
733 
 

 الجريدة الرسمية
 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 

 
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 
 من كل شهر

 5120العدد  46الســــنة  2322 دجمبر 51

 المحتــوى

 قوانين و أوامر قانونية -1

بالذهب ينظم النشاط المعدني األهلي وشبه الصناعي المتعلق / ج.ر/ 324-2322 قانون رقم  2322دجمبر  52
 736.....................................................ويحدد اإلطار القانوني لمعادن موريتانيا

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -2

 الوزارة األولى 
 نصوص تنظيمية

يتضمن تشكيلة وصالحيات وقواعد سير عمل مجلس التحليل  2322-590مرسوم رقم   2322نوفمبر  20
 743....................................................................................االستراتيجي

يقضي بإنشاء خلية لتنسيق ومتابعة أنشطة المكلفين باإلعالم و االتصال في  5206مقرر رقم    2322نوفمبر  20
 744............................................................................القطاعات الوزاري

 نصوص مختلفة
يقضي بإنشاء لجنة إلبرام الصفقات العمومية داخل الوكالة الوطنية لسجل  3465مقرر رقم   2322أغسطس  24

 744...................................................(و و س س و م)السكان والوثائق المؤمنة 

 وزارة العدل
 مختلفة نصوص

 744.............................................يتضمن تسوية وضعية موثق 3421مقرر رقم   2322نوفمبر  25



 5121العدد  .............................2222دجمبر  51 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

734 
 

 وزارة الداخلية والالمركزية
 نصوص تنظيمية

يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية االستشارية حول  3154 رقم مقرر  2322يوليو  24
 745.....................................................األشخاص المحتاجين للحمايةالالجئين و 

يقضي بإنشاء  مفوضية للشرطة تسمى   َمفوضية الشرطة الرابعة  5335رقم مقرر   2322أكتوبر  31
 745.......................................................................................بتوجونين

 وزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية
 نصوص تنظيمية

يحدد قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الوطني لإلحصاء  522–2322مرسوم رقم  2322أغسطس  54
 746(..........................................................................................إ.و.م)

 42الصادر بتاريخ  170-4112يلغي ويحل محل المرسوم رقم  549-2322رقم  مرسوم  2322نوفمبر  51
 748......................المتضمن إنشاء استمارة موحدة لطلب إنشاء المؤسسات 4112مايو 

ب يتضمن نموذج إنشاء مركزية لتنفيذ المشاريع المعروفة اختصارا  3150 رقم مقرر  2322يوليو  24
 749......................................."..............................................المركزية"

ر عمل هيئات قيادة مركزية تنقيذ يتضمن إنشاء وتنظيم و سي 3156 رقم مقرر  2322يوليو  24
 750........................................................................................عالمشاري

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

مصالح المساعدة : يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل برنامج يسمى 3415مقرر رقم   2322يوليو  51
 751................................................................................الطبيةللطوارئ 

مارس  17الصادر بتاريخ  1440يلغي و يحل محل ترتيبات المقرر رقم  3412مقرر  2322يوليو  51
، المعدل القاضي بإنشاء وحدة تنسيق و لجنة إشراف لمشروع الدعم السعودي لتطوير 4144

 753.......................................................................بنية التحتية االستشفائيةال
يتضمن إنشاء وحدة تسيير مشروع بناء و تجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد  3444مقرر  2322يوليو  59

 753................................................................نواكشوطاالعزيز آل سعود في 

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص تنظيمية

وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع  يتضمن إنشاء وتنظيم 514-2322مرسوم رقم   2322نوفمبر  32
 754.........................."المكتب"تسمى المكتب الوطني لموانئ الصيد  صناعي وتجاري

 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 نصوص تنظيمية

 417-4117يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم  341-2322مرسوم رقم   2322مايو  55
المعدل، المنشئ لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى  4117دجمبر  14بتاريخ 

 758..............................................."جديد مدينة الطينطانمؤسسة إعادة تأهيل وت"
 نصوص مختلفة

يتضمن تعيين الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية بوزارة  396–2325مرسوم رقم   2325مايو  26
 759......................................................اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 نصوص تنظيمية

 752.......يقضي بترقية بعض المدرسين الباحثين والتكنولوجيين 3422مقرر مشترك رقم   2322نوفمبر  51

 والرياضة والعالقات مع البرلمان والشباب وزارة الثقافة

 نصوص تنظيمية
 4110نوفمبر  10الصادر بتاريخ  4147يلغي ويحل محل المقرر رقم  3415رقم  مقرر  2322يوليو  23

 701....................تصال من أجل التنميةالمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق برامج اال



 5121العدد  .............................2222دجمبر  51 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

735 
 

والية الحوض  تكبة بمقاطعة تامشكط األثرييتضمن تصنيف الموقع  3460مقرر رقم   2322 أغسطس 29
 701............................................................الغربي على الئحة التراث الوطني

 يتضمن تصنيف مزار تادرت بمقاطعة لعيون والية الحوض الغربي على 3466مقرر رقم   2322 أغسطس 29
 701..........................................................................ئحة التراث الوطنيال

يتضمن تصنيف الموقع األثري كانا بمقاطعة الطينطان والية الحوض  3461مقرر رقم   2322 أغسطس 29
 704............................................................الغربي على الئحة التراث الوطني

ريل تومبري بمقاطعة كيهيدي والية جي لتاريخيتصنيف الموقع ايتضمن  3464مقرر رقم   2322 أغسطس 29
 704..........................................................كوركول على الئحة التراث الوطني

يتضمن تصنيف الموقع التاريخي واللدى بمقاطعة بابابى والية لبراكنة  3461مقرر رقم   2322 أغسطس 29
 704....................................................................ث الوطنيعلى الئحة الترا

 إشعــــــارات –3

 إعالنـــــات -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 5121العدد  .............................2222دجمبر  51 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

736 
 

 قوانين و أوامر قانونية -5
 

ينظم النشاط المعدني / ج.ر/ 324-2322رقم  قانون
األهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد اإلطار 

 .القانوني لمعادن موريتانيا

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛
 :يصدر رئيس الجمهورية الـقانون التالي

 أحكام عامة: الباب األول
 أحكام تمهيدية: الفصل األول

تعتبر كافة المناجم والمقالع الموجودة  :المادة األولى
على التراب الموريتاني جزء من الثروة الوطنية، فهي 

 . ملك مشترك لألمة بأسرها، وال يقبل المساومة
يجوز للدولة ولألشخاص المعنويين الخاضعين للقانون 
العام الذين تعهد إليهم بإدارة هذه المناجم والمقالع، منح 

ة محددة وذلك في الحدود وحسب اإلذن في استغاللها لمد
 .الشروط التي يضعها القانون والنصوص التنظيمية

 

 تعريفات : 2المادة 
األلفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني  تحمل
 :التالية

القانون المتضمن المدونة : "المدونة العامة للضرائب"
العامة للضرائب والمنظم للقواعد الجبائية، الخاضعة 
للقانون العام، المعدلة بقوانين المالية والنصوص المطبقة 

 لها؛
القانون المتضمن مدونة الجمارك : "مدونة الجمارك"

 وتعديالته الالحقة؛
القانون المتضمن قانون البيئة : "مدونة البيئة"

 وتعديالته الالحقة؛
القانون المتضمن مدونة الماء وتعديالته : "مدونة الماء"

 الالحقة؛
القانون المتضمن مدونة الشغل : "نة الشغلمدو"

 وتعديالته الالحقة؛
القانون المتضمن المدونة الرعوية : "المدونة الرعوية"

 وتعديالته الالحقة؛
القانون اإلطار رقم ": قانون التراث المادي والالمادي"

 المتعلق بالتراث المادي والالمادي؛ 4112-42
 اعتماد يعني أي شخص معنوي حاصل على :"شباك"

 لممارسة عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير الذهب؛
النطاق المخصص، بموجب مقرر صادر : "الرواق"

األهلية، شبه  األنشطة المعدنية عن الوزير لممارسة
 االستغالل الصغير الخاصة بالذهب؛ أوالصناعية 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية؛": الدولة"
أو معنوي  يعني أي شخص طبيعي: "المستغل"

أو استغالل معدني  مرخص له في استغالل منجم أهلي
 صغير؛

ويحيل إلى أية عملية ترمي إلى استخراج  "االستغالل"
أو فصل المواد المعدنية عن الرواسب الطبيعية 

 لالستفادة منها في أغراض تجارية؛

يقصد به كل استغالل يتم : "االستغالل المعدني األهلي"
تقليدية التي ال تتطلب استثمارات بالطرق والعمليات ال

ضخمة، وال استخدام تقنيات متطورة دون أن يكون هذا 
 االستغالل مسبوقا بإثبات وجود منجم مجد اقتصاديا؛

يعني عمليات : "االستغالل المعدني شبه الصناعي"
عن  ناتجة أو تثمين بقايا أو مخلفات/معالجة واستغالل و

 أهلي؛ استغالل معدني
تعني الجريدة الرسمية  :»الرسمية  الجريدة"

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية؛
وكالة وطنية تم إنشاؤها بموجب  ":معادن موريتانيا"

القانون الحالي لتحل محل شركة معادن موريتانيا 
 أ.و/ 105–4141المنشاة بموجب المرسوم رقم 

 ؛4141مايو  42الصادر بتاريخ 
من العمليات المعدنية  مجموعة من اآلبار أو: "المجهر"

األهلية الرامية إلى الوصول إلى منجم أو استخراج 
 المعدن منه؛

 الوزير المكلف بالمعادن؛: "الوزير"
التنقيب، البحث، استغالل المواد : "عمليات معدنية"

وتركيز وإثراء ومعالجة البقايا،  المعدنية، وكذلك تداول،
 وتسويق المواد المستخرجة بهذه الطريقة؛

أي استغالل معدني  يعني: "االستغالل المعدني الصغير"
 الثابتة، يحتوي على الحد األدنى من التجهيزات للذهب

وسائل شبه صناعية  وفق المعايير المعمول بها، يستخدم
 أو صناعية ال يتجاوز إنتاجها السنوي وإجمالي

حجم معين يتم تحديدهما عبر الطرق  احتياطاتها
 .التنظيمية

فرة عمودية تحصل نتيجة إجراء حفر ح "البئر"
بالوسائل األهلية للوصول إلى المنجم أو استخراج 

 المعدن منه؛
المواد المعدنية الناتجة عن عمليات : "المخلفات"

االستخالص أو عمليات معالجة الصخور أو المواد 
 المعدنية؛

كل شخص طبيعي أو معنوي يحصل على : "الحائز"

 ذا القانون؛الترخيص المنصوص عليه في ه

كل منطقة يمارس فيها نشاط معدني : "منطقة النشاط"

أهلي أو شبه صناعي أو استغالل معدني صغير يتعلق 

 بالذهب؛

بالنسبة ألي تعبير آخر لم يكن ضمن التعابير المذكورة 

أعاله، فإن المرجع هو القوانين الخاصة والنظم التي 

طلبات البيئية تحكم األنشطة المعدنية أو تلك المتعلقة بالمت

وخاصة المدونة المعدنية ومدونة البيئة ونصوصهما 

 .التطبيقية
 

 موضوع القانون ومجال تطبيقه :3المادة 

يحدد هذا القانون طرق ممارسة وتنظيم وتأطير النشاط 

 المعدني األهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب

 ويحدد إطاره المؤسسي والقانوني وينشئ وتسويقه،

 .الوطنية معادن موريتانياالوكالة 



 5121العدد  .............................2222دجمبر  51 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

737 
 

 مكافحة غسل األموال  4: المادة
 تستوجب مزاولة األنشطة المنظمة بموجب هذا القانون

المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل التقيد باألحكام 
الصادر  4112/17الواردة في القانون رقم  اإلرهاب
 .والنصوص المطبقة له 4112فبراير  41بتاريخ 

 

 صندوق تغطية المخاطر : 1 المادة
ينشأ صندوق تضامن اجتماعي موجه لتغطية كافة 

 .المخاطر المرتبطة بممارسة نشاط التعدين األهلي
 تحدد نصوص تنظيمية شروط تنظيم وتمويل وتسيير

 .هذا الصندوق

 ممارسة النشاط المعدني األهلي: 4المادة 
ال تمكن ممارسة النشاط المعدني األهلي إال من قبل 

 .شخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية الموريتانية
 

 ممارسة االستغالل المعدني الصغير : 1المادة 
ال تمكن ممارسة االستغالل المعدني الصغير إال من قبل 
شخص معنوي خاضع للقانون الموريتاني تتوفر فيه 

 .األهلية التقنية والمالية المطلوبة لهذا الغرض

 معدني شبه الصناعيممارسة النشاط ال: 4المادة 
ال يمكن ممارسة النشاط المعدني شبه الصناعي إال من 
قبل شركة تخضع للقانون الموريتاني، تتوفر فيها األهلية 
 التقنية والمالية التي تسمح لها بالقيام بهذه األنشطة
 .وحائزة على التراخيص اإلدارية المطلوبة لهذا الغرض

 منح التراخيص : 9المادة 
منح التراخيص وشروط ممارسة النشاط طرق  تحدد

في أروقة النشاط  النشاط وسحب الرخصة وإنهاء
واالستغالل المعدني الصغير وكذا  المعدني األهلي

 طبقا ألحكام األنشطة شبه الصناعية المرتبطة بالذهب،
متطلبات  اإلجراءاتيجب أن تراعي هذه . هذا القانون

 .الصحة والسالمة في العمل
الموارد الرعوية المحددة والمحمية دون المساس ب

حدد وفقا ألحكام هذا تبموجب أحكام المدونة الرعوية، 
القانون المساحة ووحدة التقسيم والشكل والحدود 

أو االستغالل شبه االستغالل المعدني المحيطة بترخيص 
 المعدني الصناعي وكذلك األبعاد المخصصة للنشاط

 .األهلي

 األهلي غالل المعدنيترخيص االست: الفصل الثاني
 أروقة ومواقع االستغالل األهلي: 53المادة 

إال داخل األروقة  ال يسمح بالنشاط المعدني األهلي
 .والمواقع المخصصة لهذا الغرض

تحدد حدود وامتدادات األروقة والمواقع بموجب مقرر 
مع األخذ بعين  بالمعادن، المكلف صادر عن الوزير

 .الرعويةألحكام المدونة  االعتبار

 الفئات المهنية للنشاط األهلي: 55المادة 

نشاط االستغالل األهلي من خالل  يصنف المتدخلون في

 :فئات مهنية هي 9

 اليدويون؛ العمال: أ الفئة 

 أجهزة اكتشاف المعادن، )مستغلو المعدات : ب الفئة

 ؛(أدوات الجيوفيزياء، إلخ

 اآلبار؛ مستغلو: ج الفئة 

 تفتيت  (وحدات المعالجة الفيزيائيةمستغلو : د الفئة

 ؛)...وطحن الصخور، الفصل حسب الثقل

 وعلى (مستغلو وحدات المعالجة الكيماوية: هـ الفئة 

 أو غيرها؛ )المزج الخصوص عملية

 شركات معالجة مخلفات التعدين األهلي : و الفئة

 للذهب؛

 الناشطون عبر خنشات الصخور من أجل : ح الفئة

 تفتيتها وطحنها؛

 مستغلو المركبات الثقيلة أو رباعية الدفع؛: ز فئةال 

 اآلخرون المتدخلون: ط الفئة. 

لكل مستغل أهلي، ترخيص خاص يخوله اإلذن  يصدر

األروقة  داخل ممارسة النشاط المعدني األهلي في

 حسب والمواقع المخصصة لهذا الغرض، وذلك

 .التصنيف المهني للمتقدم بالطلب

يلتزم المستغل األهلي، في عالقاته مع عماله بالتقيد 

 .بأحكام قانون الشغل ونصوصه التطبيقية
 

 المنح والتجديد: 52المادة 

تمنح وتجدد رخصة االستغالل المعدني األهلي، كما 

طبقا  ومدة صالحيتها تحدد مساحتها وشكلها وعمقها

 .ألحكام هذا القانون
 

 االستغالل األهليدراسة طلب ترخيص : 50المادة 
الترخيص لالستغالل المعدني األهلي  تتم دراسة طلب

 .ألحكام هذا القانون وتقييمه وفقا

 االستغالل المعدني الصغير: الفصل الثالث
 ترخيص االستغالل المعدني الصغير : 56المادة 

يتم الترخيص لالستغالل المعدني الصغير، داخل 
بموجب مقرر األروقة الممنوحة لمعادن موريتانيا 

صادر عن الوزير المكلف بالمعادن لكل شخص معنوي 
خاضع للقانون الموريتاني، طلب الحصول عليه وتتوفر 

 .لديه األهلية التقنية والمالية المطلوبة

 المساحة والشكل والحدود : 51المادة 
يمكن أن تتجاوز مساحة رخصة االستغالل المعدني  ال

 .كيلومتر مربع( 14)الصغير اثنين 
تحدد زوايا المضلع التي تشكل ترخيص استغالل معدني 
صغير على األرض بواسطة معالم موضوعة وفقا 

 .الحدود إلجراءات وضع

 مدة الصالحية والتجديد : 54المادة 
خصة االستغالل المعدني الصغير رتكون مدة صالحية 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، شريطة ( 15)خمس 
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تقيد الحائز على الترخيص باألحكام القانونية والتنظيمية 
 .المعمول بها

 

الحقوق التي يمنحها ترخيص االستغالل : 51المادة 
 المعدني الصغير

لحائزه، في  يمنح ترخيص االستغالل المعدني الصغير
مترا، الحق  151محيطه وعلى عمق ال يتجاوز حدود 

 .الحصري في التنقيب والبحث واستغالل الذهب
كما يمنحه الحق في القيام بجميع عمليات تركيز 

 .وتخصيب وتسويق منتجاته

 تحديد عدد التراخيص : 54المادة 
ال يجوز ألي شخص معنوي الحصول، في نفس الوقت، 

تغالل المعدني تراخيص لالس( 4)على أكثر من أربعة 
 .الصغير

 

االلتزامات المصاحبة لترخيص االستغالل : 59المادة 
 المعدني الصغير

على ترخيص االستغالل المعدني  يجب على الحائز
أن  اإلنتاج على في الصغير أن يخطر مسبقا بدخوله

يبين في هذا اإلشعار، على وجه الخصوص، الحد 
 .طرفهاألدنى السنوي للرقم التجاري المتوقع من 

 أعمال االستغالل في ظروف تفي يجب أن تجري
بالمتطلبات وااللتزامات المتعلقة بسالمة وصحة العمال 
كما هو منصوص عليه في مدونة الصحة ومدونة 

 .الشغل
الحائز على ترخيص االستغالل المعدني الصغير  يخضع

 :للواجبات التالية
البيئي، معتمدة رسميا من  تقديم مذكرة لألثر -

طرف الوزارة المكلفة بالبيئة، طبقا للنصوص 
 القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

السهر على المحافظة على البيئة طبقا للقوانين  -
 .والنظم المعمول بها

في عالقاته مع  على الترخيص يلتزم الحائز -
عماله بالتقيد باألحكام ذات الصلة من مدونة 

 ا التطبيقية؛الشغل ونصوصه
يجب على الحائز على الترخيص أن يشعر  -

شركة معادن بكل ما يعثر عليه من آثار أو 
مصنوعات فنية أثرية داخل حدود منطقة 
الترخيص كما هو منصوص في القانون 

المتعلق بالتراث  42-4112اإلطار رقم 
 .المادي والالمادي

إذا لم تنفذ هذه االلتزامات من طرف الحائز على 
ترمي إلى إنجازها على  اتخاذ تدابير خيص يجوزالتر

 .حسابه ونفقته الخاصة
في حالة استمرار اإلخالل بهذه االلتزامات، يمكن سحب 

هذا  ترخيص االستغالل المعدني الصغير طبقا ألحكام
القانون، وذلك بعد رأي مسبب من الوزير المكلف 

 .بالبيئة

 البرنامج وبدء األشغال : 23المادة 
الحائز على الترخيص أن يبدأ اإلنتاج في يجب على 

شهرا ( 12)محيط ترخيصه في غضون ثمانية عشر 
 ابتداء من تاريخ حصوله على الترخيص وإال جاز

وذلك وفًقا لبرنامج  إسقاط ما خوله الترخيص من حق
العمل الملحق بطلبه للحصول على ترخيص االستغالل 

 .المعدني الصغير
الترخيص ملزما  ز علىفي هذه الحالة، يكون الحائ

بإعادة تأهيل الموقع لتخفيض وإزالة جميع آثار أعمال 
استغالل،  االستكشاف والتحضير لما كان مزمعا من

تطبيقا لاللتزامات البيئية المنبثقة من دراسة التأثيرات 
، المعتمدة طبقا للنظم المعمول بها، "EIE" البيئية

" PGES"خصوصا خطة التسيير البيئية واالجتماعية 
 ".PRS" وبرنامجه المتعلق بإعادة تأهيل الموقع

 التصرف في المواد حرية: 25المادة 

من هذا  05 ،02، 00دون المساس بأحكام المواد 

الصغير،  يشمل ترخيص االستغالل المعدني القانون،

، اإلذن في نقل أو طبقا للقوانين وللنظم المعمول بها

العمل على نقل المادة األولية المستخرجة واالحتفاظ بها 

 .في السوق الداخلي
 

 سحب ترخيص االستغالل المعدني الصغير: 22المادة 

القانون، يمكن أن يكون  في حالة خرق أحكام هذا

ترخيص االستغالل المعدني الصغير موضوع سحب 

وذلك خالل أجل قدره بعد إنذار ظل بال أثر  يبلغ للحائز

 .واحد( 11)شهر 
 

 ترخيص االستغالل شبه الصناعي: الفصل الرابع
 منح ترخيص االستغالل شبه الصناعي: 20المادة 

 في األروقة االستغالل شبه الصناعي يمنح ترخيص
 .وفقا ألحكام هذا القانون المحددة له

طلب الترخيص لالستغالل شبه الصناعي  لدراسة
التقنية  وتقييمه يجب أن يقدم المعني معلومات عن أهليته

والمالية وطريقة االستغالل وكذلك المواد الكيمائية التي 
 .ينوي استخدامها

يجب على الحائز على ترخيص االستغالل شبه 
 :الصناعي أن يقوم بما يلي

اعية انجاز دراسة لآلثار البيئية واالجتم -
مصحوبة بخطة تسيير للمخاطر والتخلص من 

تأهيل الموقع وتكون  وإعادة النفايات وإغالق
 هذه الدراسة معتمدة رسميا من طرف الوزارة

 بالبيئية؛ المكلفة
السهر على المحافظة على البيئة طبقا  -

 للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها؛
 لاستخدام المواد الكيميائية وطرق االستغال -

المحددة من طرف المصالح المختصة 
بالوزارة المكلفة بالبيئة وذلك بالتنسيق مع 

 .معادن موريتانيا
يلتزم الحائز على الترخيص بالتقيد، في  -

عالقاته مع عماله، بأحكام قانون الشغل 
 .ونصوصه التطبيقية
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 تحديد محيط االستغالل شبه الصناعي: 26 المادة
الشبه  لالستغليجب رسم حدود المحيط المخصص 

بمعالم بارزة ويوضع سياج  الصناعي على األرض
وفقا للطرق  وذلك األرض الممنوحة لهذا الغرض حول

 .الدقيقة لتحديد المعالم

صالحية ترخيص االستغالل شبه  مدة: 21المادة 
 الصناعي وتجديده، والحقوق المترتبة عليه
الصناعي،  مدة صالحية ترخيص االستغالل شبه

سنوات قابلة ( 15)موضوع هذا القانون هي خمس 
للتجديد، شريطة تنفيذ األحكام القانونية والتنظيمية 

 .المعمول بها
يمنح هذا الترخيص صاحبه الحق الحصري في معالجة 

 .المخلفات الناتجة عن النشاط األهلي

تحديد عدد تراخيص االستغالل شبه : 24المادة 
 الصناعي

شخص معنوي أن يمتلك، في نفس الوقت، ال يحق ألي 
تراخيص لالستغالل شبه ( 10)أكثر من ثالثة 

 .الصناعي
 

االلتزامات المرتبطة بترخيص االستغالل : 21المادة 
 شبه الصناعي

االستغالل شبه  يجب على الحائز على ترخيص
 .الصناعي أن يقدم برنامج وحدته اإلنتاجية

لتزامات المتعلقة كما يجب عليه تنفيذ المتطلبات واال
بسالمة وصحة عماله وتلبية المتطلبات في مجال البيئة 

في النصوص القانونية  وتشريعات العمل كما هو وارد
 .والتنظيمية المعمول بها

في حالة حدوث إخالل بهذه االلتزامات، يتم إعادة تأهيل 
الموقع على نفقة الحائز على الترخيص وعند االقتضاء، 

 .يسحب منه الترخيص

 حريةالتصرف في المواد: 24المادة 
يشمل ترخيص االستغالل شبه الصناعي، طبقا 
للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، اإلذن في 

 التي تم الحصول عليها نقل أو األمر بنقل المادة المعدنية
 .مكان تحميلها وتخزينها ومعالجتها أو بعد تركيزها إلى

 

 سحب ترخيص االستغالل شبه الصناعي :29المادة 
في حالة خرق أحكام هذا القانون، يمكن سحب أي 
ترخيص ويتم تبليغ المعني بهذا السحب بعد تقديم إنذار 

 واحد،( 11)لميستجب له وذلك خالل أجل قدره شهر 
ويتم سحب الترخيص خصوصا في حالة حصول 

البيئية االجتماعية أو  تقصير في وفاء الحائز بالتزاماته
الوزارة  يبلغ رسميا من طرف وذلك بعد رأي مسبب

 .المكلفة بالشغل أو الوزارة المكلفة بالبيئة
 

 النظام الجبائي والجمركي -الفصل الخامس
 النظام الضريبي المطبق على الحائزين: 03المادة 

يخضع األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين 
رخيص بموجب يزاولون نشاطا مؤهال للحصول على الت

 .هذا القانون لقواعد القانون العام

 النظام الجمركي المطبق على الحائزين : 05المادة 
تخضع جميع عمليات التصدير التي تقوم بها شبابيك 

يحدد مبلغ رسوم التصدير . الذهب لرسوم على التصدير
 .بالطرق التنظيمية

تخضع صادرات الذهب المتحصل من ممارسة األنشطة 
وشبه الصناعية واالستغالل المعدني  األهلية المعدنية

الصغير للرسوم على التصدير ورسوم اإلحصاء ودفع 
 تسبيقات لمصالح الجمارك كضريبة على الشركات أو

على أرباح أعمال األشخاص الطبيعيين المنصوص 
 .المدونة العامة للضرائب عليهم في

 بالنسبة لواردات المعدات واألدوات ومعدات االستغالل
على تراخيص  والسلع األخرى، يخضع الحائزون

شبه الصناعي واالستغالل المعدني الصغير  االستغالل
جمركي ودفع الضرائب والرسوم إلجراءات التخليص ال

 .في الطوق الجمركي وفًقا للنظام القانوني العام

 الرسوم واالتاوات: 02المادة 
مبيعات  إدارية على رقم تحصل معادن موريتانيا إتاوة

جميع أنشطة االستغالل المعدني يحدد  الذهب من إنتاج
 .مستواها وطرق تحصيلها بالطرق التنظيمية

تقوم معادن موريتانيا عالوة ذلك لحساب الخزينة 
االستغالل  انتاج على% 5بتحصيل رسم قدره  ،العامة

 يتم تحديدها وسداد المعدني الصغير وفًقا لشروط جباية
 .ةالتنظيمي عبر الطرق

وتحصيل الرسوم اإلدارية هي تلك  طرق احتساب
المطبقة على الضرائب كما هي واردة في المدونة العامة 

 .للضرائب
للقانون العام  تخضع الوكالة الوطنية معادن موريتانيا

 .المدونة العامة للضرائب الوارد في

 تسويق الذهب -الباب الثاني

 معامالت الذهب: 00المادة 

من هذا  05و  02المساس بأحكام المادتين  دون

القانون، تمارس عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير 

 .لهذا الغرض الذهب من طرف شبابيك معتمدة رسميا

شبابيك الذهب بمقرر مشترك  تحدد شروط اعتماد

المكلف  بالمالية والوزير المكلف يصدر عن الوزير

 .ومحافظ البنك المركزي الموريتاني بالمعادن

داخل محالت  وشراء الذهب إالال تمارس معامالت بيع 

الشبابيك المقامة داخل المراكز المخصصة لهذا الغرض 

 .من طرف معادن موريتانيا
 

 األشخاص المعتمدون : 06المادة 
أعاله إال  00يمنح االعتماد المشار إليه في المادة  ال

لألشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الموريتاني 
أو مواطنون موريتانيون أكثرية  والذين يملك مواطن

رأسمالهم، ويكون موضوع نشاطهم محصورا على 
 .تجميع وشراء وبيع وتصدير الذهب
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 التصدير: 01 المادة
أعاله  00المشار إليها في المادة تقوم الشبابيك المعتمدة 

بصفة حصرية بعمليات تصدير الذهب الخالص، بعد 
تصفيته من قبل مصفاة وطنية معتمدة لدى الدولة، 
والحاصل من األنشطة األهلية أو شبه الصناعية 
موضوع هذا القانون، وذلك وفقا لنظم الصرف المعمول 

 .بها

 سجالت التسويق: 04المادة 
مسك سجل يتضمن جميع ما يجرونه من تلزم الشبابيك ب

ملزمة بإعداد تقارير دورية عن  كما أنها .المعامالت
ورفع تلك التقارير إلى معادن موريتانيا، طبقا  أنشطتها

 .للنظم المعمول بها
يقيد كل شباك، وجوبا، في هذه السجالت، حسب ترتيبها 
الزمني، دون محو أو شطب أو ترك فراغ أو ملئ بشكل 

 ه، كل كميات الذهب المنتجة من طرفه وتلكمبالغ في
التي باعها داخل السوق الموريتانية أو قام بتصديرها 

 .إلى الخارج
تحدد نصوص تنظيمية التأشيرات الواجب تقييدها في 

والبيانات النمطية الالزم ورودها في  سجالت التسويق
 .التقارير الدورية التي على المكاتب المذكورة أن تعدها

اإلطار القانوني والمؤسسي لمعادن : الثالث الباب
 موريتانيا

 إنشاء الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا: 01المادة 
أو " معادن موريتانيالالوكالة الوطنية "هيئة تدعى  تنشأ

من أجل تأطير وتنظيم واستغالل " معادن موريتانيا"
وشبه الصناعية،  ومتابعة األنشطة المعدنية األهلية

 .هذا القانون ونصوصه التطبيقيةموضوع 
تعتبر معادن موريتانيا شخصية معنوية تخضع للقانون 
العام وتتمتع باالستقاللية المالية واإلدارية، يحكمها 
نظامها الخاص المحدد في هذا القانون وفي نصوصه 

 .التطبيقية
نواكشوط، ايقع المقر الرئيسي لمعادن موريتانيا في 

 اخل البالد أو االعتماد علىويمكنها استحداث فروع د
 .الهيئات الالمركزية أو غير الممركزة للدولة

المهام والصالحيات العامة لمعادن : 04المادة 
 موريتانيا 

 :الوكالة الوطنية معادن موريتانيا تكلف
  باستغالل وتنظيم وممارسة األنشطة

المنصوص عليها في هذا القانون من خالل 
و من خالل المتخصصة داخلها أ هياكلها

شركاء  الشركات التي تشكل لهذا الغرض مع
 وطنيين أو أجانب؛

 األعمال التمهيدية التي تسمح بتحديد  بتنفيذ
مناطق النشاط المعدني، بوسائلها الخاصة أو 
 من خالل التعاقد مع الغير الخصوصي منه

 والعمومي؛
 أو أشغال ضرورية  بكل تهيئة أو إنشاء القيام

 الل المعدني؛لتأهيل مواقع االستغ

  انجاز واستغالل كافة البنى التحتية التي تخدم
مناطق النشاط في مجال الخدمات القاعدية 
الضرورية إلنجاز مهمتها، إما بوسائلها 
الخاصة أو من خالل الطرق التعاقدية 

 التنظيمية؛
  ضمان الولوج إلى الخدمات العمومية القاعدية

 في مواقع ومناطق األنشطة المخصصة لها؛
  الحصول على دعم ومساعدة الجهات اإلدارية

التي تمّكنها من إنجاز مختلف مهام الخدمة 
العمومية التي تتولى مسؤوليتها، كلما اقتضت 

 الحاجة ذلك؛
  العمل على تعميم الممارسات الجيدة وتكوين

 المستغلين؛
 ،يجرد جميع  وضع سجل يتم تحيينه سنوًيا

لعاملين المستغلين األهليين وشبه الصناعيين ا
 .على التراب الوطني

عند الحاجة،  إلنجاز مهامها، يجوز لمعادن موريتانيا،
للقانون  تفويض بعض هذه المهام إلى متعاملين خاضعين

 .العام أو الخاص، وطنيين أو أجانب
تظل المهام العامة المتعلقة بالسيادة الوطنية واألمن 

هزتها الدولة وأج والحالة المدنية تمارس من قبل إدارات
 .وفقاً للنصوص المعمول بها

ال تمنع األحكام المذكورة أعاله، تشييد منشئات 

وتجهيزات عمومية داخل أروقة ومواقع نشاط التعدين، 

بمبادرة من القطاعات الوزارية والهياكل الالمركزية 

 .وبوسائلها الخاصة

 مهمات تهيئة مناطق النشاط: 09 المادة
 :ي معادن موريتانيا ما يليتتول المؤسسية، لتحقيق غايتها

تخطيط وتنسيق وتنظيم وتهيئة وترقية برامج  - أ
 االستصالح المختلفة في مناطق األنشطة؛

التخطيط والتنسيق، فيما يتعلق بالمرافق  - ب
العمومية وتشييد البنى التحتية الالزمة إلنتاج 
وتوصيل مياه الشرب، بأي وسيلة تعاقدية 

 نظامية؛
وانجاز  العموميةالمرافق  تخطيط وتنسيق - ج

البنى التحتية في مناطق النشاط بما في ذلك 
 :على وجه الخصوص

 البنية التحتية للسالمة والصحة والطرق؛ -
البنية التحتية الالزمة إلنتاج الماء  -

 والكهرباء؛
ماء الشرب وإمدادات  أنابيب مد شبكات -

 الكهرباء والصرف الصحي واالتصاالت؛
معالم المنافذ والطرق والمساحات  تحديد -

 .في مناطق االستغالل
إصدار جميع الوثائق والرخص المتعلقة  - د

بأنشطة التعدين األهلي وشبه الصناعي التي 
 يحكمها هذا القانون ونصوصه التطبيقية؛

بموجب  بالتزاماتهم الحائزين على الوفاء حمل - ه
هذا القانون وتسجيلهم أو اعتمادهم، خصوصا 
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ليات التفتيش التي يقوم بها عن طريق عم
 .ممثلو معادن موريتانيا

والصحية  والمهام البيئية االلتزامات: 63المادة 
 واالجتماعية

تزاول األنشطة األهلية وشبه الصناعية التي يحكمها هذا 
وعمال بأحسن  القانون طبقا للمعايير المعمول بها

الممارسات الوطنية والدولية المتبعة من أجل حماية 
قواعد الوقاية والصحة  البيئة وصيانتها والحفاظ على

 .والسالمة في الشغل
تساهم معادن موريتانيا في المتابعة البيئية والصحية 

في  واالجتماعية وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة
ة والشغل كل حسب مختلف القطاعات المكلفة بالبيئ

 .مأموريته وصالحياته
تسهر معادن موريتانيا على مستوى كل موقع وكل 
رواق استغالل على تنفيذ الحائزين على الرخص 
والتراخيص ألحكام القانون المتضمن مدونة الشغل 
ومدونة البيئة والمدونة الرعوية وقانون التراث المادي 

 .والالمادي، ونصوصهم التطبيقية
، بالتعاون مع المصالح المختصة في الوزارة كما تعمل

 :على المكلفة بالشغل والوزارة المكلفة بالبيئة،
  القضاء على استخدام الزئبق في عملية معالجة

 المعادن؛ تين 
   إعادة ترميم وتأهيل المواقع المتدهورة ومتابعة هذا

 .العمل في حالة تفويض القيام به للغير
المختصة  بالتنسيق مع الجهات موريتانيا، تسهر معادن

التأكد من أن المواد  على بالصحة والسالمة المهنية
الكيماوية واألدوات التي يستخدمها المستغلون 

 .وإجراءاتهم التنفيذية، تتفق مع معايير السالمة
وستسهر كذلك، بمساعدة إدارتي التشغيل والعمل، على 

ا وخصوص التنفيذ الصارم للتشريعات في مجال الشغل
 .الترتيبات التي تحكم تشغيل اليد العاملة األجنبية

 الشراكة: 65المادة 
من أجل تنفيذ خطط العمل التي تندرج في إطار مهام 
التنمية االقتصادية واالجتماعية المسندة لها، يمكن 

مع الهيئات  لمعادن موريتانيا إبرام اتفاقيات شراكة
مية أو ومع باقي الهيئات العمو المتفرعة عن الدولة

 .الخصوصية

 تنظيم معادن موريتانيا : 62المادة 
تدار الوكالة الوطنية معادن موريتانيا من قبل هيئة 

، تضم، باإلضافة إلى "مجلس اإلدارة"مداولة تدعى 
 . رئيسها، أعضاء يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم وأمانتهم

يضم الجهاز التنفيذي للوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا 
 .عاما يساعده مدير عام مساعدمديرا 

يعين كل من المدير العام والمدير العام المساعد بمرسوم 
صادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير 

 .المكلف بالمعادن، ويتم إنهاء وظائفهم بنفس الطريقة
تحدد قواعد تنظيم وسير عمل معادن موريتانيا بمرسوم 

 .صادر عن مجلس الوزراء

 موارد معادن موريتانيا :60 المادة
 : تتكون موارد معادن موريتانيا من

 منح الدولة وإعاناتها؛ - أ
جميع أنشطة  اإلدارية على اإلتاوةمنتجات  - ب

االستغالل المعدنية المنصوص عليها في 
 من هذا القانون؛ 04المادة 

 عن تسويق الذهب؛ الناتجة اإليرادات - ج
اإليرادات الناتجة عن منح التراخيص  - د

 تمادات؛واالع
اإليرادات المحصول عليها مقابل خدمات أو  - ه

 منتوجات أو أعمال تقدمها؛
 عائدات االستثمار؛ - ر
القروض وغيرها من أشكال االقتراض  - ح

 المبرمة مع مؤسسات عمومية أو خصوصية؛
اإلعانات والهبات المقدمة من األشخاص  - ط

من  الخاص أو الخاضعين للقانون العام أو
 والماليين؛الشركاء الفنيين 

 .كل دخل أو منحة يمكن أن تحصل عليها - ي

 أحكام جزائية: الباب الرابع

 محاربةالتهريب: 64المادة 

يعتبر الغش في تجارة الذهب جريمة تهريب تنص عليها 

 .الجمارك وتعاقبها أحكام القانون المتضمن مدونة

 : يقصد بالغش في مجال تسويق الذهب

أو حيازة أو نقل أو تحويل الذهب، دون  امتالك -
تصريح أو ترخيص استغالل أو اعتماد، أو بطاقة 

 حرفي أو مشتر، سارية المفعول؛
شراء أو بيع أو تبادل أو تصدير الذهب دون  -

اعتماد أو بطاقة حرفي أو مشتر، سارية المفعول 
 أو إصدارها بشكل خارق للقوانين والنظم؛

ادل أو تصدير الذهب محاوالت شراء أو بيع أو تب -
دون اعتماد سار المفعول أو بطاقة حرفي أو 
مشتر صالحة أو إصدارها بشكل خارق للنظم 

 التشريعية؛
بيع أو محاولة بيع المنتجين للذهب ألشخاص  -

 شرائه؛ غير حائزين على اعتمادات
البيع أو محاولة البيع من قبل الحائزين على  -

هذا التراخيص أو الرخص المنصوص عليها في 
 القانون ألشخاص غير شبابيك الشراء المعتمدة؛

تصدير أو محاولة تصدير الذهب الناتج عن  -
األنشطة المعدنية المرخصة بموجب هذا القانون، 

 دون تصريح؛ 
استخدام الغش واالحتيال من أجل إيهام كون مواد  -

 معدنية ذهبا، وذلك أثناء المعامالت حول الذهب؛
يد نوعية وكمية الخداع والمغالطة بشأن تحد -

الذهب المنتج في إطار األنشطة المعدنية 
 القانون؛ المرخصة بموجب هذا

استخدام معدات وزن مغشوشة أو مستندات  -
في إطار الملكية  إدارية أو خاصة مزورة وذلك

الحيازة أو التحويل أو النقل أو غيرها من  أو
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المعامالت المتعلقة بالذهب المتحصل عليه من 
 القانون؛ المرخصة بموجب هذا األنشطة

استخدام معدات وزن غير مطابقة أو غير معتمدة  -
من قبل مصالح الجودة والمقاييس أو أية هيئة 

 إدارية أخرى مخولة لذلك؛
صب ووزن وتغليف الذهب المنتج صناعيا بشكل  -

 المقررة؛ يخالف اإلجراءات
غياب أو عدم تحديث السجالت المنصوص عليها  -

 أو سوء مسكها؛في هذا القانون 
عدم مراعاة القوانين الجمركية والجبائية واألحكام  -

المتعلقة بعالقات موريتانيا المالية مع الدول 
التجارة  نظم المنافسة في موريتانيا أو األجنبية أو

الخارجية وذلك إبان القيام بأنشطة نقل الذهب 
 وتسويقه؛

عدم تقديم المستندات التنظيمية التبريرية عند  -
من معادن موريتانيا أو أي شخص آخر  طلبها

مخول، بموجب النظم المعمول بها في مجال 
تسويق الذهب الناتجة عن أنشطة التعدين 

 .المرخصة بموجب هذا القانون
 

 العقوبات : 61المادة 

يعاقب بغرامة مساوية لضعف قيمة الذهب غير 

المسجلة، كل فاعل تقليدي أو صناعي أو كل شباك، ال 

مقره الرئيسي أو في مراكز الشراء التابعة له، توجد في 

 سجالت اإلنتاج أو الشراء أو البيع أو التصدير أو لم

 .يكن يعد قوائم ُمحينة للعمليات التي يقوم بها

 ال يمكن أن تكون هذه الغرامة، بأي حال من األحوال،

أوقية جديدة بالنسبة ( 411.111)ئتي ألف ام أقل من

والتصدير  باك الشراء والبيعللحائز على ترخيص أو ش

 .المعتمد

يخضع لغرامة معادلة لضعف قيمة الشيء موضوع 

 0الغش أو المبلغ المختلس أو الحبس لمدة تتراوح من 

أشهر إلى سنة واحدة، كل واقعة غش تحصل في تسويق 

الذهب الناتج عن أنشطة معدنية مرخصة بموجب هذا 

 .القانون

و ووسائل النقل تعاقب بمصادرة الشيء محل الغش ه

واألغراض المستخدمة إلخفاء الغش وبغرامة تعادل 

أربعة أضعاف قيمة األشياء المصادرة، والحبس من سنة 

سنوات، جنحة الغش المتعلقة بتسويق ( 5)إلى خمس 

 .الذهب المرتكبة جماعيا بأية وسيلة نقل مهما كانت

تخضع للمصادرة وللغرامات المنصوص عليها في 

أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، /والفقرة أعاله 

جرائم الغش المتعلقة بتسويق الذهب المرتكبة باالشتراك 

 .مع آخرين

يعاقب بنفس العقوبات التي يعاقب بها الفاعلون، 

المتمالئون معهم في ارتكاب عمليات الغش المتعلقة 

 .بتسويق الذهب

 سحب االعتماد: 64المادة 

يؤدي إلى سحب اعتماد شراء وبيع الذهب وتصديره إلى 

الخارج، من قبل السلطة التي سلمته، كل إدانة بأفعال 

 : الغش التالية

 استيراد أو محاولة استيراد الذهب دون تصريح؛  -

 تصدير أو محاولة تصدير الذهب دون تصريح؛ -

استخدام طرق احتيالية لتمرير مواد معدنية أخرى  -

 معامالت تتعلق بالذهب؛  على أنها ذهب في

الخداع في تحديد نوعية وكمية الذهب في كل  -
 المعامالت المتعلقة بالذهب؛

استخدام أجهزة وزن مزورة أو مستندات إدارية  -
أو خاصة مزورة في إطار الحيازة أو االمتالك 
أو التحويل أو النقل أو في كل المعامالت المتعلقة 

 بالمواد موضوع القانون الحالي؛ 
تخدام أجهزة وزن غير مطابقة أو غير معتمدة اس -

من قبل مصالح الجودة والمقاييس، أو أية هيئة 
 إدارية أخرى معتمدة؛

عدم مراعاة القوانين الجمركية والضريبية  -
واألحكام المتعلقة بعالقات موريتانيا المالية مع 
الدول األجنبية، ونظم المنافسة في موريتانيا 

ء القيام بأنشطة نقل والتجارة الخارجية، أثنا
 .وتسويق المواد موضوع هذا القانون

 الواردة في هذا القانون معاينة الجرائم: 61المادة 
 المحدد 4112/124 مع مراعاة أحكام القانون رقم

للنظام المطبق على العالقات المالية مع الخارج وطرق 
ذكرها في  الجرائم الوارد تتم معاينة تقييدها االحصائي،

هذا القانون في محاضر يتم تحريرها، طبقا للنصوص 
المعمول بها، من طرف وكالء معادن موريتانيا أو من 
 طرف ضباط ووكالء الشرطة القضائية أو من طرف

 .ضباط ووكالء الجمارك
يمكن تحرير المحضر في المكان الذي حصلت فيه 

في معاينة المخالفة، أو في مقرات معادن موريتانيا أو 
 مقرات الهيئات األخرى المخولة بمعاينة مخالفات

 .القانون
إذا رفض المشتبه في ارتكابه الجنحة، توقيع المحضر 
أو وضع بصماته عليه، يلزم تدوين هذا الرفض في 

 .المحضر المذكور
 :يتضمن المحضر

 تاريخ وسبب الحجز؛  -
 تصريحات المتهم؛  -
 أسماء وصفات من أقاموا الحجز؛ -
 للمحجوزات وكمياتها؛وصف  -
 حضور المتهم إبان وصف المحجوز وإال -

 فاإلنذار الذي وجه إليه من أجل أن يحضر؛ 
مكان تحرير المحضر وتاريخ ووقت ختم  -

 إعداده؛
قراءة المحضر على المشتبه فيه ودعوته إلى  -

 .توقيعه أو وضع بصماته عليه
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 النزاعات: 64المادة 

عن تسوية بالطرق األطراف، أن يبحثوا أوال  يجب على

 تفسير هذا القانون أو الودية، لكل نزاع ينشأ عن تطبيق

 واإلجراءات واالتفاقيات أو عن نصوصه التطبيقية

 : اإلطار، خاصة المتخذة والمبرمة في هذا

أو تنفيذ أو  النزاعات المتعلقة بمنح أو تفسير -

 إلغاء عقد أو صفقة أو اتفاقية، حسب الحالة؛ 

بمنح أو تعليق أو سحب  النزاعات المتعلقة -

 اعتماد أو ترخيص؛

النزاعات المتعلقة بتقديم الخدمات والمرافق  -

 .داخل منطقة للنشاط

تتم هذه التسوية بمشاركة السلطات اإلدارية المختصة 

ومعادن موريتانيا والنقابات التي تمثل المستغلين 

 .األهليين

تحدد شروط هذه المشاركة بمقرر مشترك يصدر عن 

 .المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمعادنالوزير 

وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية، يتم رفع 

 .النزاعات إلى المحاكم الموريتانية المختصة

 أحكام انتقالية وختامية: الباب الخامس

 أحكام انتقالية : 69المادة 

معادن موريتانيا  أصول وخصوم شركة كافة يتم نقل

 /105-4141بموجب المرسوم رقم التي تم إنشاؤها 

إلى الوكالة  4141مايو  42الصادر بتاريخ . أ.و

 .الوطنية معادن موريتانيا المنشأة بموجب هذا القانون

تبقى ترتيبات المرسوم المذكور أعاله سارية المفعول 
 24إلى حين نشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 

 .من هذا القانون
لية، تحدد مدتها عبر الطرق ستتم مراعاة فترة انتقا

على البنك  شراء الذهب التنظيمية، يحصر خاللها
 .المركزي الموريتاني

 

 أحكام ختامية : 13المادة 
تكمل أحكام هذا القانون، عند االقتضاء، بنصوص 

 .تنظيمية
تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة 

 .في المدونة المعدنية تلك الواردة

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة  :15المادة 
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
 4144دجمبر  14حرر بانواكشوط بتاريخ 

 محمد ولد الشيخ الغزواني
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير البترول والمعادن والطاقة
 عبد السالم ولد محمد صالح

 –مقررات –مراسيم -4
 تعميمات -قرارات

 الوزارة األولى 

 نصوص تنظيمية
نوفمبر  20صادر بتاريخ  2322-590مرسوم رقم 

يتضمن تشكيلة وصالحيات وقواعد سير عمل  2322
 .مجلس التحليل االستراتيجي

ُتسند إلى مجلس التحليل االستراتيجي،  :المادة األولى
-125من المرسوم رقم  41الُمنَشأ بموجب المادة 

ل  4141نوفمبر  10الصادر بتاريخ  4141 المعدَّ
مارس  12الصادر بتاريخ  4141-142بالمرسوم رقم 

المتضمن تنظيم مصالح الوزير األول، المهام  4141
 :التالية
القيام بتشخيصات دورية حول حالة تقدم  -

اإلصالحات المعتمدة في إطار استراتيجية التنمية 
االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بالتنويع 
االقتصادي وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو 
وترقية القطاع الخاص وتحسين مناخ األعمال 

 وتنمية رأس المال البشري والحكامة؛
لى اللجان الوزارية المكلفة تقديم توصيات إ -

 بمتابعة السير الحسن لهذه اإلصالحات؛
دراسة مشاريع اإلصالحات االقتصادية  -

 واالجتماعية المعروضة عليه إلبداء الرأي؛
بلورة األفكار اإلستراتيجية حول أولويات  -

 الحكومة في المجالين االقتصادي واالجتماعي؛
ضمان المتابعة االستراتيجية للمؤشرات  -

جتماعية واالقتصادية ذات الصلة التي يمكن اال
استخدامها في تقييم تنفيذ العمل الحكومي 
واإلشراف على إحالة المؤشرات االجتماعية 
واالقتصادية إلى الهيئات الدولية وغيرها من 

 المؤسسات؛
إنجاز التحاليل حول ما ُيعهد إليه به من المسائل  -

ذات الصلة بتحسين آلية التوجيه  االستراتيجية
والمتابعة لتنفيذ السياسات االقتصادية 

 واالجتماعية؛

يتشكل مجلس التحليل االستراتيجي على النحو  :2المادة 
 :التالي

 مكلف بمهمة في الوزارة األولى؛: الرئيس
 : األعضاء

المستشارون في الديوان المكلفون بتنسيق  -
ماية الحكامة، التضامن والح)األقطاب 

االجتماعية، االقتصاد والمالية، المدن والبنى 
 ؛(التحتية ورأس المال البشري

 .المدير العام لتنسيق العمل الحكومي -
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يجتمع مجلس التحليل االستراتيجي بناء على  :0المادة 
على واستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

األقل مرة كل شهر ويمكنه عند الضرورة أن يدعو إلى 
اجتماعاته بصفة مراقب،أي مكلف بمهمة أو مستشار 
بالديوان أو كل شخص ُيعتبر رأيه مفيدا لدراسة النقاط 

 .المعروضة للدراسة

تتحمل ميزانية الوزارة األولى تكاليف تسيير  :6المادة 
 .مجلس التحليل االستراتيجي

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 
 .المرسوم

بتنفيذ هذا  األولُتكلف مديرة ديوان الوزير :4ادة الم
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
   

 2322نوفمبر  20صادر بتاريخ  5206رقم  مقرر

يقضي بإنشاء خلية لتنسيق ومتابعة أنشطة المكلفين 

 .باإلعالم و االتصال في القطاعات الوزارية

خلية لتنسيق  ،ولىلدى الوزارة األتنشأ  :المادة األولى
على المكلفين باإلعالم و االتصال  ومتابعة أنشطة

 ".خلية االتصال"مستوى القطاعات الوزارية تدعى 

 :تكلف خلية اإلعالم واالتصال بالمهام التالية :2المادة 
تنسيق عمل المكلفين باإلعالم واالتصال على  -

مستوى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات 
 العمومية؛ 

 أنشطة المكلفين باإلعالم واالتصال؛وتقييم متابعة  -
اإلسهام في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حرية  -

 الصحافة؛
اتخاذ أي مبادرة من شأنها إعداد المكلفين  -

باإلعالم واالتصال للقيام بمهامهم على أكمل 
 وجه؛

إعداد تقرير سنوي حول حالة الولوج للمعلومات  -
 ونفاذ المستخدمين إليها؛

إعداد وثائق من طبيعتها تحسين صورة البالد في  -
 الخارج؛

إنعاش شبكة قادرة على إيصال المعلومات  -
 ثوق بها في شكل مبسط للصحفيين؛ المو

دعم المؤسسات العمومية في مجال االتصال  -
 واإلعالم؛

اإلسهام في القيام بدراسات واستطالعات الرأي  -
حول تأثير اإلعالم، بالتنسيق مع الهيئات 

 .المختصة

يدير خلية اإلعالم واالتصال المستشار  :0المادة 

األول ويتولى مدير  المكلف باالتصال بديوان الوزير

 .االعتمادات والعالقات مع الصحافة سكرتارية الخلية

الوسائل  تتوفر خلية اإلعالم واالتصال على :6المادة 
 .البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهامها

لهذا  تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة :1المادة 
 124رقم وخصوصا تلك الواردة في المقرر  المقرر

القاضي بإنشاء خلية  4141يناير  10صادر بتاريخ ال
لتنسيق ومتابعة أنشطة جهات االتصال المكلفة بالصحافة 

 .واالتصال

و مديرة  الوزير األمين العام للحكومة يكلف :4المادة 
بتنفيذ هذا المقرر  ،كل فيما يعنيه ،ديوان الوزير األول

ية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالم
 .الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

   

 مختلفةنصوص 
 2322أغسطس  24صادر بتاريخ  3465مقرر رقم 

يقضي بإنشاء لجنة إلبرام الصفقات العمومية داخل 
و و )الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة 

 .(س س و م

 4المادة  من 4.4تطبيقا لترتيبات النقطة : المادة األولى
 أغسطس 17الصادر بتاريخ  1212من المقرر رقم 

. القاضي بإنشاء لجان إبرام الصفقات العمومية 4144
يهدف هذا المقرر إلى إنشاء لجنة إلبرام الصفقات 
العمومية داخل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق 

 .(و و س س و م)المؤمنة 

ة المخالفة لهذا تلغى كافة الترتيبات السابق: 2المادة 
 .المقرر

يكلف وزير الداخلية والالمركزية والمدير : 0المادة 
 ،العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ينشر في الجريدة  كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي
 .الموريتانيةالرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزارة العدل

 نصوص مختلفة
 2322نوفمبر  25صادر بتاريخ  3421مقرر رقم 

 .يتضمن تسوية وضعية موثق
تتم  ،نظرا لشغور مكتب موثق كيهيدي: المادة األولى

تسوية وضعية موثق كيهيدي بإعادة تعيين الموثق حسب 
 :الجدول التالي 

الرقم الوطني  االسم الكامل
 للتعريف

تاريخ ومحل 
 الميالد

مكتب 
 التوثيق

ابراهيم فال 
 ابو بكر

أغسطس  12 0217010117
في تفرغ  1202

 زينه

 كيهيدي
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 .تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة: 2المادة 

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

 .اإلسالمية الموريتانية
 العدل وزير

 محمد محمود ولد الشيخ عبد هللا ولد بيه

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية
 2322يوليو  24صادر بتاريخ  3154 رقم مقرر

يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية 
االستشارية حول الالجئين و األشخاص المحتاجين 

  .للحماية

النظام الداخلي للجنة يصادق على : المادة األولى
من  0الوطنية االستشارية حول الالجئين، تطبيقا للمادة 

مايو  15الصادر بتاريخ  100–4144المرسوم رقم 
–144، الذي يلغي و يحل محل المرسوم رقم 4144
المحدد  4115مارس  10الصادر بتاريخ  4115

في  اقات الدولية المتعلقة بالالجئينلطرق تطبيق االتف
 .الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

، يمكن طلب 0دعما للجنة المذكورة في المادة  :2المادة 
ساعدها في إكمال المساعدة من أي شخص يحتمل أن ي

 .مهامها

في حالة الغياب أو وجود عائق لرئيس اللجنة : 0المادة 
الوطنية االستشارية حول الالجئين، يتولى الرئاسة وكالة 

مة متابعة المؤازرة اإلنسانية لالجئين المكلف بمه
 .الماليين في موريتانيا

تساعد اللجنة الوطنية االستشارية حول  :6المادة 
الالجئين لجنة فنية تنفيذية تمثل جهاز اتخاذ القرار فيها 

 .وتكلف على وجه الخصوص، بتنفيذ قراراتها

تجتمع اللجنة الفنية التنفيذية كل شهرين بناء  :1المادة 
ى طلب من رئيسها، لتحديد السياسات و التوجيهات عل

للجنة الوطنية االستشارية حول الالجئين و األشخاص 
يمكن لرئيس اللجنة الفنية التنفيذية . المحتاجين للحماية

أن يدعو الجتماعات استشارية لمنافسة المسائل 
وضية السامية لألمم المتحدة فللم و يمكن. المستعجلة

ي اللجنة فالتي تتمتع بعضوية مراقب الخاصة بالالجئين 
 أن تطلب عقد دورة استثنائية، عند االقتضاء

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  تدعا :4المادة 
ة حول الالجئين الجتماعات اللجنة الوطنية االستشاري

، لعرض القضايا المتعلقة الالجئين، إذا رغبت في ذلك
 .بمهمتها

سنة، تعد اللجنة الوطنية  عند بداية كل: 1المادة 
االستشارية حول الالجئين خطة عمل تنجزها اللجنة 

 .من المقرر الحالي 2الفنية التنفيذية موضوع المادة 

 :تشكل اللجنة الفنية التنفيذية على النحو التالي: 4المادة 
رئيس الوطنية االستشارية حول الالجئين،  -

 رئيسا؛
نسانية إلالمكلف بمهمة متابعة المؤازرة ا -

 لالجئين الماليين في موريتانيا، نائبا للرئيس؛
 ، عضوا؛مكلف بمهمة قضابا الحالة المدنيةال -
 المستشار المكلف بالشؤون القانونية، عضوا؛ -
 ، عضوا؛منالمستشار المكلف باأل -
المستشار المكلف بالهجرة و شؤون الالجئين،  -

 عضوا؛
 المدير العام لإلدارة اإلقليمية، عضوا؛ -
 الشؤون اإلدارية والمالية، عضوا؛مدير  -
 مساعدين، أعضاء؛( 2)أربعة  -
 مسهلين، أعضاء؛( 4)خبيرين  -

تساعد المفوضية السامية لألمم المتحدة  :9المادة 
 .لشؤون الالجئين اللجنة الفنية التنفيذية في أداء مهمتها

تمسك السكرتاريا من طرف نائب الرئيس،  :53المادة 
 .لقراراتو يتولى متابعة وتنفيذ ا

يمكن اتخاذ قرار إنشاء لجان أخرى من : 55المادة 
طرف اللجنة الوطنية االستشارية حول الالجئين، 
بالتشاور مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، لدراسة قضايا ومواضيع معينة، عند 

 .االقتضاء

التنفيذية للجنة الفنية تحال توصيات اللجنة  :52المادة 
 .طنية االستشارية حول الالجئين العتمادهاالو

تكتسي نقاشات اللجنة الوطنية االستشارية  :50المادة 
و . حول الالجئين و اللجنة الفنية التنفيذية طابع السرية

 .عضاء فيهما لواجب التحفظيخضع األ

يكلف األمين العام لوزارة الداخلية و : 56المادة 
ي ينشر في الجريدة الالمركزية بتنفيذ هذا المقرر الذ

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 وزير الداخلية والالمركزية

 حمد ولد محمد األمينأمحمد 
   

 2322أكتوبر  31صادر بتاريخ  5335 رقم مقرر
مفوضية " يقضي بإنشاء مفوضية للشرطة تسمى

 ".نينالشرطة الرابعة بتوج

نواكشوط انشأ على مستوى والية ت: المادة األولى
نين، مفوضية لألمن العمومي الشمالية مقاطعة توج

 ."نينمفوضية الشرطة الرابعة بتوج"تسمى 

إطار  وم هذه المفوضية بتنفيذ مهامها فيتق: 2المادة 
الصالحيات الموكلة للشرطة الوطنية في ميدان الشرطة 

شرطة ضائية و االستعالمات العامة و اإلدارية و الق
و ذلك  ام و استتباب النظام العاماألجانب و حفظ النظ

 .طبقا للنصوص المعمول بها
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الحياتها داخل الحيز تمارس هذه المفوضية ص :0المادة 
 .الترابي لها

تتبع وصاية المفوضية للمدير الجهوي لألمن : 6المادة 
الوطني على مستوى والية انواكشوط الشمالية وتحت 

لألمن  ن طرف المدير العامقيادة ضابط شرطة معين م
 .الوطني

نين ترسم حدود مفوضية الشرطة الرابعة بتوج :1المادة 
 :على النحو التالي

من وقفة توجنين على طول شارع مسعود : من الغرب
هة الشرق حتى ملتقى الطرق الواقع عند محطة ريم ج

ويل و بقالة الخير و البركة في اتجاه الجنوب على 
مع شارع معبد حتى ملتقى هذا الشارع ال رالطريق غي

ديمي في اتجاه ملتقى دار الشباب في اتجاه ملتقى عبد 
 .0هللا قرب مفوضية الرياض 

من ملتقى شارع مسعود مع طريق األمل : من الشمال
على جانب األيمن حتى نهاية الحدود الحضرية لمقاطعة 

 .توجنين شرقا
على  نينالحدود الحضرية لمقاطعة توج: من الشرق

 .الجانب الجنوبي لطريق األمل
من ملتقى عبد هللا في اتجاه الشرق على : من الجنوب

الحدود الحضرية لمقاطعة  الجانب األيسر حتى نهاية
 .نينتوج

يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من : 4المادة 
 .تاريخ توقيعه

يكلف المدير العام لألمن الوطني بتنفيذ هذا  :1المادة 
ر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المقر

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزير الداخلية والالمركزية

 محمد أحمد ولد محمد األمين

وزارة الشؤون االقتصادية وترقية 
 القطاعات اإلنتاجية

 نصوص تنظيمية
أغسطس  54بتاريخ  522–2322رقم  مرسوم
يحدد قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الوطني  2322

 (.إ.و.م)لإلحصاء 

 ترتيبات عامة: الباب األول
 عن صالحيات المجلس الوطني لإلحصاء: الفصل األول

من القانون رقم  12تطبيقا للمادة : المادة األولى
 4115يناير  47الصادر بتاريخ  117–4115

باإلحصاء العمومي، يهدف هذا المرسوم إلى المتعلق 
تحديد قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الوطني 

 (.إ.و.م)لإلحصاء المختصر ب 

( إ.و.م)تتمثل مهمة المجلس الوطني لإلحصاء : 2المادة 
في التوجيه واإلشراف والدفع لنشاط اإلحصاء العمومي 

يعد المجلس الوطني لإلحصاء . على المستوى الوطني

من  4امج اإلحصاء الوطني كما تم تحديده في الفقرة برن
الصادر  117–4115من القانون رقم  12المادة 
ويقوم بإرساله للوزير المكلف  4115يناير  47بتاريخ 

 .بالوصاية على الجهاز المركزي لإلحصاء
في إطار المهمة العامة المحددة أعاله فإن المجلس 

 : الوطني لإلحصاء
  العامة لألنشطة اإلحصائية يقترح التوجهات

الوطنية واألولويات وآليات تنسيق نظام 
 اإلحصاء الوطني؛

  يسهر على احترام القواعد األخالقية للمهنة
 والمبادئ األساسية لإلحصاء العمومي؛

  يوافق سنويا على البرنامج الوطني لألنشطة
اإلحصائية من خالل التأكد من أن المصالح 

لموارد البشرية والهيئات المعنية تملك ا
 والمالية والمادية الالزمة ألداء مهامها؛

  يرخص بتنفيذ العمليات اإلحصائية ذات
غير المنصوص عليها في  ،الطبيعة الطارئة

البرنامج السنوي والتي تعتبر أهميتها 
 ضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛

 يصادق على التقرير السنوي لتنفيذ برنامج 
 األنشطة اإلحصائية؛

  يدرس ويصادق على االستراتيجية المتعلقة
بتطوير اإلحصاءات بعد المصادقة عليها من 
قبل األمانة الفنية الدائمة وقبل الموافقىة عليها 

 من قبل الحكومة؛
يدرس المجلس جميع المسائل المتعلقة بتنسيق نظم 
معلومات الخدمات العمومية المرتبطة بالمعلومة 

 ادية واالجتماعية والديمغرافية والبيئية؛االقتص
يستشار المجلس الوطني لإلحصاء في مشاريع 

النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة باإلحصاء 

 .العمومي

عن تشكيلة وسير عمل المجلس الوطني : الفصل الثاني
 لإلحصاء

يرأس المجلس الوطني لإلحصاء الوزير  :0المادة 
زي لإلحصاء، ويضم بناء الوصي عن الجهاز المرك

على أساس تشاركي أعضاء الحكومة وممثلي اإلدارات 
العمومية المعنية وكذلك ممثلين عن مختلف فئات 
مستخدمي المعلومة اإلحصائية وشخصيات مختارة 

 .نظرا لكفاءتها في مجال المعلومة اإلحصائية
يتكون المجلس الوطني لإلحصاء باإلضافة إلى رئيسه 

 :من
 :كومة وممثلي اإلدارات العموميةأعضاء الح - أ

 الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله؛ 
 الوزير المكلف بالمعادن أو من يمثله؛ 
 الوزير المكلف بالصيد البحري أو من يمثله؛ 
 الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية أو من يمثله؛ 
 الوزير المكلف بالصناعة أو من يمثله؛ 
  يمثله؛الوزير المكلف بالتشغيل أو من 
 محافظ البنك المركزي أو من يمثله؛ 
 ممثل عن الوزارة األولى؛ 
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  ممثل عن المجلس االقتصادي واالجتماعي
 والبيئي؛

 ممثل عن وزارة الداخلية والالمركزية؛ 
ممثل عن الهياكل المكلفة بالدراسات اإلحصائية  -

 :في القطاعات التالية

 الوزارة المكلفة بالتعليم األساسي؛ 

  المكلفة بالصحة؛الوزارة 

 الوزارة المكلفة بالعمل؛ 

  الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي
 واالبتكار؛

 الوزارة المكلفة بالزراعة؛ 
 الوزارة المكلفة بالمياه؛ 
 الوزارة المكلفة بالتعليم العالي؛ 
 الوزارة المكلفة بالطفولة واألسرة؛ 
 الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة؛ 
 األمن الغذائي مفوضية. 

 :مثلي مستخدمي المعلومة اإلحصائيةم - ب
  ن الجمعية الوطنية؛عنائب ممثل 
  ممثل عن االتحاد الوطني ألرباب العمل

 الموريتانيين؛
  ممثل عن غرفة التجارة والصناعة

 والزراعة؛
  رئيس قسم اإلحصاء وهندسة البيانات في

المدرسة العليا المتعددة التقنيات أو من 
 يمثله؛

 المجلس العلمي للوكالة الوطنية  رئيس
لإلحصاء والتحليل الديموغرافي 

 ؛(ا.د.ت.إ.و.و)واالقتصادي 
  ممثل عن جمعية اإلحصائيين

 .الموريتانيين
الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها في مجال  -ج

 :المعلومة اإلحصائية

  على  باالسمشخصيات يتم اختيارها  0ثالث
ء والدراسات أساس الكفاءة في مجال اإلحصا

االقتصادية واالجتماعية والبيئية من طرف 
الوزير المكلف بالوصاية على الجهاز 

 .المركزي لإلحصاء
في حالة غياب رئيس المجلس الوطني لإلحصاء، يخلفه 

في وظائفه أحد الوزراء األعضاء في المجلس حسب 

 .ترتيب تعيينهم أعاله

باستثناء  ،يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني لإلحصاء

سنوات قابلة للتجديد مرة  0أعضاء الحكومة لمدة ثالث 

واحدة بمقرر من الوزير المكلف بالوصاية على الجهاز 

بناء على اقتراح من  ،إذا لزم األمر ،المركزي لإلحصاء

 .الهيئات والمؤسسات المعنية

أي عضو من أعضاء المجلس فقد الصفة التي تم 
يجة لذلك عضوية االنتماء فإنه يفقد نت ،بموجبها تعيينه

 .للمجلس

يجتمع المجلس الوطني لإلحصاء مرة واحدة  :6المادة 
في السنة في دورة عادية خالل الفصل الرابع وعند 

 .الحاجة في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه
من  ،خالل هذه الدورة العادية، يدرس المجلس ويصادق

لبرنامج على تقرير التنفيذ السنوي ل ،بين أمور أخرى
اإلحصائي الوطني للعام السابق ومشروع البرنامج 

 .اإلحصائي الوطني للسنة الالحقة
يجوز للمجلس دعوة أي شخص طبيعي أو اعتباري 
للمشاركة في دوراته إذا كان يرى أن مساهمته مفيدة 

 .لمداوالته

يداول المجلس الوطني لإلحصاء بشكل : 1المادة 
من أعضائه أو  ،على األقل ،صحيح بحضور النصف

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية األعضاء . ممثليهم
يعتبر صوت  ،الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات

 .الرئيس مرجحا

يصادق المجلس الوطني لإلحصاء على نظامه : 4المادة 
 .الداخلي

 هيئات المجلس الوطني لإلحصاء: الباب الثاني

 يتوفر المجلس الوطني لإلحصاء على أمانة :1المادة 

للجهاز المركزي  فنية دائمة يرأسها المدير العام

 :تكلف األمانة الفنية الدائمة ب. لإلحصاء

 أعمال االجتماعات وتقديمه  جدول اقتراح

 لرئيس المجلس؛

  إعداد الملفات وإرسالها ألعضاء المجلس

الوطني لإلحصاء قبل انعقاد كل اجتماع في 

 أيام؛( 11)عشرة  يقل عن الأجل 

  إعداد محاضر االجتماعات وحفظ وثائق

 المجلس الوطني لإلحصاء؛

  إعداد استراتيجية بشكل دوري وبطريقة

لتطوير اإلحصاء على المستوى  ،تشاركية

الوطني تحدد األولويات واألهداف 

االستراتيجية والنتائج المراد تحقيقها باإلضافة 

 فية والنهائية؛إلى تقارير التقييم المنتص

  إعداد مشاريع البرامج اإلحصائية الوطنية

 وتقارير األداء سنويا؛

  دراسة طلبات الحصول على التأشيرة المسبقة

دات والمسوح اإلحصائية ومنح التأشيرة اللتعد

 .اإلحصائية لهذه العمليات

تحدد شروط وإجراءات منح التأشيرات اإلحصائية 
بالوصاية على الجهاز بمقرر صادر عن الوزير المكلف 

 .المركزي لإلحصاء

 ،يمكن للمجلس الوطني لإلحصاء أن يشكل :4المادة 
لجانا متخصصة مكلفة بمتابعة المسائل المتعلقة  ،ضمنه

بنشاطه ومهامه كما يمكنه أيضا تشكيل مجموعات عمل 
 .قطاعية لدراسة الموضوعات التي يكلفها بها المجلس
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تخصصة ولكل يختار رئيس المجلس لكل لجنة م
كما  .مجموعة عمل رئيسا من بين أعضاء المجلس

يختار مقرري اللجان ومجموعات العمل من بين موظفي 
 .الجهاز المركزي لإلحصاء

ترفع تقارير اللجان المتخصصة ومجموعات العمل إلى 
 .المجلس لدراستها

يمكن للمجلس الوطني لإلحصاء أن يطلب من : 9المادة 

في إطار مهامه، تزويده بخبراء  ،اإلدارات العمومية

لمساعدته في عمله، كما يمكن له أيضا أن يطلب أعماال 

 .من أي شخص طبيعي أو معنوي

عمل سير ستحدد صالحيات وإجراءات : 53المادة 

واللجان  ،لمجلس الوطني لإلحصاءل الفنية الدائمةاألمانة 

المتخصصة ومجموعات العمل القطاعية التي تم تشكيلها 

صادر عن الوزير المكلف بالوصاية على الجهاز  بمقرر

 .المركزي لإلحصاء

 ترتيبات مختلفة ونهائية: الباب الثالث

باستثناء أعضاء الحكومة يتم منح بدل  :55المادة 

الحضور لجميع أعضاء المجلس الوطني لإلحصاء 

وكذلك تعويض محدد لكل من رؤساء ومقرري اللجان 

بل المجلس الوطني المتخصصة ومجموعات العمل من ق

ستحدد مبالغ التعويضات هذه بمقرر مشترك . لإلحصاء

صادر عن الوزير المكلف بالوصاية على الجهاز 

 .المركزي لإلحصاء والوزير المكلف بالمالية

تتحمل الدولة نفقات سير عمل المجلس : 52المادة 

الوطني لإلحصاء من خالل معونة تسيير تقوم بتحويلها 

وسيكون لموضوع  .لمركزي لإلحصاءكل سنة للجهاز ا

 .هذه المعونة بندا منفصال

يلغي هذا المرسوم كافة الترتيبات السابقة  :50المادة 

 142-4110المخالفة وخاصة ترتيبات المرسوم رقم 

المحدد لقواعد تنظيم  4110ابريل  17الصادر بتاريخ 

 .وسير عمل المجلس الوطني لإلحصاء

ن االقتصادية وترقية يكلف وزير الشؤو :56المادة 

بتنفيذ  ،ما يعنيه، كل فيالقطاعات اإلنتاجية ووزير المالية

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية
 عثمان مامودو كان

 الماليةوزير 
 إسلمو ولد محمد امبادي

   

نوفمبر  51صادر بتاريخ  549-2322رقم  مرسوم
 314-2356يلغي ويحل محل المرسوم رقم  2322

المتضمن إنشاء  2356مايو  29الصادر بتاريخ 
 .استمارة موحدة لطلب إنشاء المؤسسات

يصادق على االستمارة الموحدة، الملحقة  :المادة األولى
بهذا المرسوم في ثالث صيغ حسب الشكل القانوني، 
والتي تجمع كافة التصريحات واإلجراءات المنصوص 
عليها في التشريعات والنظم المعمول بها من أجل إنشاء 

 .المؤسسات

توضع االستمارة الموحدة تحت تصرف  :2المادة 
مؤسسات التابع لوكالة ترقية طالبيها عبر شباك إنشاء ال

االستثمارات في موريتانيا، ولدى ممثليات هذا الشباك، 
 .عند االقتضاء

معبأة بشكل كامل  تعتبر االستمارة الموحدة: 0المادة 
من طرف مقدم الطلب ومرفقة باألوراق والوثائق 
التبريرية التي تفرضها التشريعات والنظم المعمول بها 

مثابة تصريح بالتقييد في السجل في إنشاء المؤسسات، ب
التجاري وتصريح بالتعريف الضريبي وطلب لالنتساب 

 .لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

يتولى األشخاص العاملون في شبابيك إنشاء  :6المادة 

المؤسسات القيام بكافة اإلجراءات الضرورية لدى 

واإلفادات اإلدارات واألجهزة المختصة لجمع الوثائق 

التي تفرضها التشريعات والنظم المعمول بها في مجال 

 .إنشاء المؤسسات

كما يتعين على العاملين في شبابيك إنشاء المؤسسات، 

ساعة، تسليم ( 22)ضمن أجل ال يتعدى ثمان وأربعين 

صاحب الطلب اإلفادات الصادرة عن اإلدارات 

 :واألجهزة التي تبرر

 التقييد على السجل التجاري؛ -

 ريف الضريبي؛رقم التع -

االنتساب لدى الصندوق الوطني للضمان  -

 .االجتماعي

طبقا لترتيبات النظام األساسي للوظيفة  :1المادة 
العمومية ذات الصلة، فإن العاملين في شبابيك إنشاء 
المؤسسات ملزمون بسر المهنة في كل ما يتعلق 
بالمعلومات التي يطلعون عليها من خالل ممارسة 

  .مهامهم

تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا  :4 المادة
-4112المرسوم وتحديدا تلك الواردة في المرسوم رقم 

المتضمن إنشاء  4112مايو  42الصادر بتاريخ  170
 .المؤسسات إنشاءاستمارة موحدة لطلب 

يكلف وزير العدل ووزير الشؤون االقتصادية  :1المادة 
 المالية ووزيرووزير  وترقية القطاعات اإلنتاجية

ما يعنيه، بتنفيذ هذا الوظيفة العمومية والعمل، كل في
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المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير العدل
 محمد محمود بن َبيَّه

 وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية
 مامودو كانعثمان 

 وزير المالية
 إسلمو ولد محمد امبادي

 وزيرة الوظيفة العمومية و العمل
 زينب بنت احمدناه

   

 2322يوليو  24صادر بتاريخ  3150 رقم مقرر
يتضمن نموذج إنشاء مركزية لتنفيذ المشاريع 

 ".المركزية"عروفة اختصارا ب الم

ية وزير قطاعي، مركز ينشأ، تحت سلطة: المادة األولى
، وهي "المركزية"تنفيذ مشاريع تعرف اختصارا ب 

هيكل إداري يتمتع باالستقاللية اإلدارية و يعهد إليه 
 .ذ المشاريع االستثمارية القطاعيةمسؤولية تنفي

تتمثل مهمة المركزية في تنسيق تنفيذ : 2المادة 
المشاريع التي تحددها الوزارة و تصممها، بما في ذلك 

بعد االنتهاء من  .زانية الدولةتلك الممولة على مي
المشاريع والحصول على تمويلها، يعهد بالمشروع إلى 
المركزية بناء على رسائل تكليف من وزير القطاع 
المعني بكل مشروع من المشاريع، مبينا األهداف 
االستراتيجية والنتائج المتوقعة، مع مؤشرات أدائها 

مل المنطقية والجداول الزمنية إلنجازها، وفقا ألطر الع
 .للمشروع

 :ي هذا الصدد، تكلف بو ف

  إعداد برامج األنشطة والميزانيات السنوية
المتعلقة بتنفيذ المشاريع المختلفة التي سيتم 
تقديمها العتمادها من قبل لجنة القيادة 

 القطاعية و لجان القيادة الفنية؛

 امج األنشطة تنظيم تنفيذ األنشطة وفقا لبر
 مدة؛والميزانيات المعت

 ضمان التنسيق الفني و تعزيز المشايع؛ 

  إقامة و تعزيز عالقات الشراكة مع جميع
المتدخلين المعنيين بأهداف و أنشطة المشاريع 
من أجل تحقيق التعاون الضروري للتنفيذ 

 الفعال للمشاريع؛

  إقامة تعاون وثيق مع اإلدارات المركزية ذات
الصلة في الوزارة المعنية، والتي سيتم 
بالتفصيل تحديد الطرق العملية لها في دليل 

 اإلجراءات التشغيلية لكل مشروع؛

  السهر على إعداد و تنفيذ جميع أنشطة تعزيز
قدرات الهيآت المنفذة و كذا ضمان احترام 

الترتيبات القانونية على النحو المنصوص 
 عليها في مختلف اتفاقيات التمويل؛

 يع من أجل المشار تعبئة الهياكل المستفيدة من
 التنفيذ السليم لها؛

  / إنشاء نظام اتصاالت و تسيير المعارف
لتحسين جودة التنفيذ و ضمان تحديد 

 الممارسات الجيدة وكذا الحد من األخطاء؛

  تتعلق بالنشاطات )إعداد تقارير دورية
حول مدى تقدم المشروع بما في ( وبالمالية

 ذلك مؤشرات أداء المشروع الرئيسية؛

 رام صفقات طبقا للنظم الوطنية و تنفيذ إب
إجراءات الجهات المانحة المعنية و دليل 

 إجراءات تنفيذ المشروع؛

  ،ضمان التسيير المالي لجميع المشاريع
إعداد  المحاسبة العامة والتحليلية و: خاصة

و تحليلها؛ إنتاج البيانات الميزانية و متابعتها 
المالية الدورية والسنوية؛ برمجة وتنسيق 

مليات التدقيق السنوية و تنفيذ توصيات ع
 المدققين في الوقت المناسب؛

  اعتماد مبادئ التسيير القائمة على النتائج من
أجل إحداث تغييرات إيجابية على مستوى 

للسكان من خالل المشاريع الظروف المعيشية 
 ؛المنفذة

  و جمع ضمان متابعة و تقييم المشاريع
 البيانات ذات الصلة؛

  ضمان متابعة المخاطر التي تعيق تنفيذ
 المشاريع و اتخاذ التدابير الكفيلة بتخفيفها؛

  ضمان متابعة تنفيذ تدابير الحماية البيئية و
 االجتماعية؛

  تنظيم و وضع تحت أجهزة الرقابة المعلومات
 مهامها؛ ألداءو جميع التقارير الالزمة 

 ير استكمال المشاريع في موعد رإعداد تقا
 أشهر بعد تاريخ إغالقها؛ 0 أقصاه

  تتولى سكرتارية لجنة القيادة القطاعية و

 .تحضر لالجتماعات و تحرر المحاضر

يدير المركزية مدير يساعده مدير مساعد  :0المادة 
كل و يقوم  .نان بمرسوم صادر عن مجلس الوزراءيعي

القطاع المعني زير منهما بتوقيع عقد األداء مع و
 .قتصادالوالوزير المكلف با

مسؤول ( 1: )يتكون العمال الرئيسيون للمركزية من
في إبرام الصفقات  أخصائي( 4)إداري و مالي؛ 

منسق ( 2)أخصائي المتابعة و التقييم؛ و ( 0)العمومية 
 .لكل مشروع قطاعي

و سيتم اكتتاب هؤالء الخبراء على أساس تنافسي و 
و سيتم . عقود أداء فردية مع مدير المركزية سيوقعون

دعمهم بمساعدين في مجاالت تخصصهم، و خاصة 
كما سيتم . منسقو المشاريع الذين يساعدهم عمال فنيون

اكتتاب عمال للدعم إضافة إلى االستشاريين للقيام بمهام 
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محددة، و سيحدد دليل اإلجراءات تنظيم و سير عمل 
 .طار المرجعي لكافة العمالالمركزية باإلضافة إلى اإل

يتأتي تمويل نشاطات المركزية من موارد : 6المادة 
المشاريع التي تنفذها حسب تقاسم يتم االتفاق عليه مع 

و مع ذلك، فإن رواتب العمال . المانحين والدولة
ن بمرسوم سيتم التكفل بهم على حساب ميزانية ينيالمع

 .الدولة

و . العمل المنتدب تلعب المركزية دور رب: 1المادة 
؛ و بهذه تتمتع بصفة السلطة المتعاقدة إلبرام الصفقات

الصفة، فإن مدير المركزية يعين الشخص المسؤول عن 
العمومية لجنة الصفقات  الصفقات العمومية الذي يرأس

 .فيها الوزارة المكلفة باالقتصاد التي تمثل

ن ستتشكل لجنة القيادة القطاعية من المديري :4المادة 
المركزيين الرئيسيين في الوزارة المعنية بالمشاريع التي 

إلى الوزارات المكلفة  باإلضافةتسيرها المركزية 
أمور أخرى،  و ستسهر، ضمن .الماليةبباالقتصاد و

على التناسق بين المشاريع و األهداف االستراتيجية 
االقتضاء، سيتم إنشاء لجنة قيادة  و عند. للقطاع المعني

 ؛فنية، تحت إشراف لجنة قيادة القطاع، لكل مشروع
 .باالتفاق مع الجهات المانحة

تحال محاضر اجتماعات لجنة القيادة للموافقة  :1المادة 
عليها من قبل الوزير القطاعي و الوزير المكلف 

لمرحلية و تقارير تدقيق باالقتصاد إضافة إلى التقارير ا
سيتم إعداد تقرير أداء سنوي للمركزية و  و. الحسابات

 تقديمه إلى مجلس الوزراء من قبل وزير القطاع المعني 

يكلف األمين العام لوزارة الشؤون االقتصادية : 4المادة 
و ترقية القطاعات اإلنتاجية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر 

 .نيةفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتا
 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية

 عثمان مامودو كان
   

 2322يوليو  24صادر بتاريخ  3156 رقم مقرر
يئات قيادة مركزية يتضمن إنشاء وتنظيم و سير عمل ه

 .عيذ المشاريتنف

يهدف هذا المقرر إلى إنشاء و تنظيم و : المادة األولى
يذ المشاريع المعروفة تنف سير عمل هيئات قيادة مركزية

 .لقطاع "المركزية"اختصارا ب 

تتكون هيئات قيادة مركزية تنفيذ المشاريع : 2المادة 
لقطاع، و هي مسؤولة بشكل لللقطاع من لجنة قيادة 

أساسي عن الرهانات االستراتيجية إضافة إلى لجنة قيادة 
ن مشاريع القطاع و هي مكلفة على فنية لكل مشروع م

 .بالقضايا التشغيلية  نحو أفضل

 لجنة القيادة القطاعية: القسم األول
يه و دفع و لجنة القيادة القطاعية هي هيئة توج :0المادة 

 : رقابة تنفيذ المشاريع، و تتمثل مهامها بشكل رئيسي في

  السهر على تنفيذ مضامين رسائل تكليف وزير
 القطاع المعني لتحقيق النتائج المرجوة؛

  ضمان التوافق بين أنشطة المشروع مع
األهداف االستراتيجية و االستراتيجيات 

 القطاعية؛

  اعتماد برامج األنشطة و الميزانيات السنوية
 ؛متعلقة بتنفيذ المشاريع المختلفةال

  تدقيق حسابات السنة المالية الماضية والتقرير
 السنوي للنشاطات؛

 صياغة حلول للمشاكل التي حددتها اللجان 
 الفنية؛

  التأكد من أن تنفيذ المشاريع يتبع مسار األداء
نحو تحقيق النتائج المتوقعة على أساس 
التقارير المرحلية و تقارير مراجعة الحسابات 
و تقارير التقييم و تقارير دراسة تأثير 

 المشاريع؛

  إعطاء مبادئ توجيهية عامة حول القضايا
 التشغيلية؛

  المقترح على أدلة إبداء اآلراء حول التعديالت
 إجراءات التنفيذ الالزمة؛

  النظر و البت في كافة الوثائق الخاصة المقدمة
 لتقييمها من قبل مدير المركزية؛

  تنسيق كافة التدخالت والسهر على تكاملها و
 انسجامها؛

  اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين و إعادة
 توجيه المشاريع؛

 نفيذ التأكد من تحديد أي مخاطر قد تعيق ت
المشاريع و اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتخفيف 

 منها؛

  السهر على أن تكون إنجازات المشروع تلبي
مة و ءوالفعالية و المالمعايير الكفاءة 

 ؛االستدامة

  التحقق من أن إنجازات المشاريع تلبي توقعات
 .المستفيدين

القيادة القطاعية أمين عام وزارة  ةيرأس لجن :6المادة 
و يتولى األمين العام . المعني أو من يمثلهالقطاع 

للوزارة المكلفة باالقتصاد أو من يمثله منصب نائب 
و يضم األعضاء ممثال عن المديرية . رئيس اللجنة

العامة للتمويالت والتعاون االقتصادي بالوزارة المكلفة 
باالقتصاد، و ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة 

. طاعات المعنية بمشاريع القطاعمدير، و مديرو الق
يمكن لوزير القطاع تعيين أعضاء آخرين مشاركين في 

 .القطاع كالمجتمع المدني

تجتمع لجنة القيادة القطاعية في دورة عادية : 1المادة 
مرتين في السنة و في دورة غير عادية عدة مرات كلما 
دعت الضرورة لذلك، بناء على طلب رئيسها أو مدير 

و تحال محاضر اجتماعات لجنة القيادة  .المركزية
القطاعية إلى وزير القطاع والوزير المكلف باالقتصاد و 
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كذا تقارير مراحل تقدم العمل و تقارير مراجعة 
 .الحسابات و ذلك من أجل الموافقة عليها

تتولى مديرية المركزية سكرتارية لجنة القيادة  :4المادة 

 .القطاعية 

 اللجان الفنية لقيادة المشاريع :القسم الثاني

اللجان الفنية للمشاريع هي هيئات إشراف و  :1المادة 

ع و تتمثل مهامها بشكل دعم ومتابعة تنفيذ المشاري

 :رئيسي في

 تنسيق إعداد خطط العمل والميزانيات السنوية؛ 

 التي الموافقة على خطط عمل المشاريع، و 

ستقدم إلى لجنة القيادة القطاعية للمصادقة 

 عليها؛

 ضمان متابعة تنفيذ خطط العمل السنوية؛ 

  تقديم إرشادات و توصيات بحيث يتم تحقيق

النتائج المتوقعة بشكل مرض وكما هو مخطط 

 له؛

  الموافقة على المراجعات الفنية و تلك المتعلقة

 بالميزانية؛

 و السنوية تنسيق إنتاج التقارير نصف السنوية 

عن التقدم المحرز في تحقيق النتائج، التي 

 .ستحال إلى لجنة القيادة القطاعية لمراجعتها

  اقتراح أي تعديالت محتملة على اتفاقيات

 .التمويل

يرأس مدير المركزية كل لجنة قيادة فنية و  :4المادة 

تضم في عضويتها نقاط االتصال للمشروع في اإلدارات 

، و ممثل عن الوزارة المكلفة المعنية في القطاع

باالقتصاد، و ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، و والي 

الوالية التي يقع فيها المشروع أو من يمثله، و ممثل عن 

رابطة العمد حيث يوجد المشروع و ممثل عن 

 .المستفيدين من المشروع

تجتمع لجنة القيادة الفنية في دورة عادية مرة : 9المادة 

ثة أشهر و في دورة استثنائية عدة مرات حسب كل ثال

 .االقتضاء

يتولى سكرتارية لجنة القيادة الفنية منسق  :53المادة 
 .المشروع المعني بالمركزية

يكلف األمين العام لوزارة الشؤون : 55المادة 

االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية بتنفيذ هذا 

للجمهورية  المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية
 عثمان مامودو كان

 وزارة الصحة
 نصوص تنظيمية

 2322يوليو  51بتاريخ صادر  3415مقرر رقم 
: سير عمل برنامج يسمىيقضي بإنشاء وتنظيم 

 .مصالح المساعدة للطوارئ الطبية

–152من المرسوم رقم  02طبقا للمادة  :المادة األولى
المحدد  4141أكتوبر  41الصادر بتاريخ  4141

لصالحيات وزير الصحة وتنظيم اإلدارة المركزية 
لقطاعه يهدف هذا المقرر إلى إنشاء وتنظيم وسير عمل 

يتبع . مصالح المساعدة للطوارئ الطبية: برنامج يسمى
 .حةهذا البرنامج لألمانة العامة لوزارة الص

المساعدة للطوارئ يكلف برنامج مصالح : 2المادة 
 :الطبية بما يلي

ي وضع منظومة ما قبل الحجز االستشفائ -
 ؛للمرضى الواقعين في وضعية حرجة

سيير الطوارئ ية لتوطنابروتوكوالت  إعداد -
 ؛والسهر على تطبيقها

المعنيين تنسيق عمل مختلف الفاعلين  -
 ؛بالتصدي للطوارئ الطبية

 وإرشاداتاستباقية  بآراءارة الصحة تزويد وز -
الصحية التي تمس الطوارئ  حول القضايا

 ؛الطبية
والمتابعة وتنسيق وتقييم  اإلشرافضمان  -

 ؛األنشطة الميدانية
ضمان الربط بين الفاعلين المعنيين بالتصدي  -

 ؛طوارئ مع الوزارة المكلفة بالصحةلل
ضمان التواصل العمومي والتنسيق مع  -

الشركاء لتشجيع التحسيس وتوعية الجمهور 
 .ين والتعبئة االجتماعيةبوالشركاء القري

يدار برنامج مصالح المساعدة للطوارئ : 0المادة 
الطبية من طرف منسق له رتبة مدير مساعد، يعين 

 .بمقرر من وزير الصحة
المادية  وهو المسؤول عن تسيير العمال والوسائل

 .طوارئ الطبيةوالمالية لبرنامج مصالح المساعدة لل
سق يساعد المن. األموال العموميةويخضع لقواعد تسيير 

مهمته فريق متعدد االختصاصات يعين  تأديةفي 
األمين العام لوزارة الصحة بمذكرة عمل من  أعضاؤه

 :ويضم
 مسؤولي الوحدات؛ -
 ؛مساعد اداري ومالي -
 ؛سكرتاريا -
 .عمال دعم -

مسؤولي الوحدة رتبة رئيس  والمالي و اإلداريللمساعد 
 .مصلحة ويستفيدون من نفس االمتيازات

السنوية لبرنامج مصالح المساعدة  األنشطةتجسد 
للطوارئ الطبية في خطة عمل تعرض على مصادقة 

 .البرمجة المعمول بها إلجراءاتوفقا  اإلشرافلجنة 
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للطوارئ يضم برنامج مصالح المساعدة  :6المادة 

هاز التخاذ القرار ج أعلىوهي  إشرافالطبية لجنة 

 :وتكلف بما يلي

ومراجعة خطط العمل  إعدادالمساهمة في  -

السنوية لبرنامج مصالح المساعدة للطوارئ 

 الطبية؛

 ؛اإلجراءات الفنية والتوجيهاتاعتماد  -

خطط العمل السنوية لبرنامج مصالح  اعتماد -

 ؛المساعدة للطوارئ الطبية

 عة تنفيذ خطط العمل السنوية؛متاب -

المصادقة على حصيلة برامج مصالح  -

 .المساعدة للطوارئ الطبية

لبرنامج مصالح المساعدة  اإلشرافلجنة  يترأس

للطوارئ الطبية موظف سامي من وزارة الصحة 

( ف بمهمة، مستشار، مدير عاممكلالالعام،  األمين)

 :وتضم

 ؛ عن خلية متابعة التنمية الصحيةممثال -

 ؛المديرية العامة للصحة العمومية ممثال عن -

 ؛فائيممثال عن مديرية الطب االستش -

 /ممثال عن وزارة الداخلية والالمركزية -

 ؛باألمن المدنيالمندوبية العامة المكلفة 

 .ممثال عن الشركاء الفنيين والماليين -

في دورة  أشهرمرة كل ثالثة  اإلشرافتجتمع لجنة 

رئة بناء على استدعاء من عادية وتجتمع في دورات طا

يمكن في كل وقت  و. ذلك إلىرئيسها كلما دعت الحاجة 

دراسات وخبرات لتعليل  إجراء اإلشرافتطلب لجنة  أن

يتولى منسق برنامج مصالح المساعدة . قراراتها

 .اإلشرافللطوارئ الطبية سكرتارية لجنة 

الحق في  اإلشرافال تعطي صفة عضو لجنة : 1المادة 

نه في حالة ما هذا تكلفت لجنة بيد أ. ضأي تعوي

مهمتها  ألداءضرورية  أنهامصاريف ترى  اإلشراف

فيتم تعويض تلك المصاريف من . األكملعلى الوجه 

 .الموارد الذاتية للبرنامج

يضم برنامج مصالح المساعدة للطوارئ : 4المادة 

 :وحدات هي أربعالطبية 

 ؛وحدة الموارد -

 ؛وحدة التكوين والجودة -

 ؛وحدة العمل الميداني -

 .وحدة السالمة الطرقية -

 ةتدار الوحدات من طرف مسؤولين لهم رتب: 1المادة 

يعينون من طرف . المركزية اإلدارةرئيس مصلحة في 

يحدد سير عمل الوحدات بمذكرة عمل من . العام األمين

 .العام األمين

 د البشرية وحدة الموارد وتكلف بتسيير الموار

 :قسمين واللوجستية وتضم

قسم الموارد البشرية ويكلف بتسيير العمال  -

ومن بينهم المسؤول الذي يتولى سكرتارية 

 ؛المنسق

الذي يكلف مسؤوله بتسيير  قسم اللوجستيك، -

 .اللوجستيك

 وحدة التكوين والجودة وتضم قسمين: 

ويكلف مسؤوله بالتكوين وتقييم  ،قسم التكوين -

 ؛العمال

بالجودة ونظام  قسم الجودة ويكلف مسؤوله -

 المعلومات الصحية

 وحدة العمل الميداني وتضم قسمين: 

 ؛قسم التنظيم الطبي -

 .قسم العمليات -

 وحدة السالمة الطرقية وتضم قسمين: 

 ؛قسم الموارد -

قسم العالقات مع الفاعلين المعنيين بالسالمة  -

 .الطرقية والمجتمع المدني

على  تتوفر مصالح المساعدة للطوارئ الطبية: 4المادة 

مخصص مالي سنوي من ميزانية الدولة يدخل االلتزام 

 .العام األمينبصرفه في اختصاص  واألمربه 

من الشركاء الفنيين  أن تتلقى دعما مالياكما يمكن 

تسييره باتفاق مشترك مع  إجراءاتوالماليين تحدد 

 .المانحين وفقا لمبادئ المقاربة القطاعية

المنسق هو مسير الموارد ويسهر على وضع  :9المادة 

نظام محاسبة مالئم كما يسهر على سالمة الحسابات 

 .وكشوف النفقات

يتولى محاسبة برنامج مصالح المساعدة : 53المادة 

لمالية وهو وا اإلداريةللطوارئ الطبية مسؤول المصلحة 

 .دئ وقواعد المحاسبة العموميةملزم بتنفيذه حسب مبا

 اإلداريةمسؤول المصلحة  العام و األمين: 55المادة 

والمالية يوقعان معا كافة الوثائق المالية والمحاسبية التي 

يترتب عليها صرف موارد برنامج مصالح المساعدة 

حسب المبادئ والقواعد المعمول بها  ،للطوارئ الطبية

 .في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

لسابقة المخالفة لهذا تلغى كافة الترتيبات ا: 52المادة 
 .المقرر
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العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا  األمينيكلف : 50المادة 
المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزير الصحة

 المختار ولد داهي
   

يلغي و  2322يوليو  51صادر بتاريخ  3412مقرر 

الصادر بتاريخ  3220يحل محل ترتيبات المقرر رقم 

، المعدل القاضي بإنشاء وحدة 2322مارس  31

تنسيق و لجنة إشراف لمشروع الدعم السعودي 

  .لتطوير البنية التحتية االستشفائية

تلغى ترتيبات المادة األولى من المقرر : المادة األولى

، المعدل 4144مارس  17الصادر بتاريخ  1440رقم 

القاضي بإنشاء وحدة تنسيق و لجنة إشراف لمشروع 

الدعم السعودي لتطوير البنية التحتية االستشفائية و 

 :تستبدل كما يلي

تنشأ لدى وزارة الصحة وحدة  (:جديدة)المادة األولى 

وحدة تنسيق مشروع الدعم السعودي : تنسيق تسمى

س ت ب ت م د  /د.و /تطوير البنية التحتية للمستشفياتل

سيتم بموجب مقرر من وزير الصحة إنشاء وحدة . إ

تسيير مشروع بناء و تجهيز مستشفى الملك سلمان بن 

 .نواكشوط اعبد العزيز آل سعود ب

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 

 .المقرر

يكف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا  :0المادة 

ر في الجريدة الرسمية للجمهورية المقرر الذي ينش

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزير الصحة
 المختار ولد داهي

   

 2322يوليو  59صادر بتاريخ  3444 رقم مقرر
يتضمن إنشاء وحدة تسيير مشروع بناء و تجهيز 
مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 

  .نواكشوطا

 1054 رقم المقررتطبيقا لترتيبات : المادة األولى
، المعدل و الحال محل 4144يوليو  15الصادر بتاريخ 
مارس  17الصادر بتاريخ  1440رقم ترتيبات المقرر 

، المعدل القاضي بإنشاء وحدة تنسيق و لجنة 4144
إشراف لمشروع الدعم السعودي لتطوير البنية التحتية 
االستشفائية، يتم إنشاء وحدة بوزارة الصحة تحت 

وحدة تسيير مشروع بناء و تجهيز مستشفى : مسمى
 .نواكشوط باآل سعود  الملك سلمان بن عبد العزيز

تتولى وحدة تسيير المشروع، تحت إشراف : 2المادة 
لجنة اإلشراف مسؤولية تسيير جميع أنشطة المشروع، 

 :و خاصة

 د الميزانية و خطة العمل السنوية؛إعدا 

 ؛التنسيق مع لجان إبرام الصفقات 

 يير المحاسبي والمالي والتنظيم اإلداري و التس
 ؛إدارة شؤون العمال

  إعداد تقارير األنشطة و تقارير المراقبة المالية
 اصل بشأن أنشطة و نتائج المشروع؛والتو

 اختيار موقع المشروع؛ 

  ( وزارة الصحة)التنسيق بين رب العمل
، (FSDالصندوق السعودي للتنمية )والمانح 

يار مكتب رقابة و تو لجان الصفقات الخ
 متابعة المشروع؛

  و ( وزارة الصحة)التنسيق بين رب العمل
الصفقات و و لجنة ( FSD)الجهة المانحة 

مكتب الرقابة والمتابعة للمشروع الختيار 
وري التجهيزات و شركات تنفيذ األعمال و م

 المعدات الطبية؛

 التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع، 
لبناء و تجهيز  ،تهم أو صفتهممهما كانت طبيع

المستشفى في أفضل الظروف ووفقا للمعايير 
 .الدولية المتعارف عليها في هذا المجال

تكون لدى وحدة تسيير المشروع لجنة : 0المادة 
عملها بمقرر صادر  ها و سيرتيتم تحديد تشكيل ،إشراف

 .عن وزير الصحة

منسق تدار وحدة تسيير المشروع من طرف : 6المادة 

من وزير الصحة برتبة مدير في اإلدارة  بمقرر يعين

أقسام تقع تحت ( 0)المركزية و تتألف من ثالثة 

 مسؤولية منسق وحدة تسيير المشروع؛

 القسم اإلداري والمالي، 

  مباني، شبكات  ،الهندسة المدنية)قسم األشغال

الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق  ،المياه

 ؛(الداخلية

 والمعدات الطبية قسم التجهيزات. 

مسؤول يتم تعيينه من طرف  من تتم إدارة كل قسم

األمين العام لوزارة الصحة بناء على اقتراح من منسق 

 .وحدة تسيير المشروع

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 
 .المقرر

يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا : 4المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المقرر الذي 

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزير الصحة

 المختار ولد داهي
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 وزارة الصيد واالقتصاد البحري

 نصوص تنظيمية
نوفمبر  32صادر بتاريخ  514-2322مرسوم رقم 

وسير عمل مؤسسة  يتضمن إنشاء وتنظيم 2322
تسمى المكتب  عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

 ."المكتب"لموانئ الصيد الوطني 

 ترتيبات عامة: الباب األول
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  :المادة األولى

 "المكتب الوطني لموانئ الصيد"وتجاري تسمى 
 ."(المكتب"اختصارا )
بالشخصية االعتبارية وباالستقاللية  مكتبتمتع الي

 .المالية
 .خضع لوصاية الوزير المكلف بالصيدي

 .نواكشوطايوجد مقر المكتب الوطني لموانئ الصيد في 

يهدف المكتب الوطني لموانئ الصيد إلى  :2المادة 
 إلى ولموانئ الصيد استغالل جميع البنى األساسية 

وصيانتها وتصليحها وتحسينها وتجديدها  تسييرها
لى تفريغ منتجات الصيد إ وتوسيعها وترقيتها و

 .النجاعة الفعالية ووالتشارك في الوسائل لتحقيق 
يساهم المكتب كذلك في وضع التشريعات والنظم الخاصة 

 .لموانئ الصيد وبتفريغ منتجات الصيد األساسيةبالبنى 
 :على وجه الخصوص، يكلف المكتب بما يلي

استغالل وتسيير وصيانة وتطوير ضمان  -
األساسية لتفريغ  وترقية موانئ الصيد والبنى

منتجات الصيد بما في ذلك مداخل الموانئ وما 
 .يرتبط بها وكذلك المنشآت ذات العالقة

التسيير العقاري وتحديد إطار لضبط ضمان  -
أنشطة الموانئ والتفريغ وكذلك إخضاع البنى 
األساسية لموانئ الصيد وتفريغ منتجات الصيد 

 .للمواصفات المتعارف عليها
مجال المخصص للبنى األساسية تسيير الضمان  -

 .للموانئ والتفريغ
 .تقديم الخدمات لصالح سفن الصيدضمان  -
المشاركة في دراسة مشاريع بناء وتوسيع  -

وعصرنة موانئ الصيد والبنى األساسية لتفريغ 
منتجات الصيد والبنى األساسية التي تهدف إلى 

 .طرح المنتجات في األسواق
المجاالت ممارسة مهام سلطة الميناء في  -

المخصصة لهذا الغرض وخاصة مهام 
االستغالل وأمن المجال المائي واألمن 
والسالمة والبيئة وفقا للترتيبات التشريعية 

 .والتنظيمية المعمول بها
اإلسهام في ممارسة دور شرطة الصيد وشرطة  -

 .البيئة
بصفة عامة تنفيذ جميع الصالحيات ذات ضمان  -

 .العالقة بمهام المكتب

تتشكل البنى األساسية لموانئ الصيد ولتفريغ  :0 المادة
منتجات الصيد الخاضعة للمكتب من موانئ الصيد في 

أعالي البحار والشاطئي والصيد التقليدي وكذلك البنى 
 .األساسية لتفريغ منتجات الصيد التقليدي والشاطئي

يمارس المكتب الوطني لموانئ الصيد صالحياته 
حيث  الخاص به المينائيومهامه تجاه جميع المجال 

يتكفل بتسيير واستغالل منشآته ويمارس دوره كسلطة 
 .مينائية

يغطي المجال المينائي للمكتب الوطني لموانئ الصيد ما 
 :يلي
 :المنشآت المينائية للصيد التالية . أ

المستقل الذي أنشئ بالمرسوم رقم  نواذيبواميناء  -
 1275فبراير  10الصادر بتاريخ  75/105

 .والنصوص المعدلة له
مؤسسة ميناء خليج الراحة الذي أنشئ  -

الصادر بتاريخ  171-20بموجب المرسوم 
 .والنصوص المعدلة له 1220نوفمبر  10

ميناء تانيت الذي أنشئ بموجب المرسوم  -
توبر أك 44الصادر بتاريخ  150-4112

4112. 
نواكشوط الذي أنشئ اسوق السمك في  -

الصادر  155-27بموجب المرسوم رقم 
والنصوص المعدلة  1227يونيو  12بتاريخ 

 .له
جميع المنشآت المينائية للصيد التي أنشئت  -

بمرسوم باستثناء المؤسسة العمومية ذات 
ميناء " الطابع الصناعي والتجاري المسماة

بموجب المرسوم  الذي تم إنشاؤه" اندياغو
فبراير  2الصادر بتاريخ  4141ــ112رقم 

 .والمحدد آلليات تنظيمه وسير عمله 4141
 :البنى التحتية للتفريغ . ب

منشآت تفريغ منتجات الصيد التي أنشئت بمقرر  -
 :صادر عن الوزير المكلف بالصيد وتشمل

o  نقاط التفريغ المستصلحة التي هي عبارة عن
تحتية  شواطئ مستصلحة ومزودة ببنى

أرضية وبخدمات ذات عالقة وذات طابع 
اقتصادي، حيث توفر أحيانا بعض الخدمات 

 .االجتماعية
o  أقطاب التنمية المندمجة التي هي عبارة عن

مزودة بمنشأة بحرية  نقاط تفريغ مستصلحة
 .مخصصة لتحسين السالمة

 التنظيم وسير العمل: الباب الثاني

نئ الصيد من طرف يدار المكتب الوطني لموا :6المادة 

 .هيئة مداولة ويجري تسييره من طرف هيئة تنفيذية

تضم  "مجلس اإلدارة"هيئة المداولة المسماة  :1المادة 
 :باإلضافة إلى رئيسها األعضاء أدناه

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية -
ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون االقتصادية  -

 وترقية القطاعات اإلنتاجية
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 ممثل عن وزارة المالية -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة -
 نواذيبواممثل عن المنطقة الحرة في  -
 ممثل عن البحرية الوطنية  -
 لممثل عن العما -
عن المنظمات االجتماعية والمهنية ( 4)ممثلين  -

 في الصيد
 .ممثل عن المهن البحرية -

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

 .تفيد في مناقشة النقاط المدرجة في جدول األعمال
يعين الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بموجب مرسوم 

تخذه مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المكلف ي
سنوات قابلة للتجديد ( 0)بالصيد ولمأمورية مدتها ثالث 

مرة واحدة وبعد األخذ برأي الوزارات والمنظمات 
 .المعنية

في إطار مهمته، يستعين مجلس اإلدارة بلجنة مصغرة 
يعينها من بين أعضائه ويخولها " لجنة التسيير"تسمى 

رورية لمراقبة ومتابعة مداوالته بصفة السلطات الض
 . دائمة

يتولى المدير العام للمكتب الوطني لموانئ الصيد 
 .ارية مجلس اإلدارة ولجنة التسييرسكرت

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 المكتب الوطني 
لموانئ الصيد شريطة مراعاة الصالحيات المعترف بها 

 21/12من األمر القانوني رقم  41بموجب المادة 
لسلطة الوصاية  1221ابريل  12الصادر بتاريخ 

دارة بوجه يداول مجلس اإل .والوزير المكلف بالمالية
 :خاص حول

 الميزانية والحسابات التقديرية؛ -
 خطة التمويل؛ -
 المالية؛ وضعيةال -
 االقتراضات والضمانات والقروض؛ -
التعريفات والرسوم المعتادة بالنسبة للمجال  -

 وللمنشآت؛
 التقرير السنوي لمفوضي الحسابات؛ -
أو رفض الهبات والوصايا  على الموافقة -

 واإلعانات؛
اقتناء األصول الثابتة أو التصرف فيها أو  -

 مبادلتها؛
 برنامج االستثمار وخطة التمويل؛ -
الميزانية التقديرية والتعديالت المحتملة على  -

 الميزانية؛
 التعاقد حول األداء عند االقتضاء؛ -
االتفاقيات القائمة بين المكتب الوطني لموانئ  -

 الصيد وبين هيئات أخرى أو مؤسسات؛

بخصوص شغل المجال العمومي التنازالت  -
المينائي والتنازالت الخاصة بالتجهيزات 

 والمعدات؛
الهيكلة التنظيمية وطرق االكتتاب وطريقة  -

احتساب أجور العمال ومسطرة إجراءات المكتب 
المينائية  األساسيةالوطني لموانئ الصيد وللبنى 

 الخاصة بالصيد؛
 النظام الداخلي؛ -
 .واألمن نظم االستغالل -

 :أن مجلس اإلدارة يداول حولكما 
حسابات االستغالل، حساب الخسائر واألرباح،  -

الحسابات المتعلقة بمختلف الصناديق ووضعية 
السيولة وحالة القيم واجبة التحصيل والموازنة 

 .وتخصيص األرباح المتعلقة بالسنة السابقة
 مشروع التقرير السنوي ومشاريع التنمية -
توزيع  مشروع الميزانية بما في ذلك -

 المينائية األساسيةالمخصصات على البنى 
 .خطة العمل السنوية ولعدة سنوات -

( 2)يجتمع مجلس اإلدارة في دورة أربع  :1المادة 

 .مرات على األقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه

الدعوة وجدول األعمال ووثائق العمل الخاصة  توجه

بدورة مجلس اإلدارة إلى األعضاء بما ال يقل عن ثمانية 

 .مقدما أيام( 2)

أيام في الحاالت ( 2)ويمكن تخفيض هذا األجل إلى أربعة 

 .االستعجالية بناء على قرار من الرئيس

غير أنه يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية كلما كان ذلك 

يا بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من نصف ضرور

 .أعضائه

 ال يمكن لمجلس اإلدارة أن يداول بشكل صحيح إال بحضور
إذا لم يتحقق النصاب القانوني  .نصف األعضاء إلى الدورة

فإن دورة ثانية لمجلس اإلدارة يمكن أن تنعقد بشكل صحيح 
لس يتخذ مج. بفارق ثالثة أيام دون حصول النصاب القانوني

وعند . ته باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرينااإلدارة قرار
 .تعادل األصوات فإن صوت الرئيس يكون مرجحا

 و. يعتبر الحضور إلى الجلسات العادية لمجلس اإلدارة إلزاميا
جلسات ( 0)إذا امتنع أحد األعضاء عن الحضور إلى ثالث 
بحكم القانون  عادية متتالية لمجلس اإلدارة فإن مأموريته تنتهي

إال في حاالت القوة القاهرة التي يجب إثباتها أمام الرئيس أو 
 .سلطة الوصاية

توقع محاضر الجلسات من طرف الرئيس والسكرتير واثنين 
من أعضاء مجلس اإلدارة يعينان لهذا الغرض في بداية كل 

 .جلسة
يمسك سجل للمداوالت قبل أي استخدام ويجب ترقيمه والتوقيع 

 .األحرف األولى من طرف رئيس مجلس اإلدارةعليه ب

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه لغرض  :4المادة 
 2مراقبة ومتابعة مداوالته لجنة تسيير تتألف من 

أعضاء تضم وجوبا الرئيس وممثل الوزير المكلف 
 .بالصيد وممثل الوزارة المكلفة بالمالية
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ذلك  تجتمع لجنة التسيير مرة كل شهرين وكلما كان
تداول لجنة . ضروريا بناء على دعوة من رئيسها

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

تحال القرارات التي تتخذها لجنة التسيير حول األمور 
التي تم تفويضه بها صراحة من قبل مجلس اإلدارة إلى 

المطبقة على مجلس سلطات الوصاية وفق نفس الشروط 
 .اإلدارة

يخضع تنظيم وسير مجلس اإلدارة في كل ما  :9المادة 

لم تنص عليه المواد أعاله لترتيبات المرسوم رقم 

، 1221أغسطس  12الصادر بتاريخ  21/112

 ةداوليير هيئات المستالمحدد لتشكيلة وتنظيم و ،المعدل

 .في المؤسسات العمومية

تتألف الهيئة التنفيذية للمكتب الوطني لموانئ  :53المادة 

الصيد من مدير عام ومدير عام مساعد يعينان بمرسوم 

صادر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير 

 .ويتم إنهاء وظائفهما في نفس الظروف. المكلف بالصيد

ينوب المدير العام المساعد عن المدير العام في حالة 

 .غياب أو مانع

لف المدير العام بتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة التي يك

الوصاية  من طرف عليها حسب األصول تمت المصادقة

والوزارة المكلفة بالمالية حيث يرفع إليها تقريرا عن 

 .تسييره

يتمتع المدير العام بالصالحيات الالزمة لضمان حسن 

 .سير المكتب الوطني لموانئ الصيد

 .المبادرات المفيدة لهذا الغرضويتخذ كافة القرارات أو 

وعلى هذا األساس فإن المسؤولية التالية تؤول إلى 

 :المدير العام

 .يسهر على تطبيق القوانين والنظم -
 .يتحمل المسؤولية أمام مجلس اإلدارة -
يكلف بتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة ولجنة  -

 .التسيير
 .يعتبر اآلمر الوحيد بصرف الميزانية -
 .األمالكيقوم بتسيير  -
 .يوقع العقود واالتفاقيات مع الغير -
يقوم باالكتتاب وتحديد أجور العمال حسب  -

الشروط والتدابير المنصوص عليها في النظم 
 .المعمول بها والتي يحددها مجلس اإلدارة

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

 .للعمال األساسي
يمارس السلطة الهرمية والصالحيات التأديبية  -

 .على جميع العمال
يمثل المكتب الوطني لموانئ الصيد أمام  -

القضاء في كل أمور الحياة المدنية وفي عالقاته 

 .مع الغير وعالقاته الدولية

للموانئ  األساسيةفي استغالل البنى : الباب الثالث
 ولعمليات التفريغ

ينشأ مجلس فني  غالل،ألغراض االست :55المادة 
لالستغالل في كل ميناء من موانئ الصيد وتحدد تشكيلة 

عمله بموجب مقرر صادر عن الوزير  وقواعد سير
 .المكلف بالصيد

تمنح عالوات تحفيزية ألعضاء المجلس الفني 
تحدد مبالغ هذه الحوافز بمقرر مشترك  و. لالستغالل

 .بالمالية بين الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف

 :هي الستغالللالهيئات التنفيذية  :52المادة 
البنى األساسية المينائية عبارة عن المديرين  -

المعينين بموجب مرسوم صادر في مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف 

 .بالصيد
 البنى األساسية للتفريغ عبارة عن مسؤولين -

معينين بمقرر صادر عن وزير الصيد بناء 
على اقتراح من المدير العام للمكتب الوطني 

 .لموانئ الصيد
يكلف مديرو البنى األساسية المينائية ومسؤولو البنى 
األساسية للتفريغ بالقيام باستغالل وتسيير هذه البنى 
األساسية المينائية والبنى األساسية للتفريغ التي تدخل 

 .اتهماضمن صالحي
تمارس مهام االستغالل المبينة أعاله تحت مسؤولية 
المدير العام للمكتب الوطني لموانئ الصيد وبتفويض 
منه وذلك من طرف مديري البنى األساسية المينائية 

 :ومسؤولي البنى األساسية للتفريغ ويتعلق األمر بما يلي
عمل البنى األساسية  استغالل وسيرضمان  -

للتفريغ ولتثمين منتجات الصيد التقليدي  المينائية
والشاطئي بما في ذلك مداخل الموانئ وملحقاتها 

 .وكذلك المنشآت ذات الصلة
تسيير المجال المينائي الذي خصص لهذا ضمان  -

 .الغرض
 .أداء الخدمات لسفن الصيدضمان  -
ممارسة مهام السلطة المينائية في المجاالت  -

غالل المخصصة لذلك وخاصة مهام االست
والشرطة المتعلقة بخطة الماء واألمن والسالمة 
والبيئة وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية 

 .المعمول بها
 .اإلسهام في ممارسة شرطة الصيد وشرطة البيئة -

يتولون كذلك، بناء على تفويض، تسيير المخصصات 
المالية الموضوعة تحت تصرفهم ويمارسون السلطة 

 .محولين إليهملى العمال الالهرمية ع
يساعد مديري البنى التحتية المينائية مديرون مساعدون 
يعينون بموسوم صادر من مجلس الوزراء، وتنهى 

 .مهامهم بنفس الطريقة
المديرون المساعدون المديرين في حال غيابهم أو  يخلف

 .تعرضهم لعائق
يمكن للمدير العام للمكتب الوطني لموانئ الصيد، أن 

ته، سلطة التوقيع وكذلك جميع أو يفوض،على مسؤولي
بعض اإلجراءات ذات الطابع اإلداري للهيئات التنفيذية 
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والبنى  من أجل استغالل البنى األساسية المينائية
 .األساسية للتفريغ

 النظام اإلداري والمالي والمحاسبي: الباب الرابع
يخضع عمال المكتب الوطني لموانئ الصيد  :50المادة 

لنظام أساسي للعمال وفقا لالتفاقية الجماعية ولمدونة 
 :ويتكون العمال من. الشغل
العمال الذين اكتتبهم المكتب الوطني لموانئ  -

 .الصيد
الموظفين المعارين للمكتب الوطني لموانئ  -

 .الصيد

توضح الهيكلة الهرمية للمكتب الوطني :56المادة 
تحدد بموجب مداولة  و .لموانئ الصيد تنظيم هذا األخير

في مجلس اإلدارة يتم التصديق عليها وفق األصول من 
 .طرف الوصاية ومن طرف الوزير المكلف بالمالية

يجب أن تكون الهيئات التي تتضمنها الهيكلة الهرمية 
متطابقة مع خصوصية المكتب الوطني لموانئ الصيد 

مسؤولون على مستوى هذه يعين ال. والغرض منه
الهياكل من طرف المدير العام بناء على اقتراح من 
المديرين ومسؤولي البنى األساسية المينائية والبنى 

 .األساسية للتفريغ المعنية

يتوفر المكتب الوطني لموانئ الصيد على  :51المادة 
الموارد المالية المتأتية أساسا من استغالل وتسيير البنى 

المينائية وبنى التفريغ الداخلة ضمن األساسية 
ويمكنه كذلك أن يستفيد من الهبات . اختصاصه
 .والوصايا

 :تتألف موارد المكتب الوطني لموانئ الصيد من
 .مكافأة الخدمات المقدمة -
عوائد اإلتاوات المينائية وجميع الرسوم التي تم  -

 .إقرارها لصالحه
ي عمومي المينائعوائد التنازالت عن المجال ال -

 .الصيد منتجاتلتفريغ والبنى األساسية 
 .عوائد التنازالت عن المعدات والتجهيزات -
 .المنح والمخصصات التي تقدمها الدولة -
 .الموارد االستثنائية المخصصة لالستثمارات -

يقوم المكتب الوطني لموانئ الصيد بتسيير أمالكه 
 .واألموال التي يتوفر عليها من أجل إنجاز هدفه

تتألف نفقات المكتب الوطني لموانئ الصيد  :54المادة 
 :من
 .أجور العمال -
تكاليف االستغالل : التكاليف المرتبطة بالتسيير -

 .ومصاريف الصيانة
مصاريف تجديد : المرتبطة باالستثمار التكاليف -

وتوسيع وعصرنة البنى األساسية واقتناء 
 .التجهيزات، الخ

 المكتب الوطني تحدد التعريفة التي يعمل بها: 51المادة 
مقابل استغالل وتسيير البنى األساسية  لموانئ الصيد

المينائية للصيد ولتفريغ منتجات الصيد بمقرر صادر 

عن الوزير المكلف بالصيد حسب التوجهات 
مداولة مجلس اإلدارة التي االستراتيجية القطاعية وبعد 

يتم التصديق عليها حسب األصول من طرف الوصاية ومن 
 .زير المكلف بالماليةطرف الو

يتم تحضير ميزانية المكتب الوطني لموانئ  :54المادة 
الصيد من طرف لجنة فنية تتألف على وجه الخصوص 
من المدير العام ومديري البنى األساسية المينائية 

 .والتفريغ بالنسبة للصيد
وتقوم هذه اللجنة ببحث مقترحات الميزانية وبالتحاليل 

 .وع ميزانية تقديريةالالزمة إلعداد مشر
يحال مشروع الميزانية التقديرية للمكتب الوطني لموانئ 
الصيد بعد مداولة مجلس اإلدارة إلى سلطة الوصاية 

بشأنه قبل بدء  وإلى الوزير المكلف بالمالية التخاذ قرار
 .السنة المالية المعنية

يجب أن تحال الميزانية في حالة توازن وبدون إعانة من 
نفقات التسيير واالندثارات ومصاريف  أجل تمويل

ميزانية تسيير : وتتألف هذه الميزانية من جانبين. الفوائد
ويخصص الفائض الصافي للسنة . وميزانية استثمار

المالية لصندوق تجديد وتوسيع وعصرنة البنى األساسية 
 .المينائية والبنى األساسية للصيد

نائية مخصصة يتم تسيير األموال التي تعتبر موارد استث
لالستثمارات وفقا ألحكام االتفاقيات أو معاهدات التمويل 

 .ذات العالقة

تبدأ السنة المالية والمحاسبية للمكتب  :59المادة 
 01الوطني لموانئ الصيد بتاريخ فاتح يناير وتنتهي يوم 

دجمبر، باستثناء السنة المالية األولى التي تبدأ اعتبارا 
 .وممن تاريخ نشر هذا المرس

تمسك محاسبة المكتب الوطني لموانئ  :23المادة 
الصيد وفق قواعد المحاسبة التجارية المنصوص عليها 
في الخطة المحاسبية الوطنية وذلك من طرف مدير 
مالي يعين باقتراح من المدير العام في مداولة لمجلس 

 .اإلدارة يصادق عليها وزير المالية
المدير المالي للمكتب الوطني لموانئ الصيد  تتم مقاضاة

 .أمام محكمة الحسابات

ال يجوز للمكتب الوطني لموانئ الصيد أن  :25المادة 
يستلف إال لتغطية نفقات التجهيز واألشغال الجديدة 
المتعلقة بتجديد وتوسيع وعصرنة البنى األساسية 

 .المينائية والبنى األساسية للتفريغ
ني لموانئ الصيد أن يواجه يجوز للمكتب الوط

احتياجات السيولة بواسطة سلف أو شيكات على 
 .المكشوف المصرفي

يجب أن تعرض برامج االستثمارات متعددة السنوات 
ومشاريع التنمية أمام مجلس اإلدارة مرفقة بمبرراتها 

 .االقتصادية وبخطط التمويل التي تسمح بتنفيذها

ني لموانئ تخضع صفقات المكتب الوط :22المادة 
الصيد لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بالنسبة 

 .للصفقات العمومية
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يعين الوزير المكلف بالمالية مفوض  :20المادة 
حسابات، توكل إليه مهمة تدقيق السجالت والصندوق 
واألوراق المالية وقيم المؤسسة ومراقبة صحة ونزاهة 

 .عمليات الجرد والموازنات والحسابات
ولهذا الغرض يمكنه أن يقوم في أي وقت بالتدقيقات 
وعمليات الرقابة وأن يقدم تقريرا بذلك إلى مجلس 

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

المدققون الخارجيون  مفوض الحسابات ومفتشو المالية و
 .سخ من تقاريرهم إلى محكمة الحساباتبإرسال ن

يجب أن يوضع الجرد والموازنة وحسابات كل سنة 
مالية تحت تصرف مفوض الحسابات قبل دورة مجلس 
اإلدارة الرامية إلى المصادقة عليها قبل نهاية أجل ثالثة 

 .أشهر التي تلي ختم السنة المالية( 0)
زير يعد مفوض الحسابات تقريرا يقدم فيه، أمام الو

المكلف بالمالية، عرضا حول تنفيذ المهمة الموكلة إليه 
ويشير عند االقتضاء إلى االختالالت ومكامن النقص 

 . التي قد يالحظها
ويحال هذا التقرير إلى مجلس إدارة المكتب الوطني 
لموانئ الصيد الذي يمكنه أن يستحدث اآلليات المناسبة 

 .للرقابة الداخلية
ى مفوض الحسابات لحضور دورة يتم توجيه الدعوة إل

أشهر ( 0)مجلس اإلدارة الذي يعقد في أجل قدره ثالثة 
 . بعد ختم السنة المالية من أجل الموافقة على الحسابات

تحدد أتعاب مفوض الحسابات من قبل مجلس اإلدارة 
 .وفقا للنظم المعمول بها

يخضع المكتب الوطني لموانئ الصيد  :26المادة 
ة الخارجية التي تنص عليها األحكام لعمليات الرقاب

 .التشريعية والتنظيمية التي تنظم مراقبة المالية العمومية
في حال حل المكتب الوطني لموانئ الصيد فإن أمالكه 
تؤول إلى الدولة التي ستقوم بتنفيذ االلتزامات التي 

 .أخذها المكتب على عاتقه

 ترتيبات انتقالية و نهائية: الباب الخامس
نواذيبو ايستمر الميناء المستقل في  :21المادة 

والمؤسسة المينائية لخليج الراحة وميناء تانيت وسوق 
نواكشوط في العمل وفقا للترتيبات المعمول االسمك في 

بها وذلك لغاية مباشرة المكتب الوطني لموانئ الصيد 
 .لمهامه

اعتبارا من مباشرة المكتب الوطني لموانئ الصيد 
غى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا لمهامه تل

 :المرسوم وعلى الخصوص
 10بتاريخ الصادر  75/105المرسوم رقم  -

 .والنصوص المعدلة له 1275فبراير 
 10بتاريخ الصادر  20/171المرسوم رقم  -

 .والنصوص المعدلة له 1220نوفمبر 
 44بتاريخ الصادر  150/4112المرسوم رقم  -

 .4112أكتوبر 
 12بتاريخ الصادر  27/155رقم المرسوم  -

 .والنصوص المعدلة له 1227يونيو 

نواذيبو اتؤول أصول وخصوم ميناء  :24المادة 
المستقل ومؤسسة ميناء خليج الراحة وميناء تانيت 

طبقا  وسوق السمك إلى المكتب الوطني لموانئ الصيد
 .للنظم المعمول بها

 الصيد واالقتصاد البحري يكلف وزير :21المادة 
بتنفيذ هذا المرسوم الذي  ،كل فيما يعنيه ،ووزير المالية

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
مايو  55صادر بتاريخ  341-2322مرسوم رقم 

يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم  2322
المعدل،  2331دجمبر  52بتاريخ  2331-251

المنشئ لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى 
 ."مؤسسة إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطينطان"

المرسوم رقم من  2تلغى ترتيبات المادة  :المادة األولى
المعدل،  4117دجمبر  14بتاريخ  4117-417

المنشئ لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى 
وتستبدل " مؤسسة إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطينطان"

 :بالترتيبات التالية 

يدير مؤسسة إعادة تأهيل وتجديد  :(جديدة) 6المادة 
 :، مجلس إدارة يتشكل على النحو التاليالطينطانمدينة 

 والي الحوض الغربي: الرئيس
 :األعضاء

 ؛نطانحاكم الطي -
 ؛أو من يمثلهرئيس جهة الحوض الغربي  -
 ؛عمدة بلدية الطينطان -
بالمالية في  الممثل الجهوي للوزارة المكلفة -

 ؛والية الحوض الغربي
فة بالصحة في الممثل الجهوي للوزارة المكل -

 ؛والية الحوض الغربي
الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالتنمية  -

 ؛ربيالحيوانية في والية الحوض الغ
الممثل الجهوي للوزارة المكلفة باإلسكان  -

ح الترابي في والية والعمران واالستصال
 ؛الحوض الغربي

بالتجهيز في  الممثل الجهوي للوزارة المكلفة -
 ؛والية الحوض الغربي

ة بالمياه في ي للوزارة المكلفالممثل الجهو -
 ؛والية الحوض الغربي
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الممثل الجهوي لوزارة العمل االجتماعي  -
 ؛واألسرة في والية الحوض الغربيوالطفولة 

ة بالبيئة في الممثل الجهوي للوزارة المكلف -
 ؛والية الحوض الغربي

األمن الغذائي في الممثل الجهوي لمفوضية  -
 ؛والية الحوض الغربي

ممثل المنظمات غير الحكومية العاملة في  -
 .الطينطان

 .يتولى مدير المؤسسة سكرتارية مجلس اإلدارة

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 2المادة 
 .المرسوم

يكلف وزير اإلسكان والعمران واالستصالح : 0المادة 
الترابي ووزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .ريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةالج
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

 حمد ولد محمدسيد أ
 وزير المالية

 اسلمو ولد محمد امبادي
   

 نصوص مختلفة

مايو  26 صادر بتاريخ 396–2325مرسوم رقم 
المسؤول عن الصفقات يتضمن تعيين الشخص  2325

اإلسكان والعمران واالستصالح العمومية بوزارة 
 .الترابي

، 4141إبريل  17يعين اعتبارا من : المادة األولى
برتبة مكلف بمهمة بقطاع وزاري، الشخص المسؤول 

اإلسكان والعمران عن الصفقات العمومية بوزارة 
 :، طبقا للبيانات التاليةواالستصالح الترابي 

 الرقم الوطني محمد المختار بيه معاوية ،
مهندس رئيسي ، 2507707172للتعريف 

، الرقم اإلستداللي في الهندسة الطبية
78304M. 

اإلسكان والعمران واالستصالح يكلف وزير : 2المادة 
بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الترابي 

 . الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 ولالوزير األ

  محمد ولد باِلل مسعود
 وزيرة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

 خديجة بنت بوكه

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 نصوص تنظيمية

 .بعض المدرسين الباحثين والتكنولوجيين بترقيةيقضي  2322نوفمبر  51صادر بتاريخ  3422مقرر مشترك رقم 

المدرسون الباحثون والتكنولوجيون التالية أسماؤهم المسجلون على الئحة التأهيل وذلك طبقا  يعين ويرسم: المادة األولى
 :التالية لترتيبات الجداول

 :أساتذة جامعات -5

 الرقم الوطني الرقم االستداللي 
 للتعريف 

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة االسم الكامل

 العالمة  الرتبة  السلم  السلك
 القياسية 

 تاريخ
 النفاذ 

 العالمة الرتبة  السلم  السلك
 القياسية  

 تاريخ 
 النفاذ

89500 G 7853124075 11/15/4141 050 7 2س ع  أستاذ جامعات 11/10/4141 000 2 0س ع  أستاذ مؤهل محمد أحمدتتا 

95211 P 7994063523  12/11/4144 020 2 2س ع  أستاذ جامعات 11/10/4141 070 11 0س ع  أستاذ مؤهل محمد سيد محمد موالي 

96497 M 4371644792  12/11/4144 507 1 2س ع  أستاذ جامعات 11/10/4141 517 0 0س ع  أستاذ مؤهل أحمدو محمد محمود 

96582 E 5338633362  12/11/4144 577 0 2 س ع أستاذ جامعات 11/10/4141 557 5 0س ع  أستاذ مؤهل  محمد سعيد محمد سيديا 

 :أساتذة مؤهلون -4
 الرقم الوطني الرقم االستداللي 

 للتعريف 
 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة االسم  الكامل

 العالمة الرتبة  السلم  السلك
 القياسية 

  العالمة الرتبة  السلم  السلك تاريخ النفاذ
 القياسية 

 تاريخ النفاذ

83598 R 5870613825 11/15/4141 507 2 0س ع  أستاذ مؤهل  11/10/4141 517 5 4س ع  أستاذ محاضر  اناؼستا جا أمبوه 

38011Q 1066421540  أستاذ  11/10/4141 000 11 4س ع  أستاذ محاضر  سيدي محمد ختاري
 مؤهل 

س ع 
0 

11 050 12/11/4144 

93586 Y 4691530810  أستاذ  11/10/4141 277 0 4س ع  أستاذ محاضر  عثمان واكي
 مؤهل 

س ع 
0 

4 227 12/11/4144 

77947 Z 7827404137  أستاذ  11/10/4141 227 2 4س ع  أستاذ محاضر  عبد الوهاب محفوظ
 مؤهل 

س ع 
0 

0 517 12/11/4144 

96164 A 0416882624  أستاذ  11/10/4141 277 0 4س ع  أستاذ محاضر  محمد الداه عبد القادر
 مؤهل

س ع 
0 

4 227 12/11/4144 

93584 W 6949892182  أستاذ  11/10/4141 277 0 4س ع  أستاذ محاضر  الشيخ سيدي عثمان كان
 مؤهل 

س ع 
0 

4 227 12/11/4144 
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93560 U 5043285014  أستاذ  11/10/4141 277 0 4س ع  أستاذ محاضر  أحمد كوري ياب سالكي
 مؤهل 

س ع 
0 

4 227 12/11/4144 

93568 D 9449979106  أستاذ  11/10/4141 277 0 4س ع  أستاذ محاضر  أبوبكر محمد احميد
 مؤهل 

س ع 
0 

4 227 12/11/4144 

93569 E 7838788251 أستاذ  11/10/4141 277 0 4س ع  أستاذ محاضر  أحمد سالم اباه شال
 مؤهل 

س ع 
0 

4 227 12/11/41444 

 :أساتذة محاضرون -0
 الرقم الوطني الرقم االستداللي 

 للتعريف 
 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة االسم  الكامل

 العالمة الرتبة  السلم  السلك
 القياسية  

 تاريخ
 النفاذ 

 العالمة  الرتبة  السلم  السلك
 القياسية 

 تاريخ
 النفاذ 

111216 L 9878743841 11/15/4141 252 4 4س ع  أستاذ محاضر  12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد آمنة آبه 

96183 W 0329854127  11/15/4141 252 4 4س ع  أستاذ محاضر  11/10/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد السنهوري عبد الرحمن 

111203 X  3122270242  11/15/4141 252 4 4س ع  أستاذ محاضر  12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد حمادي احمد دين رابح 

111195 N 1526819092 11/15/4141 252 4 4س ع  أستاذ محاضر  12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد موسى دمبابا 

36940 B 5573083494 12/11/4144 000 11 4س ع  أستاذ محاضر  12/17/4141 041 14 1س ع  أستاذ مساعد سيد أحمد صالح ارزيزيم 

111240 M 3512535289  12/11/4144 458 4 4س ع  أستاذ محاضر  12/17/4141 224 0 1س ع  مساعد أستاذ ميمونه الطيب لمام 

95479 F 4073829669 12/11/4144 000 11 4س ع  أستاذ محاضر  11/10/4141 041 14 1س ع  أستاذ مساعد الشيخ محمدو انجاي 

95244 A 5725109363  12/11/4144 050 14 4س ع  محاضر  أستاذ 11/10/4141 021 10 1س ع  أستاذ مساعد يسلم حمدان 

111229 A 1772020639  12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر  12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد أحمد محمد يحي 

111219 P 1107547553  12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد أحمد حمود 

97593 D 4181658652  12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 11/10/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد مدينة جالو 

111217 M 4617582666 12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد محمد عبد الودود امحمد 

95094 M 5403889013  12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 11/10/4141 224 0 1س ع  مساعد أستاذ الزهرة الشيخ أحمد مسكه 

111199 S 2980149140  12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد حمودي كمال ابوه 

111202 W 8543010288  12/11/4144 252 4 4س ع  محاضر أستاذ 12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد عبد هللا سيدأحمد فال 

111198 R  6829874761  12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد أماني سيدي محمد 

111212 G 2175291109 12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد أباب بنيوك 

111187 E 0188197946 12/11/4144 252 4 4س ع  أستاذ محاضر 12/17/4141 224 0 1س ع  أستاذ مساعد خديجة محمدو بمبلكويري 

 :معلمون تكنولوجيون -6
 الرقم الوطني الرقم االستداللي 

 للتعريف 
 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة االسم  الكامل

 العالمة  الرتبة  السلم  السلك
 القياسية 

 تاريخ 
 النفاذ

 العالمة الرتبة  السلم  السلك
 القياسية  

 تاريخ النفاذ

95104 Y 0934309433 12/11/4144 252 4 4أ س معلم تكنولوجي  11/10/4141 224 0 1أس  تكنولوجي  احمد اعبيد 

95105 Z 1242795138  12/11/4144 252 4 4أ س معلم تكنولوجي  11/10/4141 224 0 1أس  تكنولوجي  محمد ولد أحمد 

95101 U 4584749136  12/11/4144 252 4 4أ س معلم تكنولوجي  11/10/4141 224 0 1أس  تكنولوجي  محمد عبد هللا محمد محمود 

95102 W 0243208877  12/11/4144 252 4 4أ س معلم تكنولوجي  11/10/4141 224 0 1أس  تكنولوجي  الداهأن 

93615 E 1114601587  12/11/4144 277 0 4أ س معلم تكنولوجي  11/10/4141 204 2 1أس  تكنولوجي  سيدي حمادي 

 .ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية :2المادة 
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 محمد األمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي
 والعملوزيرة الوظيفة العمومية 

 بنت احمدناه زينب
 المدير العام المساعد للوظيفة العمومية 

 الطيب ولد الطالب
 

والرياضة و الشباب وزارة الثقافة 
 والعالقات مع البرلمان

 نصوص تنظيمية
 2322يوليو  23صادر بتاريخ  3415رقم  مقرر

الصادر بتاريخ  2521يلغي ويحل محل المقرر رقم 
المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية  2350نوفمبر  30

 .لتنسيق برامج االتصال من أجل التنمية

رقم لغي هذا المقرر ويحل محل المقرر ي: المادة األولى
المتضمن  4110نوفمبر  10الصادر بتاريخ  4147

ن أجل إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق برامج االتصال م
اللجنة الوطنية لالتصال من أجل "التنمية، وتصبح 

 ".التنمية

ترتكز مهام اللجنة الوطنية لالتصال من أجل : 2المادة 
 :التنمية فيما يلي

 ؛يق برامج االتصال من أجل التنميةتنس -
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في مجال االتصال من أجل  تطوير الخبرة -
 ؛التنمية

 واآلليات المصادقة على االستراتيجيات -
 ؛امات في مجال االتصالوالدع

يذ برامج االتصال من المساهمة في متابعة وتنف -
 ؛أجل التنمية

المساهمة في دعم القدرات الوطنية والنماذج  -
 ؛من أجل التنمية في مجال االتصال

دعم تبني برامج االتصال من أجل التنمية من  -
 ؛لي التنميةف المجتمع المدني وفاعطر

 ؛تدامةدعم إنجاز أهداف التنمية المس -
خلق وإنجاز مشاريع ابتكارية لالتصال من  -

 .أجل التنمية

الوطنية لالتصال من أجل  تتكون اللجنة: 0المادة 
 :من التنمية

والرياضة ممثل وزارة الثقافة والشباب : الرئيس
 والعالقات مع البرلمان

 :من الوزارات األعضاء
ب الوطني وإصالح عن وزارة التهذي ممثل -

 ؛النظام التربوي
صادية وترقية ممثل عن وزارة الشؤون االقت -

 ؛القطاعات االنتاجية
 ؛ممثل عن وزارة الصحة -
لعمل االجتماعي والطفولة ممثل عن وزارة ا -

 ؛واألسرة
 .ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة -

 :األعضاء ممثلي الشركاء
 المتحدة األممالمكلفين باالتصال في هيئات  المستشارين

 :ي اللجنة الوطنيةهم أعضاء ف التالية
 ؛األمم المتحدة للتنميةبرنامج  -
 ؛األمم المتحدة للطفولةصندوق  -
 ؛األمم المتحدة للسكانصندوق  -
 ؛المنظمة العالمية للصحة -
 .المنظمة العالمية للزراعة -

الوطنية يتم تحديد قواعد سير عمل اللجنة : 6المادة 
لالتصال من أجل التنمية طبقا للنظام الداخلي لها الذي 

 .سيصادق عليه في اجتماع خاص لهذا الشأن

يمكن لممثلين عن البرلمان ومنظمات المجتمع : 1المادة 
أن  اإلعالمالمدني الوطنية والدولية وكذا وسائل 

 .هامكتبفي اللجنة بقرار من  أعضاءيصبحوا 

س اللجنة وأعضاؤها ثالث مأمورية رئي: 4المادة 
 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

 :زانية اللجنة من الموارد التاليةتتكون مي: 1المادة 
 ؛منحة من ميزانية الدولة -
 ؛الناتجة عن نشاطاتالموارد الذاتية  -
 ؛تمويل الشركاء -
 .بات والعطايااله -

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 4المادة 
 .المقرر

يكلف األمين العام لوزارة الثقافة والشباب : 9المادة 
بتنفيذ هذا المقرر الذي  والرياضة والعالقات مع البرلمان

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 . الموريتانية

 وزير الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع البرلمان
 ختار ولد الشيباني

   

 2322 أغسطس 29صادر بتاريخ  3460مقرر رقم 
تكبة بمقاطعة تامشكط  األثرييتضمن تصنيف الموقع 

 .والية الحوض الغربي على الئحة التراث الوطني

يصنف الموقع األثري تكبة بمقاطعة : المادة األولى
والية الحوض الغربي على الئحة التراث  تامشكط

الوطني للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، نظرا لقيمته 
التاريخية وطابعه المعماري وغناه والحاجة إلى حمايته 

 .لما يمثله للمصلحة العامة

 اإلداريةسيبلغ هذا المقرر إلى السلطات : 2المادة 
لى هذا أو الوصاية ع اإلشرافالمعنية باالستخدام أو 

 .الموقع األثري

يكلف األمين العام لوزارة الثقافة والشباب : 0المادة 
و والي والية الحوض  والرياضة والعالقات مع البرلمان

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في  ،الغربي، كل فيما يعنيه
 . الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 والعالقات مع البرلمان وزير الثقافة والشباب والرياضة
 ختار ولد الشيباني

   

 2322 أغسطس 29صادر بتاريخ  3466مقرر رقم 
والية  لعيونبمقاطعة  مزار تادرتيتضمن تصنيف 

 .الحوض الغربي على الئحة التراث الوطني

 لعيونبمقاطعة  مزار تادرتيصنف : المادة األولى
والية الحوض الغربي على الئحة التراث الوطني 
للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، نظرا لقيمته التاريخية 

 .والحاجة إلى حمايته لما يمثله للمصلحة العامة

سيبلغ هذا المقرر إلى السلطات اإلدارية : 2المادة 
المعنية باالستخدام أو اإلشراف أو الوصاية على هذا 

 .المزار

يكلف األمين العام لوزارة الثقافة والشباب : 0المادة 
و والي والية الحوض  والرياضة والعالقات مع البرلمان

الغربي، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في 
 . الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع البرلمان
 ختار ولد الشيباني
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 2322 أغسطس 29صادر بتاريخ  3461مقرر رقم 
 الطينطانبمقاطعة  كانايتضمن تصنيف الموقع األثري 

 .والية الحوض الغربي على الئحة التراث الوطني

بمقاطعة  كانايصنف الموقع األثري : المادة األولى
والية الحوض الغربي على الئحة التراث  الطينطان

الوطني للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، نظرا لقيمته 
التاريخية وطابعه المعماري وغناه والحاجة إلى حمايته 

 .لما يمثله للمصلحة العامة

سيبلغ هذا المقرر إلى السلطات اإلدارية : 2المادة 
لى هذا المعنية باالستخدام أو اإلشراف أو الوصاية ع

 .الموقع األثري

يكلف األمين العام لوزارة الثقافة والشباب : 0المادة 
و والي والية الحوض  والرياضة والعالقات مع البرلمان

الغربي، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في 
 . الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 والعالقات مع البرلمان وزير الثقافة والشباب والرياضة
 ختار ولد الشيباني

   

 2322 أغسطس 29صادر بتاريخ  3464مقرر رقم 

 ريل تومبريجي التاريخييتضمن تصنيف الموقع 

على الئحة التراث  كوركولوالية كيهيدي بمقاطعة 

 .الوطني

ريل تومبري جي التاريخييصنف الموقع : المادة األولى

على الئحة التراث بمقاطعة كيهيدي والية كوركول 

الوطني للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، نظرا لقيمته 

التاريخية وغناه والحاجة إلى حمايته لما يمثله للمصلحة 

 .العامة

سيبلغ هذا المقرر إلى السلطات اإلدارية : 2المادة 

المعنية باالستخدام أو اإلشراف أو الوصاية على هذا 

 .الموقع األثري

األمين العام لوزارة الثقافة والشباب  يكلف: 0المادة 

و والي والية  والرياضة والعالقات مع البرلمان

كوركول، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر 

 . في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع البرلمان
 ختار ولد الشيباني

   

 2322 أغسطس 29صادر بتاريخ  3461مقرر رقم 
بمقاطعة  التاريخي واللدىيتضمن تصنيف الموقع 

 .على الئحة التراث الوطني لبراكنةوالية  بابابى

التاريخي واللدى بمقاطعة يصنف الموقع : المادة األولى
على الئحة التراث الوطني  والية لبراكنة في بابابى

الموريتانية، نظرا لقيمته التاريخية للجمهورية اإلسالمية 
 .وغناه والحاجة إلى حمايته لما يمثله للمصلحة العامة

سيبلغ هذا المقرر إلى السلطات اإلدارية : 2المادة 
المعنية باالستخدام أو اإلشراف أو الوصاية على هذا 

 .الموقع األثري

يكلف األمين العام لوزارة الثقافة والشباب : 0المادة 
، لبراكنهو والي والية  ة والعالقات مع البرلمانوالرياض

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة  ،كل فيما يعنيه
 . الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع البرلمان
 ختار ولد الشيباني

 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،  1272شريف هاشم، المولود سنة الحسين ا: السيد

 .0227710221الحامي للرقم الوطني للتعريف 
ن ضياع محضر الرهن المسجل على و صرح بأنه يعلن ع

 .دائرة اترارزة 10501: السند العقاري رقم
******************** 

 5444/2322: تصريح بعدم بيع قطعة أرضية رقم
في يوم األربعاء السابع عشر أغسطس ألفين و إثنين و 

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

محمدو عبد القادر أحمد بكار، المولود  :سيد، ال2بالمكتب رقم 
وطني للتعريف الرقم ال ،في روصو ،01/14/1202بتاريخ 

أنه لم يبع القطعة األرضية رقم ، و صرح 4454101512
لسند العقاري رقم االواقعة في عرفات، موضوع  044

و لم ( المصرح)باسم محمدو عبد القادر أحمد بكار  ،7400
وفق  –خرجها من ملكيتهف فيها أي تصرف ييتصر

 .-تصريحه
العقد بسجل أصول مكتبنا  و عليه تم تضمين ملخص هذا

االحتفاظ و  المصرح على ما جاء فيه بعد قراءته حيث وقع
 .و تبديلأبدون تغيير  به و اإلبقاء عليه

من صفحة واحد للمعني  المكون التصريحذا سلمنا هذا هلو 
 .له بعد قراءته

******************** 
 FA 111111401215414414270رقم 

 47/17/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

منظمة الرحمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لألطفال و األسر الضعيفة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
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و الرفع من المستوى المعيشي و الصحي لألطفال : هدفها
و األيتام، خلق فضاء خاص من وي األسر الضعيفة خاصة ذ

أجل استيعاب األطفال ضحايا التسرب المدرسي، الرفع من 
مستوى حماية األطفال من مستوى الوعي الصحي للسكان و 
خاصة في ضواحي العاصمة و كذلك في الداخل عن طريق 

 .الحمالت التحسيسية
. 4والية  انواكشوط الغربية،. 1والية : التغطية الجغرافية

 . الحوض الشرقي
 انواكشوط الغربية : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 4. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع

 :تكوين المجلس التنفيذي
 ى الشيخ الواقف هد(: ة)الرئيس 
 دبج باب برم(: ة)العام ( ة)األمين 
 خديجة اشريف أحمد: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111004710414411725رقم 

 12/12/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

منظمة الفوز و  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : التنمية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعي: هدفها

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الشرقي 5الحوض الغربي، والية 
 انواكشوط الجنوبية  -عرفات: 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 . 4. وصول إلى تعليم جيدال. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 0. الصحة
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة بنت عبد هللا (: ة)الرئيس 
 مريم بنت محمد الشيخ(: ة)العام ( ة)األمين 
 أم كلثوم بنت محمد محمود: المالية( ة)أمين 

 17/12/4112: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111041111414412155رقم 
 12/11/4144: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 
صياغة و الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام لل

شؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة ال
ص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة لألشخا

جمعية دعم الحكامة الرشيدة و حماية المستهلك، : المسماة
 : ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
المساهمة الفعالة في تقاسم التجارب و الكفاءات بين : هدفها

كافة منظمات المجتمع المدني، التبادل الثنائي و المعارف و 
المنظمات و الحكومة في انجاز البرامج  التجارب بين

تنمية  إجراءو الدعم بغية  االستشارةالتنموية، تطوير أسلوب 
النظم  الحتراممنسجمة، تنظيم و تحسيس و تعبئة المستهلكين 

المعمول بها، الدفاع عن مصالح المستهلكين، العمل من أجل 
 .تثبيت األسعار

. 4جنوبية، والية انواكشوط ال 1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 . الحوض الشرقي 0اترارزة، والية  5تيرس زمور، والية 
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 إنشاء أنماط االستهالك و اإلنتاج المستدامين : المجال الرئيسي
الحد من عدم . 4. االستهالك المسؤول. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 0. المساواة
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد محمد المصطفى محمد فال(: ة)الرئيس 
 محمد سيدي محمد ميلود(: ة)العام ( ة)األمين 
 .فاطمة أحمد سوك: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111001211414412217رقم 

 42/11/4144: بتاريخ
 نهائيوصل 

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 
الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

المنظمة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق ب
كندرة للتنمية الزراعية و الثروة الحيوانية، ذات  :المسماة

 : البيانات التالية
 منظمة: النوع

 تحقيق المنفعة العامة في مجال الزراعي و الحيواني : هاهدف
. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 2ية انواكشوط الغربية، وال. 0انواكشوط الشمالية، والية 
 7كيديماغا، والية  0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

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

 .الوصول إلى الصحة. 0. دالوصول إلى تعليم جي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 عمارولد برو عمار (: ة)الرئيس 
 أحمد الحاج  هعز(: ة)العام ( ة)األمين 
 عبد الوهاب الصبار أعبيد هللا: المالية( ة)أمين 

******************** 
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 111111411211414412021FAرقم
 17/11/4144: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 
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 أصحاب الخير، ذات البيانات التالية :المسماة

 منظمة: النوع
المدرة للدخل،  مساعدة المحتاجين، إنشاء المشاريع: هاهدف

  .ة في األماكن المتضررةتنفيذ مشاريع اإلغاث
. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 2لغربية، والية انواكشوط ا. 0انواكشوط الشمالية، والية 
 . الحوض الشرقي 5الحوض الغربي، والية 

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

 توت لحريطاني(: ة)الرئيس 
 حمد المقاريفاطمة الحسن أ(: ة)العام ( ة)مين األ

 آسية أحمد فال لحبيب: المالية( ة)أمين 
******************** 

 FA 111111410110414414220رقم 
 10/12/4144: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة أبشر  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لألعمال الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 ثقافية  -اجتماعية –خيرية: هاهدف

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7 كيديماغا، والية 0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

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

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
. 4. شراكات من أجل األهداف العالمية. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 0. الوصول إلى تعليم جيد
 :تنفيذيتكوين المجلس ال

 خطري أحمد النين(: ة)الرئيس 
 محمد األمين أحمد محمد السالك(: ة)العام ( ة)األمين 
 أحمد ينج الناني: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111001112414414222رقم 

 11/12/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

نادي رماة  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : اجوينكي، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 الرماية : هاهدف

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2نواذيبو، والية داخلت ا 2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

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

 .نتمري. 0. حملة توعية
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمادو محمد المحجوب ا(: ة)الرئيس 
  إبراهيم محمد إبراهيم(: ة)العام ( ة)األمين 
 أمحمد هسيد أحمد لمطور: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111401217414414217رقم 

 4144/12/11: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

التضامن في خدمة  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : األم و الطفل، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

  اجتماعي: هاهدف

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 .لعصابه 5ماغا، والية  كيدي

 بية انواكشوط الغر –هتفرغ زين: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

ن الجميع من العيش بصحة جيدة و تمكي: المجال الرئيسي

 .تعزيز الرفاهية في جميع األعمار

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

 .محاربة الجوع. 0. الحد من عدم المساواة
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 :تكوين المجلس التنفيذي

 همحمد محمود محمد الشمر(: ة)الرئيس 

 همحمد عبد هللا الشمر(: ة)العام ( ة)األمين 

 الطالب أحمد سيد جدو: المالية( ة)أمين 

 01/10/4112: مرخصة منذ

******************** 
 FA 111111010111414412121رقم 

 12/11/4144: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

متعلق بالجمعيات و الهيئات و ال 11/14/4141بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 

الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة 

المنظمة الموريتانية للوقاية و السالمة الطرقية، ذات  :المسماة

 : اليةالبيانات الت

 منظمة: النوع

 اجتماعي : هاهدف

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7والية  لعصابه، 0كوركول، والية  5ماغا، والية  كيدي

 .الحوض الغربي

 انواكشوط الجنوبية –الرياض: مقر المنظمة

 :التدخل مجال

جعل المدن و المستوطنات البشرية شاملة و : المجال الرئيسي

 .آمنة و مرنة و مستدامة

. 0. العدل و السالم. 4. حملة توعية. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد محمود دمب با(: ة)الرئيس 

 مامادو صادي با(: ة)العام ( ة)األمين 

 بنه صمب با: اليةالم( ة)أمين 

 17/15/4117: مرخصة منذ

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

 FA 111111421211414410272رقم 

 12/11/4144: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

المدير العام للصياغة و  الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك

الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة 

جمعية المستقبل للدعوة و الثقافة و التعليم، ذات  :المسماة

 : البيانات التالية

 منظمة: النوع

بين مكونات  ةو األخوة والمحب اإلصالحالدعوة إلى : هاهدف

، القيام بواجب النصيحة، تعزيز القيم الشعب الموريتاني

اإلسالمية و تربية ناشئة البلد عليها، تربية الشباب و حمايته 

اإلسهام في النهوض بدور  من االنحراف الفكري و الخلقي،

المرأة في اإلصالح و تربية األجيال، نشر قيم الوسطية و 

تطرف و الظلم، نشر قيم الفضيلة التسامح و محاربة الغلو و ال

و االستقامة و التعاون و محاربة الرذيلة و االنحراف و 

التفرقة، تعزيز الوحدة الوطنية و إصالح ذات البين، العناية 

بالمساجد بناء و عمارة و تفعيل دورها في المجتمع، إحياء 

سنة االعتكاف و مجالس الذكر، إحياء نظام الوقف و إشاعة 

ة و اإلجتماعية، نشر سهام في األعمال الخيريثقافته، اإل

العلوم الشرعية و النهوض بالتعليم المحظري و األهلي، 

تربية األجيال تربية صالحة، الدفاع عن ثوابت البلد و نصرة 

 .قضايا األمة

. 4الحوض الشرقي، والية  1والية : التغطية الجغرافية

، والية ولكورك 2، والية لعصابه. 0، والية الحوض الغربي

 2، والية آدرار 7، والية اترارزة 0، والية لبراكنة 5

، والية كيديماغا 11، والية تكانت 2داخلت انواذيبو، والية 

انواكشوط  10، والية إنشيري 14، والية تيرس زمور 11

انواكشوط  .15، والية انواكشوط الشمالية 12، والية الغربية

 .الجنوبية

 تفرغ زينة قرب مستشفى الفيروسات: المنظمة مقر

 :مجال التدخل

ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم : المجال الرئيسي

 .الجيد و تعزيز فرص التعلم مدى الحياة

 : المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد الحسن الددو(: ة)الرئيس 

 شيخنا أحمد سيدي الحاج(: ة)العام ( ة)األمين 

 محمد المختار محمد أمن: المالية( ة)أمين 

 14/10/4141: مرخصة منذ

******************** 
 FA 111111414010414414520رقم 

 47/10/4144: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية الشبكات يسلم 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية لنترك أثرا : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : في النفوس، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 العمل الخيري: هدفها

. 4كشوط الجنوبية، والية انوا 1والية : التغطية الجغرافية

 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

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

 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

 .الشرقي

 توجنين : مقر المنظمة
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 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل : المجال الرئيسي

 .مكان

شراكات من أجل . 4. حملة توعية. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 0. األهداف العالمية

 :تكوين المجلس التنفيذي

 اعل الشيخ معروف محمد سالم(: ة) الرئيس

 سكينة محمد يحي أحمد(: ة)العام ( ة)األمين 

 بوب الشيخ محمد خيري: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111004017414414274رقم 

 47/17/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

 االتحادية: أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الموريتانية لرياضة الفروسية، ذات البيانات التالية

 منظمة: نوعال
 رياضة الفروسية: هدفها

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11ة، والية اترارز
الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط  : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

ذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و للجميع و التنفي
 . المسؤولة و المفتوحة

. 4. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .سوف تجد المرفقة. 0. حماية النباتات و الحيوانات األرضية

 :تكوين المجلس التنفيذي
 سيد أحمد أحمد مكي(: ة)الرئيس 
 سيدي محمد ولد البكاي(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد عبد هللا ولد محمد صالح: المالية( ة)أمين 

 10/12/4111: مرخصة منذ

******************** 
 FA 111111411214414411222رقم 

 12/14/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

 : البيانات التالية
 منظمة : النوع

 كافة األعمال الخيرية: هاهدف

. 4، والية انواكشوط الجنوبية 1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  15والية  الحوض الغربي، 12لعصابه، والية 

 .الشرقي
 توجنين : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

بجميع أشكاله و في كل  رالقضاء على الفق: المجال الرئيسي

 .مكان

 .الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد عبد الفتاح حدامين سيدي عثمان(: ة)الرئيس 

 الحسين عبديإطول عمرو (: ة)العام ( ة)األمين 

 فاطمة الزهراء حدامين : المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111004517414414222رقم 

 42/17/4144: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

آمادو المدير العام للشؤون السياسية الشبكات يسلم ديالو عمر 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية سفراء  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الخير، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 اجتماعية: هاهدف

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

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

 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

 .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 . 4. صول إلى تعليم جيدالو. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 0. الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي

 باب عبد هللا فال (: ة)الرئيس 

 خطري لمرابط سيدي(: ة)العام ( ة)األمين 

 محمد المختار خطري عمير : المالية( ة)أمين 

******************** 
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 FA 111111004511414410227رقم 

 17/11/4144: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 

الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

نهائيا يتعلق بالمنظمة  لألشخاص المعنيين أدناه وصال

جمعية األطر الموريتانيين خريجي الجامعات و  :المسماة

 : المدارس و المعاهد المغربية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 اجتماعية: هاهدف

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

كيديماغا، والية  0تيريس الزمور، والية  5إنشيري، والية 

آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية  7

كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية  11

الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية  10

 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 

ت الفعالة و للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليما

 .المسؤولة و المفتوحة

. 4. المدن و المجتمعات المستدامة. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 0. الوصول إلى تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 تربه عمار(: ة)الرئيس 
 المصطفى يكبر(: ة)العام ( ة)األمين 
 أبي محمد يحظيه: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111511401215414410022رقم 

 15/11/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

الشبكات، يسلم الوالي، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص 
المنظمة : المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : ت التاليةالموريتانية لتنمية و ترقية األسرة، ذات البيانا
 منظمة: النوع

نشر و توعية المواطنين حول مخاطر المسلكيات : هاهدف
 الضارة

 لبراكنة  1والية : التغطية الجغرافية
 أالك: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 .الوصول إلى الصحة. 4. توعية حملة. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 اللة امبارك امبارك(: ة)الرئيس 

 رقية المهدي(: ة)العام ( ة)األمين 
 أم كلثوم سيدي محمد: المالية( ة)أمين 

 11/15/4115مرخصة منذ 

******************** 
 FA 111111001217414414270رقم 

 47/17/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

منظمة إسعاف  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
اليتامى و األطفال المحرومين و دفع التنمية، ذات البيانات 

 : التالية
 منظمة: النوع
 إسعاف اليتامى و األطفال المحرومين و دفع التنمية :هدفها

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط  : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

 .الوصول إلى الصحة. 0. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 زينب همت لعويسي(: ة)الرئيس 
 عياد عبد هللا عياد(: ة)العام ( ة)األمين 
 آمنة عبد هللا عياد: المالية( ة)أمين 

 01/11/4111: مرخصة منذ

******************** 
 FA 111111421010414414211رقم 

 41/17/4144: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

تجمع مستأجري  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : سوق العاصمة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 مستأجري سوق العاصمةحقوق  :هدفها

. 4انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
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الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 
 .الشرقي

 انواكشوط  : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز النمو االقتصادي المستدام و : المجال الرئيسي
و المستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل  المشترك

 . الالئق للجميع
 .سوف تجد المرفقة. 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 المصطفىمحمد سالم محمد سالم (: ة)الرئيس 
 غاية محمد السالك(: ة)العام ( ة)األمين 
 عبد الرحمن الشيخ سيد أحمد زروق: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111441112414410174رقم 

 10/12/4144: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  4141/112من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/14/4141بتاريخ 

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

اتحادية الجزارين،  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

السهر على . 4، تعزيز و ترقية التنمية اإلجتماعية. 1 :هدفها
ل األسواق و حظائر و تربية الصحة الحيوانية داخ

مراقبة . 2تربية الحيوانات داخل األسواق، . 0الحيوانات، 
نقاط بيع اللحوم و  -أماكن تسويق الحيوانات)الوسط البيئي 

الرقابة على نظافة األماكن المذكورة آنفا و . 5، (المجازر
 .ذلك طبقا لما تتطلبه الصحة الحيوانية

. 4واكشوط الجنوبية، والية ان 1والية : التغطية الجغرافية
 2انواكشوط الغربية، والية . 0انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  0تيرس زمور، والية  5إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 10كوركول، والية  14لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  15الحوض الغربي، والية  12لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط  : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الجوع و ضمان األمن الغذائي : المجال الرئيسي
 . و تحسين التغذية و تعزيز الزراعة المستدامة

الوصول إلى . 4. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع. 0. الصحة

 :ين المجلس التنفيذيتكو
 خويمحمد الشيخ أحمد (: ة)الرئيس 
 أحمد غالم مخيطرات(: ة)العام ( ة)األمين 
 السالك بوسحاب بال: المالية( ة)أمين 

  41/15/4110: مرخصة 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،
بمديرية نشر الجريدة  الرجاء االتصال

 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


