتنفيذ برنامج جيوفيزيائ 
 أو /إنجاز برنامج حفر بالدوران العكسي و

 .الجزري
 EMIRALإلنجاز برنامجها لألشغال، تلتزم شركة  و

MINING  باستثمار مبلغ ال يقل عن أربعة ماليين

 .أوقية جديدة 1.111.111وأربعمائة ألف 

أن تباشر  EMIRAL MININGيجب على شركة 
يوما بدءا  11أشغال البحث في أجل ال يتجاوز برنامج 

 .من تاريخ منح الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها
بإشعار  EMIRAL MININGتتعهد شركة  :4المادة 

اإلدارة بنتائج أشغالها وخاصة النقاط المائية التي قد 
تعثر عليها في محيط رخصتها وكذلك األماكن األثرية، 
وعلى الشركة احترام كافة األحكام القانونية والتشريعية 

 7111المتعلقة بالبيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقم 
المعدل  7111نوفمبر  11الصادر بتاريخ  111
الصادر بتاريخ  111–7111مل بالمرسوم رقم والمك
 .المتعلق بدراسة الـتأثير على البيئة 7111أبريل  13

كما يجب عليها، مسك محاسبة طبقا للمخطط المحاسبي 
تي قيم بها والتي يتم تصديقها لالوطني لجميع النفقات ا

من طرف المصالح المختصة في المديرية المكلفة 
 .بالمعادن
إلشعار بهذا المرسوم يجب على شركة فور ا :1المادة 

EMIRAL MINING  أن تقدم لإلدارة المكلفة
يوما وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ  11بالمعادن في ظرف 

الضمانة المصرفية الخاصة بحسن تنفيذ األشغال وإال 
 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

ويجب عليها أيضا أن تسدد عند ذكرى تاريخ المنح 

أوقية  211 و 111سنوية بمبلغ اإلتاوة المساحية ال

على التوالي للسنة الثانية والثالثة من  7للكلم /جديدة

 .صالحية الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

في  EMIRAL MINING يجب على شركة :6المادة 
حال تجديد رخصتها أن تتقدم بالطلب إلى السجل 

ها أشهر على األقل قبل تاريخ انقضائ (1)المعدني أربعة 
 .وإال فإن الطلب سيتم رفضه

كما يجب عليها بمناسبة التجديد األول والثاني أن تقلص 
بالربع مساحة رخصتها ويجب أن يكون راجع هذه 
المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها مع التربيع 

 ويجب على شركة. المساحي للسجل المعدني
EMIRAL MINING كذلك إعطاء كل المعلومات ،

براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة بالمعادن وال المتعلقة 
يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملكية هذه الرخصة 

 .شهرا على األقل من صالحيتها 17 إال بعد مضي
، EMIRAL MINING يجب على شركة :0المادة 

احترام مدونة الشغل في موريتانيا خاصة النظم المعمول 
وتشغيل األجانب وأن  بها فيما يتعلق بمرتنة الوظائف

تعطي األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات 
 .حال تكافؤ شروط الجودة واألسعار

يكلف وزير البترول والمعادن والطاقة بتنفيذ  :2المادة 
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 عودمحمد ولد بالل مس
 وزير البترول و المعادن و الطاقة

 عبد السالم ولد محمد صالح
   

أكتوبر  54بتاريخ صادر  502–2325مرسوم رقم 
للبحث عن  2934يقضي بمنح الرخصة رقم  2325

( والية آدرار)في منطقة لعزيب ( 5)مواد المجموعة 
  .لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم

للبحث عن  7111تمنح الرخصة رقم  :المادة األولى
سنوات ابتداء من  (3)لمدة ثالث ( 1)مواد المجموعة 

تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم، لصالح الشركة 
 .(SNIM) الوطنية للصناعة والمناجم

 SNIMو المسماة فيما يلي 
تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة لعزيب  :2المادة 

ال  إلى ما في حدود محيطها ولصاحبها  (والية آدرار)
نهاية في األعماق حقا حصريا للتنقيب والبحث عن مواد 

 ( 1)المجموعة 
 738يحدد محيط هذه الرخصة التي تساوي مساحتها 

، 11، 11، 1، 8، 1، 2، 1، 1، 3، 7، 1بالنقاط  7كم
17، 13، 11 ،11 ،12 ،11 ،18 ،11، 71 ،71 ،
77 ،73 ،71 ،71، 72 ،71 ،78، 71 ،31 ،31، 
ذات  11و  31، 38 ،31 ،32، 31، 31، 33 ،37

 :اإلحداثيات المبينة في الجدول التالي
 ص س المنطقة النقاط

1 71 231.111 7.771.111 

7 71 231.111 7.771.111 

3 71 231.111 7.737.111 

1 71 232.111 7.737.111 

1 71 232.111 7.738.111 

2 71 231.111 7.738.111 

1 71 231.111 7.711.111 
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8 71 211.111 7.711.111 

1 71 211.111 7.711.111 

11 71 213.111 7.711.111 

11 71 213.111 7.718.111 

17 71 211.111 7.718.111 

13 71 211.111 7.711.111 

11 71 211.111 7.711.111 

11 71 211.111 7.717.111 

12 71 211.111 7.717.111 

11 71 211.111 7.711.111 

18 71 217.111 7.711.111 

11 71 217.111 7.721.111 

71 71 211.111 7.721.111 

71 71 211.111 7.717.111 

77 71 212.111 7.717.111 

73 71 212.111 7.718.111 

71 71 221.111 7.718.111 

71 71 221.111 7.711.111 

72 71 211.111 7.711.111 

71 71 211.111 7.717.111 

78 71 211.111 7.717.111 

71 71 211.111 7.718.111 

31 71 211.111 7.718.111 

31 71 211.111 7.712.111 

37 71 211.111 7.712.111 

33 71 211.111 7.717.111 

31 71 211.111 7.717.111 

31 71 211.111 7.731.111 

32 71 217.111 7.731.111 

31 71 217.111 7.732.111 

38 71 231.111 7.732.111 

31 71 231.111 7.778.111 

11 71 231.111 7.778.111 

بإنجاز برنامج أشغال خالل  SNIMتلتزم  :0المادة 

 :السنوات الثالث المقبلة يتضمن على الخصوص

 جمع وتقييم األعمال السابقة؛ 

 إنجاز خرائط جيولوجية مفصلة؛ 

 إنجاز تنقيب مفصل بالمطرقة؛ 

  كم مسح جيوفيزيائي أرضي؛ 311تنفيذ 

  عينة تربة  7111جمع وتحليل ما يقرب من

 مفصلة؛

  م من الحفر بالدوران العكسي 3111إنجاز 

(RC). 

باستثمار  SNIM، تلتزم شركة هاأشغال وإلنجاز برنامج
( 11.111.111) مبلغ ال يقل عن سبعة عشر مليون

 .أوقية جديدة
مسك محاسبة طبقا للمخطط  ى الشركةكما يجب عل

تي قيم بها والتي يتم لالمحاسبي الوطني لجميع النفقات ا

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 

 .المكلفة بالمعادن

أشغال  برنامج أن تباشر SNIMيجب على شركة 
يوما بدءا من تاريخ منح  11البحث في أجل ال يتجاوز 

 .لغاؤهاالرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إ
بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها  SNIMتتعهد  :4المادة 

وخاصة النقاط المائية التي قد تعثر عليها في محيط 
رخصتها وكذلك األماكن األثرية، وعلى الشركة احترام 
كافة األحكام القانونية والتشريعية المتعلقة بالبيئة طبقا 

الصادر بتاريخ  111–7111لترتيبات المرسوم رقم 
المعدل والمكمل بالمرسوم رقم  7111نوفمبر  11

 7111أبريل  13الصادر بتاريخ  111–7111
 .المتعلق بدراسة الـتأثير على البيئة

فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 
SNIM  11أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف 

يوما وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية 
اصة بحسن تنفيذ األشغال وإال فإن الرخصة سيتم الخ

 .إلغاؤها
ويجب عليها أيضا أن تسدد عند ذكرى تاريخ المنح 

أوقية  211 و 111اإلتاوة المساحية السنوية بمبلغ 
على التوالي للسنة الثانية والثالثة من  7للكلم /جديدة

 .صالحية الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها
في حال تجديد رخصتها  SNIMيجب على  :6المادة 
أشهر على  بالطلب إلى السجل المعدني أربعة أن تتقدم

 .األقل قبل تاريخ انقضائها وإال فإن الطلب سيتم رفضه
كما يجب عليها بمناسبة التجديد األول والثاني أن تقلص 
بالربع مساحة رخصتها ويجب أن يكون راجع هذه 

بق شكلها مع التربيع المساحة ضمن منطقة واحدة يتطا
 .المساحي للسجل المعدني

، كذلك إعطاء كل المعلومات SNIMيجب على 
المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة بالمعادن وال 
يمكن لها بأي حال أن تطلب تحويل ملكية هذه الرخصة 

 .شهرا على األقل من صالحيتها 17 إال بعد مضي
م مدونة الشغل في احترا SNIMيجب على  :0المادة 

موريتانيا خاصة النظم المعمول بها فيما يتعلق بمرتنة 
الوظائف وتشغيل األجانب وأن تعطي األولوية 
للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال تكافؤ شروط 

 .الجودة واألسعار
يكلف وزير البترول والمعادن والطاقة بتنفيذ  :2المادة 

ريدة الرسمية للجمهورية هذا المرسوم الذي ينشر في الج
 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير البترول و المعادن و الطاقة
 عبد السالم ولد محمد صالح

   
أكتوبر  54بتاريخ صادر  504–2325مرسوم رقم 

للبحث عن  2936يقضي بمنح الرخصة رقم  2325
( والية آدرار) في منطقة المداح( 2)مواد المجموعة 

  .لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم

للبحث عن  7112تمنح الرخصة رقم  :المادة األولى
سنوات ابتداء من  (3)لمدة ثالث ( 7)مواد المجموعة 
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تاريخ توقيع رسالة تسلم هذا المرسوم، لصالح الشركة 
 .الوطنية للصناعة والمناجم

في منطقة المداح تخول هذه الرخصة الواقعة  :2المادة 
ال  لصاحبها في حدود محيطها وإلى ما (والية آدرار)

نهاية في األعماق حقا حصريا للتنقيب والبحث عن مواد 
 (.7)المجموعة 

 311يحدد محيط هذه الرخصة التي تساوي مساحتها 
، 11، 11، 1، 8، 1، 2، 1، 1، 3، 7، 1بالنقاط  7كم
17، 13 ،11، 11، 12 ،11 ،18 ،11، 71 ،71 ،
، ذات االحداثيات المبينة في الجدول 71 و 73، 77

 :التالي
 ص س المنطقة النقاط

1 78 211.111 7.711.111 

7 78 211.111 7.771.111 

3 78 211.111 7.771.111 

1 78 211.111 7.771.111 

1 78 271.111 7.771.111 

2 78 271.111 7.731.111 

1 78 277.111 7.731.111 

8 78 277.111 7.731.111 

1 78 231.111 7.731.111 

11 78 231.111 7.738.111 

11 78 232.111 7.738.111 

17 78 232.111 7.731.111 

13 78 231.111 7.731.111 

11 78 231.111 7.737.111 

11 78 231.111 7.737.111 

12 78 231.111 7.771.111 

11 78 278.111 7.771.111 

18 78 278.111 7.771.111 

11 78 271.111 7.771.111 

71 78 271.111 7.711.111 

71 78 218.111 7.711.111 

77 78 218.111 7.711.111 

73 78 211.111 7.711.111 

71 78 211.111 7.711.111 

بإنجاز برنامج أشغال خالل  SNIMتلتزم  :0المادة 

 :السنوات الثالث المقبلة يتضمن على الخصوص

  وتقييم األعمال السابقة؛جمع 

 إنجاز خرائط جيولوجية مفصلة؛ 

 إنجاز تنقيب مفصل بالمطرقة؛ 

  كم مسح جيوفيزيائي أرضي؛ 311تنفيذ 

 ؛عينة تربة 7111تحليل ما يقرب من  جمع و 

  م من الحفر بالدوران العكسي 3111إنجاز 

(RC). 

باستثمار  SNIM، تلتزم شركة هاأشغال وإلنجاز برنامج
( 11.111.111) مبلغ ال يقل عن سبعة عشر مليون

 .أوقية جديدة
كما يجب الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 

تي قيم بها والتي يتم لالمحاسبي الوطني لجميع النفقات ا

تصديقها من طرف المصالح المختصة في المديرية 

 .المكلفة بالمعادن

البحث في أشغال برنامج أن تباشر  SNIMيجب على 
يوما بدءا من تاريخ منح الرخصة  11أجل ال يتجاوز 

 .وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها
بإشعار اإلدارة بنتائج أشغالها  SNIMتتعهد  :4المادة 

وخاصة النقاط المائية التي قد تعثر عليها في محيط 

رخصتها وكذلك األماكن األثرية، وعلى الشركة احترام 

والتشريعية المتعلقة بالبيئة طبقا  كافة األحكام القانونية

الصادر بتاريخ  111–7111لترتيبات المرسوم رقم 

المعدل والمكمل بالمرسوم رقم  7111نوفمبر  11

 7111أبريل  13الصادر بتاريخ  111–7111

 .المتعلق بدراسة الـتأثير على البيئة

فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على  :1المادة 

SNIM  11أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف 

يوما وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ الضمانة المصرفية 

الخاصة بحسن تنفيذ األشغال وإال فإن الرخصة سيتم 

 .إلغاؤها

يجب عليها أيضا أن تسدد عند ذكرى تاريخ المنح  و

أوقية  211 و 111اإلتاوة المساحية السنوية بمبلغ 

التوالي للسنة الثانية والثالثة من  على 7للكلم /جديدة

 .صالحية الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

في حال تجديد رخصتها  SNIMيجب على  :6المادة 

أشهر ( 1)أن تتقدم بالطلب إلى السجل المعدني أربعة 

على األقل قبل تاريخ انقضائها وإال فإن الطلب سيتم 

 .رفضه

األول والثاني أن تقلص كما يجب عليها بمناسبة التجديد 
بالربع مساحة رخصتها ويجب أن يكون راجع هذه 
المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها مع التربيع 

 .المساحي للسجل المعدني
كذلك إعطاء كل المعلومات  SNIMيجب على  و

المتعلقة براجع هذه المساحة لإلدارة المكلفة بالمعادن وال 
حويل ملكية هذه الرخصة يمكن لها بأي حال أن تطلب ت

 .شهرا على األقل من صالحيتها 17 إال بعد مضي
احترام مدونة الشغل في  SNIMيجب على  :0المادة 

موريتانيا خاصة النظم المعمول بها فيما يتعلق بمرتنة 
الوظائف وتشغيل األجانب وأن تعطي األولوية 
للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات حال تكافؤ شروط 

 .دة واألسعارالجو
يكلف وزير البترول والمعادن والطاقة بتنفيذ  :2المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير البترول و المعادن و الطاقة
 عبد السالم ولد محمد صالح
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أكتوبر  54بتاريخ صادر  501–2325مرسوم رقم 
للبحث عن  2902يقضي بمنح الرخصة رقم  2325

والية )في منطقة أكيدي الوسطى  (7)مواد المجموعة 
 EMIRAL MININGلصالح شركة  (تيرس زمور

SARL . 

للبحث عن  7117تمنح الرخصة رقم  :المادة األولى
سنوات ابتداء من  (3)لمدة ثالث ( 7)مواد المجموعة 

 .رسالة تسلم هذا المرسوم، لصالح شركةتاريخ توقيع 
EMIRAL MINING SARL. 

تخول هذه الرخصة الواقعة في منطقة أكيدي  :2المادة 
لصاحبها في حدود  (والية تيرس زمور)الوسطى 

ال نهاية في األعماق حقا حصريا  محيطها وإلى ما
 .(7)للتنقيب والبحث عن مواد المجموعة 
 111اوي مساحتها يحدد محيط هذه الرخصة التي تس

، 11، 11، 1، 8، 1، 2، 1، 1، 3، 7، 1 بالنقاط 7كم
17 ،13 ،11 ،11 ،12 ،11 ،18 ،11 ،71 ،71 ،
ذات االحداثيات المبينة في  72و  71، 71، 73، 77

 :الجدول التالي
 ص س المنطقة النقاط

1 71 211.111 7.111.111 

7 71 111.111 7.111.111 

3 71 111.111 7.111.111 

1 71 111.111 7.111.111 

1 71 111.111 7.811.111 

2 71 171.111 7.811.111 

1 71 171.111 7.811.111 

8 71 171.111 7.811.111 

1 71 171.111 7.811.111 

11 71 171.111 7.811.111 

11 71 171.111 7.811.111 

17 71 171.111 7.811.111 

13 71 171.111 7.811.111 

11 71 111.111 7.811.111 

11 71 111.111 7.881.111 

12 71 113.111 7.881.111 

11 71 113.111 7.883.111 

18 71 111.111 7.883.111 

11 71 111.111 7.881.111 

71 71 111.111 7.881.111 

71 71 111.111 7.881.111 

77 71 111.111 7.881.111 

73 71 111.111 7.881.111 

71 71 111.111 7.881.111 

71 71 111.111 7.813.111 

72 71 211.111 7.813.111 

بإنجاز  EMIRAL MININGتلتزم شركة  :0المادة 
برنامج أشغال خالل السنوات الثالث المقبلة يتضمن 

 :على الخصوص
 اقتناء ودراسة معطيات األقمار الصناعية؛ 
 تنفيذ مسح جيوكيميائ وأخذ العينات؛ 
  جيوفيزيائ أرضي؛تنفيذ برنامج 

 أو /ز برنامج حفر بالدوران العكسي وإنجا
 .الجزري

 EMIRAL .وإلنجاز برنامجها لألشغال، تلتزم شركة

MINING  باستثمار مبلغ ال يقل عن إثنان وأربعين

 .أوقية جديدة( 17.211.111)مليونا وستمائة ألف 

 أن تباشرEMIRAL MINING  يجب على شركة

يوما بدءا  11أشغال البحث في أجل ال يتجاوز  برنامج

 .من تاريخ منح الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها

بإشعار EMIRAL MINING  تتعهد شركة :4المادة 
اإلدارة بنتائج أشغالها وخاصة النقاط المائية التي قد 
تعثر عليها في محيط رخصتها وكذلك األماكن األثرية، 

افة األحكام القانونية والتشريعية وعلى الشركة احترام ك
–7111المتعلقة بالبيئة طبقا لترتيبات المرسوم رقم 

المعدل  7111نوفمبر  11الصادر بتاريخ  111
الصادر بتاريخ  111–7111والمكمل بالمرسوم رقم 

 .المتعلق بدراسة الـتأثير على البيئة 7111أبريل  13
حاسبي كما يجب عليها، مسك محاسبة طبقا للمخطط الم

تي قيم بها والتي يتم تصديقها لالوطني لجميع النفقات ا
من طرف المصالح المختصة في المديرية المكلفة 

 .بالمعادن

 فور اإلشعار بهذا المرسوم يجب على شركة :1المادة 
EMIRAL MINING  أن تقدم لإلدارة المكلفة

يوما وثيقة تثبت إيداعا بمبلغ  11بالمعادن في ظرف 
المصرفية الخاصة بحسن تنفيذ األشغال وإال الضمانة 

 .فإن الرخصة سيتم إلغاؤها
يجب عليها أيضا أن تسدد عند ذكرى تاريخ المنح  و

أوقية  211 و 111اإلتاوة المساحية السنوية بمبلغ 
على التوالي للسنة الثانية والثالثة من  7للكلم /جديدة

 .صالحية الرخصة وإال فإن الرخصة سيتم إلغاؤها
في  EMIRAL MININGيجب على شركة  :6مادة ال

بالطلب إلى السجل  حال تجديد رخصتها أن تتقدم

على األقل قبل تاريخ انقضائها ( 1)أشهر  المعدني أربعة

 .وإال فإن الطلب سيتم رفضه

كما يجب عليها بمناسبة التجديد األول والثاني أن تقلص 

بالربع مساحة رخصتها ويجب أن يكون راجع هذه 

ساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها مع التربيع الم

 . المساحي للسجل المعدني

كذلك EMIRAL MINING .ويجب على شركة

إعطاء كل المعلومات المتعلقة براجع هذه المساحة 

لإلدارة المكلفة بالمعادن وال يمكن لها بأي حال أن 

 17 تطلب تحويل ملكية هذه الرخصة إال بعد مضي

 .ن صالحيتهاشهرا على األقل م

 EMIRAL MINING  يجب على شركة :0المادة 
احترام مدونة الشغل في موريتانيا خاصة النظم المعمول 
بها فيما يتعلق بمرتنة الوظائف وتشغيل األجانب وأن 
تعطي األولوية للموريتانيين في مجال تقديم الخدمات 

 .حال تكافؤ شروط الجودة واألسعار
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ول والمعادن والطاقة بتنفيذ يكلف وزير البتر :2المادة 
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد بالل مسعود
 وزير البترول و المعادن و الطاقة

 عبد السالم ولد محمد صالح
   

فبراير  30صادر بتاريخ  356-2325رقم  مرسوم
يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة  2325
 ".معادن موريتانيا"شركة 

، تعيين 7171يونيو  71يتم اعتبارا من : المادة األولى

 "معادن موريتانيا"رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة 

 :سنوات( 3)رية مدتها ثالث لمأمو

 امباركاسغير ولد  األستاذ: الرئيس
 :االعضاء
، ممثال للوزارة المكلفة رئيس المكتب الرابع -

 ؛بالدفاع
ممثال للوزارة المستشار الفني المكلف بالعقار،  -

 ؛المكلفة بالداخلية
المدير العام لتمويل االستثمارات العمومية  -

والتعاون االقتصادي، ممثال للوزارة المكلفة 
 باالقتصاد؛

المكلفة ممثال للوزارة  ،مستشار الماليال -
 بالمالية؛

ممثال  المستشار الفني المكلف بالمعادن، -
 ؛للوزارة المكلفة بالمعادن

ممثال للوزارة المكلفة المدير العام للمعادن،  -
 ؛بالمعادن

ممثال  ،المدير المكلف بمتابعة المشاريع والبيئة -
 ؛المعادنللوزارة المكلفة ب

، المكلف بمهمة المكلف برقابة جودة المياه -
 ؛للوزارة المكلفة بالمياه ممثال

، ممثال للوزارة المكلفة مدير الرقابة البيئية -
 ؛بالبيئة

 ؛ممثل البنك المركزي الموريتاني -
مثال لالتحاد األمين العام التحادية الصناعة م -

 ؛لوطني ألرباب العمل الموريتانيينا
 .ممثل المنقبين التقليديين -

المخالفة لهذا تلغى كافة الترتيبات السابقة : 2المادة 
 .المرسوم
يكلف وزير البترول والمعادن والطاقة بتنفيذ : 0المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير االول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير البترول والمعادن والطاقة
 عبد السالم ولد محمد صالح

 واالقتصاد البحريوزارة الصيد 

 نصوص تنظيمية
 2325نوفمبر  32صادر بتاريخ  5202مقرر رقم 

يتضمن إنشاء و تنظيم وعمل خلية تنسيق لدعم 
  .الميزانية القطاعية

في  7171 –7171 تطبيقا البروتوكول :المادة األولى
االتحاد / إطار اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد موريتانيا

األوروبي، يتم إنشاء خلية تنسيق لدعم الميزانية 
القطاعية، تعمل تحت سلطة وزير الصيد و االقتصاد 

 .البحري

يتم إنشاء خلية التنسيق من أجل تنفيذ دعم  :2المادة 
لنشاطات الميزانية القطاعية الموجه إلى إنجاز ا

والمشاريع المحددة و بالتحديد لتنفيذ قرارات اللجنة 
 .المشتركة المتعلقة بالدعم القطاعي

تسهر خلية التنسيق على تنفيذ النشاطات وفقا  :0المادة 
و . لقواعد و مساطر تسيير المال العمومي لموريتانيا

 .طلع اللجنة المشتركة بصفة منتظمةت
في تحديد المشاريع تشارك خلية التنسيق  :4المادة 

والنشاطات التي يمكن أن يمولها الدعم القطاعي 
و تقوم معها بإعداد البرامج متعددة . والهيئات المستفيدة

السنوات لدعم القطاع و تقديمها إلى اللجنة المشتركة 
 .للموافقة عليها

تقوم الخلية بتنسيق تنفيذ الدعم القطاعي مع  :1المادة 
ضمان اإلنجاز على أحسن المستفيدين و تسهر على 

امج متعدد نوجه للنشاطات و المشاريع المدرجة في البر
 .السنوات
تتوفر الخلية على ميزانية من ميزانية الدولة و : 6المادة 

بمبلغ مالي من الدعم القطاعي موجه لعملها، يحدد مبلغه 
السنوي من طرف اللجنة المشتركة بين موريتانيا و 

 .االتحاد األوربي
تعقد الخلية اجتماعا، كل ثالثة أشهر على : 0المادة 

األقل، لمتابعة تنفيذ الدعم القطاعي بحضور األمين العام 
لوزارة الصيد و االقتصاد البحري و ممثلي المستفيدين 

و يتمخض هذا االجتماع عن . و االتحاد األوربي
تتم إحالته إلى  محضر موقع من طرف المشاركين، و

 .اللحنة المشتركة
من تدعم الخلية موريتانيا و االتحاد األوربي  :2المادة 

اسطة الدعم لة بوأجل ضمان إبراز النشاطات الممو
القطاعي و ذلك بتنظيم ورشة سنوية للعروض 

 .والبرمجة
 انتهاءالمشتركة قبل للجنة تقدم الخلية  :9المادة 

البرتوكول، تقريرا نهائيا لكل من النشاطات والمشاريع 
و يجب أن تتم . إنجازها في إطار الدعم القطاعيالتي تم 

المصادقة على هذا التقرير من الطرفين أثناء أول 
 .نشاطات المشروع اجتماع للجنة المشتركة بعد انتهاء

لبرتوكول، اكما تحيل إلى اللجنة المشتركة قبل انتهاء 
 .تقريرا نهائيا شامال حول تنفيذ النشاطات والمشاريع
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عمال خلية التنسيق، التي يشرف يشمل  :53المادة 
عليها المدير العام الستغالل الموارد السمكية، رئيس 

ة، أعضاء من الطرف الموريتاني في اللجنة المشترك
و تجربة، و وكيل إداري ومالي، بينهم أساسا، مساعد ذ

ارة و سكرتير و سائق، يتم تعيينهم من طرف الوز
 .لساري العمل بهالمكلفة بالصيد لفترة تنفيذ البرتوكول ا

ستكون أجور عمال الخلية مماثلة لألجور : 55المادة 
 .المعتمدة في إطار المشاريع األوروبية المماثلة

يكلف األمين العام لوزارة الصيد و  :52المادة 
االقتصاد البحري، والمدير العام الستغالل الموارد 
السمكية و مدير البرمجة و التعاون، كل فيما يعنيه، 

هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية ذ بتنفي
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الصيد و االقتصاد البحري
 أدي ولد الزين

   

يناير  29صادر بتاريخ  351-2325مرسوم رقم 
يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد  2325

 .الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد

، 7171دجمبر  31يعين اعتبارا من  :المادة األولى
رئيسا لمجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث 

 :سنوات( 3)المحيطات والصيد لمأمورية مدتها ثالث 
 .السيد عبد هللا ولد اعل بنان

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 2المادة 
-7118المرسوم وخاصة تلك الواردة في المرسوم رقم 

، المتضمن 7118مبر جد 31در بتاريخ الصا 187
تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الموريتاني 

 .لبحوث المحيطات والصيد
يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري، بتنفيذ  :0المادة 

نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية يهذا المرسوم الذي 
 . اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 مسعودمحمد ولد بالل 

 وزير الصيد واالقتصاد البحري
 عبد العزيز ولد الداهي

   

مارس  35بتاريخ صادر  329-2325مرسوم رقم 
يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة  2325

  .(أ.ت.و.ش)الوطنية لتوزيع األسماك 

 ،7171يناير  71يعين اعتبارا من  :المادة األولى
رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع األسماك، 

 : سنوات( 3)لمأمورية مدتها ثالث 
 . نور الدين سيدي عالي افرانسوا: السيد

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 
المرسوم، وخاصة تلك الواردة في المرسوم رقم 

، 7112مبر جد 78الصادر بتاريخ  718–7112
المتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 

 . الوطنية لتوزيع األسماك

يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري، بتنفيذ  :0المادة 
نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية يهذا المرسوم الذي 

 . اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد بالل مسعود
 واالقتصاد البحريوزير الصيد 

 عبد العزيز ولد الداهي
   

مارس  31بتاريخ صادر  302-2325مرسوم رقم 
يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة  2325

 .(أ.ت.و.ش) الوطنية لتوزيع األسماك

، 7171فبراير  11من  اعتبارايتم  :المادة األولى
تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع 

 : سنوات( 3)األسماك، لمأمورية مدتها ثالث 

  ممثل رئاسة الجمهورية؛ 

  المدير اإلداري والمالي بالوزارة األولى، ممثال
 عن الوزارة األولى؛ 

  المفتش العام الداخلي، ممثال عن وزارة المالية؛ 

 ستغالل موارد مصائد األسماك، المدير العام ال
 ممثال عن وزارة الصيد واالقتصاد البحري؛ 

  المفتش العام، ممثال عن وزارة الشؤون
 االجتماعية والطفولة واألسرة؛ 

  بخفر السواحل الموريتانية؛ العمليات رئيس 

  عمدة عرفات، ممثال عن رابطة العمد
 الموريتانيين؛ 

 ستهلكين؛ ممثل عن تجمع روابط الدفاع عن الم 

  ممثل عن عمال الشركة الوطنية لتوزيع
 . األسماك

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 
المرسوم، وخاصة تلك الواردة في المرسوم رقم 

، 7112مبر جد 78الصادر بتاريخ  7112-718
المتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 

 . الوطنية لتوزيع األسماك
يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري، بتنفيذ  :0المادة 

نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية يهذا المرسوم الذي 
 . اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير الصيد واالقتصاد البحري
 عبد العزيز ولد الداهي

   

مارس  59الصادر بتاريخ  302-2325مرسوم رقم 
يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد  2325

  .الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد

، 7171مارس  11تعين اعتبارا من  :المادة األولى
رئيسة لمجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث 

 : سنوات( 3)المحيطات والصيد، لمأمورية مدتها ثالث 
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َدا َصو  : دةالسي  .َبن 
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 

الصادر  111-7171رقم وخاصة المرسوم المرسوم 
، المتضمن تعيين رئيس مجلس 7171يناير  71بتاريخ 

 . إدارة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد
يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري، بتنفيذ  :0المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 . اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير الصيد واالقتصاد البحري
 عبد العزيز ولد الداهي

   

مايو  36صادر بتاريخ  366–2325مرسوم رقم 
رئيس مجلس إدارة المعهد ين يقضي بتعي 2325

 .لبحوث المحيطات و الصيد الموريتاني

، 7171مارس  11ا من تعين اعتبار: المادة األولى
ارة المعهد الموريتاني لبحوث رئيسة لمجلس إد

 .سنوات( 3)المحيطات و الصيد لمأمورية مدتها ثالث 
 .أميناتا صو: السيدة

المخالفة لهذا تلغى كافة الترتيبات السابقة : 2المادة 
 138–7171المرسوم، و خاصة المرسوم رقم 

المتضمن تعيين  7171مارس  11الصادر بتاريخ 
لبحوث المحيطات  رئيس مجلس إدارة المعهد الموريتاني

 .والصيد
يكلف وزير الصيد و االقتصاد البحري بتنفيذ : 0المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 . مية الموريتانيةاإلسال

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير الصيد واالقتصاد البحري
 عبد العزيز ولد الداهي

   

مايو  52صادر بتاريخ  320–2325مرسوم رقم 
يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة سوق  2325

  .السمك بانواكشوط

، تعيين 7171مايو  11يتم اعتبارا من : المادة األولى

أعضاء مجلس إدارة سوق السمك بانواكشوط لمأمورية 

 : سنوات على النحو التالي( 3)مدتها ثالث 

المدير المكلف بالصيد القاري و تربية األسماك  -
البحري، ممثال  االقتصادبوزارة الصيد و 

 للوزارة؛
المدير المكلف بالبرمجة و التعاون بوزارة  -

 البحري، ممثال للوزارة؛ االقتصادالصيد و 
و  االقتصاديةمكلف بمهمة بوزارة الشؤون  -

 اعات اإلنتاجية، ممثال للوزارة؛طية الققتر

المدير العام للميزانية بوزارة المالية، ممثال  -
 للوزارة؛

قية اإلجتماعية رمدير مركز التكوين و الت -
فال ذوي اإلعاقة بوزارة الشؤون لألط

اإلجتماعية و الطفولة و األسرة، ممثال 
 للوزارة؛

رئيس االتحادية الوطنية للصيد، قسم الصيد  -
 التقليدي، الجنوب؛

الوطني ألرباب العمل  ممثل االتحاد -
 الموريتانيين؛

 .ممثل عمال سوق السمك بانواكشوط -
فة لهذا المخال السابقة تلغى كافة الترتيبات: 2المادة 

الصادر  111-7111المرسوم، و خاصة المرسوم رقم 
ن رئيس و يالمتضمن تعي 7111دجمبر  11بتاريخ 

 .ك بانواكشوطمأعضاء، مجلس إدارة شركة سوق الس
البحري بتنفيذ  االقتصاديكلف وزير الصيد و  :0المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد بالل مسعود

 وزير الصيد واالقتصاد البحري
 عبد العزيز ولد الداهي

 وزارة الزراعة

 نصوص تنظيمية
سبتمبر  32صادر بتاريخ  5300مقرر مشترك رقم 

ء لجنة إدارية متساوية التمثيل في يقضي بإنشا 2325
 .وزارة الزراعة

تنشأ لجنة إدارية متساوية التمثيل في : المادة األولى
ارة الزراعة طبقا لرتيبات الفقرة الثانية من المادة زو

 11الصادر بتاريخ  11.181الثانية من المرسوم رقم 
المحدد لتنظيم و سير اللجان اإلدارية  1111سبتمبر 
 .وظفي الدولةمالتمثيل لمتساوية 

 :تتكون هذه اللجنة من: 2المادة 
 :ممثلي اإلدارة -1

 األمين العام لوزارة الزراعة،  ،أمم بيباته
 رئيسا؛

 و باب الشيخ سيد أحمد، مدير الشؤون اإلدارية 
 .المالية، مكلف بسكرتاريا اللجنة

 :ممثلي العمال -2
السيد ختار ولد ابريكه، ممثال التحاد العمال  -

 الموريتانيين؛
كونفدرالية لالسيدة اتراوري تابراديوف، ممثلة ل -

 .العامة لعمال موريتانيا
يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مدة ثالث : 0المادة 

 .سنوات قابلة للتجديد
رتيبات المرسوم رقم تمل اللجنة طبقا لعت :4المادة 

المشار  1111سبتمبر  11الصادر بتاريخ  11.181
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ا لترتيبات النظام الداخلي النموذجي إليه أعاله و طبق
 .للجان اإلدارية متساوية التمثيل

يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من  :1المادة 
تاريخ توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزير الزراعة

 سيدنا أحمد أعلي
 وزير الوظيفة العمومية و العمل

 محمد سالومكمرا 

 وزارة التنمية الحيوانية
 نصوص تنظيمية

 2325نوفمبر  32صادر بتاريخ  5201مقرر رقم 
يتضمن إنشاء لجنة إشراف و لجنة فنية للمشروع 
الجهوي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل 

 .(PRAPS II)المرحلة الثانية 

يتم إنشاء آلية للتشاور و التوجيه و متابعة  :المادة األولى
المشروع الجهوي لدعم الرعي في منطقة الساحل 

 .(PRAPS II)المرحلة الثانية 
تتكون هذه اآللية من لجنة التوجيه و هي هيئة  :2المادة 

استشارية و توجيهية، و من لجنة فنية و هي هيئة متابعة 
 .و تنفيذ المشروع

بشكل عام، جميع األسئلة المفيدة تدرس اللجنة التوجيهية 
المتعلقة بتوجيه و متابعة و رقابة األنشطة و تسيير 

 :المشاريع و على وجه الخصوص بــ
اعتماد الموازنات و برامج العمل تمشيا مع  .1

 أهداف المشروع؛
تمحيص حسابات السنة المالية الماضية و  .7

 التقرير السنوي لألنشطة؛
تواجه تنفيذ  تحديد العراقيل و المشاكل التي .3

 المشروع؛
النظر في برامج األنشطة و الموازنات و في  .1

و حدة  ارير األنشطة السنوية التي تعدهاتق
 تنسيق المشروع؛

مراقبة تسيير مستوى أداء المشروع على  .1
أساس التقارير المرحلية و تقارير المراجعة و 
تقارير التقييم و عند الضرورة تقارير دراسة 

 تأثير المشروع؛
سائل العملية يم التوجيهات الكبرى حول المتقد .2

 وتناسق أنشطة المشروع و التأكد من انسجام
و انسجامها مع أهداف المشروع و مع 

 شبه القطاعية؛السياسات و االستراتيجيات 
إبداء الرأي في مقترحات تعديل دليل إجراءات  .1

 التنفيذ التي قد تكون الزمة أو ضرورية؛
و التحكم في كافة المستندات و الوثائق  فحص .8

الخاصة التي يطلب من المنسق الوطني 
 للمشروع تقديم رأي حولها؛

تنسيق تداخالت مختلف الشركاء و ضمان  .1
 سقها و السهر عليها؛ناتكامل ت

اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين أو إعادة  .11
 .توجيه المشروع

خطط العمل  تتمثل مهمة اللجنة الفنية في تنسيق و إعداد
كما تصادق على  (ع ع م س) و الموازنات السنوية

خطط العمل التي ستقدم إلى لجنة إشراف المشروع 
و أنها مسؤولة عن متابعة تنفيذ للمصادقة عليها كما 

و وضع مخطط العمل السنوي و تقديم النصائح 
ضمان تحقيق النتائج التوجيهات و التوصيات الالزمة ل

و المرسومة و الوصول إليها بصفة المبتغاة و المرجوة 
 .مرضية و بالطريقة المبرمجة و المخطط لها أصال

دق اللجنة الفنية على التحسينات و المراجعات و اتص
و . على إعادة النظر الموضوعية المتعلقة بالميزانية

نسيق مع المشاريع و البرامج القطاعية تتتأكد من حسن ال
 .انيةاألخرى داخل وزارة التنمية الحيو

كما تنسق إعداد و إنتاج التقارير المرحلية نصف 

السنوية والسنوية التي تهدف إلى تحقيق النتائج والتي 

 .سيتم تقديمها إلى اللجنة التوجيهية للمشروع لمراجعتها

 التشكيلة: 0المادة 
يتولى رئاسة لجنة اإلشراف ممثل عن وزارة التنمية 

 :الحيوانية، و تشمل أعضاء من
الوزارة المكلفة بالشؤون االقتصادية  ممثل عن -1

 و ترقية القطاعات اإلنتاجية؛
لفة بالبيئة و التنمية كممثل عن الوزرة الم -7

 المستدامة؛
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمياه و الصرف  -3

 الصحي؛
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل و التكوين  -1

 المهني؛
عن الشركاء الفنيين و الماليين المعنيين  ممثل -1

بدعم التنمية الحيوانية و الرعي و تسيير 
 الموارد الطبيعية؛

عن البلديات من رابطة العمد ( 7)ممثلين  -2
 الموريتانيين؛

عن المنظمات غير الحكومية و ( 7)ممثلين  -1
 الرابطات الرعوية؛

 عن المعاهد البحثية و الجامعة؛( 7)ممثلين  -8
 مجتمع المدني؛ممثل عن ال -1

 ل عن مشاريع التنمية الحيوانية؛ثمم -11
باللجنة لف كمستشار وزير الزراعة الم -11

 .لمكافحة آثار الجفاف في الساحلالجهوية 
يتولى رئاسة اللجنة الفنية المنسق الوطني لمشروع 

 PRAPS)الدعم الجهوي للرعي في منطقة الساحل 

II)وتضم عضوية كل من ، : 

اإلدارات المركزية ممثلين عن ( 1)أربعة  (1
المصالح  إدارة)لوزارة التنمية الحيوانية 

البيطرية و إدارة تنمية الشعب الحيوانية، و 
بعة و ادارة االستراتيجيات والتعاون و المتإ

 ؛(التقويم و اإلدارة اإلدارية و المالية
 ممثل من إدارة المياه؛ (7
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لفة بالبيئة و التنمية كرة الماممثل من الوز (3
 المستدامة؛

 عن منظمات المنمين؛ (7) ممثلين (1
ممثلين عن المشاريع النشطة في مجال التنمية  (1

 ؛(إن وجدوا)الحيوانية 
ممثلين أساسيين يتم اختيارهم و انتقاؤهم على  (2

 .أساس التجربة و الخبرة
تجتمع لجنة اإلشراف مرتين في السنة، إال  :4المادة 

و . قد تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة أنها
سكرتاريا  (PRAPS II)يتولى منسق وحدة المشروع 

 .اللجنة
تجتمع اللجنة دوريا كل ثالثة أشهر، إال أنها قد تجتمع 

دير مبدعوة من رئيسها، و يتولى ال أوعند الضرورة 
 (PRAPS II)الفني لوحدة تنسيق المشروع الوطني 

 .سكرتاريا اللجنة
يكلف األمين العام لوزارة التنمية الحيوانية : 1المادة 

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

 وزير التنمية الحيوانية
 لمرابط ولد بناهي

 وزارة التجهيز والنقل

 نصوص مختلفة
 2325سبتمبر  35صادر بتاريخ  5305مقرر رقم 

الصادر بتاريخ  0326يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم 
المتضمن اعتماد شركة نقل  2354أغسطس  23

 .CLASS AVIATION: جوي تدعى

تعدل ترتيبات المادة األولى من المقرر : المادة األولى
 7111أغسطس  71الصادر بتاريخ  3172رقم 

 CLASS: شركة نقل جوي تدعىالمتضمن اعتماد 
AVIATION كما يلي : 

 Class»تعتمد شركة  :(جديدة)المادة األولى 
Aviation Sarl»  للقيام بخدمات النقل الجوي

العمومي على المستوى الوطني و اإلقليمي و الدولي 
 .لنقل األشخاص و البضائع

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 
 3172المقرر، و خاصة تلك الواردة في المقرر رقم 

المتضمن اعتماد  7111أغسطس  71الصادر بتاريخ 
 .CLASS AVIATION: شركة نقل جوي تدعى

يكلف المدير العام للوكالة الوطنية للطيران  :0المادة 
الجريدة الرسمية  المدني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 وزير التجهيز و النقل

 محمدو أمحيميد

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نصوص تنظيمية
 2325سبتمبر  32صادر بتاريخ  5300مقرر رقم 

إبريل  50بتاريخ  423يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم 
الباكلوريا إلى المحدد لمعايير توجيه حملة  2350

 .مؤسسات التعليم العالي على أرض الوطن

من المقرر رقم  3تعدل ترتيبات المادة : المادة األولى
المحدد لمعايير  7111إبريل  11الصادر بتاريخ  171

توجيه حملة الباكلوريا إلى مؤسسات التعليم العالي على 
 :أرض الوطن، و تستبدل كما يلي

يه الباكلوريا إلى مؤسسات يتم توج: (جديدة) 0المادة 
التعليم العالي العمومية بحسب شعبة الباكلوريا، و ذلك 

 :طبقا للجدول التالي
 

 المجاالت المتاحة شعبة الباكلوريا مجال الباكلوريا

 
 اآلداب

 اآلداب و العلوم اإلنسانية اآلداب العصرية
 القانونيةالعلوم 

 العلوم اإلسالمية
 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت

 اآلداب و العلوم اإلنسانية اآلداب األصلية 
 العلوم اإلسالمية
 العلوم القانونية

 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت

 
 العلمية

التحضيرية، العلوم الهندسية، الرياضيات، المعلوماتية، العلوم  األقسام الرياضيات
 الكيمياء، التسيير، اإلحصائيات، علوم البحارو الطبية، الفيزياء 

 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت

تقنيات الرياضيات و  
 الهندسة الميكانيكية 

TMGM 

التحضيرية، العلوم الهندسية، الرياضيات، المعلوماتية،  األقسام
، اإلحصائيات، علوم االقتصاديةالكيمياء، التسيير، العلوم و الفيزياء 
 البحار

 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت

الطبية، العلوم البيطرية، العلوم الزراعية، األقسام التحضيرية،  العلوم العلوم الطبيعية 
المعلوماتية، الفيزياء و الكيمياء، العلوم الطبيعية، التسيير، العلوم 



 6031العدد  .................................2322 مارس 03 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

195 
 

 االقتصادية، اإلحصائيات، علوم البحار، الجغرافيا، اللغات األجنبية
 جميع الشعب المهنية المتعلقة بهذه المجاالت

 

القتضاء اتحدد لجنة التوجيه و المنح عند  أنيمكن 
التعليم العالي مؤسسات حصصا للتوجيه نحو بعض 

 .حسب فئات الباكلوريا
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 2المادة 
 .المقرر

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

 وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي
 آمال سيدي محمد الشيخ عبد هللا

   

 2325سبتمبر  32صادر بتاريخ  5302مقرر رقم 
إبريل  52بتاريخ  424يعدل بعض ترتيبات المقرر رقم 

توزيع المنح على ، المعدل المحدد لمعايير 2350
الطالب الموريتانيين المكونين على أرض الوطن و في 

 .الخارج

من  11و  3، 7: تعدل ترتيبات المواد: المادة األولى
، 7111إبريل  18الصادر بتاريخ  171رقم  رالمقر

المعدل المحدد لمعايير توزيع المنح على الطالب 
ج، الموريتانيين المكونين على أرض الوطن و في الخار

 :و تستبدل كما يلي
يد بصفة استثنائية يستف أنكن مي: (جديدة) 2المادة 

باكلوريا أجنبي في التخصصات العلمية أو حاملي شهادة 
ية برسم السنة الجارية و الناجحين بميزة من حصة نالتق

 . من مجموع المنح% 8تبلغ 
منحة امتياز إلى الخارج كل  ىتعط: (جديدة) 0المادة 

 .سنة لألول من كل شعبة في الباكلوريا الوطنية
يمكن أن يستفيد األوائل في المؤسسات العمومية للتعليم 

 .العالي من منح إلى الخارج
من % 8تحجز حصة تقدر بـ : (جديدة) 53المادة 

مجموع المنح المعطاة في كل دورة للجنة الوطنية للمنح 
لم يتم انتقاءهن بسبب تنقيط المرشحين للبنات الالتي 

 .للمنح
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 2المادة 
 .المقرر
تكلف اللجنة الوطنية للمنح بتنفيذ هذا المقرر : 0المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي
 آمال سيدي محمد الشيخ عبد هللا

   
 سبتمبر 22بتاريخ  صادر 5395مقرر مشترك رقم 

يتعلق بنوعية شهادة الليصانص التي تمنحها  2325
 .المعهد العالي لعلوم البحار /األكاديمية البحرية

من المرسوم  1تطبيقا لترتيبات المادة  :المادة األولى
 7111أكتوبر  73الصادر بتاريخ  111–7111رقم 

المنشئ لألكاديمية البحرية، ووفقا لترتيبات المقرر رقم 

، المحدد 7111يوليو  11الصادر بتاريخ  1127
 –للصانص المهنية في نظام الليصانصللنظام الخاص با

دكتورا، يمنح المعهد العالي لعلوم البحار، التابع  -ماستر
 .لألكاديمية البحرية

المهنية في علوم البحار والصناعات  شهادة الليصانص"
 ."التحويلية في مجال الصيد البحري

يتضمن نموذج شهادة الليصانص المهنية التي  :2المادة 
رأسية الوزارة : يمنحها المعهد العالي لعلوم البحار

المكلفة بالتعليم العالي، باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة 
يعات قائد بالشهادة وبالحاصل عليها وتحمل توق

 .األكاديمية البحرية ومدير المعهد
تعتمد الشكلية المقدمة من طرف المعهد العالي  :0المادة 

لعلوم البحار التابع لألكاديمية البحرية كنموذج لشهادة 
 .الليصانص المهنية المنصوص عليها في هذا المقرر

تلحق هذه الشكلية بالمقرر الحالي وتعتبر جزء مندمجا 
 .من ترتيباته

يكلف قائد األكاديمية البحرية ومدير المعهد  :4المادة 
العالي لعلوم البحار، كل منهما فيما يعنيه، بتنفيذ هذا 
المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي

 آمال سيدي محمد الشيخ عبد هللا
 وطنيوزير الدفاع ال

 حنن ولد سيدي
 وزير الصيد و االقتصاد البحري

 أدي ولد الزين
   

 نصوص مختلفة
مارس  59الصادر بتاريخ  306-2325مرسوم رقم 

يتضمن تعيين األمين العام لوزارة التعليم العالي  2325
  .والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال

، 7171فبراير  11يعين اعتبارا من  :المادة األولى

: سيدي ولد موالي الزين الرقم الوطني للتعريف: السيد

، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي 8718112181

: والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال، خلفا للسيد

 F12117:سيدي مولود إبراهيم همدات، الدليل المالي

: يفإداري مدني، الرقم الوطني للتعر

 . ، الذي استدعي لمهام أخرى1121811313

يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي : 2المادة 
وتقنيات اإلعالم واالتصال بتنفيذ هذا المرسوم الذي 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد بالل مسعود
 ث العلميوزيرة التعليم العالي و البح

 آمال سيدي محمد الشيخ عبد هللا
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 وزارة البيئة و التنمية المستدامة
 نصوص تنظيمية

أكتوبر  20صادر بتاريخ  5226مقرر مشترك رقم 
يتضمن إنشاء لجنة لقيادة البرنامج الوطني  2325

 ."المدارس الخضراء"

تنشأ لجنة للقيادة تكلف بتنفيذ البرنامج : المادة األولى
تسمى اختصارا بـ ". المدارس الخضراء"الوطني 

COPILPEV. 
جميع  -على نحو عام -تدرس لجنة القيادة :2المادة 

القضايا التي تفيد في توجيه و رقابة و متابعة نشاطات و 
 ".المدارس الخضراء"تسيير البرنامج الوطني 

 :بما يلي تكلف اللجنة على الخصوص
 توجيه تنفيذ البرنامج؛ -
المصادقة على خطة عمل البرنامج و الميزانية  -

 المتعلقة بها؛
المصادقة على الكشوف المالية السنوية  -

 للبرنامج؛
المصادقة على الشروط المرجعية للدراسات  -

 التي يريد المشروع إطالقها؛
اإلشراف على مسار انتقاء مكاتب الدراسات و  -

 مقدمي الخدمات؛
دمات محيص و إجازة تقارير الدراسات و الخت -

 ة في إطار البرنامج؛ادالمس
تقدم  ىإعداد التقرير الدورية حول مد -

 .البرنامج
المدارس "تتكون لجنة قيادة البرنامج الوطني :0المادة 

 :، كما يلي"الخضراء
 المستشار القانوني في وزارة البيئة و : الرئيس

 التنمية المستدامة؛
 المستشار المكلف بالصحة : نائب الرئيس

المدرسية بوزارة التهذيب الوطني و إصالح 
 .النظام التعليمي

 :األعضاء
o زارة التهذيب الوطني ومدير التعليم األساسي ب

 و إصالح النظام التعليمي، ممثال للوزارة؛
o  مدير التعليم الثانوي بوزارة التهذيب الوطني و

 إصالح النظام التعليمي، ممثال للوزارة؛
o ير التخطيط و التنسيق و اإلحصائيات مد

بوزارة البيئة و التنمية المستدامة، ممثال 
 للوزارة؛

o  مدير الحظيرة الوطنية لدياولينغ، ممثال عن
 وزارة البيئة و التنمية المستدامة؛

o  مكلف بمشاريع الطاقة و التنمية المستدامة لدى
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي و التنمية، 

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي و ممثال عن 
 التنمية؛

o  منسق برنامج تسيير الموارد الطبيعية للوكالة

األلمانية للتعاون الفني بموريتانيا، ممثال 

 للتعاون الفني األلماني؛

o للتنمية المستدامة  ريق الموضوعاتيفقائد ال
لدى برنامج األمم المتحدة للتنمية بموريتانيا، 
ممثال عن برنامج األمم المتحدة للتنمية 

 بموريتانيا؛
o  المدير التنفيذ للصندوق االئتماني لحوض

آركين، ممثال للصندوق االئتماني لحوض 
 .آركين

المدارس "تجتمع لجنة قيادة البرنامج الوطني : 4المادة 
القتضاء امرة كل شهرين و في أي وقت عند " الخضراء

 .بناء على طلب من رئيسها
تؤمن سكرتارية لجنة القيادة من طرف : 1المادة 

مديرية التخطيط و التنسيق و اإلحصائيات، بوزارة 
 .البيئة و التنمية المستدامة

يكلف األمين العام لوزارة البيئة و التنمية  :6المادة 
لوزارة التهذيب الوطني و  المستدامة و األمين العام

بتنفيذ هذا  ،إصالح النظام التعليمي، كل فيما يعنيه
المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزيرة البيئة و التنمية المستدامة

 مريم بكاي
 زير التهذيب الوطني و إصالح النظام التعليميو

 محمد ماء العينيين ولد أييه

 إعالنـــــات -4

 FA 111111321117717711711رقم 

 13/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي

الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171

المدير العام للشؤون السياسية و  يسلم ديالو عمر آمادو

منظمة السالم للصحة و : الحريات العامة للمنظمة المسماة

 .حقوق األمومة و الطفولة

 منظمة: النوع

 اجتماعي: هدفها

: 7داخلت انواذيبو والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 1انواكشوط الشمالية ، والية : 3انواكشوط الغربية والية 

 .الحوض الشرقي: 1نوبية والية انواكشوط الج

 CN09-N38المطار القديم  –انواكشوط الشمالية: مقرها

 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، وضمان الوصول إلى العدالة 

للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .ؤولة و المفتوحةالمس

: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

المساواة بين : 1الحد من عدم المساواة : 3العدل و السالم 

 .الوصول إلى الصحة: 1الجنسين 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 القاسم عالي الداه(: ة)الرئيس 
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 عالي محفوظ الداه(: ة)العام ( ة)األمين 

 إزيد بيه عالي الداه: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 

التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11

تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11لمادة قيادتها طبقا ل

*************** 
 FA 111111311317717711711رقم 

 11/17/7177بتاريخ 
 تصريح نهائي

الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171

و يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
منظمة التضامن لحماية : الحريات العامة للمنظمة المسماة

 البيئة 
 منظمة: النوع
 المحافظة على البيئة: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

غا، والية كيدي ما: 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 تيارت: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

الحفاظ على النظم اإليكولوجية األرضية : المجال الرئيسي
واستعادتها، و تأكد من استخدامها بشكل مستدام، وإدارة 
الغابات بشكل مستدام، و مكافحة التصحر، ووقف عملية 

 .تدهور األراضي وعكسها، التنوع البيولوجي
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
: 1حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 3حملة توعية 

محاربة تغير المناخ : 1باتات و الحيوانات المائية حماية الن
 .سوف تجد المرفقة: 2

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد األمين محمد المصطفى(: ة)الرئيس 
 افديديه أحمد اعل(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة سيد محمد: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
ريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة التص
يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11

تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 
 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 

*************** 
 FA 111111711117717711181رقم 

 11/17/7177بتاريخ 
 تصريح نهائي

الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 

الشبكات، يسلم، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 
اعمل لغد الخيرية، ذات : وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : البيانات التالي
 ظمةمن: النوع

 كافة األعمال الخيرية: هدفها
: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 
كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 

آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1
كوركول والية : 17لبراكنة والية  11رزه والية أترا 11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 توجنين: مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان
 الوصول إلى الصحة: 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد عبد الفتاح حدامين سيدي عثمان (:ة)الرئيس 
 إطول عمر الحسين عبدي(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة الزهراء حدامين: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

التصريح بكل تغيير  يجب. 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111311717717711723رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 جمعية اإلنفاق في سبيل هللا : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع
 اعي العمل اإلنساني و االجتم: هدفها

لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  1كوركول، والية  1كيديماغا، والية  3

انواكشوط  8تكانت، والية  1تيرس زمور، والية  2والية 
انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 
الحوض  17ية الحوض الغربي، وال 11الجنوبية، والية 
 11إنشيري والية  11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 

 . آدرار
 تفرغ زينة: مقرها

 :مجال التدخل
تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية من : المجال الرئيسي

 أجل التنمية المستدامة
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
العدل : 1جل األهداف العالمية شراكات من أ: 3حملة توعية 
: 2حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1و السالم 

: 8المدن و المجتمعات المستدامة : 1االستهالك المسؤول 
: 11الحصول على وظائف الئقة : 1الحد من عدم المساواة 

الحصول على المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي 
: 13الوصول إلى الصحة  :17الوصول إلى تعليم جيد : 11

 . سوف تجد المرفقة: 11محاربة الجوع 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة محمد األمين السالك(: ة)الرئيس 
 أحمد مولود محمد سالم عليه(: ة)العام ( ة)األمين 
 بمب أحمد اجه: المالية( ة)أمين 
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يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة التصريح 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
************** 

 FA 111111111817717711133رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 نهائيتصريح 
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

تمكين للتنمية و الوئام : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 االجتماعي

 منظمة: النوع
ة هي جمعية شبابية تعنى بخدمة أهداف الجمعي: هدفها

التجمعات المحلية و الطبقات الهشة و محاربة الغبن و صنع 
اإلخاء االجتماعي بين كافة المكونات من خالل تكوين 
الشباب و تطوير مهاراته، إشراك الشباب في العملية 

 .التنموية
والية : 7انواكشوط الجنوبية  1والية : التغطية الجغرافية

 .لبراكنة
 أالك: هامقر

 :مجال التدخل
 نقل الخبرات للمهارات : المجال الرئيسي
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
العدل : 1شراكات من أجل األهداف العالمية : 3حملة توعية 
المدن و المجتمعات : 2 االستهالك المسؤول: 1و السالم 
الحصول على : 8االبتكار و البنية التحتية : 1المستدامة 

الحصول : 11استخدام الطاقات المتجددة : 1وظائف الئقة 
: 11على المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي 

 محاربة الجوع : 17الوصول إلى تعليم جيد 
 : تكوين المجلس التنفيذي

  محمد عبد هللا اعليوالشيخ عبد هللا(: ة)الرئيس 
 الشيخ التجاني محمد محفوظ حبيب(: ة)العام ( ة)األمين 
 الشيخ محمدو بنان أحمد مولود: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

لتصريح بكل تغيير يجب ا. 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111771817717711137رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 جمعية اإلنماء الخيرية : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع
 العمل الخيري : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : فيةالتغطية الجغرا
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 عرفات: مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الجوع و ضمان األمن الغذائي : المجال الرئيسي

 و تحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
ات من أجل األهداف العالمية شراك: 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11لحصول على وظائف الئقة ا: 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 سالم أحميد أبوبكر محمد(: ة)الرئيس 
 أحمد عبد هللا(: ة)العام ( ة)األمين 
 خديجة أحمد سالم: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو  تقوم به

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111111117717711372رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

الشبكات  المتعلق بالجمعيات و الهيئات و 11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 جمعية بالخير نرتقي : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع
 كافة أعمال الخير : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1 انواكشوط الغربية، والية: 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 أطار: مقرها

 :مجال التدخل
 القضاء على الفقر: سيالمجال الرئي

: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11ك المسؤول االستهال: 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11الحصول على وظائف الئقة : 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
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الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 
محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة  :18إلى تعليم جيد 

 .سوف تجد المرفقة: 71
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة محمد عبد الرحمن عبد هللا(: ة)الرئيس 
 مكفولة أحمد سالم انتهاه(: ة)العام ( ة)األمين 
 اكليثم الخليل عبد هللا: المالية( ة)أمين 

لهذا يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111711817717711331رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 التيسير : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع

 اجتماعية : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

وركول والية ك: 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 انواكشوط الجنوبية –عرفات: مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
من أجل األهداف العالمية شراكات : 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11ول على وظائف الئقة الحص: 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 طفىزينب محمد المص(: ة)الرئيس 
 محمد عبد هللا أحمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد عبد هللا: المالية( ة)أمين 

 12/11/7118مرخصة منذ 
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
ه الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو تقوم ب

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 

 FA 111111171117717711712رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

و الشبكات  المتعلق بالجمعيات و الهيئات 11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 منظمة األطفال المشردين : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع
 مساعدة األطفال المشردين : هدفها

لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  1كوركول، والية  1كيديماغا، والية  3

انواكشوط  8تكانت، والية  1تيرس زمور، والية  2والية 
انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 
الحوض  17الحوض الغربي، والية  11الجنوبية، والية 
 11إنشيري والية  11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 

 . آدرار
 دار النعيم: مقرها
 :التدخل مجال

 القضاء التام على الجوع: المجال الرئيسي
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
ربة تغير محا: 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11الحصول على وظائف الئقة : 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 مارية آمادو اتيام(: ة)الرئيس 
 الشيخ عمر صال(: ة)العام ( ة)األمين 
 با الحاج آمدو التجاني: المالية( ة)أمين 

مة لهذا يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالز
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111111817717711311رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

جمعية دمج النساء و الطفل : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 الموريتانيين 

 ظمةمن: النوع
 حماية حقوق الطفل و المرأة : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
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الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13
 .الشرقي
 عرفات: مقرها

 :مجال التدخل
 الحد من أوجه عدم المساواة: المجال الرئيسي
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المجتمعات  المدن و: 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11الحصول على وظائف الئقة : 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع  :11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عيشة بالل اسويلم(: ة)الرئيس 
 مريم إبراهيم هينه(: ة)العام ( ة)األمين 
 زينب زيد السالم: المالية( ة)أمين 

المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا  يجب على مسؤولي
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
************** 

 FA 111111171117717711371رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 رية جمعية الشناجطة الخي: الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع
 كافة أعمال الخير : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
ية آدرار وال: 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 تيارت: مقرها

 :مجال التدخل

 القضاء التام على الجوع : المجال الرئيسي

: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
اكات من أجل األهداف العالمية شر: 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11الحصول على وظائف الئقة  :13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 ين الزين اعمرمحمد األم(: ة)الرئيس 
 حمود سيد أحمد بوه(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد المختار الياس سيد المختار: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
قوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو ت

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111711117717711111رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

الجمعية الموريتانية لتأهيل : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 و دمج المكفوفين 

 منظمة: النوع
 دمج المكفوفين  تأهيل و: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17اكنة والية لبر 11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 تيارت: مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان 
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
أجل األهداف العالمية  شراكات من: 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11على وظائف الئقة  الحصول: 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 الجالني أحمد محمد (: ة)الرئيس 
 أحمد علي محمد السالك(: ة)العام ( ة)األمين 
 اعل اكبيدان لكوار: المالية( ة)أمين 

 11/11/7113مرخصة منذ 
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

غيير يجب التصريح بكل ت. 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 
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 FA 111111117211717711711رقم 
 78/11/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

ت و الهيئات و الشبكات المتعلق بالجمعيا 11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

الجمعية الخيرية ألعمال : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 البر و اإلحسان في موريتانيا 

 منظمة: النوع
مكافحة الفقر، حفر اآلبار السطحية، حفر اآلبار : هدفها

االرتوازية أشغال المياه، و بناء و تأثيث المساجد و المحاظر، 
اإلغاثة مثل الكوارث سقوط المنازل بسبب األمطار الجفاف، 
األمراض الوبائية، إفطار الصائم و األضاحي، الحمالت 

لغذائية و الدعوية، توزيع الزكاة، الصدقات و السالت ا
 .السقايات، األوقاف
لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية

انواكشوط الشمالية،  1انواكشوط الغربية، والية  1تكانت  3
الحوض الغربي، والية  1انواكشوط الجنوبية، والية  2والية 

 .آدرار 11اترارزة ، والية  1الحوض الشرقي، والية  8
تفرغ  -رع سيد أحمد جاغانا قبالة قنصلية بلجيكاشا: مقرها
 .موريتانيا -انواكشوط-زينه

 : مجال التدخل
 القضاء على الفقر: المجال الرئيسي
 االبتكار و البنية التحتية: 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 خليفة محمد خليفة (: ة)الرئيس 
 موالي أحمد خونه(: ة)العام ( ة)األمين 

 ينصره ببكر: المالية( ة)ين أم
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111القانون  من 11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 

 FA 111111321117717711371رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

الجمعية الموريتانية لرعاية : العامة للمنظمة المسماةالحريات 
 الطفولة أمان 

 منظمة: النوع
 رعاية الطفولة : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

والية  كيدي ماغا،: 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 دار النعيم: مقرها

 :مجال التدخل
تعزيز المجتمعات السلمية والمفتوحة : المجال الرئيسي

التنمية المستدامة، وضمان الوصول إلى العدالة ألغراض 

للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 
 . المسؤولة و المفتوحة

: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 1تمرين : 3حملة توعية 

اية النباتات و الحيوانات األرضية حم: 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11الحصول على وظائف الئقة : 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11 الطاقات المتجددة
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 آمنة الصبار الصبار (: ة)الرئيس 
 محمد رمظان اسليمان (: ة)العام ( ة)األمين 
 محجوبة البكاي اعبيد: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11للمادة قيادتها طبقا 
**************** 

 FA 111111711717717711711رقم 
 11/13/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 
ن السياسية الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤو

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 
المنظمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

الموريتانية للمحافظة على البيئة و حماية الطفل، ذات 
 :  البيانات التالية

 منظمة: النوع
 المحافظة على البيئة و حماية الطفل : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : يةالتغطية الجغراف
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 تيارت: مقرها

 مجال التدخل
ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم : المجال الرئيسي

 الجيد و تعزيز فرص التعلم مدى الحياة 
الوصول إلى : 7المساواة بين الجنسين، : 1: المجال الثانوي

 الوصول إلى الصحة : 3تعليم جيد، 
 :وين المجلس التنفيذيتك

 الصبار إبراهيم الصبار (: ة)الرئيس 
 ابهم البار بالل (: ة)العام ( ة)األمين 
 السالك عثمان معطال: المالية( ة)أمين 

 11/17/7113مرخصة منذ 
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

رية لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهو
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من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111

من نفس  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

**************** 
 FA 111111111117717711111رقم 

 11/17/7177بتاريخ 
 تصريح نهائي

الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171

يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 
 جمعية أم المساكين الخيرية  : الحريات العامة للمنظمة المسماة

 منظمة: النوع
 راء و تلبية احتياجاتهم كفالة أسر األيتام والفق: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11ة أترارزه والي 11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 تفرغ زينة: مقرها

 :مجال التدخل
 القضاء على الفقر : المجال الرئيسي
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
لعالمية شراكات من أجل األهداف ا: 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11قة الحصول على وظائف الئ: 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
  محمد محمود باباه(: ة)الرئيس 
 مريم الغالي عبد الحميد (: ة)العام ( ة)األمين 
 أم الخيرات محمد زين: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
نظامها األساسي أو في إدارتها أو تقوم به الجمعية على 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 

 FA 111111711817717711331رقم 

 18/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171

يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 حماية الطفل و األسرة : الحريات العامة للمنظمة المسماة

 منظمة: النوع
 حماية الطفل و األسرة: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : الجغرافيةالتغطية 
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

ية كوركول وال: 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 تيارت : مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان  
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
ستخدام ا: 11الحصول على وظائف الئقة : 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 اسالم انجاي مملوك  (: ة)الرئيس 
 موسى يسلم سالم (: ة)العام ( ة)األمين 
 منيه عبد هللا منيه: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
ا أو تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارته

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111117111717711733رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
ام للشؤون السياسية و يسلم ديالو عمر آمادو المدير الع

جمعية إتقان لرعاية األم و : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 الطفل 
 منظمة: النوع
تهدف جمعية إتقان لرعاية األم و الطفل إلى الدفاع : هدفها

عن حقوق المرأة و الطفل و األطفال المتنازعين مع القانون، 
يرة، و االهتمام بصحة األم و الطفل، و دعم األسر الفق

إلخ و ... ومحاربة األمراض الوبائية السيدا المالريا 
المحافظة على الوسط البيئي و ترقية النظافة و تنظيم قوافل 
صحية و تحسيسية و تقديم استشارات طبية مجانية للمحتاجين 

 و دعم ذوي االحتياجات الخاصة و التكفل باأليتام 
لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية

داخلت انواذيبو،  1كوركول، والية  1كيديماغا، والية  3
انواكشوط  8تكانت، والية  1تيرس زمور، والية  2والية 

انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 
الحوض  17الحوض الغربي، والية  11الجنوبية، والية 
 11نشيري والية إ 11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 

 . آدرار
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 تفرغ زينة : مقرها
 :مجال التدخل

 القضاء على الفقر : المجال الرئيسي
المساواة بين : 7الحد من عدم المساواة، : 1: المجال الثانوي

 محاربة الجوع : 1الوصول إلى تعليم جيد : 3الجنسين 
 : تكوين المجلس التنفيذي

 منينة أحمد موالي (: ة)الرئيس 
 محمد عبد الحي أحمياده (: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة أحمدو ولد موالي: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
نظامها األساسي أو في إدارتها أو  تقوم به الجمعية على

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 

 FA 111111711117717711113رقم 
 78/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة ادويراره، : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : ذات البيانات التالي

 منظمة: النوع
 العمل االجتماعي : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 

آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11

الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي

 عرفات : مقرها
 :مجال التدخل

ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم : الرئيسي المجال

 الجيد و تعزيز فرص التعلم مدى الحياة 

حملة توعية : 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي

 التوعية و التدريب على االندماج : 3

 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة الشيخ (: ة)الرئيس 

 يخ محمد اعل الشيخ الش(: ة)العام ( ة)األمين 

 فاطمة يرب: المالية( ة)أمين 

 11/17/7118مرخصة منذ 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

ظامها والتصريح بأي تغيير تقوم به على ن. 7171/111

من القانون  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .7171/111رقم 

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

 FA 111111113111717711731رقم 
 31/11/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

 المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات 11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 رابطة األِشراف العباسيين : الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع
 الثقافة و السلم االجتماعي و االنساب : هدفها

لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  1ية كوركول، وال 1كيديماغا، والية  3

انواكشوط  8تكانت، والية  1تيرس زمور، والية  2والية 
انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 
الحوض  17الحوض الغربي، والية  11الجنوبية، والية 
 11إنشيري والية  11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 

 . آدرار
 تفرغ زينة : مقرها
 :التدخل مجال

 القضاء على الفقر : المجال الرئيسي
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
غير محاربة ت: 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11الحصول على وظائف الئقة : 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
وصول ال: 11المساواة بين الجنسين : 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمدن سيد احمد (: ة)الرئيس 
 محمد المختار صالحي(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد فال سالم: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
تصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة ال

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 

 FA 111111321717717711721رقم 
 17/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171

يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 الوحدة و عمل االجتماعي : الحريات العامة للمنظمة المسماة

 منظمة: النوع
 مساعدة الفقراء و التحسيس : هدفها

لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  1كوركول، والية  1كيديماغا، والية  3

انواكشوط  8تكانت، والية  1تيرس زمور، والية  2والية 
انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 

الحوض  17الحوض الغربي، والية  11، والية الجنوبية
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 11إنشيري والية  11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 
 . آدرار
 الميناء : مقرها

 :مجال التدخل
تعزيز المجتمعات السلمية والمفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، وضمان الوصول إلى العدالة 
لمستويات، و التعليمات الفعالة و للجميع و التنفيذ على جميع ا

 . المسؤولة و المفتوحة
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 1تمرين : 3حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 2العدل و السالم : 1
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 1

المدن و المجتمعات : 11االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 11الحصول على وظائف الئقة : 13التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 11الطاقات المتجددة 
الوصول : 11نسين المساواة بين الج: 12و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 71

 :تكوين المجلس التنفيذي
 أماه جيبي محمد (: ة)الرئيس 
 أبوبكر يحظيه الحر(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاكمة سيد محمد: المالية( ة)أمين 

المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا  يجب على مسؤولي
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 

 FA 111111111217717711311رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

ة التعليم جمعية البركة لخدم: الحريات العامة للمنظمة المسماة
 و مكافحة الجهل

 منظمة: النوع
تهدف هذه الجمعية إلى الرفع من المستوى المعرفي : هدفها

للجميع بشكل عام و للشباب بشكل خاص و ذلك عبر التوجيه 
 .و التحسيس و التثقيف

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
 أترارزه : 3انواكشوط الشمالية والية 

 شارع سوق مكة: قرهام
 :مجال التدخل

 التعليم الجيد   : المجال الرئيسي
الوصول إلى : 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي

 الصحة 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمدي محمد أحمد عبد الودود (: ة)الرئيس 
 محمد عبد هللا محمد حرمه ميلود(: ة)العام ( ة)األمين 
 السالك إبراهيم ارويجل: يةالمال( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11

تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 
 .7171/111القانون من  11قيادتها طبقا للمادة 

*************** 
 FA 111111117211717711717رقم 

 31/11/7177بتاريخ 
 تصريح نهائي

الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171

المدير العام للشؤون السياسية و  يسلم ديالو عمر آمادو
 جمعية الحياة الخيرية: الحريات العامة للمنظمة المسماة

 منظمة: النوع
 أعمال الخير : هدفها

لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  1كوركول، والية  1كيديماغا، والية  3

انواكشوط  8تكانت، والية  1تيرس زمور، والية  2والية 
انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 
الحوض  17الحوض الغربي، والية  11الجنوبية، والية 
 11إنشيري والية  11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 

 . آدرار
 دار النعيم: مقرها

 :مجال التدخل
 القضاء على الفقر : المجال الرئيسي

الحد : 7المدن و المجتمعات المستدامة : 1: الثانوي المجال
حماية : 1استخدام الطاقات المتجددة : 3من عدم المساواة  

حماية النباتات و : 1النباتات و الحيوانات األرضية 
: 1شراكات من أجل األهداف العالمية : 2الحيوانات المائية 

سالم العدل و ال: 1: محاربة الجوع: 8محاربة تغير المناخ 
التوعية و : 17تمرين : 11االبتكار و البنية التحتية : 11

المساواة : 11سوف تجد المرفقة : 13التدريب على االندماج 
حملة توعية : 12االستهالك المسؤول : 11بين الجنسين 

الحصول على المياه : 18الوصول إلى تعليم جيد : 11
الوصول إلى : 11الصالحة للشرب و الصرف الصحي 

 الحصول على وظائف الئقة: 71ة الصح
 :تكوين المجلس التنفيذي

 مريم سيد أحمد امبارك (: ة)الرئيس 
 زينب انتله اسويلم(: ة)العام ( ة)األمين 
 افاتو جيبي صو: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
للمادة  التصريح و بالذات نشره في الجريدة الرسمية، طبقا

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
*************** 

 FA 111111113111717711711رقم 
 11/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر بتاريخ  7171/111من القانون رقم  1طبقا للمادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  11/17/7171
يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية و 

 فاعلي خير للصدقة: الحريات العامة للمنظمة المسماة
 منظمة: النوع
 مساعدة المحتاجين : هدفها

كنة، والية لبرا 7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  1كوركول، والية  1كيديماغا، والية  3

انواكشوط  8تكانت، والية  1تيرس زمور، والية  2والية 
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انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 
الحوض  17الحوض الغربي، والية  11الجنوبية، والية 
 11ي والية إنشير 11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 

 . آدرار
 تيارت : مقرها

 :مجال التدخل
 القضاء على الفقر : المجال الرئيسي
الحد : 7المدن و المجتمعات المستدامة : 1: المجال الثانوي

حماية : 1استخدام الطاقات المتجددة : 3من عدم المساواة  
حماية النباتات و : 1النباتات و الحيوانات األرضية 

: 1شراكات من أجل األهداف العالمية : 2الحيوانات المائية 
ل و السالم العد: 1: محاربة الجوع: 8محاربة تغير المناخ 

التوعية و : 17تمرين : 11االبتكار و البنية التحتية : 11
المساواة : 11سوف تجد المرفقة : 13التدريب على االندماج 

حملة توعية : 12االستهالك المسؤول : 11بين الجنسين 
الحصول على المياه : 18الوصول إلى تعليم جيد : 11

ى الوصول إل: 11الصالحة للشرب و الصرف الصحي 
 الحصول على وظائف الئقة: 71الصحة 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عيشة المختار السالم حما هللا (: ة)الرئيس 
 آمنة سيد محمد الحاج سيدي(: ة)العام ( ة)األمين 
 خديجة أحمدو جار: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالدعاية الالزمة لهذا 
ي الجريدة الرسمية، طبقا للمادة التصريح و بالذات نشره ف

يجب التصريح بكل تغيير . 7171/111من القانون  11
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7171/111من القانون  11قيادتها طبقا للمادة 
**************** 

 FA 111311131117717711711رقم 
 78/17/7177بتاريخ 

 تصريح نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1رتيبات المادة طبقا لت

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 

الشبكات يسلم الوالي، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص 

الجمعية : المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 :الموريتانية ألصحاب الهمم، ذات البيانات التالية

 منظمة :النوع
ذوي )تقديم الرعاية الصحية الالئقة ألصحاب الهمم : هدفها

فتح مركز صحي خاص بهم لضمان تقديم ( متالزمة داون
الخدمات الصحية بشكل أفضل يضمن تسهيل االستشارات و 
استفادة و احتواء كافة ذوي المتالزمة في مكان صحي واحد 

يع و بصفة منظمة، دمجهم في المجتمع و إشراكهم في جم
مجاالت الحياة، فتح مركز تأهيلي وتعليمي خاص بأصحاب 

 .الهمم
 انواكشوط الغربية 1والية : التغطية الجغرافية

 لكصر : مقرها
 :مجال التدخل

 الصحة الجيدة و الرفاه : المجال الرئيسي
الحد : 7التوعية و التدريب على االندماج : 1: الثانوي المجال

 الوصول إلى الصحة : 3من عدم المساواة 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة الزهرة محمود هلل الشيخ أحمد (: ة)الرئيس 
 روقه محمد محفوظ اينجيه(: ة)العام ( ة)األمين 
 إسماعيل محمد المصطفى محمذن فال : المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111

فس من ن 11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

**************** 
 FA 111111711111717711121رقم 

 17/13/7177بتاريخ 
 تصريح نهائي

الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين و 

جمعية مساعدة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :الفقراء، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 مساعدة الفقراء : هدفها

 7الحوض الغربي، والية  1والية : التغطية الجغرافية
كوركول، والية  1ية لعصابه، وال 3الحوض الشرقي، والية 

 8كيدي ماغا ، والية  1آدرار، والية  2اترارزة ، والية  1
انواكشوط  11انواكشوط الشمالية، والية  1إنشيري، والية 

 الجنوبية، 
 انواكشوط   -تيارت: مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان
 اربة الجوعمح: 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 مريم بالل كيتا (: ة)الرئيس 
 الشيخ كيتا(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد سالم ولد اكرامة: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  11يتانية، طبقا للمادة اإلسالمية المور
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111

من القانون  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .7171/111رقم 

******************** 
 FA 111111711117717711171رقم 

 13/13/7177بتاريخ 
 وصل نهائي

الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

الحماية الخيرية، : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
اجتماعي، نشر الوعي بين المواطنين، التدخل في : هدفها

تطبيق القرارات التي تتخذ لصالح المصابين بالسيدا، دعم 
 محاربة األمية 

 7انواكشوط الغربية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط  1ية، والية انواكشوط الشمال 3اترارزة، والية 

 الجنوبية 
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 انواكشوط الجنوبية -عرفات: مقرها
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 مكان 

 محاربة الجوع: 7الوصول إلى الصحة : 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 عبد هللا محمدي (: ة)الرئيس 
 محمد األمين أحمدو(: ة)العام ( ة)األمين 
 أحمد محمد عبد الرحمن: المالية( ة)أمين 

 11/11/7111مرخصة منذ 
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111
من نفس  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله
**************** 

 FA 111111717317717711187رقم 
 11/13/7177بتاريخ 

 وصل نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية اإلدرار : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :الخير، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
إعانة المساكين و الفقراء، كفالة األيتام و أطفال : هدفها

الشوارع، اإلعانة على التمدرس و التربية السليمة، مكافحة 
الفقر لدى كافة الشرائح األكثر هشاشة، سقاية األحياء األكثر 
عطشا، المساعدة في تنظيف و تعطير بيوت هللا، الحد من 

كانياتها، جمع التصحر في الساحات العمومية في حدود إم
التبرعات و الصدقات و الهبات من الدولة أو من الخيرين و 

 .إيصالها لمستحقيها بنزاهة
انواكشوط  7انواكشوط الجنوبية،  1والية : التغطية الجغرافية

 الشمالية
قرب المنعرج واحد لحي  –انواكشوط الشمالية : مقرها
 السعادة

 :مجال التدخل

الفقر بجميع أشكاله و في كل القضاء على : المجال الرئيسي

 مكان 

 محاربة الجوع: 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي

 باب محمد محمدو(: ة)الرئيس 

 آمنة البشير الراحل(: ة)العام ( ة)األمين 

 المصرية عمر عاشور: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية لهذا الوصل 

من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111

من نفس  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله

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

 FA 111111781713717711211رقم 
 11/13/7177بتاريخ 

 وصل نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة العون : ئيا يتعلق بالمنظمة المسماةأدناه وصال نها
 :الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 كافة أعمال الخير : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

يدي ماغا، والية ك: 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 انواكشوط : مقرها

 :مجال التدخل
تعزيز النمو االقتصادي المستدام و : المجال الرئيسي

المشترك و المستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل 
 الالئق للجميع 
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 الوصول إلى الصحة : 3الوصول إلى تعليم جيد، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 السالك أحمد داهي  إيدوم(: ة)الرئيس 
 خياتي محمد اعمر جيكوره(: ة)العام ( ة)األمين 
 مريم الشيخ سيد أحمد بك: المالية( ة)أمين 

 11/18/7111مرخصة منذ 
المنظمة القيام بالنشر الالزمة  يجب على مسؤولي: مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111

من نفس  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله

**************** 
 FA 111111717117717711111رقم 

 11/13/7177بتاريخ 
 وصل نهائي

الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
ذه الوثيقة لألشخاص المعنيين و الحريات العامة، بواسطة ه

المنظمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
الموريتانية لمكافحة السيدا و المحافظة على البيئة، ذات 

 :البيانات التالية
 منظمة: النوع
 مكافحة السيدا و المحافظة على البيئة: هدفها

: 7ة انواكشوط الجنوبية والي: 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
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الحوض  11 الحوض الغربي والية: 11لعصابه والية  13
 .الشرقي
 عرفات : مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان 
: 7المدن و المجتمعات المستدامة : 1: المجال الثانوي

 الوصول إلى الصحة
 :تكوين المجلس التنفيذي

 أحمدو محمد المختار اميليد (: ة)الرئيس 
 محمدو ابتن الحيداد(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد البشير محمد المختار: المالية( ة)أمين 

 11/11/1111مرخصة 
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

ي تغيير تقوم به على نظامها والتصريح بأ. 7171/111
من نفس  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله
**************** 

 FA 111111711213717711217رقم 
 11/13/7177بتاريخ 

 وصل نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

عيات و الهيئات و المتعلق بالجم 11/17/7171بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

فعل الخيرات، : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
ة غير حكومية منظم" فعل الخيرات"تعتبر جمعية : هدفها

تهدف بالتعاون مع السلطات العمومية و المجتمع المدني إلى 
المساهمة في تخفيف معاناة المواطنين بصفة عامة و 
المرضى و المحتاجين بصفة خاصة و ذلك من خالل تقديم 

كالمساعدات اإلنسانية : كل أشكال الدعم االجتماعي المتاحة
قوافل سقاية على  عن طريق توزيع المواد الغذائية و تنظيم

مستوى األحياء المتضررة بالعطش و المساهمة في تزويدها 
بالماء باستمرار، تنظيم حمالت توزيع المالبس على 

كسوة )المحتاجين و خاصة أطفال األسر المعدمة و األيتام 
، التجهيزات المنزلية و المدرسية ألبناء (العيد مثال و غيرها

المعدمين في شراء  األسر المحتاجة، مساعدة المرضى
األدوية أو دفع تكاليف الفحوصات أو الحجز أو التكفل بشراء 
أدوية أصحاب األمراض المزمنة الذين ال يجدون وسيلة 

 .لشرائها
: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 
كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 

آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1
كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 . مقاطعة توجنين -انواكشوط: مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : ئيسيالمجال الر

 مكان 

الوصول إلى : 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 محاربة الجوع: 3الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 ميمونه محمد ببكر (: ة)الرئيس 
 أمامه محمد يسلم بابي(: ة)العام ( ة)األمين 
 مريم محمد سيدي: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111

نفس من  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

****************** 
 FA 010000212102202200454رقم 

 11/13/7177بتاريخ 
 وصل نهائي

الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 

المدير العام للشؤون السياسية  الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة الكرامة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ذات البيانات التالية: لتغذية األطفال

 منظمة: النوع
 العناية باألطفال و المحتاجين: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 1انواكشوط الغربية، والية : 3انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 2تيرس زمور، والية : 1إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 1

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  11
الحوض  11الحوض الغربي والية : 11لعصابه والية  13

 .الشرقي
 الترحيل: مقرها

 :مجال التدخل
القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان
: 7التوعية و التدريب على االندماج : 1: المجال الثانوي
 محاربة الجوع: 3حملة توعية 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 فاطمة إسلم آمد(: ة)الرئيس 
 محمد الشيخ اعل(: ة)العام ( ة)األمين 
 بنينة محمد األمين ميمون: المالية( ة)أمين 

 71/12/7111: مرخصة منذ
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
ن من القانو 11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111
من نفس  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله
****************** 

 FA 010000351702202200272رقم 
 11/13/7177بتاريخ 

 وصل نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171 بتاريخ
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
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و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 
المنظمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

انات ذات البي: الموريتانية لمكافحة الفقر و التدهور البيئي
 : التالية
 منظمة: النوع
المشاركة في الحمالت  –المحافظة على البيئة: هدفها

 محاربة الجوع -التحسيسية
 7انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 1انواكشوط الغربية، والية  3انواكشوط الشمالية، والية 
 .كوركول
 الفلوجة -عرفات: مقرها

 :مجال التدخل
الحفاظ على النظم اإليكولوجية األرضية و : المجال الرئيسي

و تأكد من استخدامها بشكل مستدام و إدارة . استعادتها 
و وقف عملية . و مكافحة التصحر. الغابات بشكل مستدام

 .تدهور األراضي و عكسها، التنوع البيولوجي
 محاربة الجوع 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد الحسن اعمر بيو(: ة)يس الرئ

 سيد أحمد عبد هللا باباه(: ة)العام ( ة)األمين 
 أحمد المحجوب المحجوب: المالية( ة)أمين 

 14/11/7111: مرخصة منذ
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  11ريتانية، طبقا للمادة اإلسالمية المو

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111
من نفس  11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله
****************** 

 FA 010000252602202200506رقم 
 11/13/7177بتاريخ 

 وصل نهائي
الصادر  7171/111من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/17/7171بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة الدفاع عن : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الحقوق، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
المساهمة في محاربة العنف ضد المرأة و الطفل، : هدفها

مساعدة المعوقين، مكافحة الفقر، دمج أطفال الشارع و 
 .النساء

 .كوركول 7كيديماغا، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 وندامة -كيهيدي: مقرها

 :مجال التدخل
تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين جميع : المجال الرئيسي
 .النساء و الفتيات
 الحد من عدم المساواة 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 بيكه باب ديكو(: ة)الرئيس 
 محمد المختار عبد القادر عبد هللا(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة محمد امبارك: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  11اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7171/111

فس من ن 11األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

 

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 2333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

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

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -095رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

لوزارة األولىا  


