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 الجريدة الرسمية
 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 

 
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 
 من كل شهر

 1522العدد  46الســــنة  2322 نوفمبر 30

 المحتــوى

 قوانين و أوامر قانونية -1

 /ص.ص.م.و /50رقم المصادقة على البرنامج التعاقدي يتضمن  326-2322قانون رقم  2322نوفمبر  51
بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر  ،0500سبتمبر  50الموقع بتاريخ / آ.ح.و.ش

 510.................................................................0500-0500واآلبار للفترة 

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -2

 رئاسة الجمهورية
 نصوص تنظيمية

مارس  50يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ  2322-551مرسوم رقم   2322يوليو  51

، في الكويت، بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والصندوق العربي لإلنماء 0500

االقتصادي واالجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة 

 510........................................................................انواكشوط بمياه الشرب

يناير  00اتفاق القرض الموقع بتاريخ  يسمح بالمصادقة على 2322-523مرسوم رقم   2322يوليو  51

، بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل 0500

 510....................11 -ستجابة االستراتيجية لكوفيداإلضافي لمشروع التأهب واالالثاني 
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 وزارة العدل
 نصوص تنظيمية

يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل خلية تنسيق ومتابعة النشاطات القطاعية  5233رقم  مقرر  2322نوفمبر  54
 510...................................................................................لوزارة العدل

 وزارة المالية
 نصوص مختلفة

نواكشوط الغربية لصالح ايقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في  564-2325مرسوم رقم   2325أغسطس  21
 517..........................................................السيد غانم سلطان الهديفي الخواري

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

 طييابع ذات عمومييية مؤسسيية وسيييرعمل وتنظيييم بإنشيياء يقضييي 560-2322 مرسوووم رقووم  2322اكتوبر  31
 517....(مالذ)العمومية  الصحة مجال في للطوارئ لالستجابة الوطني المركز: تدعى إداري

 الصيد واالقتصاد البحري ارةوز
 نصوص تنظيمية

 يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل وكالة تنمية الصيد واستزراع 513-2322مرسوم رقم   2322أكتوبر  26
 511..........................................................."الوكالة"األسماك في المياه القارية 

 واالستصالح الترابياإلسكان والعمران ارة وز
 نصوص تنظيمية

أكتوبر  11الصادر بتاريخ  101-0517يلغي المرسوم رقم  512-2322مرسوم رقم   2322نوفمبر  25
ومكاتب أرباب العمل،  الذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاوالت، 0517

بوضع نظام تأهيل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، كما يقضي 
 500.........................................وتصنيف المقاوالت الوطنية للبناء واألشغال العامة

 التعليم العالي والبحث العلمي ارة وز
  نصوص تنظيمية

 4بتاريخ  107-0557عدل بعض ترتيبات المرسوم رقم ي 501-2322مرسوم رقم   2322سبتمبر  03
الباحثين الجامعيين و  بالمدرسين المعدل، المتضمن النظام الخاص، 0557ديسمبر 

 500........................................................................االستشفائيين الجامعيين

 إشعــــــارات –3

 إعالنـــــات -6
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 قوانين و أوامر قانونية -5
المصادقة على يتضمن  326-2322قانون رقم 

/ آ.ح.و.ش /ص.ص.م.و /31البرنامج التعاقدي رقم 

بين الدولة  ،2322سبتمبر  32الموقع بتاريخ 

الموريتانية والشركة الوطنية للحفر واآلبار للفترة 

2322-2321. 

 الوطنية؛بعد مصادقة الجمعية 

 :يصدر رئيس الجمهورية الـقانون التالي

يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على  :المادة األولى

/ آ.ح.و.ش /ص.ص.م.و /50رقم البرنامج التعاقدي 

بين الدولة  0500سبتمبر  50الموقع بتاريخ 

الموريتانية والشركة الوطنية للحفر واآلبار للفترة 

0500-0500. 

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر  :2المادة 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 0500 نوفمبر 15حرر بانواكشوط بتاريخ 

 محمد ولد الشيخ الغزواني

 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود

 المياه والصرف الصحي وزير

 أعمرسيدي محمد ولد الطالب 

 –مقررات –مراسيم .2
 تعميمات -قرارات

 رئاسة الجمهورية

 نصوص تنظيمية 

يوليو  51صادر بتاريخ  2322-551مرسوم رقم 

يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة  2322

، في الكويت، بين 2322مارس  30بتاريخ 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والصندوق العربي 

والمخصصة للمساهمة لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 

في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة 

 .انواكشوط بمياه الشرب

خمسة  ةلغاالبيصادق على اتفاقية القرض  :المادة األولى
دينار كويتي، ( 00.555.555)وعشرين مليون 

بين  ،، في الكويت0500مارس  50الموقعة بتاريخ 
العربي الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والصندوق 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والمخصصة للمساهمة 
في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة انواكشوط 

 .بمياه الشرب

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

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

يوليو  51صادر بتاريخ  2322-523مرسوم رقم 
يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع  2322
، بين الجمهورية اإلسالمية 2322يناير  21بتاريخ 

الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص 
للتمويل الثاني اإلضافي لمشروع التأهب واالستجابة 

 .51 -االستراتيجية لكوفيد

أربعة  البالغصادق على اتفاق القرض، ي :ألولىالمادة ا
من حقوق ( 14.155.555)عشر مليونا وثالثمائة ألف 

، بين 0500يناير  00السحب الخاصة، الموقع بتاريخ 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والرابطة الدولية 
للتنمية والمخصص للتمويل الثاني اإلضافي لمشروع 

 .11 -التأهب واالستجابة االستراتيجية لكوفيد

في الجريدة الرسمية المرسوم  هذاينشر  :2المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

 وزارة العدل

 نصوص تنظيمية
 2322نوفمبر  54صادر بتاريخ  5233رقم  مقرر

يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل خلية تنسيق ومتابعة 
 .النشاطات القطاعية لوزارة العدل

تنشأ على مستوى وزارة العدل، لجنة  :األولىالمادة 
خلية "نشاطات القطاع، تدعى بتنسيق ومتابعة  مكلفة

 ".تنسيق ومتابعة النشاطات القطاعية

تتكون خلية تنسيق ومتابعة النشاطات  :2المادة 
 : القطاعية كما يلي

 منسقا؛ الشيخ باب أحمد، مكلف بمهمة، -
 عضوا مقررا؛  أعمر القاسم عبيد هللا، مستشار فني، -
 لعباد القاسم الزين القاسم، مدير المصادر البشرية، -

 عضوا؛ 
موالي عبد هللا بابا موالي عبد هللا، مدير الشؤون  -

 الجنائية وإدارة السجون، عضوا؛
سيدي محمد الشيخ جدو، مدير الشؤون المالية  -

  .البنى التحتية والعصرنة، عضواو

لمعلومات، ولهذا تسهل مهمة الخلية بنفاذها ل :0المادة 
الغرض تلزم جميع مصالح اإلدارة المركزية للقطاع، 
وكذلك المؤسسات العمومية التابعة له، بتزويدها أسبوعيا 
بالمعلومات الوافية عن كافة النشاطات المبرمجة والتي 
يتم تنفيذها في إطار البرامج وخطط العمل التي تندرج 

 . والتي يكون طرفا فيها في سياسة القطاع
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يتم توفير الموارد البشرية والمالية والمادية  :6المادة 

 .والفنية الالزمة لقيام الخلية بعملها على الوجه األكمل

توجه الخلية في نهاية كل شهر تقريرا إلى  :1 المادة

وزير العدل، كما تعد حصيلة نشاطات القطاع كلما طلب 

 .منها ذلك

إطار القيام يستفيد منسق وأعضاء الخلية، في  :4 المادة

بمهامهم من تعويضات تقتطع من ميزانية الدولة لتمكين 

 .الخلية من القيام بمهامها

يكلف األمين العام لوزارة العدل بتنفيذ هذا  :1المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزير العدل

 بّيههللا بن  محمد محمود ولد الشيخ عبد

 وزارة المالية

 نصوص مختلفة

أغسطس  21صادر بتاريخ  564-2325مرسوم رقم 

يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في  2325

نواكشوط الغربية لصالح السيد غانم سلطان الهديفي ا

 .الخواري

غانم  تمنح بشكل نهائي لصالح السيد: المادة األولى

الواردة  ى الشروطسلطان الهديفي الخواري الذي استوف

 1رقم  األرضيةالقطعة  ،مول بهافي النصوص المع

متر ( 005.555) ألفالبالغة مساحتها مائتين وخمسين 

انواكشوط الدولي مربع والواقعة في منطقة نفوذ مطار 

نواكشوط ا، مقاطعة تفرغ زينه والية "تونسيأم"الجديد 

 ولإلحداثياتالغربية طبقا لمخطط الموقع المرفق بالملف 

 :التالية 4 و 1، 0، 1الجغرافية المحددة بالنقاط 

 ص س النقاط

1 115710.4110 0110000.0501 

0 111110.0000 0510750.511 

1 111105.1517 0510150.5554 

4 115710.1110 0510500.7504 

حصريا  األرضيةتخصص هذه القطعة : 2المادة 
 .لالستخدام التجاري والسياحي

يتم احتساب حقوق التسجيل والطابع والتحفيظ : 0المادة 
 .جديدة أوقية 10.555.555 أساسالعقاري على 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 6المادة 
 .المرسوم

يكلف وزير المالية بتطبيق هذا المرسوم الذي : 1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
 وزير األولال

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير المالية

 ولد الذهبي األمينمحمد 

 وزارة الصحة

 نصوص تنظيمية
اكتوووبر  31صووادر بتوواريخ  560-2322مرسوووم رقووم 

 مؤسسوووة وسووويرعمل وتنظووويم بإنشووواء يقضوووي 2322
 الوووووطني المركووووز: توووودعى إداري طووووابع ذات عموميووووة
 .(مالذ)العمومية  الصحة مجال في للطوارئ لالستجابة

 إداري طابع ذات عمومية مؤسسة تنشأ :المادةاألولى
 مجال في للطوارئ لالستجابة الوطني المركز" :تدعى

 .("مالذ)العمومية  الصحة
 واالستقاللية االعتبارية بالشخصية المركز يتمتع

 ويخضع نواكشوطا في مقره ويقع والمالية اإلدارية
 .بالصحة المكلف الوزير لوصاية

 لالستجابة الوطني المركز مهمة تتمثل :2 المادة
 :يلي فيما (مالذ)العمومية  الصحة مجال في للطوارئ

 المتعلقة البيانات وتفسير وتحليل وجمع تنظيم 
 الصحة مجال في الطوارئ حاالت بتسيير

 العمومية؛

 المبكر؛ واإلنذار للرصد يقظة نظام وضع 

 تفاعلية؛ خريطة وإنشاء الوبائية المخاطر تقييم 

 وكل األوبئة لتفشي لالستجابة آلية إنشاء ضمان 
 مصدرها، كان مهما األخرى، الطوارئ حاالت

 ووضع المساهمة األطراف مختلف مع بالتنسيق
 الخصوص؛ بهذا الطوارئ مع للتعامل خطط

 في طارئ ولكل لألوبئة االستجابة عمليات تنسيق 
 أو الوطني البعد ذات العمومية الصحة مجال
 الحوادث؛ لتسيير نظام ووضع الدولي

 من السريعة االستجابة فرق وتأطير وتدريب تشكيل 
 واألحداث األوبئة انتشار ضد الفوري التعامل أجل

 العمومية؛ الصحة مجال في األولوية ذات األخرى

 للجهات المؤسسية القدرات تعزيز على العمل 
 مجال في الطوارئ حاالت بإدارة المعنية الفاعلة
 العمومية؛ الصحة

 وأحداث األزمات حالة في لتسييرها الموارد تنسيق 
 العمومية؛ الصحة مجال في الطوارئ

 األزمات وقت اإلعالمية المقاربة تنسيق ضمان 
 والتعبئة العمومية الصحة مجال في والطوارئ
 المجتمعية؛

 المالئمة العملية اإلجراءات وتنفيذ ونشر إعداد 
 الصحة مجال في الطوارئ حاالت لتسيير

 العمومية؛
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 الصيحية للمنشيئات المنيتظم التميوين عليى العميل 
 الصحية؛ والمدخالت بالمعدات السرعة جناح وعلى

 عليى الصيحية األزميات تسييير فيي المشياركة 
 .والدولي اإلقليمي المستويين

 في للطوارئ لالستجابة الوطني للمركز يجوز :0المادة 
 الدولية، مع اتفاقيات إبرام (مالذ) العمومية الصحة مجال

 والهيئييات العمومييية والمؤسسييات المحلييية، والمجموعييات
 المهنيييية، والجمعييييات والخصوصيييية العموميييية الصيييحية

 آخير شيريك وأي والشيركات الحكومية، غير والجمعيات
 .مهتم دوليا أو وطنيا

 فيي للطوارئ لالستجابة الوطني المركز ُيَسّيرُ  :6المادة 
 مداوليية هيئيية قبييل ميين (مييالذ) العمومييية الصييحة مجييال
 رقييم المرسييوم ترتيبييات تحكمهييا اإلدارة، مجلييس تسييمى
 ،1115 أغسييييييطس 11 بتيييييياريخ الصييييييادر 15/110

 الهيئييات عمييل يرسيي وتنظيييم تشييكيلةد يحييد الييذي المعييدل،
 .العمومية المؤسسات في المداولة

 لالستجابة الوطني المركز إدارة مجلس يتشكل :1المادة 
 النحيو عليى (ميالذ) العمومية الصحة مجال في للطوارئ

 :التالي

 رئيس؛ 

 بالصحة؛ المكلفة الوزارة عن ممثل 

 بالدفاع؛ المكلفة الوزارة عن ممثل 

 بالمالية؛ المكلفة الوزارة عن ممثل 

 الحيوانية؛ بالتنمية المكلفة الوزارة عن ممثل 

 بالصيد؛ المكلفة الوزارة عن ممثل 

 بالنقل؛ المكلفة الوزارة عن ممثل 

 الرقميييي بيييالتحول المكلفييية اليييوزارة عييين ممثيييل 
 اإلدارة وعصرنة واالبتكار

 وإدارة الميدني لألمين العامة المندوبية عن ممثل 
 األزمات؛

 اإلشيعاع مين للحمايية الوطنيية السلطة عن ممثل 
 النووية؛ والسالمة ولألمن

 المركز عمال عن ممثل. 
 أي اجتماعاتيه لحضيور ييدعو أن اإلدارة مجليس يستطيع

 لمناقشية مفيدة صفته أو مهاراته أو رأيه أن يرى شخص

 .األعمال جدول بنود

 بموجيب اإلدارة مجليس وأعضياء رئييس ُيَعّينُ  :4المادة 
 ذلييك، ومييع. سيينوات (3) ثييالث مييدتها لمأمورييية مرسييوم
 فتيييرة خيييالل اإلدارة، مجليييس أعضييياء أحيييد يفقيييد عنيييدما
 بنفس استبداله يتم تعيينه، تم بموجبها التي الصفة واليته،
 .المأمورية من المتبقية للفترة الطريقة

 الصييييالحيات جميييييع اإلدارة مجلييييس ُيَخييييّولُ  :1المووووادة 
 المؤسسيية، أنشييطة ومراقبيية وتحفيييز لتوجيييه الضييرورية

 يالقييانون األميير أحكييام فييي عليييه المنصييوص النحييو علييى
 1115 إبريييييييل 54 بتيييييياريخ الصييييييادر 15/51 رقييييييم

 العموميييييية للمؤسسيييييات األساسيييييي للنظيييييام المتضيييييمن

 يحكييم والييذي العمومييية األمييوال رؤوس ذات والشييركات
 .الدولة مع الكيانات هذه عالقات
 خيياص بشييكل اإلدارة مجلييس يييداول اإلطييار، هييذا وفييي
 :التالية المسائل حول

 والتقريير الماضيي العيام حسابات على الموافقة 
 األنشطة؛ حول السنوي

 ؛المؤسسة مخططات 

 التوقعية؛ الميزانية 

 الحسابات؛ لمفوض السنوي التقرير 

 للميوظفين، األساسيي والنظام التنظيمي، الهيكل 
 الخيييياص اإلجييييراءات ودليييييل األجييييور وسييييلم

 ؛بالمركز

 هيذه من واإلقالة المسؤولية وظائف في التعيين 
 المدير؛ من باقتراح الوظائف

 المؤسسيييية تييييربط التييييي اإلطارييييية االتفاقيييييات 
 وخاصيييية األخييييرى، الهيئييييات أو بالمؤسسييييات

 البرامج؛ عقود

 ونظامهييييا والعقييييود الصييييفقات لجنيييية تشييييكيلة 
 الداخلي؛

 والمنقوليية، العقارييية الممتلكييات وتحويييل اقتنيياء 
 الصيييادر 05/70رقيييم  القيييانوني لألمييير طبقيييا

 بتحويييييل المتعلييييق 1105يوليييييو  15بتيييياريخ 
 الخاصية األميالك فيي المنقولة الممتلكات ملكية
 له؛ المعدلة والنصوص للدولة

 والتييييدقيق التسيييييير تقييييارير واعتميييياد دراسيييية 
 المركز؛ وتجهيز ترتيب ومشاريع

 األموال استثمار. 

 األقيل عليى ميرات ثالث اإلدارة مجلس يجتمع :0المادة 
 ليزم وإذا اليرئيس، مين بيدعوة عادية، دورة في السنة في

 بنياء أو رئيسيه مين بيدعوة عاديية، غيير دورة في األمر،
 .األعضاء أغلبية طلب على

 فقيييط صيييحيح بشيييكل ييييداول أن اإلدارة مجليييس يسيييتطيع
. أعضيائه مين المطلقية األغلبية حضور معاينة تتم عندما
 مييين البسييييطة باألغلبيييية آرائيييه ويتبنيييى قراراتيييه ويتخيييذ

 األصيييوات، تسييياوي حالييية وفيييي. الحاضيييرين األعضييياء
 .مرجحا الرئيس صوت يكون
 .اإلدارة مجلس سكرتارية المركز مدير يتولى
 من وعضوين الرئيس قبل من االجتماعات محضر ُتَوّقعُ 

 كيل بدايية فيي الغيرض لهيذا تعيينهما يتم المجلس أعضاء
 .خاص سجل في المحاضر وُتَدّونُ  .دورة

د :1المووادة   لجنيية مهمتييه أداء فييي اإلدارة مجلييسَ  ُتسيياع 
 . رئيسه فيهم بمن أعضاء أربعة من مكونة تسيير

 أو اإلذن صيالحيات الوصياية سلطة تمارس :53المادة 
 بميييداوالت يتعليييق فيميييا اإللغييياء أو التعلييييق أو الموافقييية
 : بمايلي المتعلقة اإلدارة مجلس

 السنوات؛ ومتعدد السنوي العمل برنامج 

 التوقعية؛ الميزانية 

 المالية؛ السنة نهاية وحسابات السنوي التقرير 
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 للموظفين؛ األساسي والنظام األجور ساللم 

 والعقارات المعدات وتحويل اقتناء . 
 وفًقييا االسييتبدال، بصييالحية أيًضييا الوصيياية سييلطة تتمتييع

 األميير ميين 05المييادة  فييي عليهييا المنصييوص للشييروط
 1115 إبريل 54 بتاريخ الصادر 15/51 رقم القانوني

 العموميييييية للمؤسسيييييات األساسيييييي للنظيييييام المتضيييييمن
 يحكييم والييذي العمومييية األمييوال رؤوس ذات والشييركات

 . الدولة مع الكيانات هذه عالقات
 اجتماعيييات محاضييير إرسيييال ييييتم الغايييية، لهيييذه وتحقيقيييا
 مدتيييه أجيييل خيييالل الوصييياية سيييلطة إليييى اإلدارة مجليييس

 قيييرارات تكيييون. المقابلييية اليييدورة يليييي اليييذي األسيييبوع
 فتييرة خييالل عليهييا االعتييراض يييتم لييم مييا نافييذة، المجلييس
 .والمالية الفنية الوصاية من يوًما عشر خمسة
 المفعيول سيارية الميالي األثير ذات الميداوالت تصبح وال
 ميين كتابيييا عنييه معبيير بالموافقيية صييريح إعييالن بعييد إال

 .بالمالية الكلف الوزير طرف

 للطييوارئ لالسييتجابة الييوطنيّ  المركييزَ  يييدير :55المووادة 
 بموجيب يعيين ميدير (ميالذ) العموميية الصيحة مجيال في

 وزيير مين اقتيراح عليى بنياء الوزراء مجلس في مرسوم
 . الصحة

 تعيينييه يييتم مسيياعد مييدير مهامييه ممارسيية فييي ويسيياعده
 المسياعد والميدير الميدير مهام إنهاء ويتم. الشروط بنفس
 . الطريقة بنفس

 الضيرورية الصيالحيات جمييع المدير ُيَخّول :52المادة 
 مييع لمهمتييه، وفًقييا المركييز عمييل وتسيييير تنظيييم لضييمان
 بموجييب اإلدارة لمجلييس الممنوحيية الصييالحيات مراعيياة
 . المرسوم هذا ترتيبات
 تطبييييق عليييى (ميييالذ) ميييدير يسيييهر اإلطيييار، هيييذا وفيييي

 ويمثييل اإلدارة؛ مجلييس قييرارات وتنفيييذ واليينظم القييوانين
 االتفاقييييات جمييييع باسيييمها ويوقييع الغيييير تجييياه المؤسسيية
 تنفييذ ويتابع القضاء، لدى المركز ويمثل بهدفها؛ المتعلقة
 . الحجز عمليات جميع وينفذ األحكام جميع
 السييينوات ومتعيييدد السييينوي العميييل برنيييامج الميييدير يعيييد

 السيينة وحصيييلة االسييتغالل وحسيياب التوقعييية والميزانييية
 . المالية

 سيلطة المدير يمارس مهمته، تنفيذ ألغراض :50المادة 
 العميال يعيين العميال؛ جمييع عليى تأديبيية وسيلطة هرمية

 والشيروط للصييغ وطبًقيا التنظيميي للهيكيل وفًقيا ويقيلهم،
 يسيتطيع. بهيا المعميول النصيوص فيي عليهيا المنصوص

 التوقيييع سييلطة لسييلطته الخاضييعين للمييوظفين يفييوض أن
. اإلداريييية الصيييبغة ذات القيييرارات بعيييض أو كيييل عليييى
 علييى ويسييهر( مييالذ) ميزانييية بصييرف اآلميير هييو الميدير
 غيابيه حالية وفي. المركز ممتلكات وُيسير تنفيذها؛ حسن

 ممارسيية فييي المييدير المسيياعد المييديرُ  يخلييف العجييز، أو
 . وظائفه

 فييي( مييالذ) ل اإلداري التنظيييم تحديييد سيييتم :56المووادة 
 . اإلدارة مجلس قبل من معتمد تنظيمي هيكل

 للطيوارئ لالسيتجابة اليوطني المركيز يتيوفر: 51المادة 
 الميزانيية ميوارد على (مالذ) العمومية الصحة مجال في

 :التالية

 اإلقليمية؛ والمجموعات الدولة منح 

 أو االئتمان طريق عن الدولة تقدمه الذي الدعم 
 االقتراض؛

 والماليين؛ الفنيين الشركاء مساهمات 

 اإلدارة؛ مجلس يقبلها التي والوصايا الهبات 

 فييي عليهييا المنصييوص األخييرى المييوارد جمييع 
 بها المعمول التنظيمية النصوص

 والصيييحة الماليييية وزييييري بيييين مشيييترك مقيييرر سييييحدد
 .عليها المنصوص االقتراض إجراءات تطبيق طريقة

 لالسيييتجابة اليييوطني المركيييز نفقيييات تشيييمل :54الموووادة 
 :يلي ما (مالذ) العمومية الصحة مجال في للطوارئ

 التسيير؛ نفقات 

 الموظفين؛ تكاليف 

 بالطوارئ؛ بالتكفل المتعلقة المصاريف 

 التجهيز؛ نفقات 

 بمهمته المتعلقة األخرى المصاريف جميع. 

 ميين( مييالذ) ل التوقعييية الميزانييية إعييداد يييتم :51المووادة 
 اعتمادهيا وبعيد. اإلدارة مجليس إليى وتقيديمها المدير قبل
 أجل خالل عليها للموافقة الوصاية سلطة إلى إرسالها يتم

 المالييية للسيينة السييابقة السيينة ميين مبييردج 10يييوم  أقصيياه
 .المعنية

 1فيي ( مالذ) ل والمحاسبية المالية السنة تبدأ :50المادة
 مالييية سيينة ألول وبالنسييبة مبييردج 11فييي  وتنتهييي ينيياير
 .المرسوم هذا توقيع تاريخ من تبدأ فإنها

 يعيين محاسيب قبيل مين مالذ حسابات تمسك: 51المادة 
 .بالمالية المكلف الوزير من مقرر بموجب

 االلتيييزام عملييييات وتنفييييذ بانتظيييام مكليييف المحاسيييب إن
 المسيييير وهيييو. والسيييداد والتحصييييل والسيييلف بالنفقيييات
 .السلف لصندوق الوحيد

 بموجيب( ميالذ) حسيابات مفيوض تعييين ييتم :23المادة 
 .بالمالية المكلف الوزير من مقرر

 المرسيييوم هيييذا توقييييع تييياريخ مييين اعتبيييارا :25 الموووادة
 مجيال فيي للطوارئ لالستجابة الوطني المركز يستوعب
 لعمليييييات الييييوطني المركييييز( مييييالذ) العمومييييية الصيييحة
 بموجييب المنشييأ العمومييية الصييحة مجييال فييي الطييوارئ
 0517سيييييبتمبر  57بتييييياريخ  الصيييييادر 045المقيييييرر 
 يحييدد أن علييى. وخصييومه أصييوله جميييع إليييه وتحييول
 والييوزير بالصييحة المكلييف الييوزير ميين مشييترك مقييرر
 .التحويل لهذا العملية اإلجراءات بالمالية المكلف

 لهيذا المخالفية السيابقة الترتيبيات جمييع تلغى : 22المادة

 .المرسوم
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 فيميا كل ،المالية ووزير الصحة وزير يكلف :23 المادة
 الجرييييدة فيييي ينشييير اليييذي المرسيييوم هيييذا بتنفييييذ ،يعنييييه

 .يةالموريتان اإلسالمية للجمهورية الرسمية
 الوزير األول

 مسعود محمد ولد باِلل
 الصحــــــــة وزيــــــر
 داهـــــــي ولــــــد المخـــــــــتار

 الماليـــة وزيــــر
 لد محمد أمبــاديو إســــلـــــم

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري

 نصوص تنظيمية

أكتوبر  26صادر بتاريخ  513-2322مرسوم رقم 

يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل وكالة تنمية  2322

 ."الوكالة"القارية األسماك في المياه  الصيد واستزراع

 اإلنشاء والهدف: الباب األول

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  :المادة األولى

األسماك  وكالة تنمية الصيد واستزراع"يطلق عليها اسم 

 (.الوكالة اختصارا" )في المياه القارية

تتمتع الوكالة بالشخصية االعتبارية وباالستقاللية المالية 

 .البحري الوزير المكلف بالصيدوتخضع لوصاية 

يوجد مقر وكالة تنمية الصيد واستزراع األسماك في 

 .نواكشوطاالمياه القارية في 

تهدف وكالة تنمية الصيد واستزراع األسماك  :2المادة 
في المياه القارية إلى ضمان تنمية وتطوير جميع 
المسطحات المائية للصيد القاري وإقامة مزارع لتربية 
األسماك من أجل تثمين مقدرات الثروة السمكية في هذه 
المياه لتلعب دورا إستراتيجيا في محاربة الفقر وانعدام 

ء التغذية وتثبيت السكان في مواطنهم األمن الغذائي وسو
 . األصلية

وتساهم كذلك في تحديد وتنفيذ السياسة وتحضير 
 .النصوص في مجال الصيد القاري واستزراع األسماك

 :وتكلف الوكالة على وجه الخصوص بما يلي
القيام في ظل احترام المحافظة على التنوع  .1

والمساكن بتسيير واستغالل المسطحات  البيئي
األسماك  ائية للصيد القاري واستزراعالم

 وكذلك استخدام مواردها بشكل مستدام؛
المسطحات المائية للصيد  ضمان إعادة إحياء .0

القاري واستزراع األسماك بهدف تحسين 
 إنتاجيتها؛

اإلسهام في توفير بروتينات حيوانية ذات جودة  .1
للحد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية لدى 

 السكان؛
يق االستثمار في المسطحات المائية تنس .4

 الصالحة للصيد القاري واستزراع األسماك؛ 

ضمان إقامة واستغالل وتسيير البنى التحتية  .0
 لتنمية الصيد القاري واستزراع األسماك؛ 

تمهين حرف الصيد القاري واستزراع األسماك  .7
عبر التكوين في مجاالت الصيد والتصنيع 

 والتسويق؛ 
ت الفاعلين المحليين في دعم وتعزيز قدرا .5

مجاالت إحياء وتسيير واستغالل المسطحات 
 المائية للصيد القاري واستزراع األسماك؛ 

إعداد وتنفيذ خطط الستصالح المسطحات  .0
المائية للصيد القاري واستزراع األسماك بما 
في ذلك تحديد إطار لتنظيم أنشطة الصيد 

 القاري واستزراع األسماك؛ 
د القاري واستزراع األسماك تنظيم نشاط الصي .1

عبر إنشاء التعاونيات وتعميم أدوات اإلنتاج 
وتوزيع وتسويق المنتجات المتأتية من الصيد 

 القاري واستزراع األسماك؛ 
النهوض بتثمين منتجات الصيد القاري  .15

 واستزراع األسماك؛ 
تشجيع إنشاء وتطوير صناعات محلية إلنتاج  .11

وتصنيع وتسويق منتجات الصيد القاري 
 واستزراع األسماك؛ 

متابعة إنتاجية المسطحات المائية ومراقبة  .10
معايير النظافة والجودة المطلوبة في أوساط 
زراعة األسماك ومنتجات الصيد وذلك بالتعاون 

 مع الهياكل المتخصصة؛ 
ال الصيد القاري دعم المبادرات في مج .11

 استكماال ألنشطة الزراعة وتنمية المواشي؛ 
النهوض بالشراكة والتعاون الدولي في مجال  .14

 الصيد القاري واستزراع األسماك؛ 
إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول الصيد  .10

 القاري واستزراع األسماك؛
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام  .17

المائية عند  البيئي وتفادي تلوث الموارد
 االقتضاء؛

بصفة عامة، ضمان تنفيذ جميع المهام ذات  .15
العالقة بأهداف الوكالة طبقا للمحافظة على 

 .البيئة

الوكالة عبارة عن مؤسسة ذات هدف علمي : 0المادة 
من األمر القانوني رقم  0وتقني حسب مفهوم المادة 

المتضمن  1115ابريل  54الصادر بتاريخ  15/51
النظام األساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات 
رأس المال العمومي والمنظم لعالقات هذه الكيانات مع 

لتسهيالت وعلى هذا األساس تستفيد من ا. الدولة
أدناه  10و 11، 15المنصوص عليها في المواد 

 . بالنسبة لنظامها اإلداري والمحاسبي والمالي

 التنظيم وسير عمل: الباب الثاني
تدار الوكالة من طرف هيئة مداولة ويجري  :6المادة 

 .تسييرها من طرف هيئة تنفيذية
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مجلس "هيئة مداولة الوكالة يطلق عليها اسم  :1المادة 
 :وتضم باإلضافة إلى رئيسها األعضاء التاليين" دارةاإل
 بالداخلية؛ ممثل عن الوزارة المكلفة -
 ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون االقتصادية؛ -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛ -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري؛ -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالزراعة؛ -
 بالتنمية الحيوانية؛ممثل عن الوزارة المكلفة  -
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمياه والصرف  -

 الصحي؛
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة؛  -
مدير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات  -

 والصيد أو ممثله؛
 ممثل عن العمال؛ -
ممثل عن المنظمات االجتماعية والمهنية  -

األسماك  المنخرطة في الصيد القاري واستزراع
 مستوى نهر السنغال؛على 

ممثل عن المنظمات االجتماعية والمهنية  -
األسماك  المنخرطة في الصيد القاري واستزراع

 .خارج نطاق نهر السنغال
يعين رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بموجب مرسوم 
يتخذه مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المكلف 

سنوات قابلة ( 03) ثالث بالصيد ولمأمورية مدتها
 .ديد مرة واحدةللتج

يمكن لمجلس اإلدارة أيضا أن يدعو إلى دوراته، بصفة 
مراقب، أي شخص يرى أن رأيه وكفاءته أو صفته تفيد 

 .في مناقشة النقاط المدرجة في جدول األعمال
في إطار مأموريته، يستعين مجلس اإلدارة بلجنة 

يعينها من بين " لجنة التسيير"مصغرة يطلق عليها 
ا السلطات الضرورية لمراقبة ومتابعة أعضائه ويخوله

 . مداوالته بصفة دائمة
 .تسند سكرتارية مجلس اإلدارة إلى المدير العام للوكالة

غير أنه إذا فقد أحد األعضاء الصفة التي تم بموجبها 
وللمدة المتبقية من  تعيينه يتم استبداله بنفس الصيغة

 .المأمورية
على أساس يتلقى الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 

 .وظائفهم، عالوات وامتيازات وفقا للنظم المعمول بها

تسند إلى مجلس اإلدارة جميع السلطات : 4المادة 
الالزمة لتوجيه ودفع ومراقبة نشاطات الوكالة مراعاة 

من األمر  05للصالحيات المعترف بها بموجب المادة 
 1115ابريل  54الصادر بتاريخ  15/51القانوني رقم 

وصاية والوزير المكلف بالمالية ويداول مجلس لسلطة ال
 :اإلدارة بوجه خاص حول

الميزانية السنوية وتعديالت الميزانية السنوية عند  -
 االقتضاء والحسابات التقديرية؛ 

 لسنوات؛اخطة العمل السنوية ومتعددة  -
 الكشوف المالية وحساب التشغيل؛  -
 التقرير السنوي لمفوض الحسابات؛  -
 فض الهبات والوصايا واإلعانات؛الموافقة أو ر  -
 برنامج االستثمار وخطة التمويل؛ -

االتفاقيات القائمة بين الوكالة وبين هيئات أخرى  -
 أو مؤسسات؛ 

الهيكلة التنظيمية والنظام األساسي للعمال  -
العمال ومسطرة  وطريقة احتساب اجور
 اإلجراءات والنظام الداخلي؛ 

ء منها بناء التعيين في مناصب المسؤولية واإلعفا -
 على اقتراح المدير العام؛

 االقتناء والتصرف أو مبادلة األصول الثابتة؛ -
 .استحداث ممثليات -

يجب على المدير العام إطالع مجلس اإلدارة على 
 .المشاكل العامة المتعلقة بسير عمل الوكالة

( 04)يجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادية  :1المادة 
 .بناء على دعوة من رئيسهمرات على األقل في السنة 

ترسل الدعوة وجدول األعمال ووثائق العمل الخاصة 
بدورة مجلس اإلدارة إلى األعضاء بما ال يقل عن ثمانية 

ويمكن تخفيض هذا األجل إلى أربعة . أيام مقدما( 08)
أيام في الحاالت االستعجالية بناء على قرار من ( 04)

رة استثنائية كلما غير أنه يمكن أن يجتمع في دو. الرئيس
كان ذلك ضروريا بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب 

 .من نصف أعضائه
ال يمكن لمجلس اإلدارة أن يداول بشكل صحيح إال 

وإذا لم يتحقق . بحضور نصف األعضاء إلى الدورة
النصاب القانوني فإن دورة ثانية لمجلس اإلدارة يمكن 

ام دون أي( 03)أن تنعقد بشكل صحيح بفارق ثالثة 
 .حصول النصاب القانوني

يتخذ مجلس اإلدارة قرارته باألغلبية البسيطة لألعضاء 
وعند تعادل األصوات فإن صوت الرئيس . الحاضرين

 .يكون مرجحا
يعتبر الحضور إلى الجلسات العادية لمجلس اإلدارة 

وإذا امتنع أحد اإلداريين عن الحضور إلى ثالث . إلزاميا
الية لمجلس اإلدارة فإن جلسات عادية متت( 03)

مأموريته تنتهي بقوة القانون إال في حاالت القوة القاهرة 
 .التي يجب إثباتها أمام الرئيس أو سلطة الوصاية

توقع محاضر الجلسات من طرف الرئيس واثنين من 

أعضاء مجلس اإلدارة يتم تعيينهما لهذا الغرض في 

ويتم مسك سجل . ومن السكرتير بداية كل دورة

للمداوالت ويجب ترقيمه والتوقيع عليه باألحرف 

األولى، قبل أي استخدام، من طرف رئيس مجلس 

 .اإلدارة

تحال محاضر الجلسات إلى سلطة الوصاية في ظرف 
وتصبح مداوالت مجلس . أيام بعد الجلسة (08)ثمانية 

اإلدارة نافذة ما لم يتم االعتراض عليها في أجل قدره 
عد تاريخ تلقي قرارات ب( 10) خمسة عشر يوما
 .السلطات الوصية

وتمارس سلطات الوصاية كذلك صالحية الترخيص 
تتمتع كذلك بسلطة  و. والموافقة والتعليق أو اإللغاء

 05اإلحالل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 
 54الصادر بتاريخ  15/51من األمر القانوني رقم 

 .المذكور أعاله 1115ابريل 
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يعين مجلس  ،لغرض مراقبة ومتابعة مداوالته: 0المادة 
اإلدارة من بين أعضائه لجنة تسيير تتألف من أربعة 

وجوبا الرئيس وممثل  أعضاء يكون من بينهم( 04)
 .الوزارة المكلفة بالصيد وممثل الوزارة المكلفة بالمالية

كل شهرين وكلما ( 01) تجتمع لجنة التسيير مرة واحدة
تداول . على دعوة من رئيسهاكان ذلك ضروريا بناء 

لجنة التسيير باألغلبية المطلقة لألصوات وفي حالة 
 .تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

التي تتخذها لجنة التسيير حول األمور  تحال المداوالت
التي تم تكليفها بها صراحة من قبل مجلس اإلدارة إلى 

س سلطات الوصاية وفق نفس الشروط المطبقة على مجل
 .اإلدارة

يخضع تنظيم وسير مجلس اإلدارة، في كل ما  :1المادة 
لم تنص عليه المواد أعاله، لترتيبات المرسوم رقم 

المحدد  1115أغسطس  11الصادر بتاريخ  15/110
لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات 

 .العمومية وتعديالته

القانوني رقم من األمر  0تأسيسا على المادة  :53المادة 
، يتألف 1115ابريل  54الصادر بتاريخ  15/51

التنفيذي للوكالة من مدير عام يساعده مدير عام  الجهاز
مساعد يتم تعيينهما بموجب مرسوم صادر عن مجلس 
. الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري

 .ويتم إنهاء وظائفهما بنفس الشكل
عن المدير العام في حالة ينوب المدير العام المساعد 

 .غياب أو مانع
تحدد المزايا الممنوحة للمدير العام والمدير العام 
المساعد في مداولة لمجلس اإلدارة تصادق عليها سلطة 

 .الوصاية بصفة نظامية

مراعاة للسلطات المعترف بها لمجلس : 55المادة 
اإلدارة وللوزير المكلف بالصيد البحري والوزير 

مالية وفقا للنظم المعمول بها وكذا المرسوم المكلف بال
الحالي، يمنح المدير العام الصالحيات الالزمة لضمان 

ويتخذ كافة القرارات أو . تنظيم وحسن سير الوكالة
 .المبادرات المفيدة لهذا الغرض

وعلى هذا األساس فإن المسؤوليات التالية تؤول إلى 
 :المدير العام

 النظم؛يسهر على تطبيق القوانين و -
 يتحمل المسؤولية أمام مجلس اإلدارة؛ -
يكلف بتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة ولجنة  -

 التسيير؛
 يعتبر اآلمر الوحيد بصرف الميزانية؛ -
 يقوم بتسيير األمالك؛  -
 يوقع العقود واالتفاقيات مع الغير؛ -
يقوم باكتتاب وتحديد أجور العمال حسب الشروط  -

المعمول بها  والتدابير المنصوص عليها في النظم
 والتي يحددها مجلس اإلدارة؛

يقوم بتسيير العمال وفق الشروط المنصوص  -
عليها في النظم المعمول بها ووفقا للنظام 

 االساسي للعمال؛

يمارس السلطة الهرمية والصالحيات التأديبية  -
 على جميع العمال؛

يمثل الوكالة أمام القضاء في عالقاتها مع الغير  -
 الخارجية؛وعالقاتها 

يحضر خطة العمل السنوية ومتعددة السنوات  -
والميزانية التقديرية وحساب التشغيل وموازنة 

 .نهاية السنة المالية
يمكن للمدير العام للوكالة أن يفوض، على مسؤوليته، 

جميع أو بعض المستندات ذات  سلطة التوقيع على
 .الطابع اإلداري للمعاونين الذين يختارهم

 النظام اإلداري والمالي والمحاسبي: ثالباب الثال
من األمر القانوني رقم  0تأسيسا على المادة  :52المادة 

المذكور  1115ابريل  54الصادر بتاريخ  15/51
أعاله، يخضع عمال الوكالة للنظام األساسي للعمال وفقا 

 . ألحكام مدونة الشغل واالتفاقية الجماعية المعمول بها

 :ل الوكالة منيتكون عما :50لمادة ا
 الوكالة؛ العمال المكتتبين من طرف -
 .لدى الوكالة الموظفين المعارين -

توضح الهيكلة الهرمية للوكالة تنظيم هذه  :56المادة 
وتحدد بموجب مداولة في مجلس اإلدارة يتم . األخيرة

التصديق عليها حسب األصول من طرف الوصاية 
 . والوزير المكلف بالمالية

هيئات التي تتضمنها الهيكلة الهرمية يجب أن تكون ال
 .متطابقة مع خصوصية الوكالة

 :تتألف موارد الوكالة من: 51المادة 
 :موارد عادية . أ

الموارد العادية تتألف من إعانات ومخصصات تمنحها 
 الدولة؛
 :موارد استثنائية . ب

 :الموارد االستثنائية تتكون من
العائدات المتأتية من خبرات وخدمات مقدمة  -

 للغير؛
 هبات ووصايا؛ -
 أموال دعم ومساهمات؛ -
أية إعانات متأتية من صناديق وطنية وإقليمية  -

 .ودولية

 :تتألف نفقات الوكالة من: 54المادة 
 : نفقات تسيير وعلى وجه الخصوص. أ

 أجور ورواتب؛ -
 مصاريف التسيير العام؛ -
 مصاريف المعدات والمنتجات المختلفة؛ -
 .صيانة المباني والمنشآت -
 . نفقات استثمار. ب

تحال الميزانية التقديرية للوكالة، بعد مداولة : 51المادة 
مجلس اإلدارة، إلى سلطة الوصاية وإلى الوزير المكلف 

يوما قبل  (15) بالمالية للمصادقة في أجل قدره ثالثون
 .بدء السنة المالية المعتبرة
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في  تبدأ السنة المالية والمحاسبية للوكالة :50المادة 
باستثناء السنة المالية  مبرجد 11ح يناير وتنتهي يوم فات

 .المرسوم األولى التي تبدأ اعتبارا من إصدار هذا

يتم مسك محاسبة الوكالة وفق قواعد  :51المادة 

المحاسبة العمومية المنصوص عليها في الخطة 

المحاسبية الوطنية وذلك من طرف محاسب يعينه وزير 

يكلف المحاسب بالمسؤولية عن انتظام وتنفيذ  .المالية

وااللتزامات والتحصيل والدفع المسبق، وهو  اإلرادات

المسير الوحيد لصندوق السلفة وصندوق إيرادات 

الغرفة المالية لدى محكمة  أمام مساءلته وتمكن. الوكالة

 .الحسابات

يعين الوزير المكلف بالمالية مفوض  :23المادة 
مهمة تدقيق السجالت والصندوق  حسابات توكل إليه

واألوراق المالية وقيم الوكالة ومراقبة صحة ونزاهة 
 .عمليات الجرد والموازنات والحسابات

ولهذا الغرض، يمكنه أن يقوم في أي وقت بعمليات 
التدقيق والرقابة وأن يقدم تقريرا بذلك إلى مجلس 

ويمكن لمفوض الحسابات، إذا رأى ذلك مناسبا، . اإلدارة
. أن يطالب باستدعاء دورة استثنائية لمجلس اإلدارة

ويلزم مفوض الحسابات ومفتشو المالية والمدققون 
الخارجيون بإرسال نسخ من تقاريرهم إلى محكمة 

 .الحسابات
يجب أن يوضع الجرد والموازنة وحسابات كل سنة 
مالية تحت تصرف مفوض الحسابات قبل دورة مجلس 

ادقة على هذه المستندات قبل اإلدارة الرامية إلى المص
 .بعد ختم السنة المالية (51)نهاية أجل قدره ثالثة أشهر 

يعد مفوض الحسابات تقريرا يقدم فيه، أمام الوزير 
المكلف بالمالية، عرضا حول تنفيذ المهمة الموكلة إليه 
ويشير عند االقتضاء إلى اإلختالالت ومكامن النقص 

تقرير إلى مجلس إدارة ويحال هذا ال. التي قد يالحظها
الوكالة الذي يمكنه أن يستحدث اآلليات المناسبة للرقابة 

 .الداخلية
يتم توجيه الدعوة إلى مفوض الحسابات لحضور دورة 

( 51)مجلس اإلدارة الذي يجتمع في أجل قدره ثالثة 
أشهر بعد ختم السنة المالية من أجل الموافقة على 

 .الحسابات

 نتقالية وختاميةأحكام ا: الباب الرابع
للوكالة بمقرر صادر عن الوزير  تنشأ فروع: 25المادة 

 .المكلف بالصيد البحري بعد مداولة مجلس اإلدارة

ينشأ مجلس توجيهي لترقية الصيد القاري : 22المادة 
 .واستزراع األسماك بموجب هذا المرسوم

وتحدد تشكيلة ومهام وسير عمل المجلس التوجيهي 
بمقرر مشترك  القاري واستزراع األسماكلترقية الصيد 

بين كل من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير 
المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف 

 .بالبيئة

تخضع صفقات الوكالة للترتيبات القانونية : 20المادة 
 .والتنظيمية المعمول بها في الصفقات العمومية

لوكالة لعمليات الرقابة الخارجية تخضع ا :26المادة 
التي تنص عليها الترتيبات التشريعية والتنظيمية التي 

 .تخضع لها مراقبة المالية العامة

أمالكها تؤول  في حال تم حل الوكالة فإن: 21المادة 
إلى الدولة والتي ستقوم بتنفيذ االلتزامات التي تعهدت 

 . بها الوكالة

واالقتصاد البحري  يكلف وزير الصيد :24المادة 
ووزير المالية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير الصيد واالقتصاد البحري

 محمد عابدين امعييف
 وزير المالية

 اسلم ولد محمد امبادي

اإلسكان والعمران واالستصالح وزارة 
 الترابي

 نصوص تنظيمية
نوفمبر  25صادر بتاريخ  512-2322مرسوم رقم 

الصادر بتاريخ 501-2354يلغي المرسوم رقم  2322
الذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية  2354أكتوبر  05

ومكاتب أرباب العمل،  لتأهيل وتصنيف المقاوالت،
والتجهيزات العمومية، ومكاتب الرقابة في قطاع البناء 

كما يقضي بوضع نظام تأهيل وتصنيف المقاوالت 
 .الوطنية للبناء واألشغال العامة

 الموضوع ومجال التطبيق: الفصل األول
من أجل ضبط صفقات البناء واألشغال  :المادةاألولى

العمومية المبرمة باسم الدولة من قبل الوزارات 
 هيزات العمومية،المسؤولة عن األشغال العمومية والتج

والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، يهدف  والمياه،
المقاوالت  وتصنيف نظام تأهيل إلى وضع هذا المرسوم

 نشاطا تمارس الوطنية للبناء واألشغال العمومية، التي
 بهذا الملحق الجدول في المدرجة األنشطة من أكثر أو

 .المرسوم

 مؤهلة أنها على االعتراف بمقاولة وطنية يتم: 2المادة 
 التأهيل والتصنيف لجنة تحُكم بذلك عندما معين لنشاط
 على من هذا المرسوم،( 10) المادة في إليها المشار
 طرف المقاولة من المقدمة وثائق إثبات الخبرة أساس

 وبأن والموقعة من طرف زبنائها أصالة عن أنفسهم،
 يتالءم مع التعريف تمارسه المقاولة الذي النشاط

 .النشاط لهذا المصنف
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 تقوم األشغال التي بوثائق إثبات فقط االعتراف يتم
 موظفيها عن طريق مباشر بشكل المقاولة بإنجازها
 .الباطن من مقاولة دون الخاصة، ومعداتها

 حسب فئات إلى المؤهلة تصنف المقاوالت :0المادة 
 العمل وحجم إنتاجها لوسائل والنوعية الكمية األهمية
يحدد مقرر  و .الفنية وكفاءاتها به، القيام يمكنها الذي

 عدد صادر عن الوزير المكلف باألشغال العمومية
 في المدرجة القطاعات من قطاع لكل المقابلة الفئات
 التصنيف عتبات وكذلك المرسوم، لهذا المرفق الجدول
 على حدة؛ فئة كل داخل

 :ال تنطبق ترتيبات هذا المرسوم على :6 المادة
 استدعاءات عروض المناقصات الدولية؛ 
  الصفقات التي يقل مبلغها عن المبلغ الذي يحدد

بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجهيزات 
العمومية، طبقا للترتيبات المتعلقة بسقف 
الصفقات العمومية، والصفقات المحجوزة، 
وتلك المتعلقة بمبدأ التفضيل الوطني، والمحددة 

ير األول، طبقا بمقرر صادر عن الوز
 .مدونة الصفقات العمومية لترتيبات

 المقاوالت تأهيل وتصنيف إجراءات: الثاني الفصل
 طلب الدخول في التأهيل والتصنيف: 1المادة 

 من تقديمها أو الدخول في التصنيف طلبات إرسال يتم
 للجنة الدائمة األمانة إلى المعنية المقاوالت طرف
 من هذا المرسوم، وتتم( 10)المادة  في إليها المشار

 .اإلدارة تقدمها التي النماذج على صياغتها
 بما مرفقة أعاله إليها المشار الطلبات تكون أن يجب
 :يلي

 السجل في الشركة تسجيل شهادة من مستخرج 
 التجاري؛

 للضمان الوطني الصندوق عن صادرة شهادة 
 عدد العمال ومبلغ الرواتب تحدد االجتماعي

 السنوات خالل المقاولة قبل من المعلن عنها
 إنشاء منذ أو الثالث المنصرمة، المالية
 ثالث من أقل منذ قد أنشئت كانت إذا المقاولة
 سنوات؛

 عن اإلدارة العامة للضرائب  صادرة شهادة
 خالل المحقق األعمال فيها حجم يذكر

 المقاولة إنشاء منذ أو الماضية الثالث السنوات
 ثالث من أقل منذ األخيرةإنشاء هذه  كان إذا

 سنوات؛
 تحديد مع للمقاولة، الفنية شهادات الخبرات 

المالي على  وحجمها المنجزة األشغال طبيعة
 تنفيذها، وتاريخ ومكانها وجه الخصوص،

 الذين أرباب العمل وعناوين أسماء وكذلك
طواقم  و المذكورة، األشغال من استفادوا
 ال. األشغالعلى تنفيذ  أشرفوا الذين الخبرة
 المقاوالت على الفقرة هذه أحكام تسري

تأهيل  شهادة لها تصدر والتي المنشأة حديثاً 

 من (7) المادة ألحكام وفقاً  مؤقتة وتصنيف
 المرسوم؛ هذا

 بشكل يتطابق مع  المقاولة معدات قائمة
احتياجات النشاط المنبثق عن التصنيف أو 

ء اقتنا تواريخ ذكر التصنيفات المطلوبة، مع
 شراء تلك المعدات؛ وقيم

 تحديد مع والمؤطرين المشرفين قائمة 
 المهنية؛ مؤهالتهم

  شهادة تحمل الرقم الضريبي لدى اإلدارة
 العامة للضرائب؛

  شهادة انتظام ضريبي صادرة عن اإلدارة
 العامة للضرائب؛

  نسخة من الحصيلة المحاسبية للمقاولة خالل
من الخمس سنوات المنصرمة، موقعة أصالة 

 .طرف مصالح الضرائب

 والتصنيف التأهيل شهادة :4المادة 
 المشار والتصنيف لجنة التأهيل من اقتراح على بناءً 
المكلف  الوزير يصدر ،(10)المادة  في إليها

للمقاولة  وتصنيف تأهيل شهادة بالتجهيزات العمومية
 التي األنشطة أو النشاط الخصوص وجه على يحدد فيها

من  تصنيفها تم التي والفئة لها مؤهلة بأنها االعتراف تم
 .ضمنها

 المرسوم المحددة في هذا الشروط تستوفي كل مقاولة
تحصل  أعاله، (0)المادة  ألحكام فنيا وفًقا ملًفا وتقدم

( 75)ستين  تتجاوز ال مدة خالل المذكورة على الشهادة
 .لملفها تقديمها تاريخ من يوًما

 شهادة على حديًثا إنشاؤها تم التي المقاوالت ستحصل
 تتحول أن للتجديد، قابلة سنة فترة نهاية في يمكن، مؤقتة
ملفا فنيا يثبت  المقاولة تقدم أن بشرط نهائية شهادة إلى

وسائلها الفنية، وكفاءة فريق عملها، ووسائلها المالية، 
 بها قامت التي وطبعا وثائق إثبات إنجازها لألشغال

 الفترة؛ هذه خالل

 والتصنيف التأهيل شهادة صالحية :1ة لمادا
 1ثالث  صالحة لمدة التأهيل والتصنيف شهادة تصدر
إلعادة  تخضع أن يجب بعد هذه المدة، و. سنوات
استمرار  اللجنة تؤكد أن يمكن. اللجنة طرف من الفحص
 .الشركة تصنيف إعادة أو الممنوحة، األهلية
 في النظر إعادة تطلب أن مقاولة ألي يجوز ذلك، ومع

 .قد تطرأ عليها تغييرات أي لمراعاة وقت أي في حالتها
 يعد لم أو نشاطها، عن توقفت نهائيا مقاولة أي على

هذه  تعيد أن لتأهيلها الصادرة للشهادة مطابقاً  نشاطها
 الحالة، هذه وفي. للجنة الدائمة السكرتارية إلى الشهادة
 التأهيل المكلف بالتجهيزات العمومية الوزير يبطل

 .سابقا للمقاولة الممنوحين والتصنيف

 االعتراضات: 0لمادة ا
 المؤهالت على تحصل لم أنها تعتبر مقاولة ألي يجوز

 إعادة اللجنة من تطلب أن تستحقه الذي التصنيف أو
 كحد( 0)شهرين  فترة اللجنة ُتمنح. ملفها في النظر
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 الشركة إلبالغ الطلب، استالم تاريخ من أقصى،
 .بردها عليها المتقدمة

 إلى فإنها ترسل يرضي الشركة، ال قرار اللجنة كان إذا
 توضح مذكرة التجهيزات العمومية عن المسؤول الوزير

 .شكواها أسباب من خاللها
 العمومية البناء واألشغال مقاوالت قبول: الثالث الفصل

 للترشح للصفقات العمومية
 مناقصات صفقاتتجوز المشاركة في  ال :1 المادة
 الدولة إال باسم ُتطلق التي العمومية األشغال و البناء

 هذا أحكام وفق وتصنيفها تأهيلها تم التي للمقاوالت
 .المرسوم

 التأهل شهادة من مصدقة لنسخة إن تقديم المقاولة
 المنصوص الفني الملف تقديم ال يعفيها من والتصنيف

باستثناء العناصر في إجراءات الصفقات العمومية،  عليه
 .الفنية للعرض التي تمكن من مطابقة العرض

 المسؤولين بين الوزراء مشترك مقرر يحدد :53 المادة
 العمومية، الحد التجهيزات العمومية واألشغال عن

 المقاولة قبول يجوز الذي للعقد السنوي للمبلغ األقصى
أجله، وذلك بالنسبة لمختلف  من للمناقصة معينة فئة من

 القطاعات الوزارية؛

 المرسوم بهذا الملحق الجدول استكمال يمكن :55المادة 
المكلف بالتجهيزات  الوزير من بمقرر تعديله أو

 التأهيل من طرف لجنة اقتراح على بناءً  العمومية
 .والتصنيف

 وتصنيف المقاوالت تأهيل لجنة: الرابع الفصل
 ومهامها وصالحياتها اللجنة تشكيلة: 52المادة 

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالتجهيزات العمومية، لجنة 
 واألشغال البناء مقاوالت وتصنيف وطنية تكلف بتأهيل

 طلبات تلك الشركات؛ بفحص وتكلف العمومية،
 المكلفة للوزارة العام األمين اللجنة هذه يرأس

 :بالتجهيزات العمومية، وتشمل
 باالقتصاد؛ المكلفة الوزارة عن ممثال 
 بالمالية؛ المكلفة الوزارة نع ممثال 
 بالتجهيزات  المكلفة الوزارة عن ممثلْين

 العمومية؛
 ممثلْين عن الوزارة المكلفة باألشغال العامة؛ 
 بالمياه والصرف  المكلفة الوزارة عن ممثال

 الصحي؛
 بالزراعة؛ المكلفة الوزارة عن ممثال 
 والمعادن؛ بالطاقة المكلفة الوزارة عن ممثال 
  الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية ممثال عن

 المستديمة؛
 ممثال عن وزارة التجارة والصناعة؛ 
 الموريتاني؛ المركزي البنك عن ممثال 
 للضرائب؛ العامة المديرية عن ممثال 
  ممثلْين عن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات

 العمومية؛
 للضمان الوطني الصندوق عن ممثال 

 االجتماعي؛

 المدنيين المهندسين سلك عن ممثال 
 الموريتانيين؛

 المعماريين المهندسين سلك عن ممثال 
 الموريتانيين؛

  ثالثة ممثلين عن االتحاد الوطني ألرباب
 .العمل الموريتانيين

 :بما يلي والتصنيف التأهيل لجنة تكلف :50المادة 
  إعداد نظامها الداخلي الذي ستتم المصادقة

جهيزات عليه من طرف الوزير المكلف بالت
 العمومية؛

  تحديد جداول تصنيف المقاوالت، وتقديمها
للمصادقة عليها من طرف الوزير المكلف 

 بالتجهيزات العمومية؛
 بهذا الملحق الجدول في الواردة األنشطة تحديد 

 المرسوم؛
 ومتابعتها؛ ومركزتها الشركات معلومات جمع 
 من المقدمة والتصنيف التأهيل طلبات دراسة 

 الشركات؛
 بمؤهالت تتعلق أخرى مسألة أي دراسة 

 الوزير إليها والتي يحيلها المقاوالت وتصنيف
 .المكلف بالتجهيزات العمومية

 كان كلما والتصنيف التأهيل لجنة تجتمع: 56المادة 

. الشهر خالل األقل على واحدة ومرة ضرورًيا ذلك

 يكلف الذي رئيسها من على استدعاء اللجنة بناء تنعقد

 .االجتماع أعمال بإعداد مشروع جدول أيًضا

 حالة إال في صحيح اللجنة بشكل أن تتداول ال يمكن

 .أعضائها ثلثي عن يقل ال حضور

 حالة وفي. األصوات بأغلبية اللجنة قرارات تتخذ

 .الرئيس مرجحا يعتبر صوت عدد األصوات تساوي

يتولى مكلف بمهمة أو مستشار أو مدير : 15المادة 

طرف الوزير المكلف بالتجهيزات  مركزي معين من

العمومية، عمل السكرتاريا الدائمة للجنة، ضمن ممثلي 

 هذا القطاع الوزاري، أعضاء اللجنة؛

 الملفات بتحضير الدائمة السكرتاريا تتكفل :54المادة 
والتصنيف، وتحرر  التأهيل لجنة إلى ستقدم التي

الرئيس  يوقعها أن يجب التي اجتماعاتها محاضر
تقوم السكرتاريا الدائمة  .اللجنة الحاضرون اءوأعض

 .بمسك سجل التأهيل والتصنيف

أعضاء اللجنة على بدل شهري يحصل  :51المادة 
 .يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية

 العقوبات: الفصل الخامس
 الواردة للبيانات تعديل أو احتيال أي يؤدي :50 المادة
 إلى الداعمة، للمستندات تزوير أو التأهيل شهادة في

 الجنائية، بالمتابعات المساس دون المقاولة، تعرض
 :التالية للعقوبات
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 التأهل والتصنيف لمدة لشهادة المؤقت السحب 
 سنتين؛ إلى أشهر( 7)تتراوح بين ستة 

 نهائيا الشهادة سحب. 
تعلن العقوبة وتبين أسبابها من طرف الوزير المكلف 

ية بعد أن يوجه الدعوة إلى المقاولة بالتجهيزات العموم
لتقديم وسائل دفاعها في اآلجال المقدمة من طرف 

 .ويتم إشعار المقاولة بتلك العقوبة. اإلدارة

 ترتيبات انتقالية: السادس الفصل
بعد ثالثة  التنفيذ حيز المرسوم هذا يدخل :51المادة 

 ذلك، ومع. الرسمية الجريدة في نشره من أشهر (1)
الفعلي  التاريخ هذا قبل بدأت التي المنافسة إجراءات فإن

الصادر  101-0517 المرسوم ستظل خاضعة ألحكام
 .أعاله المذكور 0517أكتوبر  11بتاريخ 

-0517المرسوَم رقم  ،يلغي هذا المرسومُ  :23المادة 
، الذي يقضي 0517أكتوبر  11الصادر بتاريخ  101

ومكاتب  المقاوالت، وتصنيف بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل
في قطاع البناء  أرباب العمل، ومكاتب الرقابة

 .والتجهيزات العمومية

يكلف وزير اإلسكان والعمران  :25المادة 
واالستصالح الترابي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

 سيد أحمد ولد محمد
 وزير المالية

 اسلم ولد محمد امبادي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نصوص تنظيمية 
سبتمبر  03صادر بتاريخ  501-2322مرسوم رقم 

-524عدل بعض ترتيبات المرسوم رقم ي 2322
المتضمن ، المعدل، 2334مبر جد 6بتاريخ  2334

النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين و 
 .االستشفائيين الجامعيين

من  (جديدة) 11 تلغى ترتيبات المادة :المادة األولى
مبر جد 4الصادر بتاريخ  0557-107المرسوم رقم 

بالمدرسين  ، المعدل، المتضمن النظام الخاص0557
وتستبدل  الباحثين الجامعيين واالستشفائيين الجامعيين

 :كما يلي
 : (جديدة) 01لمادة ا

النظام األساسي للموظفين أحكام استثناء من  .1
والوكالء العقدويين للدولة ونظام المعاشات 
المدنية للدولة، فإن المدرسين الباحثين الجامعيين 

لمرسوم رقم لواالستشفائيين الجامعيين الخاضعين 
المعدل،  ،0557دجمبر  4بتاريخ  107-0557

لمدرسين الباحثين لالمتضمن النظام الخاص 

يعملون الذين امعيين واالستشفائيين الجامعيين الج
حق المن  يستفيدونمؤسسات التعليم العالي ضمن 

( 70)ن وثمان وست بلوغهم حد في التقاعد عند
 .سنة

أعاله، ال  1أن الحد العمري الوارد في الفقرة . 0
يمكن أن يترتب بموجبه مزاولة المدرسين 
الباحثين الجامعيين واالستشفائيين الجامعيين مهام 

والبحث في أخرى غير وظائف التدريس 
 مؤسسات التعليم العالي، عند بلوغهم خمس

 .سنة( 70)ن ووست
بالنسبة  التقاعد بشكل معجل إلىشروط اإلحالة  .1

للمدرسين التابعين ألسالك التعليم العالي هي نفس 
للموظفين العام الشروط المقررة في النظام 

والوكالء العقدويين للدولة ونظام المعاشات 
نية وال يمكن أن يؤخر الحد العمري المبين المد

 .أعاله 1في الفقرة 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 2المادة
 .ومالمرس

يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي و : 0المادة 
ما والعمل و وزير المالية، كل في وزير الوظيفة العمومية

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

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود
 والعملوزير الوظيفة العمومية 

 محمد ولد عبد هللا ولد عثمان
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 محمد األمين آبي الشيخ الحضرامي 

 وزير المالية
 مباديأاسلم ولد محمد 

 إعالنـــــات -6

 52203/2322: إعالن ضياع رقم
في يوم األربعاء الموافق التاسع من شهر نوفمبر من سنة 

 .ألفين و إثنين و عشرين
الشيخ سيديا ولد موسى، موثق / حضر لدى مكتبنا نحن ذ

 .عقود معتمد بانواكشوط
في أمبود،  1151الحسين اشريف هاشم، المولود سنة : السيد

 .1405517401الحامل للرقم الوطني للتعريف 
و صرح بأنه يعلن عن ضياع محضر الرهن المسجل على 

 .دائرة اترارزة 11071: السند العقاري رقم
******************** 

 5000/2322: تصريح بعدم بيع قطعة أرضية رقم
في يوم األربعاء السابع عشر أغسطس ألفين و إثنين و 

 .عشرين
أحمدي ولد حمادي، موثق العقود / حضر لدى مكتبنا نحن ذ

محمدو عبد القادر أحمد بكار، المولود : ، السيد1بالمكتب رقم 
وطني للتعريف في روصو، الرقم ال 11/10/1170بتاريخ 

، و صرح بأنه لم يبع القطعة األرضية رقم 0000571014
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، الواقعة في عرفات، موضوع السند العقاري رقم 700
و لم ( المصرح)باسم محمدو عبد القادر أحمد بكار  5071

وفق  –يتصرف فيها أي تصرف يخرجها من ملكيته
 .-تصريحه

ا و عليه تم تضمين ملخص هذا العقد بسجل أصول مكتبن
حيث وقع المصرح على ما جاء فيه بعد قراءته و االحتفاظ 

 .به و اإلبقاء عليه بدون تغيير أو تبديل
و لهذا سلمنا هذا التصريح المكون من صفحة واحد للمعني 

 .بعد قراءته له
******************** 

 إعالن للجمهور
نعلن نحن األستاذ محمد األمين أحمد لمرابط، محامي لدى 

الموريتانية مكلف بتصفية فرع بنك قطر الوطني في المحاكم 
 1774موريتانيا المقيد في السجل التجاري تحت الرقم 

بتاريخ ( التحليلي) 07511و ( الكرنولوجي)
أوقية، قد  755.555.555برأس مال قدره  51/57/0550

تم سحب اعتماده بناء على طلب منه من طرف مجلس 
المالي للبنك المركز االحتراز و التسوية و االستقرار 

و تم وضعه تحت  55/15/0500الموريتاني بتاريخ 
 .التصفية اإلدارية

و عليه نطلب من كل المعنيين االتصال بنا على العنوان 
، تفرغ 51عمارة سريكوما، الطابق األول، الشقة رقم : التالي

زينة، شارع القدس، انواكشوط موريتانا، هاتف رقم 
40711515 
 ahmedlemrabott@gmail.Com: رونيالبريد اإللكت

******************** 
 FA 515555005150050051555رقم 

 15/50/0500: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

لشؤون السياسية الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام ل
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

الجمعية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
الموريتانية للحد من بطالة الشباب و الحماية من التطرف، 

 : ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
فوف التنمية االجتماعية، الحد من البطالة في ص: هدفها

الشباب، الوقاية من التطرف، محاربة األمية، التحسيس حول 
الوعي االجتماعي و الصحي، الشراكة مع الفاعلين في 

 . المجالين االجتماعي و التنموي للنهوض بالتنمية في البلد
 0انواكشوط الشمالية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 .لعصابه
 كيفه -لعصابه: مقر المنظمة

 :لتدخلمجال ا
تعزيز النمو االقتصادي المستدام و : المجال الرئيسي

المشترك و المستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل 
 . الالئق للجميع
 .الحصول على وظائف الئقة: 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 خديجة سعد بوه الشيخ إبراهيم(: ة)الرئيس 
 ريم أحمد جدو سيدنم(: ة)العام ( ة)األمين 
 زينب محمد اسويد أحمد: المالية( ة)أمين 

 15/15/0510: مرخصة منذ
******************** 

 FA 515555170050050051117رقم 
 04/50/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

يستبشرون للعمل  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الخيري، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعي : هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1لت انواذيبو، والية داخ 0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي
و ضمان الوصول إلى العدالة ألغراض التنمية المستدامة، 

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

الوصول إلى . 0. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 الله فاطم أباي اصفيف(: ة)الرئيس 
 أحمود سيدي محمودالله عيشة (: ة)العام ( ة)األمين 
 مينه أحمود سيدي محمود: المالية( ة)أمين 

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

 FA 515555171011050054000رقم 
 10/11/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 
الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 
ة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظم

جمعية دالي كمبه لرعاية المكفوفين، ذات البيانات : المسماة
 : التالية
 منظمة: النوع
 اجتماعية : هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
الوصول إلى . 0. المساواة بين الجنسين. 1: المجال الثانوي

 .ول إلى الصحةالوص. 1. تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي
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 سيدي محمد شيباخ عمار(: ة)الرئيس 
 خديجة ألف عمار(: ة)العام ( ة)األمين 
 حسني ألف محمد المختار: المالية( ة)أمين 

 01/51/0511: مرخصة منذ
******************** 

 FA 515555001150050051505رقم 
 17/50/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5تيبات المادة طبقا لتر
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

النسوية  الجمعية: أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للتعاون على البر و التقوى، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعي : هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 .لبراكنة 0اترارزة، والية 
 الجنوبيةانواكشوط  –عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين جميع : المجال الرئيسي
 .النساء و الفتيات
. 0. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 1. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 أم الخير محمدو بودن(: ة)الرئيس 
 فاطمة المختار حامدون حابا(: ة)العام ( ة)األمين 
 المامية محمد الغالي المعيوف: المالية( ة)أمين 

 07/15/0515: مرخصة منذ
******************** 

 FA 515555015711050051110رقم 
 50/11/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 
الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 
ة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظم

جمعية عثمان للبر و التكافل و مساعدة الفقراء، ذات : المسماة
 : البيانات التالية

 منظمة: النوع
 مساعدة الفقراء : هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 .انواكشوط الغربية. 1انواكشوط الشمالية، والية 

 لجنوبيةانواكشوط ا –عرفات 11الداية : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 .مكان

 .سوف تجد المرفقة. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد محمد عبد هللا محمد أحيد(: ة)الرئيس 
 الشيح محمدو الشيخ أحمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 سيد إبراهيميحي الطالب : المالية( ة)أمين 

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

 FA 515555171750050051550رقم 
 17/50/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

حريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين و ال
هيئة شنقيط للتنمية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : و الصحة و التهذيب، ذات البيانات التالية

 هيئة: النوع
 التنمية و الصحة و التهذيب : هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1واكشوط الشمالية، والية ان

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
وض الح 10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر الهيئة

 :مجال التدخل
تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
. 0. ن أجل األهداف العالميةشراكات م. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 1. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد محفوظ اعمار(: ة)الرئيس 
 شغالي الطالب أحمد اعماره(: ة)العام ( ة)األمين 
 أميلمنين محمد اعماره: المالية( ة)أمين 

 51/55/0517: مرخصة منذ

****************** 
 FA 515555170155050050017رقم 

 00/55/0500: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

رابطة الشباب  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للثقافة و الفنون، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
نشر الوعي بين صفوف المواطنين من خالل إنارة  1: هدفها

 0الرأي العام الوطني و فتح مقرات لها في ربوع الوطن، 
ترقية الثقافة و البحث  1الرفع من مستوى الكتابة و النشر، 

خلق جو دراسي جديد داخل  العلمي بوصفهما أساس التقدم و
 4المؤسسات التعليمية من خالل الندوات الثقافية المدرسية، 

تقوية وتعزيز  0حث الشباب على ممارسة الرياضة، 
 .محاربة الفاحشة و االنحالل الخلقي 7الروابط بين النخب، 
. 0انواكشوط الشمالية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

داخلت  4تيرس زمور، والية . 1ية انواكشوط الغربية، وال
 .آدرار 0انواذيبو، والية 

 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل
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تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 . مسؤولة و المفتوحةال
. 0. شراكات من أجل األهداف العالمية. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد الفتح عبد المطلب عبد الودود(: ة)الرئيس 
 حسنات حمدي واهن(: ة)العام ( ة)األمين 
 سيداتي سالم بالل: المالية( ة)أمين 

 55/57/0515: مرخصة منذ

******************** 
 FA 515555010157050050005رقم 

 05/57/0500: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
ريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين و الح

جمعية النجم : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الساطع لتنمية العمل االجتماعي، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعية: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1ية، والية انواكشوط الشمال
 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : ر المنظمةمق

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

 .مكان
الوصول إلى . 0.الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 1. الصحة
 :تكوين المجلس التنفيذي

 اعل الشيخ يب امبارك(: ة)الرئيس 
 محمد ابالل المصطفى(: ة)العام ( ة)األمين 
 أبيدي خي أبيو: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 515555171055050050071رقم 

 07/55/0500: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

لمدير العام للشؤون السياسية الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو ا
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية تهذيب : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : السالمة الطرقية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
تحسين السالمة  1: تعمل الجمعية على القيام بمايلي: هدفها

 ، التوعية1التحسيس،  0الطرقية، 

. 0انواكشوط الجنوبية،  1والية : التغطية الجغرافية
. 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الشرقي 0الحوض الغربي، والية 
 تيارت: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي
ة المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة ألغراض التنمي

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

 .سوف تجد المرفقة. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد عبد هللا محمد محمود(: ة)الرئيس 
 مديحة أبك بابو(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد المختارمحمد محمود: المالية( ة) أمين

******************** 
 FA 515555011154050050100رقم 

 10/55/0500: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

كيفه أمل لمكافحة  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الفقر و ترقية األم و الطفل، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعي: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية،  1والية : التغطية الجغرافية
. 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 .لعصابه
 انواكشوط الجنوبية –عرفات: مقر المنظمة
 :خلمجال التد

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
. 0. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى تعليم جيد. 1. ساواةالحد من عدم الم

 :تكوين المجلس التنفيذي
 اشريفه سيدي امهنا(: ة)الرئيس 
 محمد عبد هللا المختار(: ة)العام ( ة)األمين 
 عيشة محمد أحمد طالب: المالية( ة)أمين 

 51/57/0554مرخصة منذ 
******************** 

 FA 515555015050050050000رقم 
 17/50/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية الطفولة  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : قبل كل شيء، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 حماية الطفل: هدفها
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. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0 تكانت، والية

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة و : المجال الرئيسي
 .جميع األعمارتعزيز الرفاهية في 

. الوصول إلى تعليم جيد. 0. حملة توعية. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 1

 :تكوين المجلس التنفيذي
 موسى يرو جا(: ة)الرئيس 
 عمر عبد العزيز وان(: ة)العام ( ة)األمين 
 مامدو مهاج جوب: المالية( ة)أمين 

 11/50/0550مرخصة منذ 
******************** 

 FA 515555015151050051055م رق
 51/51/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

شخاص المعنيين و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لأل
منتدى أواصر : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للتحاور و دراسات حقوق اإلنسان، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 حقوق اإلنسان، المناصرة، التدريب و التكوين: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1الشمالية، والية انواكشوط 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .قيالشر
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 .مكان

العدل و . 0. الشفافية و الحكم الرشيد. 1: المجال الثانوي
 .الحد من عدم المساواة. 1. السالم

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عبيد ميجن سالم(: ة)الرئيس 
 البان أمبيريك ارشيد(: ة)العام ( ة)األمين 
 الشيح محمود أعبيد: المالية( ة)أمين 

 05/10/0510مرخصة منذ 
******************** 

 FA 515555141751050051701رقم 
 10/15/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

ئات و المتعلق بالجمعيات و الهي 15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

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

 : ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 ة الشواطئحماية البيئة و مكافحة التلوث حماي: هدفها

تيرس زمور،  0إنشيري، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 .آدرار 4داخلت انواذيبو، والية  1والية 

 عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

الحفاظ على المحيطات و البحار والموارد : المجال الرئيسي
البحرية و استغاللها على نحو مستدام من أجل التنمية 

 .المستدامة
 .سوف تجد المرفقة. 1: الثانوي المجال

 :تكوين المجلس التنفيذي
 لمرابطة عبد الرحمن(: ة)الرئيس 
 أحمد عبد الرحمن(: ة)العام ( ة)األمين 
 إسلمه يعقوب: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 515555175755050050510رقم 

 10/55/0500: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  0501/554القانون رقم  من 5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية طيبة للعمل : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : عي، ذات البيانات التاليةاالجتما
 منظمة: النوع
 اجتماعي: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية . 1والية : التغطية الجغرافية
. 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 .اترارزة
 انواكشوط الجنوبية –الرياض: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

ات السلمية و المفتوحة تعزيز المجتمع: المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
. 0. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 1. الوصول إلى تعليم جيد
 :جلس التنفيذيتكوين الم
 أحمدو الحسن حامد(: ة)الرئيس 
 عيشة محمد األمين أخيار أهل(: ة)العام ( ة)األمين 
 خديجة محمد بوبكر: المالية( ة)أمين 

 51/11/0511مرخصة منذ 
******************** 

 FA 515555011557050050004رقم 
 00/55/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية اإلحسان  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : إلى الضعيف و الفقير، ذات البيانات التالية
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 منظمة: النوع
 اجتماعية: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0والية  تكانت،

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط الجنوبية  –عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

في كل القضاء على الفقر بجميع أشكاله و : المجال الرئيسي
 .مكان

الوصول إلى . 0. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع. 1. الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 أداده محمد عبد هللا أحمد محمود(: ة)الرئيس 
 الشينة محمد عبد هللا(: ة)العام ( ة)األمين 
 مريم أحمد أعباضه: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 515555175050050050117رقم 

 50/50/0500: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

لألشخاص المعنيين و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

جمعية شباب : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : صناع األمل، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 اجتماعية: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0 إنشيري، والية

 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي

 انواكشوط : مقر المنظمة

 :مجال التدخل

زيز المجتمعات السلمية و المفتوحة تع: المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
. 0المدن و المجتمعات المستدامة، . 1: المجال الثانوي

 .ةالوصول إلى الصح. 1الوصول إلى تعليم جيد، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 آمنة محمد األمين الطالب إبراهيم(: ة)الرئيس 

 التراد محمد المصطفى الشيخ التراد(: ة)العام ( ة)األمين 

 إبراهيم محمد األمين يحفظ: المالية( ة)أمين 

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

 FA 515555175155050050757رقم 
 54/55/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

المنظمة  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
الموريتانية للتنمية المستديمة و المحافظة على البيئة و العمل 

 : اإلنساني، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
التنمية المستديمة و المحافظة على البيئة و العمل : هدفها

 اإلنساني
. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 4انواكشوط الغربية، والية . 1ية انواكشوط الشمالية، وال
 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مةمقر المنظ

 :مجال التدخل
تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
. 0. ماجالتوعية و التدريب على اإلند. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 1. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 أحمد عبد الحي جاكيتى أحمد أبكه(: ة)الرئيس 
 عبد القادر لبات سيبوط(: ة)العام ( ة)األمين 
 الزينه الحضرامي موسى: المالية( ة)أمين 

 00/54/0510: مرخصة منذ
******************** 

 FA 515555175154050050151رقم 
 00/54/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة رخاء  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
الطفل و مكافحة العنف ضد الشباب و من أجل الهجرة، ذات 

 : البيانات التالية
 منظمة: النوع
 اجتماعية: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل



 1522العدد  .............................2222نوفمبر  30 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

731 
 

و المفتوحة تعزيز المجتمعات السلمية : المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
الوصول إلى . 0الوصول إلى تعليم جيد، . 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 1الصحة، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 سالمة باب اعل لجرب (:ة)الرئيس 
 اندي باب فال (: ة)العام ( ة)األمين 
 اعل فال أحمدو: المالية( ة)أمين 

 05/50/0515مرخصة منذ 

******************** 
 FA 515555005057050050770رقم 

 05/55/0500: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة آمال  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الحرفيين، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

تعمل الكتلة على دعم الحرفيين الموريتانيين من اجل : هدفها

 ترقية الحرف الموريتانية بالتعاون مع الجهات المحلية

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 4الغربية، والية  انواكشوط. 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 

 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي

 تفرغ زينة: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تعزيز النمو االقتصادي المستدام و : المجال الرئيسي

المشترك و المستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل 

 .الالئق للجميع

. 0. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

 .الحصول على وظائف الئقة. 1. اإلبتكار و البنية التحتية

 :نفيذيتكوين المجلس الت

 آمنة محمد محمودي(: ة)الرئيس 

 محمد محمدو المعمر(: ة)العام ( ة)األمين 

 عبد الرحمن إسلم الصديق: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 515555011757050050011رقم 

 01/57/0500: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 
منظمة العمل من  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : أجل التنمية اإلجتماعية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 العمل من أجل التنمية اإلجتماعية: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7 تيرس زمور، والية 0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

أشكاله و في كل  القضاء على الفقر بجميع: المجال الرئيسي
 .مكان

. 0. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 1. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 الحسن الشيخ عبد هللا(: ة)الرئيس 
 فاطمة شداد الساموري(: ة)العام ( ة)األمين 
 بيبه القاسم محمود: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 515555015055050050570رقم 

 10/55/0500: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة الفتح من  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
أجل مساعدة األرامل و األيتام و مساعدة المعاقين، ذات 

 : البيانات التالية
 منظمة: النوع

 اجتماعية: هدفها

الحوض . 0لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
كوركول، والية  4الحوض الشرقي، والية . 1الغربي، والية 

 0درار، والية آ 5اترارزة، والية  7لبراكنة، والية  0
كيديماغا، والية  15تكانت، والية  1داخلت انواذيبو، والية 

انواكشوط  11إنشيري، والية  10تيرس زمور، والية  11
انواكشوط  10انواكشوط الشمالية، والية  14الغربية، والية 

 . الجنوبية
 انواكشوط الجنوبية  –الرياض: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

قضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل ال: المجال الرئيسي
 .مكان

. الوصول إلى الصحة. 0. محاربة الجوع. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى تعليم جيد. 1

 :تكوين المجلس التنفيذي
 المان سيد أحمد أحمد عبد(: ة)الرئيس 
 آمي أحمد أبي(: ة)العام ( ة)األمين 
 أحمد الطالبالشيخ أحمد زكريا الشيخ : المالية( ة)أمين 

******************** 
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 FA 515555175715050051051رقم 

  55/15/0500: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية إعانة  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للعمل الخيري، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 اجتماعي: هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 .آدرار 7داخلت انواذيبو، والية  0إنشيري، والية 

 اكشوط الغربيةانو –لكصر: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 

للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة

. 0اإلندماج، التوعية و التدريب على . 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 1العدل و السالم، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 القطب محمد أحمد فال(: ة)الرئيس 

 محمد عبد الرحمن أحمد حمن(: ة)العام ( ة)األمين 

 امباركه عبد الرحمن اندي: المالية( ة)أمين 

 55/54/0550مرخصة منذ 

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

 FA 515555015415050051011رقم 
 57/15/0500: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  0501/554من القانون رقم  5طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  15/50/0501بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
 و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين

جمعية المعالي  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للتنمية و العون اإلنساني، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تهدف الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة في البلد :هدفها

. 0انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 4انواكشوط الغربية، والية . 1انواكشوط الشمالية، والية 

 5كيديماغا، والية  7تيرس زمور، والية  0إنشيري، والية 
 15آدرار، والية  1داخلت انواذيبو، والية  0تكانت، والية 

 11كوركول، والية  10لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  10الحوض الغربي، والية  14لعصابه، والية 

 .الشرقي
 -المطار القديم -قرب جامع أم المساكين: مقر المنظمة

 انواكشوط الشمالية 
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 .مكان

الصالحة للشرب و  ل على المياهالحصو. 1: المجال الثانوي
محاربة . 1. الوصول إلى تعليم جيد. 0. الصرف الصحي

 .الجوع
 :ذيتكوين المجلس التنفي

 سيد المختار الشيخ أحمد باباه(: ة)الرئيس 

 عل الشيخ أممالمينة (: ة)العام ( ة)األمين 

 إيمان إسماعيل باباه: المالية( ة)أمين 

 11/55/0511مرخصة منذ 

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

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
أوقية  0333: اشتراك الشركات

 جديدة
 

 أوقية جديدة 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 -015رقم 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


