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 الجريدة الرسمية
 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 5751       العدد   20    الســــنة 0303 أكتوبر 51

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -0

 رئاسة الجمهورية

 مختلفةنصوص 

يتضمن تعيين أمينة عامة لمنطقة انواذيبو  290 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 924...........................................................................................الحرة

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

يحدد سقف صالحية هيئات إبرام الصفقات العمومية لمركزية شراء األدوية  2222مقرر رقم   1212فبراير  12

 924.......................................(موريتانيا -كاميك)والتجهيزات والمستهلكات الطبية 
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 وزارة العدل
 نصوص مختلفة

 924 .........................قاضة ريقضي بتصحيح وضعية إعا 1212 – 212مرسوم رقم   1212يوليو  29

 924...................يقضي بدمج قضاة معارين في سلك القضاة 1212 – 212مرسوم رقم   1212يوليو  29

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

 نصوص مختلفة

الوكالء العقدويين باإلدارة يقضي بتعيين بعض الموظفين و  270 – 1212مرسوم رقم  1212يوليو  22

 934.................المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج

 932............................................يقضي بتعيين سفير 297 – 1212مرسوم رقم    1212يوليو  17

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية

 2442أغسطس  20الصادر بتاريخ  0494يلغي و يحل محل المقرر رقم  2200مقرر رقم   1212يناير  11

الذي يلغي و يحل محل المقرر المنشئ للبرنامج الوطني إلزالة األلغام البشرية بغرض 

 932.........................................................................................التنمية

 وزارة المالية
 نصوص مختلفة

يقضي بتسوية الوضعية اإلدارية لبعض الموظفين  3110مقرر مشترك رقم   0303سبتمبر  53
 344....................................................................................الجمركيين

 التقني واإلصالح كوينوزارة التهذيب الوطني والت

 نصوص تنظيمية

يقضي بإنشاء لجان جهوية مكلفة بمتابعة حالة مؤسسات التعليم األساسي  2200مقرر رقم   1212يناير   02

 939...........................................................................والثانوي و بصيانتها

 نصوص مختلفة

 يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين 200 – 1212رقم مرسوم   1212يوليو  12

 934..........................................................................بانواكشوط (م.ت.م)

دارة مدرسة تكوين المعلمين يقضي بتعيين رئيس مجلس إ 202 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 934..........................................................................................عيونبل

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة
 نصوص تنظيمية

بتاريخ  994يقضي بتصحيح ترتيبات المقرر المشترك رقم  2292رقم  مقرر مشترك  1212فبراير  29

 934...........................................بمعادلة بعض الشهاداتالقاضي  24/42/2404

 وزارة الصحة

 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب  207 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 934.........................................................................................انواذيبو

 939..يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب لعيون 209 – 1212مرسوم رقم    1212يوليو  12

 939...استطباب بوكييقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز  292 – 1212مرسوم رقم    1212يوليو  12
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يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لنقل  292 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 939............................................................................................الدم

مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية  يقضي بتعيين أعضاء 291 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 932........................................................................................بروصو

إدارة مدرسة الصحة العمومية  أعضاء مجلس يقضي بتعيين 290 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 932.........................................................................................بالنعمة

لس إدارة مركز استطباب يقضي بتعيين أعضاء مج 292 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 932....................................................................................التخصصات

 البحريوزارة الصيد واالقتصاد 

 نصوص تنظيمية

 344..المنظم والمشرع لممارسة نشاط بناء السفن في موريتانيا 370 – 0303مرسوم رقم    0303يوليو  52

 نصوص مختلفة

لممارسة مهنة تمثيل بواخر  SCOMAT sarl يقضي بتجديد اعتماد شركة  2222مقرر رقم   1212يناير   20

 344..........................................................................................الصيد

 لممارسة مهنة تمثيل INTER FISH sarl يقضي بتجديد اعتماد شركة  2220مقرر رقم   1212يناير   20

 334..................................................................................الصيدبواخر 

لممارسة مهنة تمثيل البواخر  PACOM sarl  شركة  يقضي بتجديد اعتماد  2220مقرر رقم   1212يناير   22

 334.......................................................................................التجارية

بواخر  لممارسة مهنة تمثيلSMCRP sarl يقضي بتجديد اعتماد شركة  2227رقم  مقرر  1212يناير   22

 334.........................................................................................الصيد

 PECHE ARMEMENT SERVICE sarl يقضي بتجديد اعتماد شركة  2202مقرر رقم   1212يناير   27

(PAS)  334................................................الصيدبواخر  لممارسة مهنة تمثيل 

لممارسة  TEISSIR SHIPPING S.Aديد اعتماد شركة جيقضي بت 3305مقرر رقم  0303يناير   57

 334................................................................مهنة تمثيل البواخر التجارية

   AGENCE MARITIMEديد اعتماد شركة جيقضي بت 3300مقرر رقم   0303يناير   57

MAURITANIENNE sarl (A2M)  331.........بواخر الصيدلممارسة مهنة تمثيل 

لممارسة  TRANSIT FUTURE sarlديد اعتماد شركة جيقضي بت 3300مقرر رقم   0303يناير   57

 331................................................................التجارية مهنة تمثيل البواخر

 وزارة التجارة والسياحة
 نصوص تنظيمية

الذي يحدد  400 – 2442يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم  272 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  10

قائمة المواد الخاضعة للتصريح اإلجباري الشهري للمخزونات و شروط هذا 

 990......................................................................................التصريح

 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 نصوص تنظيمية

يتضمن تفويض توقيع لألمين العام لوزارة اإلسكان و العمران و  2292رقم  مقرر  1212فبراير  29

 992..........................................................................االستصالح الترابي

 وزارة التنمية الريفية
 نصوص تنظيمية

المرحلة لثانية من المشروع الجهوي  يقضي بإنشاء لجنة مكلفة بتحضير 2202مقرر رقم   1212يناير  10

 992.............................................................لدعم النظام الرعوي في الساحل
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات االتصال واإلعالم

 نصوص تنظيمية

إلقامة و استغالل شبكة  0ديد الرخصة رقم بتج المالي المتعلقيحدد المقابل  2279مقرر رقم  1212فبراير  20

مفتوحة للجمهور لصالح الشركة ( GSM)اتصاالت راديو كهربائية وفق نظام جي أس أم 

 993................................................(ماتل ش م)الموريتانية التونسية لإلتصاالت 

 نصوص مختلفة

يتضمن بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحث العلمي  200 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 999.....................................................................................و اإلبتكار

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة جامعة انواكشوط  200 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 999......................................................................................العصرية

 وزارة التشغيل و الشباب و الرياضة

 نصوص تنظيمية
مج و داألمن الغذائي و التكوين و ال"يقضي بإنشاء لجنة قيادة مشروع  2272مقرر رقم   1212فبراير  22

 999..............................................إدارتها و يحدد إجراءات" المرونة و التشغيل

يتضمن إنشاء و صالحيات و سير عمل منسقية مشاريع التشغيل المختصرة  2272مقرر رقم   1212فبراير  22

 994..................................................................................المنسقية: بــ

 الوزارة األمانة العامة للحكومة
 نصوص تنظيمية

يقضي بإنشاء لجنة مكلفة باإلشراف على اكتتاب رئيس اللجنة  2200رقم  مقرر مشترك  1212فبراير  27

 999............................................................الدائمة لرقابة الصفقات العمومية

 نصوص مختلفة

يتضمن تعيين أعضاء لجنة التوجيه اإلستراتيجي للوكالة الوطنية  200 – 1212مرسوم رقم   1212يوليو  12

 992................................................................للدراسات و متابعة المشاريع

 إشعــــــارات –0

 إعالنـــــات -1
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 –مقررات –مراسيم -5
 تعميمات -قرارات

 

 رئاسة الجمهورية

 مختلفةنصوص 

يوليو  12صادر بتاريخ  290 – 1212مرسوم رقم 

يتضمن تعيين أمينة عامة لمنطقة انواذيبو  1212

 .الحرة

، طبقا 2424فبراير  49تعين اعتبارا من  :المادة األولى

 :للبيانات التالية 

 :نة العامة لرئاسة الجمهورية ااألم
 :منطقة انواذيبو الحرة

ص، لالسيدة بوبه بنت بمب ولد الخا: األمينة العامة
مهندسة رئيسية في الصيد و التقنيات البحرية، الرقم 

، الرقم اإلستداللي 4240092029الوطني للتعريف 

057315Y. 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :1المادة 

 .اإلسالمية الموريتانية للجمهورية

 الوزارة األولى

 نصوص تنظيمية

يحدد  1212فبراير  12صادر بتاريخ  2222مقرر رقم 

سقف صالحية هيئات إبرام الصفقات العمومية لمركزية 

شراء األدوية والتجهيزات والمستهلكات الطبية 
 .(موريتانيا -كاميك)

لمركزية شراء األدوية  بالنسبة :المادة األولى
، (موريتانيا -كاميك)والتجهيزات والمستهلكات الطبية 

فإن المبلغ الذي يكون اعتبارا منه اإلنفاق العمومي من 
اختصاص لجنة إبرام الصفقات العمومية هو عشرة 

أوقية جديدة، بما فيه إجمالي ( 0404440444)ماليين 

 .الرسوم

في الجريدة الرسمية  قررينشر هذا الم :1المادة 

 .اإلسالمية الموريتانيةللجمهورية 

 وزارة العدل

 نصوص مختلفة

وليو ي 29صادر بتاريخ  1212 – 212مرسوم رقم 

  .ة قاضريقضي بتصحيح وضعية إعا 1212

، 2404دجمبر  34يتم اعتبارا من : المادة األولى

محمد عبد هللا محمد /  تصحيح وضعية إعارة القاضي
المعار لدولة اإلمارات العربية المتحدة، الرقم محمود ، 

، الرقم الوطني للتعريف 45018Gاالستداللي 

0232902949. 

في الجريدة الرسمية  ينشر هذا المرسوم: 1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

********* 

 .مج قضاة معارين في سلك القضاءيقضي بد 1212يوليو  29صادر بتاريخ  1212 – 212مرسوم رقم 

طبقا للبيانات  ءدمج القضاة المعارين التالية أسماؤهم في سلك القضا 2404دجمبر  34يتم اعتبارا من  :المادة األولى

: أدناه في الجدول الواردة

 الرقم الوطني ع ق الدرجة الرتبة ر إ اإلسم و اللقب

 Y 2 2 433 2232232309 25460 الحاج محمدن الطلبه .0

 الرقم الوطني ع ق الدرجة الرتبة ر إ اإلسم و اللقب

 25957N 2 0 440 9023429924 أحمد محمود بلعمش .0

 52110Q 2 0 440 0399209222 محمود محمد سالم دمحم .2

 025880E 2 0 440 2294429442 محمد عبد هللا السعودي الداه .3

 57324H 2 0 440 4424442494 داهإبراهيم ان .9

 38886R 2 0 440 2449942222 يمهلها محمد .4

 27185Y 2 0 440 3242043990 محمد فاضل أبحيده .9

 049068J 2 0 440 2249294232 إبراهيم عبد هللا الشيخ سيديا .2

 25819N 2 0 440 9930240242 الطيب محمد أحمد .0
 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 والموريتانيين في الخارج

 نصوص مختلفة

يوليو  22 صادر بتاريخ 270 – 1212مرسوم رقم 

يقضي بتعيين بعض الموظفين و الوكالء  1212

العقدويين باإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 
 .و التعاون و الموريتانيين في الخارج

بوزارة  2424مايو  09يعين اعتبارا من : المادة األولى

الشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج، 
لتالية أسماؤهم، و ذلك الموظفون و الوكالء العقدويون ا

 :حسب البيانات التالية
 ديوان الوزير

 مكلفون بمهام 
السيد سيدي محمد سيداتي، الرقم الوطني للتعريف 

مستشار شؤون خارجية، الرقم  3393904294

 .مكلف بمهمةسابق  M49049االستداللي 
السيد محمد األمين إبراهيم، الرقم الوطني للتعريف 

ن خارجية، الرقم مستشار شؤو 4444294909

مدير مساعد لإلتصال و الوثائق  G42294اإلستداللي 

 .سابقا

 المستشارون: 
السيد عبد القادر أحمدو، : مستشار قانوني -

، إطار 2394044299الرقم الوطني للتعريف 

 P040349عقدوي، الرقم اإلستداللي  ميسا

 .مستشار قانوني سابقا
السيد : مستشار مكلف بالشؤون السياسية -

سيدي محمد محمد، الرقم الوطني للتعريف 

مستشار شؤون خارجية،  9292424402

مدير العالم  W04440الرقم اإلستداللي 

 .العربي و المنظمات اإلسالمية سابقا
مستشار مكلف باالتصال، الناطق باسم  -

ا، الرقم الوطني السيد محمد احمد تت: لوزارةا

لرقم أستاذ مؤهل، ا 2043029424للتعريف 

مدير اإلتصال و الوثائق  G04444اإلستداللي 

 .سابقا
 المفتشية العامة

السيد حامد سيدي محمد، الرقم الوطني  :المفتش العام

مستشار شؤون خارجية،  0442494000للتعريف 

 .سفير في روما سابقا L09422الرقم اإلستداللي 

 :مفتشون
أحمدن حمود العيل، الرقم الوطني : السيد -

مستشار شؤون  4343449349للتعريف 

مفتش  G34449خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .سابقا
الشيخ أحمد آدبه، الرقم الوطني : السيد -

، مستشار شؤون 0004942234للتعريف 

مكلف  R20040خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .بمهمة سابقا
 ملحقون بالديوان

حمد البشير الحاج، الرقم الوطني م: السيد -

، مستشار شؤون 0333422099للتعريف 

مستشار  X20299خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .أول في اليونسكو سابقا
عيشة محمد األمين، الرقم الوطني : السيدة -

، إطار متوسط 2424220092للتعريف 

 .، ملحقة بالرئاسة سابقا0عقدوي مستوى 

م الوطني للتعريف تا ديا، الرقاالسيدة سالم -

، مستشارة شؤون خارجية، 0999994230

المديرة المساعدة  D49039الرقم اإلستداللي 

 .للمصادر البشرية سابقا
ده، الرقم الوطني ة، فاطمة احمد عيالسيد -

،  وكيل عقدوي، 2000994909للتعريف 

ملحقة بالديوان  G20424الرقم اإلستداللي 

 .سابقا
لرقم الوطني اللة سيدي محمد، ا: ةالسيد -

، وكيل عقدوي، 9409449499للتعريف 

ملحقة بالديوان  Z29493الرقم اإلستداللي 

 .سابقا
وه محمد فال، الرقم الوطني نبق: السيدة -

وكيل عقدوي،  4249249223للتعريف، 

ملحقة بالديوان  J34309الرقم اإلستداللي 

 .سابقا
 األمانة العامة

 الشؤون القانونية و المعاهدات يةمدير
سيدي أحمد الملقب لبات ولد : السيد: المدير -

سيدي ولد ديدي، الرقم الوطني للتعريف 

، مستشار شؤون خارجية، 2032000424

مدير مساعد بنفس  B40224الرقم اإلستداللي 

 .اإلدارة سابقا
بتو محمد ببات، : السيدة: المديرة المساعدة -

إطار  2449032092الرقم الوطني للتعريف 

، الرقم اإلستداللي 0توى متوسط عقدوي مس

E04903 ملحقة بالديوان سابقا. 

 مديرة التشريفات
، الرقم هالسيد العالم سيدي محمد حمز: المدير -

مستشار  0444444090الوطني للتعريف 

 N40244شؤون خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .مستشار في لندن سابقا
السيد الشيخ خطاري، الرقم : المدير المساعد -

كاتب  2434929940الوطني للتعريف 

 .Q20449شؤون خارجية، الرقم اإلستداللي 

 المديريات المركزية
 المديرة العامة للتعاون الثنائي
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السيد محمد الحنشي الكتاب، : المدير العام -

 2444444402الرقم الوطني للتعريف 

م اإلستداللي مستشار شؤون خارجية، الرق

K24224 مدير إفريقيا سابقا. 

 مديرية العالم العربي
السيد عمر محمد بابو، الرقم الوطني : المدير -

مستشار شؤون  2424999494للتعريف 

مستشار  W20293خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .أول في الرياض سابقا
 مديرية إفريقيا

السيد معط ولد محمد، الرقم الوطني : المدير -

أستاذ إعدادية، الرقم  0093044003للتعريف 

مستشار أول في انيامي  H24004اإلستداللي 

 .سابقا
 مديرية أوروبا

السيد أحمد محمودا، الرقم الوطني : المدير -

مستشار شؤون  9444409934للتعريف 

مدير  C00024خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .المديرية سابقانفس 
 مديرية األمريكيتين

السيد محمد األمين محمد عبد هللا، : المدير -

 0499290494الرقم الوطني للتعريف 

مستشار شؤون خارجية، الرقم اإلستداللي 

W40204 مدير مساعد نفس المديرية سابقا. 

 مديرية آسيا و أقيانوسيا
السيدة فاطمة شيخن، الرقم الوطني : المديرة -

أستاذة تعليم ثانوي،  2244242220للتعريف 

مستشارة أولى في  P20024الرقم اإلستداللي 

 .تونس سابقا
 المديرية العامة للتعاون متعدد األطراف

، يعلالسيد محمد األمين موالي : العامالمدير  -

، إطار 4223229940الرقم الوطني للتعريف 

 P04429سامي عقدوي، الرقم اإلستداللي 

 .مكلف بمهمة سابقا
مديرية جامعة الدول العربية و منظمة التعاون 

 اإلسالمي
العالم ولد عبد الباقي، الرقم : السيد: المدير -

، مستشار 2430944290الوطني للتعريف 

 P40204شؤون خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .مفتش سابقا
مديرية اتحاد المغرب العربي و اإلتحاد األوروبي و 

 الشركاء المتوسطين
فاتو بنت حم، الرقم الوطني : السيدة المدير -

، أستاذة إعدادية، 4294304320للتعريف 

مستشارة أولى في  K22204الرقم اإلستداللي 

 .بروكسل سابقا
 مديرية اإلتحاد اإلفريقي و المنظمات اإلقليمية اإلفريقية

مامادو عمر بال، الرقم الوطني : المدير، السيد -

، مستشار شؤون 2990224439للتعريف 

رئيس  E49034خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .قسم األمم المتحدة سابقا
مديرية األمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية 

 الدولية
محمد المصطفى إنجيه، الرقم : السيد المدير -

، مستشار 3042424920الوطني للتعريف 

 U20292شؤون خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .مستشار أول في أبوظبي سابقا
 مديرية العامة للموريتانيين في الخارجال

أحمدي حكي، الرقم الوطني : السيد المدير -

، مستشار شؤون 9332990429للتعريف 

مدير  E24224خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .الموريتانيين في الخارج سابقا
 مديرية الشؤون القنصلية

فاطمة اسلم طلحة، الرقم : السيدة المديرة -

، مستشارة 0090922239الوطني للتعريف 

 Z90290شؤون خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .مستشارة الوزير سابقا
 مديرية المتابعة و الدمج

الذهبي موالي الزين، الرقم : السيد يرالمد -

، وكيل 4092009344الوطني للتعريف 

 .عقدوي مستشار أول في أنقرة سابقا
 ة الطوارئ و الشؤون الثقافية و اإلجتماعيةيديرم

توتو الركاد، الرقم الوطني : السيدة المديرة -

، أستاذة إعدادية، 3924942924للتعريف 

مستشارة الوزير  D24222الرقم اإلستداللي 

 .سابقا
 المديرية العامة للدعم و الخدمات األفقية

ماسار سيسكو، الرقم الوطني : المدير العام -

، مستشار شؤون 4020222344 للتعريف

مستشار  Z24424خارجية، الرقم اإلستداللي 

 .أول في دكار سابقا
 مديرية المصادر البشرية و التكوين

عيش المصطفى، الرقم : المديرة، السيدة -

، مستشارة 4394440249الوطني للتعريف 

رئيسية للمصادر البشرية، الرقم اإلستداللي 

X44244 قامديرة نفس اإلدارة ساب. 

 مديرية المالية و اللوجستيك
الله فاطمة موالي أحمد، الرقم : السيدة المديرة -

، مفتشة 0949994434الوطني للتعريف 

، G90099رئيسية للخزينة، الرقم اإلستداللي 

 .مديرة نفس اإلدارة سابقا
 مدير البريد و العالقات العامة

محمدو محمد فال، الرقم الوطني : السيد المدير -

، أستاذ تعليم ثانوي، 9209942202للتعريف 

، مدير نفس اإلدارة S22390الرقم اإلستداللي 

 .سابقا
مدير التوثيق و األرشيف و المعلوماتية و نظم 

 المعلومات
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محمد عبد هللا ألويمين، الرقم : السيد: المدير -

، وكيل 4993040494الوطني للتعريف 

، مدير K09294دوي، الرقم اإلستداللي عق

 .نفس اإلدارة سابقا

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

---------------- 
يوليو  17صادر بتاريخ  297 – 1212مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين سفير 1212

، السيد 2424يوليو  44يعين اعتبارا من  :المادة األولى

سيديا أحمد الحاج، الرقم الوطني للتعريف 

، سفيرا فوق العادة و كامل السلطة 9090490940

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية لدى المملكة المتحدة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 ة الداخلية والالمركزيةوزار

 نصوص تنظيمية

يلغي  1212يناير  11صادر بتاريخ  2200مقرر رقم 

 12الصادر بتاريخ  2902و يحل محل المقرر رقم 

الذي يلغي و يحل محل المقرر المنشئ  1227أغسطس 

 .للبرنامج الوطني إلزالة األلغام البشرية بغرض التنمية

لنزاع األلغام اإلنساني البرنامج الوطني : المادة األولى
من اجل التنمية هيئة تابعة لوزارة الداخلية و 

 .الالمركزية

لبرنامج الوطني لنزع األلغام اإلنساني ايكلف : 1المادة 

من اجل التنمية و محاربة انتشار األسلحة الخفيفة و 
 :العيار الصغير بــ

تنفيذ و مواكبة معاهدة أوتوا حول األلغام  
 في كافة مكوناتها؛المضادة لألشخاص 

تخطيط و تنسيق و متابعة تنفيذ أنشطة إزالة  
األلغام من قبل وحدات الهندسة العسكرية على 

 التراب الوطني؛
دمج مجهود إزالة األلغام البشرية في األنشطة  

 التنموية؛
لسكان و المجتمع المدني حول اتحسيس  

 مخاطر األلغام؛
ام، األلغ)تقديم العون لضحايا العنف المسلح  

األسلحة الخفيفة، العيار الصغير، مخلفات 
الحروب و تأمين مستودعات الذخيرة 

 ؛ (التقليدية
تعبئة الموارد لتعزيز القدرات الفنية المتعلقة  

لتقييم في مجال الرصد و ابإزالة األلغام و 
العمل ضد األلغام و األسلحة الخفيفة و العيار 
الصغير و مخلفات الحروب و تأمين 

 ت الذخيرة التقليدية؛مستودعا

إسداء المشورة حول مدى صالحية اعتماد أي  
فاعل متدخل في إطار تخفيض العنف المسلح 

 ؛(فاعل وطني أو دولي)
مساعدة وزير الداخلية و الالمركزية في تحديد  

و رسم تنفيذ اإلستراتيجيات في مجال الحد من 
انتشار األسلحة الغير مشروعة و تأمين 

 التقليدية؛ مستودعات الذخيرة
العمل بالتنسيق مع وزارة البيئة و التنمية  

المستدامة من جل الحد من مخلفات األلغام 
األرضية و بقايا الحروب على جودة البيئة، و 
كذلك مع الوكاالت و الهيئات اإلنسانية الدولية 
و الخاصة فوق الوطنية في مجال التنمية 

 الجماعية؛
ار و حركة تحديد استراتيجيات للحد من انتش 

األسلحة الغير مشروعة و مساعدة السلطات 
الحكومية في إعداد السياسات الوطنية في هذا 

 المجال؛
بدء و تطوير نشاطات بيداغوجية تمكن من  

تكوين و تحسيس السكان على مخاطر انتشار 
 و حركة األسلحة الغير مشروعة؛

تطوير و تبادل الخبرات مع البرامج و اللجان  
 في دول أخرى؛

العمل كمراسل و نقطة اتصال وطني في تنفيذ  
المعاهدات و اإلتفاقيات الدولية في مجال 
انتشار األسلحة الغير شرعية و كذلك 
القرارات و التوصيات في مجال انتشار 
األسلحة الغير مشروعة على المستوى 

 اإلقليمي و الدولي؛
السهر بالتعاون مع القطاعات الوزارية و  

لى تنفيذ التشريعات الوطنية الهيئات المعنية ع
و المعاهدات و اإلتفاقيات الدولية المتعلقة 
باألسلحة و كذلك القرارات و التوصيات 

لغير مشروعة على االمتعلقة بانتشار األسلحة 
 .المستوى اإلقليمي و الدولي

يرأس البرنامج الوطني لنزع األلغام اإلنساني : 0المادة 

هندسة العسكرية يعينه من اجل التنمية ضابط سام من ال
وزير الداخلية و الالمركزية بناء على اقتراح من وزير 

 .الدفاع الوطني

يحمل الضابط السامي وظيفة المنسق و يصبح هذا 
 .الضابط في وضعية خارج اإلطار

لنزع األلغام  الوطني يكلف منسق البرنامج: 2المادة 

 :اإلنساني من اجل التنمية بما يلي

 و المالي للوسائل المادية و  التسيير اإلداري
 البشرية لهذا البرنامج؛

  تسيير و متابعة المسار المهني للطاقم
العسكري المعار إلى البرنامج، و ذلك طبقا 

 للنظم المعمول بها؛
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  إحالة تقارير األنشطة و المهام و أية وثائق
أخرى مفيدة معاهدة أوتاوا بشكل تلقائي إلى 

و الدفاع  وزيري الداخلية و الالمركزية
 .الوطني

يقدم منسق البرنامج تقارير عن أنشطته إلى  :0المادة 

 .وزير الداخلية و الالمركزية

يصم البرنامج الوطني لنزع األلغام اإلنساني : 0المادة 

مصالح و مركز أو عدة  (4) من أجل التنمية خمسة

 .مراكز جهوية

مصلحة العمليات مكلفة بجمع البيانات و  :7المادة 

لرقابة النوعية و المعدات و الدراسات الفنية و التخطيط ا
 .و التكوين

 : و تضم ثالثة أقسام

 قسم جمع البيانات؛ 
 قسم الرقابة النوعية و المعدات؛ 
 قسم الدراسات الفنية و التخطيط و التكوين. 

مصلحة التحسيس و تكلف بتحسيس السكان : 0المادة 

يا، و تضم حول مخاطر العنف المسلح و مساعدة الضحا
 :قسمين

o  قسم تحسيس السكان حول مخاطر العنف
 المسلح؛

o قسم مساعدة الضحايا. 

مصلحة مكلفة بمحاربة انتشار األسلحة  :9المادة 

 الخفيفة و العيار الصغير و تامين مستودعات الذخيرة 

التقليدية و النصوص المتعلقة باألسلحة الخفيفة و العيار 

 :(2)الصغير، و تضم قسمين

 حسيس السكان على مخاطر انتشار قسم ت
مين أاألسلحة الخفيفة و العيار الصغير و ت

 يرة التقليدية؛ذخمستودعات ال
  قسم تشريع النصوص المتعلقة باألسلحة

الخفيفة و العيار الصغير و تأمين مستودعات 
 .الذخيرة التقليدية

المصلحة اإلدارية و المالية و تكلف بتسيير : 22المادة 

رية و المادية و المادية الموضوعة تحت المصادر البش
كما تعنى كذلك بالشؤون الميزانوية و . تصرف البرنامج

ازم التابعة والمحاسبية و صيانة العقارات و األثاث و الل
 .للبرنامج

مصلحة السكرتاريا و تكلف باستقبال و : 22المادة 

وتوزيع و تسيير البريد الوارد و الصادر من تسجيل 
 .البرنامج

 تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :21مادة ال

الصادر بتاريخ  0494المقرر، و خاصة المقرر رقم 

الذي يلغي و يحل محل المقرر  2442أغسطس  20

المنشئ للبرنامج الوطني إلزالة األلغام البشرية بغرض 
 .التنمية

يكلف األمين العام لوزارة الداخلية و : 20المادة 

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة  الالمركزية
 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة المالية
 نصوص مختلفة

يقضي بتسوية الوضعية اإلدارية لبعض الموظفين  0303سبتمبر  53صادر بتاريخ  3110مقرر مشترك رقم 
  .الجمركيين

الحاصلون على شهادة نجاح في مفتش جمارك من المدرسة  يرسم مراقبو الجمارك التالية أسماؤهم يعين و:  المادة األولى
 03/07/2412اعتبارا من  وذلك (064العالمة القياسية )، 1، الرتبة 2الدرجة ، الجزائر، مفتشي جمارك/العليا بوهران 

 :طبقا للترتيبات التالية

 :تاليةالطبقا للبيانات  03/07/2413يستفيد المعنيون من التقدم التلقائي للرتبة اعتبارا من : 0المادة 

 
 الرقم الوطني للتعريف االسم الكامل

 الرقم
 السلك الدرجة الرتبة العالمة القياسية االستداللي

 X 04201 5389707225 محمد فاضل محمد محفوظ مراقب جمارك 2 3 494

 S 88107 1620382964 كنون أحمد مراقب جمارك 2 3 494

 P 88104 7512788517 البو سيدي مراقب جمارك 2 3 494

 1082537461 أحمد سالم الحسن مراقب جمارك 2 3 494
84200 

W 
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 :وفقا للبيانات التالية 40/49/2409تتم إعادة تصنيف الموظفين التالية أسماؤهم اعتبارا من  :0 المادة

 :طبقا للبيانات التالية 40/49/2400يستفيد المعنيون من التقدم التلقائي للرتبة اعتبارا من  :1 المادة

 

 .ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  : 1المادة 

   

التقني كوين وزارة التهذيب الوطني والت
 واإلصالح

 نصوص تنظيمية

 1212يناير   02صادر بتاريخ  2200مقرر رقم 

مكلفة بمتابعة حالة يقضي بإنشاء لجان جهوية 
 .مؤسسات التعليم األساسي والثانوي و بصيانتها

تنشأ على مستوى كل من واليات الوطن  :المادة األولى
لجنة جهوية مكلفة بمتابعة حالة مؤسسات التعليم 

 .األساسي والثانوي و الحفاظ عليها في حالة جيدة

 :تكلف هذه اللجان بما يلي: 1المادة 

 التحتية ؛ نيةإعداد جرد شامل للب -
تشخيص و متابعة حالة مؤسسات التعليم  -

 األساسي والثانوي في كل واليات الوطن؛
جيمع المشاكل المطروحة في  دراسة و فحص -

تية و المعدات و الوسائل حة التيتعلق بالبني ما
 البيداغوجية؛

اقتراح حلول مناسبة لجميع المسائل المطروحة  -
 و كذلك التحسينات الالزمة؛

 تعبئة الموارد الضرورية؛متابعة  -
 .متابعة تنفيذ الحلول المقترحة  -

تتشكل اللجنة الجهوية بالنسبة لكل والية على  :0المادة 

 :النحو التالي 

 .الوالي: الرئيس

 الوضعية القديمة الوضعية الجديدة

 االسم الكامل
الرقم الوطني 

 للتعريف
الرقم 

 االستداللي

العالمة 

 القياسية

 السلك الدرجة الرتبة
العالمة 
 السلك الدرجة الرتبة القياسية

924 

 2 0 494 مفتش جمارك 2 2
مفتش 
 جمارك

محمد فاضل محمد 
 X 04201 5389707225 محفوظ

924 

 2 0 494 مفتش جمارك 2 2
مفتش 
 S 88107 1620382964 كنون أحمد جمارك

924 

2 
 
 2 0 494 مفتش جمارك 2

مفتش 
 P 88104 7512788517 البو سيدي جمارك

924 

2 
 
 2 0 494 مفتش جمارك 2

مفتش 
 W 84200 1082537461 أحمد سالم الحسن جمارك

 الوضعية القديمة الوضعية الجديدة

 االسم الكامل
الرقم الوطني 

 للتعريف
الرقم 

 االستداللي
العالمة 
 الدرجة الرتبة القياسية

سلم 
 السلك األجور

العالمة 
 السلك الدرجة لرتبةا القياسية

 9س 2 2 240
مفتش 
 مفتش جمارك 2 2 924 جمارك

محمد فاضل محمد 
 X 04201 5389707225 محفوظ

 9س 2 2 240
مفتش 
 S 88107 1620382964 كنون أحمد مفتش جمارك 2 2 924 جمارك

240 2 
 
 9س 2

مفتش 
 2 924 جمارك

 
 P 88104 7512788517 البو سيدي مفتش جمارك 2

240 2 
 
 9س 2

مفتش 
 2 924 جمارك

 
 W 84200 1082537461 أحمد سالم الحسن مفتش جمارك 2

 الوضعية القديمة الوضعية الجديدة

 الكاملاالسم 
الرقم الوطني 

 للتعريف
الرقم 

 االستداللي
العالمة 
 الدرجة الرتبة القياسية
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 :األعضاء
 رئيس المجلس الجهوي ؛ -
ممثل عن وزارة التعليم األساسي و إصالح  -

 قطاع التهذيب الوطني ؛
نوي و التكوين ممثل عن وزارة  التعليم الثا -

 التقني والمهني ؛
ممثل عن وزارة اإلسكان والعمران و  -

 اإلستصالح الترابي؛
 .ممثل عن رابطة آباء التالميذ -

تنشأ على مستوى كل مقاطعة و تحت إشراف  :2المادة 

 :اللجنة الجهوية لجنة مقاطعية يرأسها الحاكم و تضم

 عمد البلديات المعنية؛ -
األساسي وإصالح ممثل عن وزارة التعليم  -

 قطاع التهذيب الوطني؛
ممثل عن وزارة التعليم الثانوي و التكوين  -

 التقني والمهني ؛
 .ممثل عن آباء التالميذ -

تساعد اللجنة المقاطعية اللجنة الجهوية في مهامها على 
 .مستوى المقاطعة المعنية 

ترسل التقارير المتعلقة بأنشطة اللجان  :0المادة 

 .الجهوية شهريا إلى ديوان الوزير األول

يتولى ديوان الوالي المعني سكرتارية كل : 0المادة 

 .لجنة جهوية

يكلف وزير الداخلية و الالمركزية و وزير : 7المادة 

التعليم األساسي و إصالح قطاع التهذيب الوطني و 
 ةتكوين التقني والمهني و وزيروزير التعليم الثانوي و ال

اإلسكان والعمران و اإلستصالح الترابي، كل فيما 
في الجريدة  ينشرسبتنفيذ هذا المقرر الذي  ،هيعني

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

يوليو  12صادر بتاريخ  200 – 1212مرسوم رقم 

ئيس مجلس إدارة مدرسة يقضي بتعيين ر 1212

 .تكوين المعلمين بانواكشوط

، تعيين 2424مايو  20يتم اعتبارا من : المادة األولى

السيدة با فاطمة ، رئيسة لمجلس إدارة مدرسة تكوين 

 .سنوات( 3)المعلمين بانواكشوط لمدة ثالث 

يكلف وزير التعليم األساسي و إصالح قطاع : 1المادة 

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

********** 

يوليو  12صادر بتاريخ  202 – 1212مرسوم رقم 

لس إدارة مدرسة يقضي بتعيين رئيس مج 1212

 .لعيونتكوين المعلمين ب

، تعيين 2424مايو  20يتم اعتبارا من : المادة األولى

لمجلس إدارة  ا، رئيسىولد أحمدو يحيالسيد محمد سيديا 

 .سنوات (3) مدرسة تكوين المعلمين بلعيون لمدة ثالث

يكلف وزير التعليم األساسي و إصالح قطاع  :1المادة 

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

والعمل وزارة الوظيفة العمومية 
 وعصرنة اإلدارة

 نصوص تنظيمية

فبراير  29صادر بتاريخ  2292رقم  مقرر مشترك

يقضي بتصحيح ترتيبات المقرر المشترك رقم  1212

القاضي بمعادلة بعض  19/27/1229بتاريخ  022

 .الشهادات

من المقرر  0يتم تصحيح ترتيبات المادة : المادة األولى

القاضي  2404يوليو  24بتاريخ  994المشترك رقم 

 :بمعادلة بعض الشهادات طبقا لما يلي
تعادل شهادة ماستر في تسيير المشاريع شهادة  :بدال من

ماستر المهنية في التسيير شعبة إدارة المشاريع 
الممنوحة من جامعة غستون برجي السينغال المتحصل 

 .عليها بعد المتريز في اإلقتصاد و باكلوريا علمية
ستر المهنية في التسيير شعبة إدارة شهادة ما تخول :يقرأ

المشاريع الممنوحة من جامعة غستون برجي السينغال 
لكاتب إدارة عامة المتحصل عليها بعد المتريز في 

 .اإلقتصاد و باكلوريا علمية ولوج سلك إداري مساعد

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية : 1المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الصحة

 نصوص مختلفة

يوليو  12صادر بتاريخ  207 – 1212مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز  1212

 .استطباب انواذيبو

، 2424مايو  09يعين اعتبارا من  :المادة األولى

أعضاء في مجلس إدارة مركز استطباب انواذيبو، لمدة 

 .سنوات (3) ثالث

بالمنطقة الشمالية المدير الجهوي للضرائب  -
بوالية داخلت انواذيبو، ممثال عن وزارة 

 المالية؛
مستشار النوع بوزارة الشؤون اإلجتماعية و  -

الطفولة و األسرة، ممثال عن وزارة الشؤون 
 اإلجتماعية و الطفولة و األسرة؛

مديرة الطب اإلستشفائي بوزارة الصحة،  -
 ممثلة عن وزارة الصحة؛

بالشؤون السياسية و المستشار المكلف  -
 اإلجتماعية بوالية داخلت انواذيبو؛

مستشار من المجلس الجهوي بوالية داخلت  -
 انواذيبو؛
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المدير الجهوي للعمل الصحي بوالية داخلت  -
 انواذيبو؛

ممثل عن سلك األطباء بمركز استطباب  -
 انواذيبو؛

ممثل عن السلك شبه الطبي بمركز استطباب  -
 .انواذيبو

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 029 – 2409و خاصة المرسوم رقم  المرسوم،

، القاضي بتعيين 2409يوليو  00الصادر بتاريخ 

 .أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب انواذيبو

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي  :0المادة 

ية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالم
 .الموريتانية

-------------------- 
يوليو  12صادر بتاريخ  209 – 1212مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز  1212

 .استطباب لعيون

، 2424مايو  09يعين اعتبارا من  :المادة األولى

أعضاء في مجلس إدارة مركز استطباب لعيون، لمدة 

 .سنوات( 3)ثالث 

بوالية الحوض الغربي، ممثال المدير الجهوي  -
 عن وزارة المالية؛

المكلف بالشؤون القانونية  ينفمستشار الال -
الشؤون اإلجتماعية و الطفولة و بوزارة 

األسرة، ممثال عن وزارة الشؤون اإلجتماعية 
 و الطفولة و األسرة؛

مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة، ممثال  -
 عن وزارة الصحة؛

بالشؤون السياسية و  المستشار المكلف -
 اإلجتماعية بوالية الحوض الغربي؛

المدير الجهوي للعمل الصحي بوالية الحوض  -
 الغربي؛

الحوض بمستشار من المجلس الجهوي  -
 الغربي؛

سلك األطباء بمركز استطباب ممثل عن  -
 لعيون؛

سلك شبه الطبي بمركز استطباب الممثل عن  -
 .لعيون

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 020 – 2409و خاصة المرسوم رقم  المرسوم،

، القاضي بتعيين 2409يوليو  00الصادر بتاريخ 

 .أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب لعيون

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

********** 

يوليو  12صادر بتاريخ  292 – 1212مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز  1212

 .استطباب بوكي

، 2424مايو  09يعين اعتبارا من  :المادة األولى

أعضاء في مجلس إدارة مركز استطباب بوكي، لمدة 

 .سنوات( 3)ثالث 

بالمديرية مدير التنسيق و نظم المعلوماتية  -
 العامة للميزانية، ممثال عن وزارة المالية؛

الشؤون اإلجتماعية و قة الجهوية لوزارة سنمال -
عن وزارة الشؤون  ةالطفولة و األسرة، ممثل

 اإلجتماعية و الطفولة و األسرة؛
مديرة الطب اإلستشفائي بوزارة الصحة،  -

 ممثلة عن وزارة الصحة؛
و  المستشار المكلف بالشؤون السياسية -

 اإلجتماعية بوالية لبراكنة؛
 مستشار من المجلس الجهوي بلبراكنة؛ -
 المدير الجهوي للعمل الصحي بوالية لبراكنة؛ -
ممثل عن سلك األطباء بمركز استطباب  -

 بوكي؛
ممثل عن السلك شبه الطبي بمركز استطباب  -

 .بوكي

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي : 1المادة 

الرسمية للجمهورية اإلسالمية ينشر في الجريدة 
 .الموريتانية

********** 

يوليو  12صادر بتاريخ  292 – 1212مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز  1212

 .الوطني لنقل الدم

، 2424مايو  09يعين اعتبارا من  :المادة األولى

أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم، لمدة 

 .سنوات (3)ثالث 

بوزارة  بمديرية الوصاية المالية رئيسة قسم -
 المالية، ممثلة عن وزارة المالية؛

مدير الدراسات و التعاون و المتابعة بوزارة  -
الشؤون اإلجتماعية و الطفولة و األسرة، 

عن وزارة الشؤون اإلجتماعية و  ممثال
 الطفولة و األسرة؛

مكلف بمهمة بوزارة الصحة، ممثال عن  -
 الصحة؛وزارة 

ممثل عن سلك األطباء بالمركز الوطني لنقل  -

 الدم؛

ممثل عن السلك شبه الطبي بالمركز الوطني  -

 .لنقل الدم

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 499 – 2409و خاصة المرسوم رقم  المرسوم،

، القاضي بتعيين 2409 مارس 20الصادر بتاريخ 

 .المركز الوطني لنقل الدمأعضاء مجلس إدارة 

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

********** 
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يوليو  12صادر بتاريخ  291 – 1212مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة  1212

 .الصحة العمومية بروصو

، 2424مايو  09يعين اعتبارا من  :ولىالمادة األ

أعضاء في مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية 

 .سنوات (3) بروصو، لمدة ثالث

مدير المصادر البشرية بوزارة الصحة، ممثلة  -
 عن وزارة الصحة؛

رئيس مركز الضرائب بروصو، ممثال عن  -
 وزارة المالية؛

الشؤون وزارة بمستشار الشؤون اإلجتماعية  -
عن  اإلجتماعية و الطفولة و األسرة، ممثال

وزارة الشؤون اإلجتماعية و الطفولة و 
 األسرة؛

المستشار المكلف بالشؤون السياسية و  -
 اإلجتماعية بوالية اترارزة؛

 مستشار عن المجلس الجهوي بوالية اترارزة؛ -
 المدير الجهوي للعمل الصحي بوالية اترارزة؛ -
 مدير مركز اإلستطباب بروصو؛ -
 س في المدرسة؛ممثل عن هيئة التدري -
 .ممثل عن تالميذ المدرسة -

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 029 – 2409و خاصة المرسوم رقم  المرسوم،

، القاضي بتعيين 2409يوليو  00الصادر بتاريخ 

 .أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بروصو

الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يكلف وزير : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

********** 

يوليو  12صادر بتاريخ  290 – 1212مرسوم رقم 

إدارة مدرسة أعضاء مجلس يقضي بتعيين  1212

 .الصحة العمومية بالنعمة
يعين أعضاء في مجلس إدارة مدرسة  :المادة األولى

 .سنوات (3) الصحة العمومية بالنعمة لمدة ثالث

 صادر البشرية بوزارة الصحة، ممثالمدير الم -
 عن وزارة الصحة؛

رئيس مركز الضرائب بالنعمة، ممثال عن  -
 وزارة المالية؛

بمركز اإلجتماعية رئيس مصلحة الترقية  -
 ة،التكوين اإلجتماعي لألطفال ذوي اإلعاق

عن وزارة الشؤون اإلجتماعية و  ممثال
 الطفولة و األسرة؛

المستشار المكلف بالشؤون السياسية و  -
 اإلجتماعية بوالية الحوض الشرقي؛

الحوض مستشار عن المجلس الجهوي ب -
 الشرقي؛

المدير الجهوي للعمل الصحي بوالية الحوض  -
 الشرقي؛

 مدير مركز اإلستطباب بالنعمة؛ -
 يس في المدرسة؛ممثل عن هيأة التدر -

 .ممثل عن تالميذ المدرسة -
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 494 – 2409و خاصة المرسوم رقم  المرسوم،

، القاضي بتعيين 2409مارس  20الصادر بتاريخ 

 .أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بالنعمة

المرسوم الذي يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

********** 

يوليو  12صادر بتاريخ  292 – 1212مرسوم رقم 

لس إدارة مركز يقضي بتعيين أعضاء مج 1212

 .استطباب التخصصات

، 2424مايو  09يعين اعتبارا من  :المادة األولى

، استطباب التخصصاتمركز أعضاء في مجلس إدارة 

 .سنوات (3) لمدة ثالث

وزارة المالية، ممثال عن المفتش الداخلي ب -
 وزارة المالية؛

المديرة المساعدة للشؤون اإلجتماعية و  -
الشؤون اإلجتماعية التضامن الوطني بوزارة 
عن وزارة الشؤون  ةو الطفولة و األسرة، ممثل

 اإلجتماعية و الطفولة و األسرة؛
العقلية بوزارة الصحة،  لصحةا رئيس مصلحة -

 ممثال عن وزارة الصحة؛
ممثل عن سلك األطباء بمركز استطباب  -

 التخصصات؛
ممثل عن السلك شبه الطبي بمركز استطباب  -

 .التخصصات
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 494 – 2404و خاصة المرسوم رقم  المرسوم،

، القاضي بتعيين 2404إبريل  09الصادر بتاريخ 

 .أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب التخصصات

يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص تنظيمية

يوليو  52بتاريخ  صادر 370 – 0303مرسوم رقم 
المنظم والمشرع لممارسة نشاط بناء السفن  0303

 .في موريتانيا
 ترتيبات عامة: الباب األول

يحدد هذا المرسوم شروط وإجراءات  :المادة األولى
كما يحدد  "بناء السفن"إصدار االعتماد وممارسة أنشطة 

أيضا إجراءات الرقابة والمتابعة وسحب الترخيص من 
 .البحرية المختصةطرف السلطة 

في إطار تطبيق المرسوم الحالي يقصد بما  :0المادة 

 : يلي

يعني أي مؤسسة أو شركة أو منشأة تقوم : بناء السفن
أو البنية التحتية /ببناء وتعديل وإصالح وحدات النقل و

 .أو النهرية/العائمة والبحرية و
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هي تلك  :السلطة البحرية أو السلطة البحرية المختصة
 424 – 2414من القانون رقم  14فة في المادة المعر

المتضمن مدونة  2414يوليو  44الصادر بتاريخ 
 .البحرية التجارية

يطبق هذا المرسوم على جميع ورش بناء  :0المادة 
 .السفن العاملة في األراضي الموريتانية

تخضع ممارسة نشاط بناء السفن للحصول  :1المادة 
على موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية 

 .وفقا إلجراءات محددة بموجب نص تنظيمي

تمسك السلطة البحرية سجال لتسجيل جميع  :1المادة 
 .الشركات المعتمدة

 الباب الثاني

 العناصر المكونة لورشة بناء السفن

بناء السفن شركة تجارية لها  تعتبر ورشة :2المادة 
نظام أساسي وفقا ألحكام النصوص المعمول بها في 
موريتانيا والمطبقة على الشركات التجارية، ولها رقم 

لة في جيجب أن تكون هذه الشركة مس. تعريف ضريبي
 .السجل التجاري وتفي بالتزاماتها الضريبية

يجب أن يكون لورشة بناء وإصالح السفن  :7المادة 
وقع تشغيل مناسب لتأدية مهمته، يجب أن يكون الموقع م

المذكور مجهزا بالبنية التحتية والمعدات المناسبة بما في 
 :ذلك

  ؛ (سكة انزالق أو كابستان)معدات مناولة 
 ر مياه عذبة؛دمص  
 مصدر كهرباء؛ 
  حوض أو رادوب أو رصيف عائم أو رصيف

 .جاف
 مكاتب؛ 
 عنبر؛ 
 مخزن؛ 
 ورشة مجهزة؛ 

ورشة لبناء السفن  ييجب أن يكون أل :8المادة 
التجهيزات والمعدات واألدوات المناسبة التي تستجيب 

 .لمعايير السالمة المعمول بها
يجب على ورشة بناء السفن اتخاذ الترتيبات  :0المادة 

الالزمة لألخطار المحتملة التي قد تكون ناجمة عن 
 .أنظمة اإلمداد بالطاقة ذات الجهد العالي

يجب أن يعمل بورشة بناء السفن فنيون  :53ة الماد
مؤهلون ومعتمدون يتمتعون بالمهارات الالزمة ألداء 

 .العمل المطلوب وفقا لقواعد المهنة
 :الباب الثالث

 نظام االعتماد

يجب على أي شركة ترغب في ممارسة  :55المادة 
نشاط بناء السفن أن تتقدم للسلطة البحرية بملف اعتماد 

 :دات التاليةيشمل المستن

 طلب اعتماد مسبب في نسختين؛ -
 نسخة مصدقة من النظام األساسي للشركة؛ -
رقم التعريف الضريبي وشهادة التسجيل في  -

 السجل التجاري؛
 وصف األنشطة؛ -
 حساب توقعات التشغيل؛ -
 حصيلة توقعات النشاط؛ -
شهادات التسجيل لدى الصندوق الوطني  -

للتأمين للضمان االجتماعي والصندوق الوطني 
 الصحي؛

سند ملكية األرض أو عقد إيجار تجاري ليكون  -
 موقعا لبناء أو إصالح السفن؛

 شهادة تأمين؛ -
خريطة الموقع ووصف البنية التحتية ذات  -

 الصلة؛
قائمة بالتجهيزات والمعدات واألدوات أو  -

 موافقة الوضع تحت التصرف عند اإلقتضاء؛
مذكرة بتعيين مسير الشركة والمسؤولين  -

الفنيين في الورشة، الذين يجب على كل منهم 
تقديم شهادة تبريز، وصورة من بطاقة 
التعريف الوطنية، وسيرة ذاتية والوثائق التي 

 تثبت مؤهالتهم لهذا النشاط؛
دليل إجراءات الجودة يغطي على األقل  -

 .السالمة وحماية البيئة وتأهيل الموظفين
للملفات تشفع دراسة السلطة البحرية : 50المادة 

بزيارات منتظمة للموقع، تكون كل زيارة للموقع 
 .موضوع محضر

من خالل دراسة المستندات المقدمة وتقرير  :50المادة 
زيارة الموقع وربما المقابالت مع مسير أو مسيري 
الموقع، تتأكد السلطة البحرية من أن الموقع يلبي 
متطلبات المهنة، وبالتالي تقرر إصدار االعتماد وفي 
حالة حصول العكس، يتم التعبير عن رفض االعتماد من 
خالل تقديم األسباب من خالل قائمة من النواقص أو 

طلب اليمكن لمقدم  ومع ذلك،. دم المطابقة المالحظةع
تسوية عدم المالحظة وطلب زيارة ثانية للموقع على 

في أعقاب هذا الطلب الثاني، . نفقتهم إذا لزم األمر
رية محضرها الذي تبت على أساسه تحرر السلطة البح

 .في اإلجراء الذي يتعين اتخاذه بناء على طلب االعتماد
يتم منح االعتماد لممارسة نشاط ورشة بناء  :51المادة 

السفن بعد دفع حقوق التسليم أو التجديد التي يحدد مبلغها 
يتم إصدار األمر . أوقية جديدة( 1.444.444)بمليون 

 .البحرية بالدفع من طرف السلطة

يصدر االعتماد لفترة اختبار مدتها سنتان : 51المادة 
بعد زيارة ميدانية مرضية، يمنح االعتماد لمدة أربع ( 2)
ويسبق كل تجديد الحق زيارة للموقع . سنوات( 3)

 وشروط تجديد االعتماد والملفات التي سيتم توفيرها هي
 .نفسها المطلوبة لمنح االعتماد

 .للتحويل وال يمكن نقله وال تأجيرهاالعتماد غير قابل 
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من ( 2)تمنح فترة انتقالية مدتها سنتان  :52المادة 
تاريخ توقيع هذا المرسوم، حيث يجب على جميع 

 .الورش القائمة االمتثال لمتطلبات االعتماد

 :الباب الرابع
 استغالل ورشة بناء السفن

 :التزامات ورشة بناء السفن هي: 57المادة 

تتم الموافقة على مخططات جميع يجب أن ( 1
اإلنشاءات الجديدة مسبقا من طرف السلطة البحرية 

 المختصة، تحت طائلة التعرض للعقوبة؛
من بين التزامات ورشة بناء السفن أن تعلن للسلطة ( 2

البحرية، في شكل جدول زمني، مراحل البناء 
 الجديدة واإلصالحات الكبيرة؛

ل اإلصالح التي تؤثر يجب مسبقا اإلعالن عن أعما( 4
على هيكل البنية التحتية العائمة، لموافقة السلطة 

 عقوبات؛لالبحرية تحت طائلة التعرض ل
يجب نشر قواعد وأنظمة ورشة بناء السفن ( 3

يمكن التحقق منها عن طريق . وتحديثها بانتظام
اإلجراءات والحسابات المطلوبة وعرضها على 

 بداء الرأي؛لجنة السالمة الفنية للدراسة وإ
تضمن ورشة بناء السفن العيوب الخفية الناجمة عن ( 0

 عملها، كما هو الحال في القانون العام؛
تخضع جميع الحوادث البسيطة والجسيمة في مكان ( 6

العمل لاللتزام بتقديم تقرير إلبالغ السلطة البحرية 
 دون تأخير وتسجيلها في السجل ذي الصلة؛

اء السفن دليل إجراءات يجب أن يكون لورشة بن( 4
تضمن الورشة التطبيق الفعال لإلجراءات  "الجودة"

 الموضحة في هذا الدليل؛
تمسك ورشة بناء السفن بسجل السفن التي تم بناؤها ( 8

أو تعديلها أو إصالحها أو تحسينها، وتكون هذه 
تعد الورشة دفتر . األنشطة موضوعا للنشر الرسمي

التجارية، خاصة فيما  التزامات مع مديرية البحرية
 .يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعرفة

تتم إدارة أنشطة ورشة بناء السفن وفقا  :58المادة 
لنظام إدارة الجودة الذي يغطي المجاالت التالية على 

 :األقل

 اء واإلصالح؛نإنجاز واعتماد خطط الب ( أ
 تخطيط ومراقبة ومتابعة األشغال؛ ( ب

 إبالغ السلطات؛( ج

على كفاءة المصادر البشرية  تأهيل والحفاظ ( د
 الفنية؛

 حماية البيئة؛ ( ه
 .إدارة السالمة في العمل ( و

 الباب الخامس
 تدخل السلطة البحرية المختصة

م وباإلضافة إلى الزيارات الميدانية التي تق :50المادة 
بها السلطة البحرية أثناء معالجة الطلب من اجل 

في إجراء  االعتماد أو التجديد، تحتفظ هذه األخيرة بحقها

ن االمتثال تفتيش غير معلن لورش بناء السفن لضما
أو إصالحها وكذلك التطبيق الفعلي /لمعايير بناء السفن و

 .لإلجراءات

يجوز للسلطة البحرية النطق بعقوبات  :03المادة 
د في تتراوح ما بين اإلنذار والسحب النهائي لالعتما

بناء اللتزامات ورشة حالة اكتشاف انتهاك أو خرق 
وبعد مرور الفترة االنتقالية المنصوص عليها في . السفن

من هذا المرسوم، تخضع كل ورش بناء  16المادة 
السفن العاملة بدون إذن ساري المفعول لتعليق النشاط 
وغرامة تحدد بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف 

 .بالبحرية التجارية
 :دتعاقب بسحب مؤقت أو دائم لالعتما :05المادة 
أي شركة تكون قد انتهكت النظم البحرية  -

 المعمول بها؛
أي شركة تقوم ببناء أو تعديل أو إصالح أو  -

ترميم السفن البحرية تكون قد توقفت عن تقديم 
 الضمانات المعنوية والمالية الكافية؛

أي شركة لبناء أو تعديل أو إصالح أو ترميم  -
السفن يتم إعالن إفالسها أو وضعها في تصفية 

 .ضائيةق

يتم اإلعالن عن السحب المؤقت لالعتماد  :00المادة 
يتم اإلعالن عن . من طرف السلطة البحرية المختصة

السحب النهائي لالعتماد من طرف الوزير المكلف 
 .بالبحرية التجارية

يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري بتنفيذ : 00المادة 
للجمهورية هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .اإلسالمية الموريتانية

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

 نصوص مختلفة

 1212يناير   20صادر بتاريخ  2222مقرر رقم 

 SCOMAT sarl يقضي بتجديد اعتماد شركة 
 .صيدلممارسة مهنة تمثيل بواخر ال

 SCOMAT   يتم تجديد اعتماد شركة :المادة األولى
sarl  ( 3)الصيد لمدة ثالث لممارسة مهنة تمثيل بواخر

 .سنوات إبتداء من تاريخ توقيع هذا المقرر
تلزم الشركة المذكورة أعاله، بإدراج رقم  :1المادة 

مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما تلزم باالمتثال لكل 
  .تي تنظم مهنة تمثيل بواخر الصيدالترتيبات التنظيمية ال

والترتيبات يؤدي عدم احترام االلتزامات  :0المادة 

 .التنظيمية إلى سحب االعتماد

تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 

هذا المقرر الذي ينشر  األسماك، كل فيما يعنيه، بتطبيق
 .سمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةفي الجريدة الر

----------------- 
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يقضي  1212يناير  20صادر بتاريخ  2220مقرر رقم 

لممارسة  INTER FISH sarl بتجديد اعتماد شركة 

 .الصيدبواخر  مهنة تمثيل
 INTER FISH يتم تجديد اعتماد شركة :المادة األولى

sarl  ( 3)لمدة ثالث لممارسة مهنة تمثيل بواخر الصيد

 .سنوات إبتداء من تاريخ توقيع هذا المقرر
تلزم الشركة المذكورة أعاله، بإدراج رقم  :1المادة 

مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما تلزم باالمتثال لكل 
 .نة تمثيل بواخر الصيدالترتيبات التنظيمية التي تنظم مه

ت يؤدي عدم احترام االلتزامات والترتيبا :0المادة 

 .التنظيمية إلى سحب االعتماد

تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 

هذا المقرر الذي  األسماك، كل فيما يعنيه، بتطبيق
للجمهورية اإلسالمية ينشر في الجريدة الرسمية س

 .الموريتانية
----------------- 

 1212يناير   22صادر بتاريخ  2220مقرر رقم 

 PACOM sarl  شركة  يقضي بتجديد اعتماد 
 .لممارسة مهنة تمثيل البواخر التجارية

 PACOM sarl  يتم تجديد اعتماد شركة :المادة األولى

( 3)لمدة ثالث  تجاريةبواخر الاللممارسة مهنة تمثيل 

 .سنوات إبتداء من تاريخ توقيع هذا المقرر
في المادة  تلزم الشركة المذكورة أعاله :1المادة 

، بإدراج رقم مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما األولى
تلزم باالمتثال لكل الترتيبات التنظيمية التي تنظم مهنة 

 .تجاريةر البواخالتمثيل 

احترام االلتزامات والترتيبات يؤدي عدم  :0المادة 

 .التنظيمية إلى سحب االعتماد

تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 

هذا المقرر الذي  األسماك، كل فيما يعنيه، بتطبيق
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س

 .الموريتانية
----------------- 

 1212يناير   22صادر بتاريخ  2227مقرر رقم 

لممارسة SMCRP sarl يقضي بتجديد اعتماد شركة 

 .الصيدبواخر  مهنة تمثيل
  SMCRP sarl يتم تجديد اعتماد شركة :المادة األولى

( 3)الصيد لمدة ثالث  لممارسة مهنة تمثيل بواخر

 .سنوات إبتداء من تاريخ توقيع هذا المقرر

تلزم الشركة المذكورة أعاله، بإدراج رقم  :1المادة 

مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما تلزم باالمتثال لكل 
 .لتي تنظم مهنة تمثيل بواخر الصيدالترتيبات التنظيمية ا

لترتيبات يؤدي عدم احترام االلتزامات وا :0المادة 

 .التنظيمية إلى سحب االعتماد

تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 

هذا المقرر الذي  األسماك، كل فيما يعنيه، بتطبيق
الرسمية للجمهورية اإلسالمية ينشر في الجريدة س

 .الموريتانية
----------------- 

 1212يناير   27صادر بتاريخ  2202مقرر رقم 

 PECHE ARMEMENT يقضي بتجديد اعتماد شركة 
SERVICE sarl (PAS)  بواخر  لممارسة مهنة تمثيل

 .الصيد
 PECHE يتم تجديد اعتماد شركة :المادة األولى

ARMEMENT SERVICE sarl (PAS)   لممارسة

سنوات إبتداء ( 3)مهنة تمثيل بواخر الصيد لمدة ثالث 

 .من تاريخ توقيع هذا المقرر
تلزم الشركة المذكورة أعاله، بإدراج رقم  :1المادة 

مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما تلزم باالمتثال لكل 
 .الصيدتمثيل بواخر  الترتيبات التنظيمية التي تنظم مهنة

يؤدي عدم احترام االلتزامات والترتيبات  :0المادة 

 .التنظيمية إلى سحب االعتماد

تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد : 2المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 

هذا المقرر الذي  كل فيما يعنيه، بتطبيقاألسماك، 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س

 .الموريتانية
----------------- 

 0303يناير   57ر بتاريخ صاد 3305مقرر رقم 

 TEISSIRديد اعتماد شركة جيقضي بت

SHIPPING S.A  لممارسة مهنة تمثيل البواخر

 .التجارية

 TEISSIRيجدد اعتماد شركة  : المادة األولى

SHIPPING S.A  لممارسة مهنة تمثيل البواخر

سنوات إبتداء من تاريخ توقيع ( 4)التجارية لمدة ثالث 

 .هذا المقرر

تلزم الشركة المذكورة أعاله، بإدراج رقم  :0المادة 

مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما تلزم باالمتثال لكل 

مهنة تمثيل البواخر  تنظمالترتيبات التنظيمية التي 

 .التجارية 

يؤدي عدم احترام االلتزامات والترتيبات إلى  :0المادة 

 .سحب االعتماد

تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد : 1المادة 
البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 
األسماك، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المقرر الذي 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س
 .الموريتانية

------------------------ 
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 0303يناير   57ر بتاريخ صاد 3300مقرر رقم 
 AGENCEديد اعتماد شركة جيقضي بت

MARITIME MAURITANIENNE sarl 
(A2M)  بواخر الصيدلممارسة مهنة تمثيل. 

 AGENCEيتم تجديد اعتماد شركة  : المادة األولى
MARITIME MAURITANIENNE sarl 

(A2M)  بواخر الصيد لمدة ثالث لممارسة مهنة تمثيل
 .سنوات إبتداء من تاريخ توقيع هذا المقرر( 4)

تلزم الشركة المذكورة أعاله، بإدراج رقم : 0المادة 
مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما تلزم باالمتثال لكل 

 .مهنة تمثيل بواخر الصيد الترتيبات التنظيمية التي تنظم
 ات والترتيباتيؤدي عدم احترام االلتزام :0المادة 

 .إلى سحب االعتماد التنظيمية
تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد  :1المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 
األسماك، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المقرر الذي 

الرسمية للجمهورية اإلسالمية  ينشر في الجريدةس
 .الموريتانية

-------------------- 
 0303يناير   57ر بتاريخ صاد 3300مقرر رقم 
 TRANSITديد اعتماد شركة جيقضي بت

FUTURE sarl  لممارسة مهنة تمثيل البواخر
 .التجارية

 TRANSITيجدد اعتماد شركة  : المادة األولى
FUTURE sarl  لممارسة مهنة تمثيل البواخر
من تاريخ توقيع  ابتداءسنوات ( 4)التجارية لمدة ثالث 

 .هذا المقرر
تلزم الشركة المذكورة أعاله، بإدراج رقم  :0المادة 

مقرر االعتماد في جميع وثائقها كما تلزم باالمتثال لكل 
مهنة تمثيل البواخر  الترتيبات التنظيمية التي تنظم

 .التجارية 
يؤدي عدم احترام االلتزامات والترتيبات  :0دة الما

 .إلى سحب االعتمادالتنظيمية 
تكلف األمينة العامة لوزارة الصيد و االقتصاد  :1المادة 

البحري و قائد خفر السواحل الموريتانية و مدير 
البحرية التجارية والمدير العام الستغالل موارد مصايد 

ا المقرر الذي األسماك، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذ
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س

 .الموريتانية

 وزارة التجارة والسياحة
 نصوص تنظيمية

يو يون 10صادر بتاريخ  272 – 1212مرسوم رقم 

 – 1227يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم  1212

الذي يحدد قائمة المواد الخاضعة للتصريح  200

 .اإلجباري الشهري للمخزونات و شروط هذا التصريح

من  04و  0، 2: تعدل ترتيبات المواد: المادة األولى

إبريل  43الصادر بتاريخ  400 – 2442المرسوم رقم 

الذي يحدد قائمة المواد الخاضعة لنظام التصريح  2442

ونات و شروط هذا التصريح اإلجباري الشهري للمخز
 :على النحو التالي

يلزم كل مستورد و بائع بالجملة فيما  :(جديدة) 1المادة 

من  0يخص البضائع و المواد الواردة في الملحق رقم 

إبريل  43الصادر بتاريخ  400 – 2442المرسوم رقم 

و في السبعة أيام التي تلي نهاية الشهر موضوع  2442

يصرح بالمخزون الذي بحوزته نهاية كل  أنالتصريح 
 .شهر

يلزم كل منتج أو مصنع أن يصرح في السبعة أيام التي 
تلي نهاية الشهر موضوع التصريح بكميات المنتجات و 

 .المنتجة خالل الشهر المقصود أوالبضائع المصنعة 
و في حالة الظروف األمنية و اإلقتصادية و الصحية 

 09تصريح اإلجباري إلى اإلستثنائية يتقلص أجل ال

يوما، و ذلك بتعميم صادر عن الوزير المكلف بالتجارة 
 .يبين فيه الجدول الزمني للتصريح و آلياته اإلستعجالية

يتعرض مرتكب المخالفات المذكورة : (جديدة) 0المادة 

الصادر  400 – 2442من المرسوم رقم  2في المادة 

 :للغرامات التالية 2442إبريل  43بتاريخ 

يعاقب على عدم التصريح بالمخزون بغرامة  -

 أوقية؛ 4440444إلى  040444مالية من 
يعاقب على التصريح الكاذب بالمخزون  -

 4440444إلى  0440444بغرامة مالية من 

 أوقية؛
يعاقب الممتنع عن التصريح بالمخزون بغرامة  -

 أوقية؛ 004440444إلى  0940444مالية من 
الغرامات بحسب طبيعة كل و في حالة العود تتضاعف 

 .مخالفة و مبلغ الغرامة

 04في حالة تأخر تزيد مدته على : (جديدة) 22المادة 

من هذا ( جديدة) 2يوما من األجل المحدد في المادة 

المرسوم، يعتبر التصريح اإلجباري الشهري المتأخر 
تم معاقبة مرتكبه تبمثابة عدم تصريح بالمخزون، و 

 .على هذا األساس
يعتبر أي تأخر يخالف مقتضيات التعميم الذي  كما

 2الحاالت االستثنائية الواردة في المادة  فييصدر 
أعاله امتناعا عن التصريح اإلجباري ( جديدة)

 .بالمخزون
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 2442المرسوم، خاصة تلك الواردة في المرسوم رقم 

الذي يحدد  2442إبريل  43الصادر بتاريخ  400 –

قائمة المواد الخاضعة لنظام التصريح اإلجباري 
 .الشهري للمخزونات و شروط هذا التصريح

يكلف وزير التجارة و السياحة بتطبيق هذا  :0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سالمرسوم الذي 
 .اإلسالمية الموريتانية
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ن والعمران واالستصالح وزارة اإلسكا
 الترابي

 نصوص تنظيمية

 1212فبراير  29صادر بتاريخ  2292رقم  مقرر

يتضمن تفويض توقيع لألمين العام لوزارة اإلسكان و 
 .العمران و االستصالح الترابي

يمنح تفويض التوقيع للسيد محمد محمود  :المادة األولى
سيد إعلي أوبك، األمين العام لوزارة اإلسكان و العمران 

 .و االستصالح الترابي

 إنعاش و تنسيق أنشطة القطاع و مراقبتها؛ 
  المتابعة اإلدارية للملفات و العالقات مع

 المؤسسات الخارجية؛
 إعداد ميزانية القطاع و مراقبة صرفها؛ 
  الموارد البشرية و المادية و المالية تسيير

 للقطاع؛
  القيام بمراقبة دائمة للمصالح و الهيئات و

 المؤسسات التابعة للقطاع؛
  توقيع جميع وثائق المحاسبة و بالغات اإلذاعة

و التلفزة و نسخ المقررات و التعميمات 
 الوزارية؛

  توقيع مذكرات العمل و مذكرات المأموريات
لجميع موظفي و وكالء  و جميع كشوف النقل

 .القطاع بالنسبة للتنقل داخال البالد
  توقيع جميع المستندات المتعلقة بالنشاط العادي

للوزارة باستثناء تلك التي تقدم لتوقيع الوزير 
طبقا لترتيبات تشريعية و تنظيمية صريحة 
خصوصا المقررات و القرارات الوزارية 

الصادر  90-490رسوم ممن ال 9المادة )

المنشئ لألمناء العامين  0490تاريخ ب

 (.للوزارات

هذا التوقيع في نسختين إلى  نمسيبلغ نموذج : 1المادة 

 .اآلمر بالصرف المنتدب و إلى الرقابة المالية

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :0المادة 

 . المقرر

نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ي: 2المادة 

 .اإلسالمية الموريتانيةللجمهورية 

 وزارة التنمية الريفية
 نصوص تنظيمية

يقضي  1212يناير  10صادر بتاريخ  2202مقرر رقم 

بإنشاء لجنة مكلفة بتحضير المرحلة لثانية من 
 المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل

يتم إنشاء لجنة لتحضير المرحلة الثانية  :المادة األولى
 .من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل

تكلف اللجنة بضمان و تنسيق صياغة المرحلة : 1المادة 

الثانية من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في 
 :و في هذا اإلطار تكلف بما يلي. الساحل

انية من وضع خارطة طريق لصياغة المرحلة الث -
المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في 

 .الساحل
االستفادة من إنجازات المشروع الجهوي لدعم  -

النظام الرعوي في الساحل و استخالص الدروس 
 الرئيسية؛

تحديد قائمة المشاريع التي تتدخل في قطاع الثروة  -
مجال التدخل و التمويل و : الحيوانية مع تحليل

خل من أجل التآزر و الشركاء و أنواع التد
التكامل مع المرحلة الثانية من المشروع الجهوي 

 لدعم النظام الرعوي في الساحل؛
 اقتراح آليات لتكامل العمل مع الشركاء اآلخرين؛ -
اإلستفادة من الخيارات االستراتيجية للبالد في  -

استراتيجية تنمية القطاع )قطاع الثروة الحيوانية 
نمية الحيوانية، الخطة الريفي، الخطة الوطني للت

إطار ) و البنك الدولي ( الوطنية للتنمية الزراعية
 ؛(الشراكة مع الدولة

إعداد مذكرة صياغة المرحلة الثانية من المشروع  -
 الجهوي لدعم النظام الرعوي؛

إعداد الشروط و المواصفات المرجعية من أجل  -
اكتتاب الخبراء االستشاريين الستكمال الدراسات 

 الضرورية لصياغة وثائق المشروع؛ اإلضافية
إعداد ورش عمل للمصادقة على الوثائق الالزمة  -

 ؛...(دليل العمليات)لتنفيذ المشروع 
مراحل إعداد المشروع حتى المشاركة في جميع  -

التنفيذ جنبا إلى جنب مع الخبراء الذين سيحشدهم 
 .البنك الدولي

 :تتشكل اللجنة على النحو التالي: 0المادة 

 المستشار الفني لوزير التنمية الريفية : يسالرئ
 .المكلف باإلنتاج و الصحة الحيوانية

 المقررين: 
مدير تنمية الشعب الحيوانية و النظام  -

 الرعوي؛
 ممثل وزارة اإلقتصاد و الصناعة؛ -
منسق المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي  -

 .في الساحل
 األعضاء: 
التقييم  مدير السياسات و التعاون و المتابعة و -

 أو من يمثله؛
 مدير المصالح البيطرية، أو من يمثله؛ -
مدير اإلحصاء و نظام المعلومات الزراعية و  -

 الرعوية أو من يمثله؛
مدير المكتب الوطني للبحوث و تنمية الثروة  -

 الحيوانية أو من يمثله؛
مسؤول مكونة الصحة الحيوانية في المشروع  -

 حل؛الجهوي لدعم النظام الرعوي في السا
مسؤول مكونة إدارة الموارد الطبيعية في  -

المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في 
 الساحل؛
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مسؤول مكونة تسهيل الولوج إلى السوق في  -
المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في 

 الساحل؛
مسؤول مكونة إدارة األزمات الرعوية في  -

المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في 
 الساحل؛

ل المتابعة و التقييم في المشروع مسؤو -
 الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل؛

خبيرة النوع في المشروع الجهوي لدعم النظام  -
 الرعوي في الساحل؛

خبيران في الحماية البيئية و اإلجتماعية في  -
المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في 

 الساحل؛
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالمياه؛ -
 الوزارة المكلفة بالبيئة؛ ممثل عن -
 ممثل عن مفوضية األمن الغذائي؛ -
ثالثة ممثلين عن المنظمات المهنية و  -

 .اإلجتماعية للمنمين

يجوز للجنة االستعانة بأي شخص آخر تكون  :2المادة 

 .مهاراته ضرورية إنجاز مهامها

 .تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها: 0المادة 

مشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي يغطي ال :0المادة 

بتحضير المرحلة الثانية  ةتكاليف تسيير اللجنة المكلف
 .للمشروع

تحيل اللجنة نتائج عملها إلى وزير التنمية  :7المادة 

 .الريفية

يكلف األمين العام لوزارة التنمية الريفية بتنفيذ  :0المادة 

هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات 
 االتصال واإلعالم

 نصوص تنظيمية

يحدد  1212فبراير  20صادر بتاريخ  2279مقرر رقم 

إلقامة و  2ديد الرخصة رقم لمتعلق بتجاالمقابل المالي 

استغالل شبكة اتصاالت راديو كهربائية وفق نظام جي 

مفتوحة للجمهور لصالح الشركة ( GSM)أس أم 

  .(ماتل ش م)الموريتانية التونسية لإلتصاالت 
لمالي المترتب على شركة يتكون المقابل ا: المادة األولى

امة و استغالل إلق 0ديد رخصتها رقم ماتل من أجل تج

شبكة اتصاالت راديو كهربائية وفق نظام جي أس أم 

(GSM ) مفتوحة للجمهور، لمدة خمس سنين من

 :جزئين
مبلغ ثابت قدره خمسمائة مليون  -

 أوقية؛( 44404440444)
دفع متكرر سنويا لمبلغ متغير يحسب كنسبة  -

 %204يبلغ  2Gمن رقم أعمال الجيل الثاني 

 .للسنة السابقة 2Gمن رقم أعمال الجيل الثاني 

يتم تحديد المتغير من المقابل المالي على : 1المادة 

دجمبر من كل  30ظ  بتاريخ حأساس رقم األعمال المال

و يحسب مبلغه بالتناسب مع الزمن المنقضي . سنة
 .بالنسبة للسنة األولى و األخيرة للرخصة المجددة

ذ بعين االعتبار إيرادات يشمل رقم األعمال المأخو
قدر ما تتحقق بفضل استخدام شبكة االستغالل التالية ب

 :2Gلجيل الثاني ا

عائدات توريد خدمات الهاتف و نقل البيانات  .0
للزبائن المباشرين و غير المباشرين لحامل 

 الرخصة؛
اإليرادات المحصلة من طرف حامل رخصة  .2

الخدمات  أوالجيل الثاني بحسب الخدمات 
 :غير ذات الصلة بــلدمة لالمق

  و على الخصوص 0الخدمات المذكورة في ،

الخدمات اإلعالنية و خدمات إسناد أو تحصيل 
 العمولة في إطار التجارة اإللكترونية؛

 عائدات التفعيل و الربط بالشبكة؛ 
  بما في ذلك )العائدات المرتبطة ببيع الخدمات

في إطار مبادلة صوتية أو ( توفير المحتويات
يتم خصم المبالغ المستردة . متعلقة بالبيانات

 لمورد الخدمات من هذه اإليرادات؛
  العائدات المرتبطة بالربط البيئي، باستثناء

المكالمات الواردة من شبكة أخرى يستغلها 
حامل رخصة للجوال في الجمهورية اإلسالمية 

 الموريتانية؛
  العائدات التي يجنيها الزبائن من التجوال على

 لحامل الرخصة؛ 2Gشبكة الجيل الثاني 

  أو عند اإلقتضاء، كل خدمة جديدة تستخدم
 .لحامل الرخصة 2Gشبكة الجيل الثاني 

ال يشمل رقم األعمال المأخوذ في االعتبار العائدات 
 .الحاصلة من بيع األجهزة الطرفية

ماتل بنظام معلومات و يجب أن تحتفظ : 0المادة 

محاسبة تحليلية تسمح بتحديد عائدات نشاط الجيل الثاني 

2G  طبقا لتبويب يقرر من طرف سلطة التنظيم بالتشاور

 .مع شركة ماتل

إبريل، لسلطة التنظيم،  04توفر ماتل كل سنة قبل تاريخ 

يتضمن  2Gمن جهة تقريرا حول نشاط الجيل الثاني 

ضرورية لتحديد مبلغ على الخصوص المعلومات ال
الجزء المتغير من المقابل المالي و كذا توقعات هذا 

 .النشاط بالنسبة للسنة الموالية

المقابل المالي المحدد  من يدفع الجزء الثابت :2المادة 

في المادة األولى إلى الخزينة العامة قبل توقيع المقرر 
المتضمن تجديد الرخصة و يدفع الجزء المتغير طبقا 

ق المحددة في هذا المقرر و وفقا لجدول الدفعات للطر
 .الملحق أدناه

يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ : 0المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية
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 :ملحق
جدول دفعات الجزء المتغير من المقابل المالي لتجديد 

استغالل شبكة اتصاالت راديو  إلقامة و 2الرخصة رقم 

مفتوحة ( GSM)كهربائية وفق نظام جي أس أم 

للجمهور لصالح الشركة الموريتانية التونسية 
 .لإلتصاالت ماتل ِ م

 المبلغ التاريخ

 2Gمن رقم أعمال الجيل الثاني % 204 2420إبريل  34

 49بالتناسب مع الفترة الممتدة  2424لسنة 

أي نسبة  2424دجمبر  30يو إلى نيو

0094% 

 2Gمن رقم أعمال الجيل الثاني % 204 2422إبريل  34

 2420لسنة 

 2Gمن رقم أعمال الجيل الثاني % 204 2423إبريل  34

 2422لسنة 

 2Gمن رقم أعمال الجيل الثاني % 204 2429إبريل  34

  2423لسنة 

 2Gني من رقم أعمال الجيل الثا% 204 2424إبريل  34

باإلضافة إلى مبلغ احتياطي  2429لسنة 

بالتناسب مع رقم أعمال % 204يساوي 

 43للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى  2429

من رقم % 3044أي نسبة  2424يونيو 

 2429دجمبر  30ظ بتاريخ حاألعمال المال

----------------- 
 نصوص مختلفة

يوليو  12ادر بتاريخ ص 200 – 1212مرسوم رقم 

تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة يتضمن  1212

 الوطنية للبحث العلمي و اإلبتكار

 ا، رئيس2424يونيو  24يتم اعتبارا من : المادة األولى

لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحث العلمي و االبتكار 

 .سنوات (3) لمأمورية ثالث

 .صالح ولد موالي أحمد: السيد

يكلف وزير التعليم العالي و البحث العلمي و : 1المادة 

تقنيات اإلعالم و اإلتصال بتنفيذ هذا المرسوم الذي 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
********** 

يوليو  12صادر بتاريخ  200 – 1212مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة جامعة  1212

 .صريةانواكشوط الع

، 2424يوليو  44اعتبارا من  يعين: المادة األولى

أعضاء مجلس إدارة جامعة انواكشوط العصرية، 

 :سنوات قابلة للتجديد، ما يلي( 3)لمأمورية ثالث 

 : األعضاء

  أستاذ، ممثال عن الوزارة المكلفة بالتعليم
 العالي و البحث العلمي؛

  رئيس مصلحة بمديرية المراجعة و التحليل
تصادي بوزارة اإلقتصاد و الصناعة، اإلق

 ممثال للوزارة؛
 مكلف بمهمة بوزارة المالية، ممثال للوزارة؛ 

  مدير المصادر البشرية بوزارة الصحة، ممثال
 للوزارة؛

  المدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة
العمومية و العمل و عصرنة اإلدارة، ممثال 

 للوزارة؛
  المؤسسات الجامعية؛العمداء و مديري 
  شخصيتين يقترحهما الوزير المكلف بالتعليم

 العالي و البحث العلمي؛
  أرباب العمل الموريتانيين؛اتحاد ممثال عن 
  ممثلين عن األساتذة المدرسين الباحثين في

عن كل مؤسسة اثنين الجامعة بمعدل ممثلين 
 جامعية تابعة للجامعة؛

 يين ممثل واحد منتخب عن العمال اإلدار
 ال الخدمات؛موالفنيين و ع

  أربعة ممثلين منتخبين عن طالب جامعة
جديد تانواكشوط العصرية، لمدة سنتين قابلة لل

 .مرة واحدة
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 .المرسوم

يكلف وزير التعليم العالي و البحث العلمي و : 0المادة 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي تقنيات اإلعالم و اإلتصال 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة التشغيل و الشباب و الرياضة

 نصوص تنظيمية
 1212فبراير  22صادر بتاريخ  2272مقرر رقم 

األمن الغذائي و "يقضي بإنشاء لجنة قيادة مشروع 
يحدد و " مج و المرونة و التشغيلدالتكوين و ال

 .إجراءات إدارتها
 اإلنشاء: المادة األولى

تنشأ على مستوى وزارة التشغيل و الشباب و الرياضة، 
لجنة قيادة للمشروع المذكور، ينظمها هذا المقرر، وذلك 

األمن الغذائي و "طبقا لمختلف ترتيبات عقد تنفيذ 
و في إطار  "مج و المرونة و التشغيلدالتكوين و ال

 .ؤسسي للمشروعتفعيل المخطط الم
 التشكيلة: 1المادة 

األمن الغذائي و التكوين و "تتكون لجنة قيادة مشروع 
 :من "المج و المرونة و التشغيل

المكلف بمهمة لدى وزير التشغيل و الشباب و  :الرئيس
 .الرياضة، السيد محمد سالم ولد بوخريص

 :األعضاء
المدير العام للتشغيل، نقطة اتصال وزارة  -

 الشباب و الرياضة؛ التشغيل و
 ممثل عن وزارة الداخلية؛ -
 ممثل عن وزارة اإلقتصاد و الصناعة؛ -
ممثل عن وزارة التعليم الثانوي و التكوين  -

 الفني و المهني؛
 ممثل عن وزارة التنمية الريفية؛ -
ممثل عن وزارة الشؤون اإلجتماعية و  -

 الطفولة و األسرة؛
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 ممثل عن اإلتحاد األوروبي؛ -
 جمعية؛ممثل عن كل  -
 .ممثل عن اتحاد الجمعيات -
 المهام: 0المادة 

لجنة القيادة هي الجهاز الرئيسي المكلف بسير و متابعة 
تتمثل مهمة . المشروع و توجيهه توجيها استراتيجيا

لجنة القيادة في العمل بمثابة إطار للتنسيق و التشاور، 
بين وزير التشغيل و الشباب و الرياضة و اإلتحاد 

لمشروع و التصديق على خطة عمل ا األوروبي و
 .حصيلة تنفيذه

 :و عليه فإنها مكلفة بشكل أساسي بما يلي
o التدخالت التي يقوم بها  التأكد من انسجام

المشروع مع التوجيهات و السياسات الوطنية 
في مجاالت تدخله و خاصة العالقة مع 

 االستراتيجية الوطنية للتشغيل؛
o متابعة و دعم تنفيذ المشروع؛ 
o  تعزيز تآزر مختلف تدخالت المشروع مع تلك

المنفذة في نفس المجال من قل المتدخلين 
 اآلخرين على المستوى الوطني؛

o وضات التخاذ االمساهمة في تسهيل المف
القرارات االستراتيجية لصالح المستفيدين 

 .النهائيين من المشروع
 التسيير: 2المادة 

 .يجيلجنة القيادة هي هيئة للتسيير االسترات
المدير العام للتشغيل بصفته نقطة اتصال  -

للمشروع يتولى سكرتارية لجنة القيادة و 
التنسيق بين مختلف الشركاء الحكوميين 

 للمشروع؛
من أعضاء لجنة القيادة أمر  2/3حضور  -

 ضروري لعقد االجتماعات؛
يمكن للجنة القيادة ان تدعو أي شخص طبيعي  -

همتها و الذي أو اعتباري تعتبره مفيدا إلنجاز م
من المحتمل ان يكون رأيه مفيدا في إيضاح 

 النقاشات؛
الرئيس الذي يتولى يرأس أعمال لجنة القيادة  -

 .تنسيق النقاشات و التبادالت
 وتيرة الدورات: 0المادة 

منيا للجلسات يجوز لها أن تضع لجنة القيادة جدوال ز
تجتمع في أي وقت بناء على طلب من رئيسها أو من 

من نصف أعضائها للنظر في المسائل العاجلة و أكثر 
اتخاذ قرار بشأنها تجتمع لجنة القيادة في منسقية مشاريع 

 .التشغيل
في نهاية الدورات، تحيل السكرتاريا مشروع المحضر 
إلى رئيس لجنة القيادة و الذي بدوره يحيل النسخة 

لمؤقتة لألعضاء اآلخرين في لجنة القيادة في غضون ا
 .عمل بعد اإلجتماع خمسة أيام

يتم اقتراح أي تغييرات في  ممحضر إذا لاليعتمد 
غضون خمسة أيام عمل اعتبارا من تاريخ استالم 

 .األعضاء للوثيقة
في نهاية هذه الفترة، ينهي الرئيس نص المحضر بدعم 
من السكرتاريا و يقدمه إلى كل عضو في لجنة القيادة 

 .في شكل نسخة نهائية
 .لجنة القيادة عند انتهاء المشروعتنتهي أنشطة 

 تاريخ السريان :0المادة 
يسري مفعول هذا المقرر اعتبارا من تاريخ توقيعه و 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 . الموريتانية
********** 

 1212فبراير  22صادر بتاريخ  2272مقرر رقم 
يتضمن إنشاء و صالحيات و سير عمل منسقية 

 .المنسقية: اريع التشغيل المختصرة بــمش
 إنشاء و صالحيات المنسقية: الفصل األول

يتم إنشاء منسقية مشاريع التشغيل : المادة األولى
 .داخل وزارة التشغيل و الشباب و الرياضة" المنسقية"

تهدف المنسقية إلى ضمان التسيير اإلئتماني : 1المادة 
تعددة األطراف، لمللتمويالت الخارجية الثنائية و ا

مشاريع التشغيل بموريتانيا، فضال عن المخصصة لدعم 
 .التنسيق العملي لألنشطة المتعلقة بها

و في هذا اإلطار تضطلع المنسقية على الخصوص 
 :بالمسؤوليات التالية

o  تخطيط و برمجة األنشطة السنوية للمشروع
الممولة بموارد خارجية، من خالل خطة موحدة 

 لألنشطة؛
o التمويالت من الممولين؛ تعبئة 
o  التعاقد مع هيئات القطاعين العام و الخاص

 المشاركة في تنفيذ المشاريع؛
o تنسيق تنفيذ المشاريع ذات التمويل الخارجي؛ 
o  توفير الموارد لوكاالت التنفيذ وفقا التفاقيات

 التنفيذ المعتمدة من طرف الجهات المانحة؛
o شغال و إبرام صفقات اللوازم و التجهيزات و األ

اختيار االستشاريين وفقا لإلجراءات المعتمدة من 
 طرف الممولين؛

o  التسيير اإلداري و المحاسبي و المالي وفقا
للمساطير اإلجرائية المعتمدة من طرف الجهات 

 المانحة؛
o  المتابعة الفنية و المالية لألنشطة المنفذة من طرف

 الهيئات الشريكة في التنفيذ؛
o لهيئات الشريكة في التنفيذ؛تقييم أنشطة و أداء ا 
o  إعداد تقارير ربع سنوية نصف و سنوية موحدة

 حول وضعية تقدم المشاريع؛
o و سنوية  ، نصف سنويةتقديم تقارير ربع سنوية

إلى ديوان الوزير المكلف بالتشغيل و لجنة 
 التوجيه االستراتيجي؛

o  اإلعالم بخصوص أعمال ونتائج المشاريع ذات
 التمويل الخارجي؛

o السكرتاريا الفنية للجنة التوجيه  مسك
 االستراتيجي؛

o تنظيم عمليات تدقيق فنية و مالية سنوية؛ 
o  إعداد تقارير عند منتصف المدة و تقارير عند

 نهاية المشروع؛
o  تنفيذ المقتضيات و التوصيات المنصوص عليها

في اتفاقيات التمويل، اتفاقيات تسيير المستخدمين، 
انحة، و كذا تقارير و مذكرات إشراف الجهات الم

 .عمليات التدقيق الخارجية المستقلة
 تنظيم و تشكيلة المنسقية: الفصل الثاني

 لجنة التوجيه االستراتيجي للمنسقية :0المادة 
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المكلف،  يلجنة التوجيه االستراتيجي هي الجهاز الرئيس
باإلشراف على عمل المنسقية و توجيهه توجيها 

المهمة األساسية للجنة تتمثل . استراتيجيا و متابعته
التوجيه االستراتيجي في العمل بمثابة إطار للتنسيق و 
التشاور بين الوزير المكلف بالتشغيل و الشركاء الماليين 

 .و التصديق على خطة عمل المنسقية و حصيلة تنفيذه
تتكون لجنة التوجيه اإلستراتيجي للمنسقية : 2المادة 

 :على النحو التالي
 .المكلف بالتشغيل الوزير: الرئيس

 :األعضاء
 رؤساء لجان اإلشراف على المشاريع؛ 
 المستشار المكلف بالتشغيل؛ 
 المدير العام للتشغيل؛ 
  ممثلي الشركاء الفنيين و الماليين الممولين

 .لمشاريع التشغيل
 :تضم المنسقية: 0المادة 

 منسق؛ 
 منسق مساعد؛ 
 مصلحة التسيير اإلداري و المالي؛ 
 الصفقات؛مصلحة إبرام  
 التقييم؛ –مصلحة البرمجة و المتابعة  
 .مصلحة اإلعالم 

 :تتكون منسقية المنسقية من :0المادة 
 منسق؛ 
 منسق مساعد؛ 
  للمنسق؛( ة)معاون 
  بالعالقات العامة و ( ة)مكلف ( ة)معاون

 .اإلعالم، و عمال مرؤوسين
 :تضم مصلحة التسيير اإلداري و المالي: 7المادة 
  التسيير المالي؛متخصص في 
 محاسب رئيسي؛ 
 محاسبين؛ 
 محاسبين مساعدين. 

ينسق مصلحة التسيير اإلداري و المالي متخصص في 
 .التسيير المالي

 تضم مصلحة إبرام الصفقات: 0المادة 
  متخصص في إبرام الصفقات؛ 
 معاونين في إبرام الصفقات. 

ينسق مصلحة إبرام الصفقات متخصص في إبرام 
 .الصفقات

 :تضم مصلحة البرمجة و المتابعة و التقييم: 9 المادة
 متخصص في التخطيط و التقييم و المتابعة؛ 
 التشغيل  –في التكوين  (2) متخصصين اثنين

مكلفين بمتابعة البرامج الفرعية الخاصة 
 بالتكوين و التشغيل مقابل أجر؛

  متخصص في المقاولة مكلف بمتابعة البرامج
 اتي؛الفرعية الخاصة بالتشغيل الذ

 بعة و التقييم؛امعاونين في المت 
 معاون مكلف بقاعدة البيانات. 

ينسق مصلحة البرمجة و المتابعة و التقييم متخصص 
 .في المتابعة و التقييم

 :تضم مصلحة اإلعالم :22المادة 
 في اإلعالم و العالقات العامة؛ (0) متخصص 

 اإلعالم يمعاون ف. 
و العالقات  اإلعالممتخصص في  اإلعالمينسق مصلحة 

 .العامة
 سير عمل المنسقية: الفصل الثالث

مشروع للمنسقية على  /يتم اكتتاب كل خبير: 22المادة 
أساس تنافسي، وفقا لإلجراءات و الشروط المرجعية 

الشركاء الفنيين و الماليين / المعتمدة من طرف الشريك
للمنسقية الذين تتحمل مواردهم كليا او جزئيا أجور 

بعد إشعار بعدم وجود اعتراض من طرف  الوكالء، و
 .المانحين المذكورين أوالمانح 

يرتبط كل عضو من عمال المنسقية معها بعقد عمل، 
ن خالله األجور و المزايا األخرى المعتمدة من متحدد 

 .طرف الشريك أو الشركاء الفنيين و الماليين للمنسقية
 .سيرهايضمن المنسق إدارة المنسقية و : 21المادة 

فهو المسؤول عن جميع األشخاص المساعدين له، كل 
 .في مجال اختصاصه

يرفع تقاريره إلى لجنة التوجيه االستراتيجي، التي 
 .يرأسها وزير التشغيل و الشباب و الرياضة

يتم تحديد مهام و مسؤوليات اطر المنسقية  :20المادة 
 .في الشروط المرجعية حسب المناصب الخاصة بهم

ج الترقيات بعد شغل المنصب في وثيقة محددة يتم دم
لمضمون الوظيفة و مؤهالت من يشغلها، و تتم 

 .مراجعتها إذا لزم األمر
 .يخضع أداء األشخاص لتقييم سنوي

في حالة الحاجة المبررة و بعد إشعار بعدم  :22المادة 
االعتراض من أي شريك فني و مالي، يمكن للمنسقية 

استشاريين منفردين وفقا  اكتتاب عمال إضافيين أو
 .للمساطر اإلجرائية للشريك المذكور

يتم تحديد طريقة سير عمل و إجراءات و : 20المادة 
و  لمنسقية من خالل اتفاقيات التمويلطرق تسيير ا

كذا دليل  دالئل التنفيذ، والتخصيص المختلفة، 
اإلجراءات اإلدارية و المالية و المحاسبية المعتمدة من 

 .الشركاء الفنيين و الماليين أوطرف الشريك 
جل مراعاة أدالئل لمراجعات دورية من التخضع 

 .التطورات العملية و المؤسسية
تمول رواتب عمال المنسقية من موارد : 20المادة 

 .وريتانيةمساهمة الدولة الم أوالجهات المانحة 
 :ترتيبات ختامية: الفصل الرابع

يكلف األمين العام لوزارة التشغيل و الشباب  :27المادة 
و الرياضة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزارة األمانة العامة للحكومة
 نصوص تنظيمية

فبراير  27يخ صادر بتار 2200رقم  مقرر مشترك
يقضي بإنشاء لجنة مكلفة باإلشراف على  1212

 .اكتتاب رئيس اللجنة الدائمة لرقابة الصفقات العمومية
تنشأ لجنة مكلفة باإلشراف على اكتتاب : المادة األولى

رئيس اللجنة الدائمة لرقابة الصفقات العمومية عن 
و لهذا الغرض تكلف بالمهام . طريق إعالن الترشحات

 :التالية
 التحقق من قابلية و مطابقة الملفات؛ 
 تحديد معايير اإلنتقاء؛ 
 تقييم تخصص و تجربة المترشحين؛ 
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 محاورة المترشحين الناجحين؛ 
  إعداد الئحة المترشحين الناجحين حسب

 .المناصب
تتكون لجنة اإلشراف على اكتتاب رئيس  :1المادة 

اللجنة الدائمة لرقابة الصفقات العمومية على النحو 
 :التالي

ولد أحمدو، مكلف بمهمة لدى  ىمحمد يحي: الرئيس
 .ديوان الوزير األول

 :األعضاء
محمد األمين ولد أحمدو، منسق مكتب التنظيم  -

 و المناهج باألمانة العمة للحكومة؛
ولد المني، مدير التوقعات و المختار السالم  -

 .اإلصالحات و الدراسات بوزارة المالية
و يمكن عند . تجتمع لجنة اإلشراف باستدعاء من رئيسها

الضرورة أن تستدعي لجلساتها كمراقب أي شخص 
 .ترى أن رأيه مهما لدراسة النقاط المطروحة للنقاش

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :0المادة 
الصادر  4304لمقرر، و خاصة ترتيبات المقرر رقم ا

، القاضي بإنشاء لجنة مكلفة 2400إبريل  23بتاريخ 
باإلشراف على اكتتاب رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية 

 .لرقابة الصفقات العمومية
يكلف األمين العام المساعد للحكومة و المدير  :2المادة 

المقرر الذي  المساعد لديوان الوزير األول بتنفيذ هذا
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
----------------- 

 نصوص مختلفة
يوليو  12صادر بتاريخ  200 – 1212مرسوم رقم 

يتضمن تعيين أعضاء لجنة التوجيه  1212
اإلستراتيجي للوكالة الوطنية للدراسات و متابعة 

 .المشاريع
، 2424يونيو  24يعين اعتبارا من  :المادة األولى

أعضاء لجنة التوجيه اإلستراتيجي للوكالة الوطنية 
 (3) للدراسات و متابعة المشاريع لمأمورية مدتها ثالث

 :سنوات، كما يلي

  المستشارة المكلفة بالبني التحتية بديوان الوزير
 األول، ممثلة لديوان الوزير األول؛

 اإلقتصاد و  مديرة اتفاقيات التمويل بوزارة
الصناعة، ممثل عن الوزارة المكلفة 

 باإلقتصاد؛
  األمين العام لوزارة المالية، ممثل عن الوزرة

 المكلفة بالمالية؛
 لوزارة التجهيز و النقل، ممثل  العام األمين

 بالتجهيز و النقل؛المكلفة عن الوزارة 
  مكلف بمهمة بوزارة البترول و المعادن و

 المكلفة بالطاقة؛رة عن الوزاالطاقة، ممثل 
  مستشار فني بوزارة التنمية الريفية، ممثل عن

 الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية؛
 كلف بمشروع تزويد المناطق مالمستشار ال

الشمالية بالماء الصالح للشرب بوزارة المياه و 
الصرف الصحي، ممثال عن الوزارة المكلفة 

 بالمياه و الصرف الصحي؛

  لوزارة اإلسكان و العمران و األمين العام
اإلستصالح الترابي، ممثال عن الوزارة 

 .المكلفة باإلسكان و العمران

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 

 449 – 2402و خاصة المرسوم رقم  المرسوم،

تعيين المتضمن ، 2402مايو  04الصادر بتاريخ 

لوكالة الوطنية لجنة التوجيه اإلستراتيجي لأعضاء 
 .للدراسات و متابعة المشاريع

بتنفيذ هذا  األمين العام للحكومة الوزير يكلف :0المادة 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية  المرسوم
 .اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -1

  5801/0303تصريح رقم 

 .عشرينفي يوم اإلثنين السابع من شهر سبتمبر سنة ألفين و 
 13أحمد أمبارك، موثق العقود بالمكتب رقم / نفيد نحن ذ

شغالي حماده المحجوب، المولود : بانواكشوط، أن المسمى
في شنقيط، الرقم الوطني للتعريف  1462سنة 

3408641103. 
الصادر بتاريخ  4434قد ضاع منه السند العقاري رقم 

طعتي عن إدارة العقارات و أمالك الدولة لق 14/44/1448
، الواصلتين إليه بالعقدين رقم 1111و  1114األرض رقم 

بتاريخ  404و رقم  28/44/2414مكرر بتاريخ  4406
42/48/2414 . 

*************** 
يقضي باإلعالن  0337يونيو  51 بتاريخ 3102وصل رقم 

 العمل ضد الجوع و من أجل التنمية: عن جمعية تسمى
السان، بواسطة هذه الوثيقة يسلم وزير الداخلية يال زكرياء آ

لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 
 .المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42اريخ الصادر بت 104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 اجتماعية -صحية : الجمعية أهداف

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةهيئتشكلة ال
 الم تيرنو مامادو : الرئيــــــــس
 جالو جينابا  : األمين العام

 جا همات : أمين الخزينة
*************** 

يقضي باإلعالن  00/37/0303 بتاريخ 3538وصل رقم 
 جمعية منتدى المستهلك الموريتاني:  عن جمعية تسمى



 5745العدد  ..............................0202  أكتوبر 51 بتاريخ  ة اإلسالمية الموريتانية الجريدة الرسمية للجمهوري

 

448 
 

محمد سالم ولد مرزوك، . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
بتاريخ الصادر  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13شهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة األ
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط الغربية: مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةهيئتشكلة ال
 دود  محمدن محمد اج: الرئيــــــــس
 الخليل أحمدو خيري  : األمين العام
 أم كلثوم عبد الرحمن: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  30 بتاريخ 3571وصل رقم 

الهيئة : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم
 الوطنية للمساعدة اإلنسانية

رزوك، محمد سالم ولد م. يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42ريخ الصادر بتا 104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 اجتماعية: الجمعيةأهداف 

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الجمعية التنفيذية
 محمد حبيب هللا سيدي سالم برك : الرئيــــــــس
 مريم المصطفى الحسين  : األمينة العامة
 هاوا بوبكر: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3570وصل رقم 

زاوية الشيخ : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم
 سيد محمد الخليفة بن الشيخ سيد المختار

محمد سالم ولد مرزوك، . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  448.63هذه الجمعية للقانون رقم تخضع 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
ة المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في النظام األساسي للجمعي

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 اجتماعية -ثقافية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :التنفيذية تشكلة الجمعية
 يهي  بداباب أحمد : الرئيــــــــس
 الشيخ عابدين سيد اعمر  : األمين العام
 عابدين سيداتي بادي: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3583وصل رقم 

جمعية : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم
 مرضية الخيرية

محمد سالم ولد مرزوك، . الالمركزية ديسلم وزير الداخلية و 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
القانون و  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةهيئتشكلة ال
 مرضية إعل بيب  : الرئيــــــــسة
 هاني محمد سي  : األمينة العامة

 عبد القادر الشيخ بياي: أمين المالية
*************** 

يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3580وصل رقم 
جمعية ألوان : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم

 ازوان من أجل التنمية
محمد سالم ولد مرزوك، . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 
 .عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63للقانون رقم  تخضع هذه الجمعية
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
وبكل تغيير في إدارتها في النظام األساسي للجمعية المذكورة 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 ثقافية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الجمعية التنفيذية
 محمد صمب السيد  : ـــسالرئيـــــ

 ير علي سيدي   بالز: األمين العام



 5745العدد  ..............................0202  أكتوبر 51 بتاريخ  ة اإلسالمية الموريتانية الجريدة الرسمية للجمهوري

 

449 
 

 كرمي جمال آبه: أمينة المالية
*************** 

يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3581وصل رقم 
المنسقية : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم

 لتنمية الجميعجتماعية للمنظمات غير الحكومية اإل
محمد سالم ولد مرزوك، . و الالمركزية د يسلم وزير الداخلية

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 
 .عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463و يوني 44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الجمعية التنفيذية
 الزين محمد عبد هللا   : الرئيــــــــس
 سيد الخير سيد أحمد   : األمين العام
 فاطمة عالي أعبيد: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3582رقم وصل 

جمعية حركة : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم
 الشباب الموريتاني من أجل التنمية
محمد سالم ولد مرزوك، . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 
 .هعن الجمعية المذكورة أعال

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في النظام 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 تنموية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط : مقر الجمعية

 :التنفيذية عيةجمتشكلة ال
 إسماعيل آمادو كلي : الرئيــــــــس
 بشيرو مالك جان با : األمين العام
 زينب العربي لمرابط: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3505وصل رقم 

هيئة الدار : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم
 البيضاء للعمل اإلنساني

ر الداخلية و الالمركزية محمد سالم ولد مرزوك، يسلم وزي
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444ير ينا 24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 الميناء  -دار البيضاء : مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال
 جعفر سيد أعبيد هللا : الرئيــــــــس
 محمد عبد المالك بالل : األمين العام
 هللاي سيدي أعبيد مينا: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3501وصل رقم 

المنظمة الموريتانية : باإلعالن عن تغيير في جمعية تسمى
 للتربية من أجل حياة أسرية أفضل

يسلم وزير الداخلية و الالمركزية محمد سالم ولد مرزوك، 
وصال باإلعالن  بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه

المنظمة الموريتانية للتربية من أجل  ةتغيير في تسمي عن
بتاريخ  218، المرخصة بالوصل رقم حياة أسرية أفضل

14/46/2414. 
الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .علق بالجمعياتالمت
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 مقاطعة دار النعيم: مقر الجمعية

 منظمة التنمية األسرية : التسمية الجديدة
 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 جبريل إفر باه : الرئيــــــــس
 بيا جبريل باه  : األمين العام
 آالسان خالدو: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  51 بتاريخ 3501وصل رقم 

منظمة قرية : غير حكومية تحمل اإلسمباإلعالن عن جمعية 
 فوندو تيا سكون للتنمية 

محمد سالم ولد مرزوك، . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .المذكورة أعالهعن الجمعية 
الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم  

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

 يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 
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من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 قرية فوندو: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 موسى محمدو جا : الرئيــــــــس
 ممدو أبو جاه  : األمين العام
 فاتي سيري جا: أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  51 بتاريخ 3502وصل رقم 

رابطة : غير حكومية تحمل اإلسم باإلعالن عن جمعية
 التنمية الحيوانية و الزراعية بكيفة

وزير الداخلية و الالمركزية محمد سالم ولد مرزوك، يسلم 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44يخ الصادر بتار 448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 تنموية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 في حي الجديدة: مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال
 التالية أحمد سالم : الرئيــــــــسة
 الشيخ محمد محمود  : األمين العام
 أبوه عبد هللا آب: أمين المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  00 بتاريخ 3508وصل رقم 

منظمة أم : جمعية غير حكومية تحمل اإلسمباإلعالن عن 
 البنين للعمل اإلجتماعي

محمد سالم ولد مرزوك،  .د يسلم وزير الداخلية و الالمركزية
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  448.63ع هذه الجمعية للقانون رقم تخض
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
عية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في النظام األساسي للجم

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواذيبو: مقر الجمعية

 :ةتشكلة الهيئة التنفيذي
 السالكة محفوظ محمد السالك : الرئيــــــــسة
 فاطمة الداه الطالب أحمد  : األمينة العامة

 مريم الداه الطالب أحمد  : أمينة المالية
*************** 

يقضي  0303سبتمبر  00 بتاريخ 3500وصل رقم 
جمعية نظرة : غير حكومية تحمل اإلسمباإلعالن عن جمعية 
 على مستقبل المجرية

محمد سالم ولد مرزوك، . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44
و القانون  1444يناير  24اريخ الصادر بت 444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44ادر بتاريخ الص 448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
  رسليمان مامو: الرئيــــــــس
 المصطفى محمد  : األمين العام
 الداه الشيخ   : أمين المالية

*************** 
يقضي  0303سبتمبر  00 بتاريخ 3033وصل رقم 

جمعية : غير حكومية تحمل اإلسمباإلعالن عن جمعية 
النساء و الرجال من أجل المساعدة في الطب و الزراعة و 

 أشغال صيد السمك 
محمد سالم ولد مرزوك، . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

ال باإلعالن بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وص
 .عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

التعديالت المدخلة على  يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 بيئية -تنموية : أهداف الجمعية

 دودةغير مح: مدة صالحية الجمعية
 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية
 تيكي  إبراهيم انديا: الرئيــــــــس
 ا صمب  فاتيم: األمينة العامة
 فاتيمتا ايدي   : أمينة المالية

*************** 
يقضي  0303أكتوبر  35 بتاريخ 3031وصل رقم 

جمعية أالك : غير حكومية تحمل اإلسمباإلعالن عن جمعية 
 الخيرية للبر و اإلحسان  

محمد سالم ولد مرزوك، . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
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الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 
ة و خصوصا القانون و النصوص الالحق 1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 
النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13ات المادة األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضي
 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات
 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية
 أالك: مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال
 إهميمد محمد محمود : الرئيــــــــس
   جمال محمد فال شيبح: األمين العام

 ننه مامادو ميقا   : الماليةأمينة 
-------------------- 

يقضي باإلعالن عن  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3001وصل رقم 
زاوية الشيخ أحمد الكريم : جمعية غير حكومية تحمل اإلسم

 أجماج بن الشيخ سيد امحمد الكنتي الصغير   ىالمكن

مرزوك، محمد سالم ولد . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 
بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله
 44الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون رقم  1463يونيو 
و القانون رقم  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44
 .1444يوليو  42اريخ الصادر بت 104.44

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 
األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  13الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63

 إجتماعية -ثقافية : الجمعية أهداف
 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية
 :التنفيذية جمعيةتشكلة ال

 محمد أحمد محمد محمود الدراوي : الرئيــــــــس
 محمد أحمد سالم ألمين فال  : األمين العام
 محمد عبد الرحمن أعمر الصبار   : أمين المالية

*********** 
يقضي باإلعالن  0303 أغسطس 32 بتاريخ 3500وصل رقم 

 جمعية بريق أمل: عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم
محمد سالم ولد مرزوك، . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 
 .الجمعية المذكورة أعاله

 44الصادر بتاريخ  448.63ون رقم تخضع هذه الجمعية للقان
و النصوص الالحقة و خصوصا القانون رقم  1463يونيو 

و القانون رقم  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44
 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 
غيير في إدارتها في األشهر األساسي للجمعية المذكورة وبكل ت

من القانون رقم  13الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 
 .المتعلق بالجمعيات 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 تفرغ زينة : مقر الجمعية

 :ةالجمعي مكتب تشكلة

 يشة سيدي محمدع: الرئيــــــــسة

 عيشة المصطفى: األمينة العامة

 خديجة المصطفى: أمينة المالية

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

يقضي  0303سبتمبر  38 بتاريخ 3587وصل رقم 

جمعية : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم

 طريق الخير

محمد سالم ولد مرزوك، . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن بواسطة هذه 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 

 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :ةالجمعي مكتب تشكلة

 فاطمة الشيخ احمد  : الرئيــــــــسة

 الشيخ محمد األمين أحمدو  : األمين العام

 أباي احمد طالب: أمين المالية

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

يقضي  0303سبتمبر  08 بتاريخ 3030وصل رقم 

أبناء  رابطة: ر حكومية تحمل اإلسمباإلعالن عن جمعية غي

 شهداء القوات المسلحة و قوات األمن

محمد سالم ولد مرزوك، . يسلم وزير الداخلية و الالمركزية د

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 

 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44رقم 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13ثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة األشهر ال

 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .المتعلق بالجمعيات

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 ازويرات : مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةهيئتشكلة ال

 السالكة أحمد مرحبه طينش  : الرئيــــــــسة

 محمد سالم عبد هللا اكليب  : ألمين العاما

 الرفعة أحمد سالم كركوب: أمينة المالية

*************** 
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يقضي  0303أكتوبر  31 بتاريخ 3050وصل رقم 

جمعية : باإلعالن عن جمعية غير حكومية تحمل اإلسم

 البركة للعمل اإلجتماعي و الثقافي و التنموي

محمد سالم ولد مرزوك، . ديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  448.63تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون  1463يونيو  44

و القانون  1444يناير  24الصادر بتاريخ  444.44رقم 

 .1444يوليو  42الصادر بتاريخ  104.44 رقم

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  13األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 1463يونيو  44الصادر بتاريخ  448.63القانون رقم 

 .بالجمعيات المتعلق

 اجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الجمعية التنفيذية

 النجاح سيد المختار  : الرئيــــــــس

 إسحاق محمد الكيحل  : األمين العام

 محمد عبد هللا أبو محمد: أمين المالية

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 0333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

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

 .أو تحويل مصرفيصك 

 انواكشوط -005رقم 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  


